
Kapitalist sömürüye ve soyguna,
Sosyal y›k›ma ve kölelefltirmeye,
Emperyalist-siyonist sald›rganl›¤a ve savafla,
Faflizme, flovenizme ve gericili¤in karanl›¤›na karfl›,

Tüm dünyada emekçiler iflçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, mücadele ve dayan›flma günü 1 May›s’›
kutlamaya haz›rlan›yorlar. 1 May›s bir kez daha dünya ölçüsünde iflçi s›n›f› ve emekçilerin, toplumsal
zenginli¤i tekelinde tutan, sömürü ve ya¤may› katmerlefltiren, insanl›¤› ve do¤ay› y›k›ma sürükleyen
kapitalist asalaklar dünyas›na meydan okuyacaklar› bir gün olacakt›r.

1 May›s haz›rl›¤› ülkemizde de bafllam›fl bulunuyor. Türkiye iflçi s›n›f›n›n kad›n-erkek tüm neferleri bu
haz›rl›¤a etkin bir flekilde kat›lmal›, 1 May›s’›, mensubu olduklar› s›n›fa yak›fl›r bir coflkuyla kutlamaya
kararl› olduklar›n› dosta-düflmana göstermelidirler. Bu kavgada yer almak her onurlu iflçinin ve emekçinin
boynunun borcudur.

!
‹flçi, emekçi kardefller!
K›z›l 1 May›s, insan›n insan taraf›ndan sömürülüp kölelefltirildi¤i kokuflmufl karanl›klar dünyas›na, yani

kapitalizme karfl› kavgaya ça¤›r›yor bizi.
Üretim araçlar› küçük bir az›nl›¤›n özel mülkiyetinde iken, toplumsal zenginlikler bu kan emici az›nl›k

taraf›ndan talan edilirken, yaflam› üreten iflçi ve emekçi ço¤unlu¤un pay›na kölece çal›flma koflullar›, iflsizlik,
yoksulluk, açl›k, sefillik düflüyor. Saf›n› bilen hiçbir iflçi ve emekçi, mücadeleden uzak durarak bu rezil
çark›n dönmesine seyirci kalamaz.

‹flçi s›n›f›n›n fabrikalarda, tersanelerde, sanayi sitelerinde, tar›m iflletmelerinde, hizmet alanlar›nda ömür
tüketerek üretti¤i zenginli¤in üstünde tepinen kapitalist asalaklar bu kadar›yla da yetinmiyorlar.
Emperyalizmin ve iflbirlikçi sermaye s›n›f›n›n emrine amade hükümetlerin uygulad›klar› ‹MF patentli sosyal
y›k›m paketleri sömürüyü daha da derinlefltiriyor, iflçi s›n›f›n›n kölelik zincirlerini daha da kal›nlaflt›r›yorlar.
Üretti¤imiz toplumsal de¤erlerin ya¤mas›ndan daha büyük paylar almak u¤runa flu günlerde kendi aralar›nda
k›yas›ya dalaflan burjuva gericili¤inin farkl› kanatlar›, emekçilere yaflam› zindan eden y›k›m programlar›n›
uygulamak sözkonusu oldu¤unda tam bir uyum içinde davranmaktan geri durmuyorlar. !

Oysa ülkemizde, iflçi ve emekçilerin tüm temel ihtiyaçlar›n› karfl›layacak, tüm temel sorunlar›n
çözülmesini sa¤layacak, insanca yaflamalar›na yetecek toplumsal zenginlik fazlas›yla mevcuttur. Ancak
sömürü ve ya¤maya dayanan kapitalist asalaklar›n egemenli¤i bu zenginli¤in tüm toplumun yarar›na
kullan›lmas›na izin vermez. Çünkü bu zenginlik bir avuç asalaktan oluflan sermaye s›n›f›n›n tekelinde ve
yönetimindedir. Elbette ayn› durum yerküremizde yaflayan insanl›¤›n tümü için de geçerlidir. Zira
emperyalist-kapitalist düzen, sömürücü özü gere¤i, serveti bir yanda sefaleti öte yanda biriktirir, böylece
muazzam zenginliklerin insanl›¤›n büyük ço¤unlu¤u yarar›na kullan›lmas›na izin vermez. Bu düzende
zenginli¤in muazzam boyutlarda art›fl›na, insanl›¤›n büyük ço¤unlu¤unun yoksullu¤u ve sefaleti efllik eder.

