YAŞASIN BİR MAYIS— ÇALIŞAN DÜNYA
HALKLARININ, MİLİTAN GÜÇLERİNİN, TÜM
ÜLKELERİN İŞÇİLERİ İÇİN KARDEŞLİK
GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ!
YENİ ZAFERLER İÇİN İLERİ!

Dünyanın çalışan insanları geleneksel tatillerini, 1 Mayıs’ı
—uluslararası proleter dayanışma gününü, bütün ülkelerin
işçilerinin kardeşliklerini sağlamlaştırdığı gününü kutluyorlar.
Bu günde halkların geniş kitleleri andaki ortak amaçları için
—demokratik kazanımlarını sağlamlaştırmak ve genişletmek
için, özgürlük ve ulusal bağımsızlıklarını korumak için,
istikrarlı ve kalıcı bir barış elde etmek için; demokrasi ve
sosyalizm için mücadele bayrağı altında, demokratik kamp
içinde birleşmiş militan güçlerini gözden geçiriyorlar.
Yılların geleneği sayesinde bu bayramın üstün özellikleri
büyüdü. Çalışan insanlar yılın savaşlarının sonuçlarını gözden

geçirirler ve çözmek zorunda kaldıkları başlıca görevleri ortaya
koyarlar. Bugün bu görevler köleleştirme ve İkinci Dünya
Savaşı sırasında ezilmiş Hitler'in diktatörlüğünden daha da
acımasız ve barbar olan bir diktatörlükle, kölelik ve faşist
diktatörlükle halkları tehdit eden Amerikan emperyalistlere
karşı, savaş çığırtkanlarına karşı mücadele etmektir.
Barış için savaşçıların başında Sosyalizm—Sovyetler
Birliği'nin büyük ülkesi duruyor. Sosyalist sistemin üstünlüğü
ve Büyük Yurtseverlik Savaşı sırasında halklarının gösterdiği
kahramanlık
sayesinde,
Sovyetler
Birliği,
Hitler'in
Almanya’sını çökertti, faşist kölelik tehdidinden dünyayı
kurtardı, Orta ve Güney-Doğu Avrupa ülkelerinin
emperyalistlerin boyunduruğunu atmak ve onların özgürlük ve
bağımsızlıklarını geri almaları için yardım etti. Bu büyük
zafere öncülük adamın, parlak lider ve öğretmenin, J. V.
Stalin’in adı dünya çalışan insanlar tarafından sevgi ve saygı
ile telaffuz edilmektedir. İlericim insanlığın kalbi sosyalizmin
ülkesinin siyasi ve ekonomik gelişiminde Sovyet insanlarının
başarılarının, sosyalist kültürün çiçeklenmesinin, halkının
maddi refahının büyümesinin sevinciyle doludur. Sovyetler
Birliği'nin artan gücü güçlü demokratik kamp güçlendirmekte
ve barış ve dünya güvenliği davasına bir başka önemli katkı
oluşturmaktadır.
Bu günde SSCB’de milyonlarca Sovyet insanı
yürüyecektir. Uygun adım atan sütunların yürüyüşünde
Komünizmi
inşa etmede hiç bir çabayı esirgenmediği
iliklerindeki güveni ve sağlam kararlılığı duyulacaktır. Bunda,
Lenin'in-Stalin'in Partisi önderliğinde Sovyet halkının
kendinden yana zaten önemli başarılar vardır. 1948 yılında
Sovyet sanayi, yüzde 18 ile savaş öncesi üretim düzeyini aştı,
tarımda genel tahıl ürünü 1940 seviyesine ulaşırken, bir bütün
olarak, hasat, 1940 rakamının üzerinde idi. Bu hızlı ilerleme
1949 sırasında muhafaza edildi. 1949 ilk çeyreği için artış planı
yüzde 100.2 ile gerçekleşti. 1948 yılının ilk çeyreği ile

