
İRAN: "KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK" AYAKLANMASINA DESTEK- İDAMLARA
HAYIR!

 16 Eylül'den bu yana, benzeri görülmemiş bir halk ayaklanması İran İslam
Cumhuriyeti'ni sarstı. Baskı şimdiye kadar 69'u çocuk yaşta olmak üzere 500'den
fazla ölüme neden oldu. "Dışarıdan dayatılan çözümlerden" kaçınmak için, siyasi,
toplumsal  ve entelektüel  dünyadan birçok isim,  “İran'da İslam Cumhuriyeti'ne
son  vermek  için  seferber  olan  herkesle  gerçek  bir  uluslararası  dayanışma
kampanyası" önermektedir.

Jina-MahsaAmini'nin  16  Eylül'de  ahlak  polisi  tarafından  öldürülmesinden  bu  yana,
ölçeği, derinliği ve süresi bakımından benzeri görülmemiş bir halk ayaklanması İran İslam
Cumhuriyeti'ni derinden sarstı. "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganı 48 saatten kısa bir sürede
önce ülkeye, sonra da tüm dünyaya yayıldı.  

 İslam Cumhuriyeti'nin yıkılması için mücadele başladı.

Kısa süre sonra başka sloganlar da yeşerdi: "Diktatöre ölüm", "İster Şah ister Dini
Lider olsun,  tüm zalimlere ölüm",  "Ekmek, İş,  Özgürlük",  "Yoksulluk,  yolsuzluk,  pahalılık,
hepsini devirinceye kadar devam edeceğiz."

Bu radikal protesto hareketi kadınları, gençleri, ulusal azınlıkları, çalışan ya da işsiz
emekçileri,  bukadın düşmanı ve tamamen yozlaşmış teokratik rejimin toptan reddi ortak
paydasında biraraya getiriyor. Ayaklanma uzun soluklu olacaktır ve irili ufaklı 160'tan fazla
şehri etkilemektedir. Nüfusun %50'sinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşayan, temel
demokratik ve sosyal haklardan yoksun İran halklarının istediği, işte bu sistemin tümünü
yıkmaktır.   

  Özellikle  üniversite  hocaları,  petrokimya  sektörünün  ve  İsfahan'daki  çelik
fabrikalarının işçileri, Tahran'da ve varoşlarındaki toplu taşıma emekçileri, kamyon şoförleri
grev çağrılarını  yineliyorlar.Grevciler  işten  çıkarılıyor,  tutuklamalara  ve  işkenceye maruz
kalıyorlar.

 Şiddetli ve sınırsız bir baskı

Baskı  bugüne  kadar  69’u  çocuk  yaşta  toplam500'den  fazla  kişinin  ölümüne  ve
binlerce yaralanmaya neden oldu. 19.000'den fazla kişi ya hapiste ya kayıp ya da kaçırıldı.
Devrim Muhafızları İran Kürdistanı ve SistanBelucistan'da isyancı halka karşı kanlı bir savaş
yürütüyor. Kürt kasabaları resmen ilan edilmemiş bir sıkıyönetim altında.

Bu canice rejimin şiddeti sınır tanımıyor.  Çok sayıda tanık,  tutukluların kararlılığını
kırmayı  amaçlayan  gözaltı  koşullarının  inanılmaz  vahşetini  doğrulamaktadır.  Tutsaklar
işkence görüyor, tecavüze uğruyor, öldüresiye dövülüyor.

Bir terör ortamı yaratmak ve protestolara son vermek için yargı, göstericilere karşı
giderek  daha  ağır  cezalar  ilan  ediyor.  Toplumsal  seferberlik  buna  rağmen  gerilemiyor.
Öğrenciler,  gençler,  kadınlar,  emekçiler,  sanatçılar  ve  gazeteciler  cesaret  ve  kararlılıkla
rejime  meydan  okumaya  devam  ediyorlar.  Bunu  gören  rejim  baskıyı  bir  adım  öteye
taşımaya karar verdi.

Ölüm cezalarının çoğalması

Sırf gösterilere katıldıkları  için en az 65 kişi  (11’i  kadın ve 5’i  çocuk olmak üzere)
"Tanrı'ya  düşmanlık",  "yeryüzünde  yolsuzluk",  ayaklanma  veya  cinayet  suçlamasıyla
mahkemeye  verildi.  Yargı  erki,  herhangi  bir  savunma  hakkı  tanımaksızın  arka  arkaya
yargılama parodilerini gerçekleştirerek ölüm cezalarını çoğalttı.

Muhsin Şekari ve MajidrezaRahnavard'ın 8 ve 12 Aralık'ta idam edilmelerinden sonra,
İranlı yetkililer 7 Ocak'ta Seyid Muhammed Hüseyni ve Muhammed Mehdi Karami'yi astı.
Suçları:  Tahran'da  Jina-MahsaAmini'nin  veya Karac'ta  Hadis  Nedjafi'nin  ölümü karşısında
isyanlarını ifade etmeye cüret etmiş olmak. İran'ın sefil hapishanelerinin ölüm hücrelerinde
bekleyenler ve daha geniş anlamda tüm tutsakların yaşamı tehlikededir.



İran halkları kendi kaderlerinin efendisi olmalıdır.

