1 MAYIS ÝÞÇÝ SINIFININ ENTERNASYONAL MÜCADELE GÜNÜDÜR
1 Mayýs uzun bir süredir iþçi sýnýfý için hiçbir þey ifade etmeyen anlamsýz bir gösteriye dönüþtürülmüþ
durumda. Köken olarak 1 Mayýs iþçi sýnýfýnýn gerçek uluslararasý dayanýþmasýnýn günü olmasýna
raðmen, bugün 1 Mayýs eylemlerinde gördüðümüz tek þey çeþitli renklerden sol gruplarýn iþçi sýnýfýný o
veya bu ulusalcýlýklarý desteklemeye çaðýrmasýndan ibaret. Bu gösteride bir yanda Türkiye’nin NATO
üyesi bir ülke olduðu gerçeðini görmezden gelerek “baðýmsýz bir Türkiye” den ve üstelik
“emperyalistlere” karþý mücadeleden bahseden Türk ulusalcý solu duruyor. Diðer yanda ise Devletin
güneydoðuda uyguladýðý barbarca þiddete karþý, sanki onlar Türk milliyetçiliðinin ayný ölçüde vahþi bir
yansýmasý deðilmiþ gibi Kürt milliyetçiliði yanýnda saf tutanlar konumlanmýþ durumda. Bütün bu
maskeli baloya Ortadoðu emekçilerinin kaný üzerinden yükselen ve Ýslami-kapitalist diktatörlüklerin
yanýnda saf tutan kaypak bir anti-amerikancýlýða tutunmuþ her türden Ýslamcý, milliyetçi ve sol akým da
katýlýyor. Peki bütün bunlar ne için? Kendi “özbeöz” Türk veya Kürt patronlarýmýza sahip olabilmemiz
için. Biz bütün bu gösteriden nefret ediyoruz Fakat, iþçi sýnýfýnýn enternasyonalist dayanýþma ilkelerinin
bugün için yalnýzca küçük bir azýnlýk tarafýndan savunuluyor olmasý, sýnýflar arasýndaki mücadelenin
bu temel niteliðini deðiþtirmiyor.
Biz, ABD’ye baktýðýmýzda sadece Bush’u deðil, ayný zamanda, ýrkçý, göçmen düþmaný yasaya karþý 10
Mart günü ªikago’da yürüyen 100.000 iºçiyi de görüyoruz.
Sadece savaþa yürüyen dev bir emperyalist yýkým makinesini deðil, “kendi ülkelerinin çýkarlarý” için
Irak’ta savaþmayý reddedip Kanada sýnýrýndan kaçarak ulusal ordularýný terk eden 6000’i aþkýn
amerikan askerini de görüyoruz.
Ýngiltere’ye baktýðýmýzda sadece Blair’i deðil, Londra sokaklarýnda savaþa karþý yürüyen 1.000.000
insaný da görüyoruz.
Biz sadece Ýngiliz hükümetinin Amerika’ya itaatini deðil, 14 þubat’ta Irak’a gitmeyi reddettiði için hapse
atýlan Ýngiliz kraliyet hava gücü subayý Malcolm Kendall’ý da görüyoruz.
Benzer þekilde Irak’a baktýðýmýzda gördüðümüz sadece milliyetçi ve Ýslamcý direniþ deðil, Kerkük’te
aðýr yaþam koþullarý ve yüksek elektrik ve benzin fiyatlarýna karþý ayaklanan binlerce iþçidir de.
Ýran’a baktýðýmýzda sadece baþkan Mahmut Ahmedinecat ve devletin “emperyalizme karþý” nükleer
silahlanma hamlesini deðil, Ýran’ý boydan boya saran ve otobüs ºoförleri, tekstil iºçileri, madenciler ve
otomobil sanayi iþçilerinin katýldýðý grev dalgasýný da görüyoruz..
Emekçiler, Fransa’daki son grevlere, genç iþçilerin iþten atýlmasýný kolaylaþtýrmaya çalýþan yasaya
karþý mücadele eden grevci iþçilere ve eylem yapan öðrencilere bakýn. Britanya’da 80 yýldan beri
gerçekleþen en büyük greve, 1.000.000’un üzerinde iþçinin emeklilik haklarý için yürüttüðü mücadeleye
bakýn. Ýran’a, rejimin baskýlarýna raðmen devlete ve sermayeye karþý mücadele eden iþçilere bakýn.
Baktýðýnýzda göreceðiniz þey þu veya bu ulusalcý, milliyetçi hareket deðil kendi ulusal sermaye
sahiplerine, kendi patronlarýna ve kendi ordularýna karþý savaþan iþçilerden baþka bir þey
olmayacaktýr. Ýþçi sýnýfý mücadelesinin tek gerçekliði uluslarüstüdür, enternasyonaldir. Çünkü;
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