Kapitalizmin dolays›z sonucu olan bu ak›l almaz çeliflki, insanl›¤› çoktand›r “ya barbarl›k içinde çöküfl
ya sosyalizm!” alternatifleri ile karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Bu çeliflkiyi ve onun yolaçt›¤› ikilemi iflçi s›n›f›,

1 May›s’ta mücadele
alanlar›na!



emekçiler ve ezilen halklar lehine çözmenin yolu, kapitalist sömürü düzenini y›kmaktan geçmektedir.!!
!
Emekçi kardefller!
Bugün 1 May›s’› birlik, mücadele ve dayan›flma de¤erlerinin ileri düzeyde yaflam buldu¤u bir kavga

gününe dönüfltürmenin olanaklar› mevcuttur. Kad›n-erkek iflçiler ve emekçiler ile ezilen Kürt halk› 8 Mart’ta,
13-14 Mart’ta, 21-23 Mart’ta ve son olarak 6 Nisan’da sömürüye, bask›ya ve zorbal›¤a karfl› tepkilerini genifl
kitleler halinde kat›ld›klar› militan eylemlerle ortaya koymufl bulunuyorlar. fiimdi bunu daha ileriye tafl›man›n
zaman›d›r. Emekçiler olarak bu hepimizin ortak sorumlulu¤udur. Bu sorumlulu¤un gereklerini yerine
getirirsek, 1 May›s’a genifl kitleler halinde ve militan bir ruhla kat›lmay› baflar›rsak, böylece amerikanc›
sermaye iktidar›n›n fütursuz sald›r›lar›na karfl› etkili bir barikat örmüfl oluruz.

Bu, iflbirlikçi sermaye iktidar›n›n komflu halklara karfl› emperyalist-siyonist güçlerle daha kapsaml› suç
ortakl›klar›na girmesini önlemek aç›s›ndan da hayati önemdedir. 1 May›s alanlar›ndaki mücadele kararl›l›¤›
ile bu suç ortakl›¤›na dur demeliyiz. Emperyalizmin ve siyonizmin sonu gelmeyen sald›r›lar› alt›nda ac›
çeken kardefl Ortado¤u halklar›na karfl› ertelenemez bir görevdir bu.!!

!
Türkiye Komünist ‹flçi Partisi,
Kapitalizmin ücretli kölelik d›fl›nda seçenek sunmad›¤› iflçileri ve emekçileri, geleceksizli¤e mahkum

etti¤i gençli¤i, çifte bask› ve sömürü alt›nda tuttu¤u emekçi kad›nlar›, s›n›fsal bask›n›n yan›s›ra ulusal,
dinsel, mezhepsel bak›ya maruz kalan tüm ezilenleri, 1 May›s’a etkin biçimde kat›lmaya ça¤›rmaktad›r!

!
Faflist bask› ve teröre karfl› direnmek
Sosyal y›k›m sald›r›s›n› püskürtmek,
S›n›fsal, cinsel, ulusal bak›ya son demek,
‹nkarc›l›¤a ve kirli savafla karfl› özgürlük ve eflitli¤i hayk›rmak
Emperyalist-siyonist sald›rganl›¤a ve savafla dur demek,
‹flçilerin birli¤i, halklar›n kardeflli¤i fliar›n› yükseltmek,
Kapitalist sömürü ve bask› düzenine karfl› saflar› s›klaflt›rmak için,

1 May›s’ta kavga alanlar›n› doldural›m!

Yaflas›n 1 May›s!
Yaflas›n devrim ve sosyalizm!
Yaflas›n proletarya enternasyonalizmi!
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