karşılaştırıldığında, sanayi 1,400,000 işçiyi daha saflarına
katmıştır. Sovyet halkının yaşam standardı önemli ölçüde
artmıştır.
Yeni Demokrasilerin çalışan halkı da ekonomik, politik
ve kültürel yaşamdaki büyük başarıları ile birlikte 1 Mayıs’ı
kutluyorlar. İşçi partilerinin kaynaşması ve MarksizmLeninizm temelinde işçi sınıfının birleşik bir partinin oluşumu
bu ülkelerin halklarını daha da pekiştirmiştir. Sosyalizmin
temellerini atması için ve hızlı bir şekilde faşist ve gerici
rejimlerin bıraktığı acı mirası ortadan kaldırılması için gerekli
koşulları döşemiştir. Çekoslovakya, Polonya, Macaristan,
Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk kitleleri, özgürce ve
sevinçle kasaba ve köylerin sokaklarında kendi 1 Mayıs
afişlerini taşımakta, seçtikleri yol boyunca Sosyalizmi inşa
etmek için, emperyalist soyguncuların zor kazanılmış özgürlük
ve bağımsızlığını yok etmek için herhangi bir girişimlerini
acımasızca ezmek için kararlılıklarını ortaya koyacaklardır.
Kapitalist ülkelerde emekçiler geleneksel tatillerini ulusal
ihanet hükümetlerine karşı, ekmek ve demokratik özgürlükler
için mücadeleyi yoğunlaştırma
sloganları altında
kutlayacaklardır. Bu günde İtalya ve Fransa'da, Amerika
Birleşik Devletleri ve İngiltere’de, Avustralya ve Hindistan’da,
tüm, tüm kapitalist, sömürge ve bağımlı ülkelerde, barış
taraftarlarının sesi daha da net bir şekilde yükselecektir. Onlar
Paris Barış Kongresi'nde kararlılıkla
yeni bir savaş
kışkırtıcılarını frenlemek için halkın iradesini dile
getirmişlerdir.
İşçi sınıfına ihanet edenler, burjuvazinin uşakları haline
gelmiş Sağ Sosyalistler, bir kez daha kendilerini gerçek
renkleriyle göstermiştir. “Sosyalist” İşçi Hükümetinin
Londra'da 1 Mayıs gösterisini yasaklaması, Bevin ve Attlee’nin
işçi sınıfı hareketinin elliden fazla yıllık geleneğini terkettiğini
göstermektedir. Onlar halktan korkmaktadırlar, onlar halka

karşıdırlar. Emekçiler Sağ Sosyalistlerin tüm kalp ve ruhlarıyla
emperyalist burjuvaziye hizmet ettiklerini görmektedirler.
İşçi Hükümeti 1 Mayıs gösterisini yasaklayabilir ama
1948 yılında İngiliz halkının sadece yağların yarısını, şekerin
dörtte üç buçuğunu ve 1938 yılındakinden üç buçuk defa daha
az et aldığı gerçeğini gizleyemez. Truman ve Acheson
Komünistleri
hapse
atabilir,
barış
destekçilerini
cezalandırabilir, “Amerikan Yaşam Biçimi”nin “üstünlüğü”nü
ilan edebilir ancak 3,700,000 işsiz ve 9,500,000 kısa süreli
çalışan işçi olduğunu saklayamazlar. Onlar Amerikan
halkından 1935 ile 1948 yılları arasında, işçilerin reel ücretler
yüzde 20 düştüğü, gerçeğini gizleyemezler.
Marshall ülkelerin yöneticileri Amerikalı patronları
eşliğinde istatistikleri dengelemek ve İngiltere ve Fransa'da
sanayi üretiminin savaş öncesi düzeye ulaşmışlığıyla
övünebilir, ama halka bu ülkelerde 1938 seviyesinin neredeyse
1913 seviyesini neredeyse aşmadığını unutturamazlar. Onlar
rakamları ne kadar manipüle ederlerse etsinler, emperyalistler
sanayinin durgunluk ve çürümüşlüğünü, işçi sınıfının işsizlik
ve yoksulluğunu, kırsal kesimde halkın artan yoksullaşmasını,
esnaf ve küçük tüccarların yıkımını, kültürün dejenerasyonunu
ve kapitalist toplumun çözülüşünü gizleyemezler.
1
Mayıs'ta
dünya
emekçileri
Anglo-Amerikan
emperyalistleri tarafından kendisine verilen kapsamlı yardım
rağmen, Chiang Kai-shek’in çürümüş, yozlaşmış feodalbürokratik rejimini paramparça etmek için ilerleyen, aynı
zamanda emperyalist sisteme yıkıcı darbeler indiren Çin'in
ulusal-kurtuluş
ordularının
tarihi
zaferlerini
selamlamaktadırlar.
Yunanistan, Malaya, Endonezya, Vietnam halklarının
özgürlük ve ulusal bağımsızlık için silahlı mücadeleleri tüm
kapitalist ülkelerin halklarının emperyalist kölelik ve savaş
çığırtkanlarına karşı tüm mücadelesi ile birleşmektedir.
Sömürge ve bağımlı ülkelerde bugün halkların hareketinin

