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saldırılar da her geçen gün artmaktadır.

Emperyalist-kapitalist sistemin giderek gericileşmesi, sistemin krizlerini aşmak için egemenlerin
uyguladığı politikalar, bugün 2014 1 Mayıs’ında
da emekçilere, işçilere, ezilen halklara eşitsizlik,
adaletsizlik ve esaret koşullarını dayatmaktadır.

Ülkemizde emperyalistler ve yerli işbirlikçileri,
esnek üretim uygulamalarıyla taşeronlaştırma ve
esnek çalışmayı, özelleştirmeleri yaygınlaştırmış,
çalışma yaşamında emekçilerin ücret ve sosyal
hakları budanarak geriletilmiştir. Kıdem tazminatı
gibi tarihsel kazanımlarımız elimizden alınmak
istenmektedir. İşçi sınıfının örgütlülük haline
sermaye güçleri tarafından kesin bir tahammülsüzlük söz konusudur. Sendikal örgütlenme hakkı
fiilen engellenmektedir. Mücadeleci, devrimci,
demokratik sendikacılık engellenerek, sarı-yandaş
sendikalar teşvik edilmektedir. Birçok sendika,
işveren veya devlet-hükümet denetimine sokularak, işçi sınıfının dayanışma ve mücadele araçları
olmaktan çıkarılmaktadır. Güvencesiz çalışma
koşullarında iş cinayetleri artmaktadır. Çocuk işçiliği, angarya çalışma ve ucuz işgücü sirkülasyonu
yaratma amaçlı işten çıkarmalar da önemli boyutlarda yaşanan sorunlardır.

Kapitalist toplumsal sistem ve egemen sınıf güçleri zora dayalı iktidarlarını sürdürürken sömürüyü, açlığı ve yoksulluğu bütün ideolojik devlet aygıtlarıyla doğal bir toplumsal olgu ya da kadermiş
gibi göstermekte, elindeki tüm olanaklarla sınıf
mücadelesine her yönden saldırmaktadır. Tarihsel
süreçte kazanılmış hak ve özgürlüklere yönelik

Aylardır bu ülkenin sokakları faşist devlet şiddeti
görmekte, emekçiler gaz bombalarına boğulmaktadır. Büyük bir pişkinlik ve utanmazlık içinde
olan egemen burjuva güçler ve AKP hükümeti,
kentlerimizin meydanlarına yasaklar koymakta ve
kendi burjuva hukuk kurallarına dahi uymamaktadır.

Dünya İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve
Mücadele Günü
1 Mayıs’ların tarihsel önemi işçi sınıfının ve sınıf
mücadelesinin uluslararası olmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası işçi sınıfının 1 Mayıs’larda cisimleşen ve simgeleşen mücadelesi, geçmişten bugüne toplumsal ilerlemenin, birlik ve
dayanışmanın önünü açmıştır. Kapitalizmin özündeki eşitsizlik, ‘mezar kazıcılarının’ eşitlik mücadelesini de tarihsel ve toplumsal bir zorunluluk
olarak yaratmıştır.

Eğitim sistemi ve kurumları ticarileştirilerek
halkın bilimsel özgür ve anadilinde eğitim alma
hakkı engelleniyor. Rant hesaplarına, yağma ve
talana dayalı politikalarla, sağlık sistemimiz, kent
yaşamımız ve ekolojik dengeler altüst edilerek
tahrip ediliyor.

Yolsuzlukların alabildiğine yaşandığı ülkemizde,
hırsızlar ve yolsuzluk yapanlar, devlet olanaklarını kullanarak siyasi iktidar olmanın avantajlarıyla, hiçbir şey olmamış gibi davranmakta, toplumsal ahlak yozlaştırılarak hırsızlar ve çeteler baş
tacı edilmektedir.

Ancak tüm bu hukuksuzluklar ve faşist saldırılar,
ezilenlerin mücadelesini, işçi direnişlerini yok
edememiştir.

Gezi-Haziran direnişiyle; egemen güçlerin ve
AKP hükümetinin yıllardır dayattığı insanlık dışı
kölelik koşullarına sömürüye ve zulme karşı,
emekçi halkımızın ülke çapındaki tarihsel isyanı
yaşanmıştır. İşçi sınıfı dahil tüm ezilenlerin yer
aldığı bu direniş; ezilenlerin eşitlik, özgürlük ve
adalet talepleriyle, kapitalist sisteme ve AKP
gericiliğine, devrimci bir karşı çıkıştır.

Kürt halkının demokratik ulusal haklarının engellenerek bin bir türlü burjuva ayak oyunlarıyla
özgür gelişimiyle demokratik kazanımlara ulaşması engellenmeye çalışılmaktadır.
Suriye’de iç savaş çıkartılarak halkın yaşamı
altüst edilmiş, ülkemizde gerici AKP ve emperyalistlerin planlarıyla bölgemizde savaş havası
yaratılmıştır. Suriye iç savaşında gerici İslami
katillerin katliamları desteklenerek, ülkemiz
emekçileri onursuz-haksız bir savaşın içine sürüklenmek istenmiştir.
Biz, emekçilere dayatılan toplumsal koşullara,
baskı ve zulme HAYIR diyoruz!

1 Mayıs emekçilerin mücadele ve dayanışmayı
geliştirdikleri gündür. Özellikle son yıllarda kapitalist barbarların iktidarlarının dayattığı köleliğe
karşı, hayatın her alanında örgütlü mücadelenin
yükseltilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Hayatı Üreten Biziz, Yöneten de Biz olacağız! Geleceğimizi Sömürücüler Değil, Biz
Emekçiler Kendi Ellerimizle Kuracağız.
Taksim Emekçilerindir! Taksim 1 Mayıs
Alanıdır!
Ücretli Kölelik Düzenini Yıkacağız!
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda emekçilerin dayanışma ve mücadelesi için ileri!
Bütün Dünyanın İşçileri Birleşin!

