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“Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek 
bir şeyleri yok; Kazanacakları bir dünya var.” 
 
Yanıbaşımızda kısa süre önce yaşanan Libya, Tunus, Mısır ve Suriye’de sömürü ve baskı 
altındaki Arap halklarının ayaklanmasından sonra, kitlelerin öfkesini köklü bir değişime 
çevirecek devrimci bir alternatifin yokluğu nedeniyle Ortadoğu’daki siyaset sahnesi işbirlikçi 
İslamcı Neoliberallerin ve devrilen diktatör rejimlerin artıklarının egemenlik alanına çevrildi. 
Bugün Suriye üzerinden yaşanacak yeni bir emperyalist paylaşım savaşının tehlikesi belki de en 
çok Türkiye halklarından işçi ve emekçileri ilgilendirirken aynı iktidar mücadelesinin yaşandığı 
diğer bir önemli coğrafya olan İran’daki sosyalist alternatifin eksikliği de gerek ülke içinde 
gerekse de başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin komünist gündemlerinde hissediliyor. Bu eksiklik İran içindeki siyasete, eli kanlı 
İslam rejimi sisteminin temellerinden olan kimi kesimlerin muhalefet alternatifi olarak sunulması olarak yansırken Uluslarası toplumda 
ve Türkiye’de, gerici İran kapitalist egemenliğinin ezilen İran halklarının doğal temsilcisi pozisyonunda görülmesine neden olabiliyor. 
 

Bugün İran toplumunun işçi ve emekçileri 30 küsur yıldır İslami rejimin siyasi baskı ve zulmünün, durmadan artan yoksulluk ve 
yaşamsal/ekonomik felaketlerin, kültürel gericilik ve dini hurafelerin yani kısacası İslami sermaye ve cehaletin altında yaşıyorlar. Gerek 
Humeyni’nin “devrimci İslam”ı (!) gerekse uluslararası medyada “İranlı muhalefetin temsilcisi” olarak sunulan reformistlerin 
hükumetleri İran halklarının çoğunluğu, özellikle de işçiler ve emekçiler için yaşamı yoksulluğun, savaşın, uyuşturucu ve fuhuşun kol 
gezdiği bir cehenneme çevirmiş durumdalar. 
 
2009 seçim sonrası ayaklanmalarından beri İran’da egemen olan İslami rejimin  gerçek karakteri,  ve onun yeniden üretim mekanizması 
olan yoğun siyasal baskı kendini tüm şiddetiyle göstermiş ve iyimser “reformist” ve “kültürel aktivist” çabaları boşa çıkarmıştır. 
Ülkedeki egemen sermaye her türlü protesto ve siyasal/sınıfsal örgütlenmeyi bastırmakta ve neredeyse her gün komünist-işçi hareketinin 
aktivistleri örgütlenme teşebbüsleri nedeniyle tutuklanmaktadır. Buna rağmen mücadele devam etmekte ve komünist-işçi hareketleri 
haklarını elde etme yolunda propaganda ve örgütlenme ihtiyaçlarından taviz vermemektedir, ki bu tutum kadınların, öğrencilerin ve 
ezilen ulusların siyasi hareketleri için de geçerlidir. 
 
Tüm bunlar kapitalizme, emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye karşı bir devrimin ve bunun teorik ve pratik koşullarının hazırlanmasının 
gerekliliğini bir kez daha hissettirmektedir. İran’ın devrimci komünistleri, kitlelerin tüm muhalif ve değişimci siyasal hareketlerine ve 
özellikle işçilerin günden güne süren hak mücadelelerine destek çıkmakla birlikte bu hareketleri devrimsel bir boyuta yükseltmenin 
sorumluluğunu almaktadırlar. 
İran halklarının gündeminin en yakıcı maddesi, gerici kapitalist İslam Rejimi ve Emperyalist Amerikan rejiminin başta İsrail olmak 
üzere müttefikleri arasında, günden güne çoğalan savaş ihtimalidir. Bombaların ve füzelerin yankıları Libya ve Suriye’den duyulmakta 
ve İran halklarının, en başta da proleter ve emekçilerinin aleyhine olacak bu savaşın sinyallerini vermektedir. Bu noktada her türlü 
bilinçli proletaryanın ve devrimci komünistlerin başlıca görevidir.Kurtuluşun tek yolu olan devrim için, her türlü emperyalist siyasi-
askeri ve ekonomik müdaheleye karşı durmakla birlikte milliyetçilik ve diğer burjuva ideolojileriyle aradaki sınırı koruyup sınıf 
çelişkisinde ısrar ederek kitleleri ve işçi sınıfını egemen burjuvaziyle yani İslam Cumhuriyetiyle uzlaşmaz bir savaş yolunda 
desteklemek elzemdir. 
 
Bu kuşkusuz Komünist ufuk ve bunun tarihi önkoşulu olan sosyalizm adına mücadele etmek demektir. Bu, insanlığın sınıflı toplumun 
yol açtığı tüm felaketlerden, sömürüden ve kirli savaşlardan kurtulmak ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam için herşeyden çok ihtiyaç 
duyduğu mücadeledir. Yeni komünizm, gerçekten bilimsel ve anti-dogmatik olup hareketin tüm tarihi tecrübelerinden elde edilecek 

eleştirel bir birikimle siyasal iktidarın elde edilmesi ve sistemin değiştirilmesi amacı üzerinde inşa edilmektedir. 
 
İran Sol Öğrenci ve Gençlik Şurası olarak, bu gerekliliğin ve öğrenci-gençliğin Dünya çapında ve Ortadoğu’daki süreçte 
devrimci mücadeleyi alevlendirip oynadığı kilit rolün bilinciyle bu mücadeleye kendi payımıza düşen katkıyı sunacağız. 
 
1 Mayıs’ta meydanları doldurarak Dünya İşçi Sınıfının Marşı olan Enternasyonal’e ses vererek 

komünizmin hayaletini sokaklara taşıyacağız. 
1 Mayıs’ta meydanları doldurarak sermayenin egemenlerine karşı uluslararası proletaryanın 

birliği şiarını güçlendireceğiz. 
Yaşasın 1 Mayıs! 
Yaşasın Devrim! 

Yaşasın Komünizm!  
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