gücü, işçi sınıfının bu halkların mücadelesinin başını çektiği
gerçeğinde yatmaktadır.
Emperyalist kampın hâkimiyetçileri buna karşı ne
önerebilirler? Her ölen sınıf gibi, emperyalistler umutsuzca
hakimiyetlerini uzatmaya çalışıyorlar, terör ve polis zulmüne,
işkence odalarına ve toplama kamplarına, yargılama ve
darağacına başvuruyorlar. Propagandada emperyalistlere kalan
tek şey yalan provokasyon, sanatta sadece fanatizm ve aşağılık
insan içgüdülerine başvurma, bilimde dolandırıcılığa, sapkın
teoloji ve ırkçılığa, Ortaçağın en karanlık fikirlerini
yüceltmektir. Gerçek emperyalistlerin tarafında değildir. Onlar
yalanlarla onu öldürmek, kanunlarla yasaklamaya çalışıyorlar.
Ama insan toplumunun tarihi hiç kimsesin gerçeği
katledemeyeceğini gösteriyor. Orta çağlarda “Kutsal
Engizisyon” yeni bir çağın fikrini yok edemedi, ne de Truman
engizisyonu Sosyalizm fikrinin zafer yürüyüşünü durdurabilir.
Gelecek sınıfına aittir. Komünizm dünyanın gençliğidir.
Bütün yolların Komünizme gittiği bir çağda yaşıyoruz. Halkın
en geniş kesimleri sadece Komünizmin kendilerini kapitalist
kölelikten kurtarabileceğini görmektedirler ve Komünist yolu
almaktadırlar. Tüm silahlanmalarına rağmen emperyalistler bu
yolları kapamada, bir yalanlar ve provokasyon demir perdesi
ile emekçileri Sosyalizmden engellemede
güçsüzdürler.
Onların çok iktidarsızlıkları Truman'ın ve Churchill'in askeri
bloklar oluşturan ve çılgın bir silahlanmayı hızlandırmada
kendini sergileyen sinirlilik ve öfkenin nedenidir.
1 Mayıs'ta bütün ülkelerin emekçileri, barış için mücadele
sonuçlarını gözden geçirmekte, ve başarılarını dikkate alarak,
kendi güçlerinden emindirler. Aynı zamanda mücadelenin barış
güçlerini toplama ve sağlamlaştırmada mücadele ikiye
katlanmış çaba gerektirdiğinin bilincindedirler. Emperyalizm
kampının gücü azalmıştır, ama yaralı canavar daha tehlikeli
hale gelmiştir. Bu nedenle tüm dürüst insanlar işçi sınıfının
etrafında daha da sıkı yürümelidirler—kendi ülkelerinin

özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine önderlik edebilme
yeteneğine sahip olan tek sınıf.
1 Mayıs'ta Komünistlerin militan çağrısı, “Tüm ülkelerin
İşçileri, Birleşin!” dünyanın her tarafında daha da büyük bir
güçle çınlamaktadır. Bu slogan altında Komünist hareket
görkemli asırlık yol boyunca ilerlemiştir ve köklü zaferler
kazanmıştır. İşçi sınıfı birliği nihai zafer için kesinlikle çok
önemlidir çünkü bugün bu kapitalist ülkelerin çalışan insanları
için hala derin önem kazanmaktadır. Bu slogan ortak bir dava
için mücadele eden dünya emekçi halkının birleşmesi için
temel olan enternasyonal proleter dayanışmayı güçlendirmek
için bir çağrıdır.
Marksizm-Leninizmin yenilmez öğretileri ile donatılmış
Komünist ve İşçi Partileri, barış ve ulusal bağımsızlık
mücadelesinin
başında
durmaktadır.
Kararlılıkla
emperyalizmin ajanlarını,
demokratik güçlerin birliğinin
bozguncularını açığa çıkarma—ne olursa olsun Sağ Sosyalist
Blum kisvesi altında, burjuva kozmopolit altında, ya da
Troçkist Tito—Komünist ve İşçi Partileri demokrasi ve
özgürlük için ve geniş bir barış cephesinin kurulması için
savaşmaktadırlar. Onlar ilerlemeyi ve medeniyetin geleceğine
deşer verenleri desteklemektedirler.
Barış hareketi büyük bir ivme kazanacaktır. Halklar, atom
bombaları ile insanlığın yok etmeyi hayal eden Kennans ve
Forrestals kuduz yamyamlarını frenleyecektir. Er ya da geç
deliler tutuklanacaklar ve mahkemede yargılanacaklardır.
Halkların iradesi böyledir. Büyük amaçlar büyük enerji
doğurur. Bu enerji emperyalist savaş kışkırtıcılarına karşı barış
için halkların savaşında ifadesini bulmuştur. 1 Mayıs 1949
emekçilerin zaferlerine olan güvenini göstermektedir.
Enternasyonal proleter dayanışma bayrağını, Marx,
Engels, Lenin, Stalin bayrağını daha da yükseltiniz!
Kalıcı Barış için, bir Halk Demokrasisi için!
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