Bu bağlamda İran'da siyasi ve toplumsal bir devrim hayaletiyle karşı karşıya kalan
büyük  uluslararası  güçlerin  önderleri,  monarşistler  de  dahil  olmak  üzere  İran  sağ
muhalefetinin tüm akımlarını bir araya getiren bir Geçiş Konseyi'nin kurulması için az çok
üstü örtülü bir biçimdeçaba sarf ediyorlar. Ekonomik düzeyde liberal, siyasi düzeyde otoriter
olan bu akımlar,  İran'da ifade edilen toplumsal  seferberliklerin  dinamiklerinin,  sosyal  ve
demokratik özlemlerinin tam zıt kutbunda yer almaktadırlar.

Musaddık hükümetine ve onun petrolü millileştirme politikasına karşı CIA ve İngiliz
gizli servisleri tarafından düzenlenen 1953 darbesinden tutun da, Fransa, Almanya, Birleşik
Krallık  ve  ABD  devlet  başkanlarının  Şah'ın  sürgüne  gitmesini  hızlandırdığı  ve  yerine
Humeyni'nin geçmesine karar verdiği 1979'daki Guadeloupe konferansına kadar, bu büyük
güçler şaşırtıcı  olmayan bir  şekilde her zaman İran halklarının çıkarlarına karşı  ve kendi
çıkarları lehine hareket etmişlerdir.

Dışarıdan dayatılan çözümlerin aksine, İran'da İslam Cumhuriyeti'ne son vermek için
seferber olan herkesle gerçek bir uluslararası dayanışma kampanyasını savunuyoruz.

İran halkının kararlılığına ve cesaretine layık olmak

Mevcut ayaklanmanın sonucu, bölge ve dünya halkları  için belirleyici  olacaktır.  Bu
nedenle,  "Kadın,  Yaşam,  Özgürlük"  ayaklanmasının  özgürleştirici  özlemlerine ulaşmasına
gücümüz yettiğince yardımcı olmak ortak sorumluluğumuzdur.

Bir baskı aygıtı  olan İslam Cumhuriyeti,  güçlü bir uluslararası  kampanya ve dünya
kamuoyunun güçlü bir seferberliği olmadan yıkılamayacaktır.

• Ölüm cezalarına, infazlara derhal son verilmesini ve ölüm cezasının kaldırılmasını
talep ediyoruz.

•  Tüm  siyasi  ve  sendikal  tutsakların,  öğretmenlerin,  öğrencilerin,  doktorların,
sanatçıların, aktivistlerin ve göstericilerin vb. derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

•  İran'daki  gözaltı  yerlerine  ilişkin  bağımsız  bir  soruşturma  yürütmek  üzere,
hukukçulardan, sendikacılardan, gazetecilerden ve STK'lardan oluşan uluslararası bir komite
kurulmasını talep ediyoruz.

• Kadınların kendi bedenlerini kontrol etme hakkı için mücadelelerini destekliyoruz.
Onlarla  birlikte,  tüm  kadın  düşmanı  yasaların  ve  cinsiyet  ayrımcılığı  kurumlarının
kaldırılmasını talep ediyoruz.

• Tüm İranlı kadın ve erkeklerin -ister Kürt,ister Beluci, Arap, Azeri, Lüristanlı ya da
Fars kökenli olsun- temel ve demokratik haklarını destekliyoruz.

•  İran  kadın  ve erkek emekçilerinin  onur  mücadelesini,  ister  grev eylemi  yoluyla
isterse  de  sendikaların  ve  siyasi  örgütlerin  inşasıyoluyla  kendilerini  savunma  haklarını
destekliyoruz.

• Devrim Muhafızlarının ve İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzey liderlerinin, Rehber Ali
Hamaney ve çevresindekiler de dahil  olmak üzere, toplam tutarı  95 milyar dolar  olarak
tahmin  edilen  varlıklarının  dondurulmasını  Avrupa  ülkelerinden  şiddetle  talep  ediyoruz.
Kaynakların yağmalanması, emekçilerin aşırı sömürülmesi, yağma ve yolsuzluk yoluyla elde
edilen bu servetler İran halklarına geri dönmelidir.

•  Rus  oligarklarına  karşı  nasıl  yapıldıysa,  İran  oligarklarınında  varlıklarının
dondurulmasını talep ediyoruz.

• İslam Cumhuriyeti liderlerinin, Devrim Muhafızlarının ve onlarla bağlantılı şirketlerin
biriktirdiği servete ilişkin bankacılık ve ticari  gizliliğinAvrupa'da ve dünyada kaldırılmasını
talep ediyoruz.

•  İslam Cumhuriyeti  ile  her  türlü  endüstriyel,  ekonomik  ve  diplomatik  işbirliğinin

durdurulmasını talep ediyoruz.



Bu platformun imzacıları olarak, İran'da eşitlik, sosyal adalet, demokrasi için ve her
türlü otokratik ve otoriter iktidara karşı mücadele eden herkese tam ve eksiksiz desteğimizi
bir kez daha teyit ediyoruz.

Elimizdeki  tüm  imkanlarla  onların  yanındayız  ve  İran  halklarıyla  dayanışma
girişimlerini çoğaltmaya kararlıyız. Ta ki bu önlenemez devrimci ivmenin zaferine kadar!


