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Hindistan'daki yoldaslarimizin sanli mücadelesini selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Komünizm
bayragi altinda savasan yirmi bin insan, on binlerce siyasi ve lojistik destek sunan insanlar ve
karsilarinda olan kapitalist merkez yeni Deli tarafindan gönderilen on binlerce asker ve paramiliter
güc . Burjuva fransiz medyasindan saklanan büyük bir sinif mücadelesi. Ayni zamanda kapitalizm
kendisini isciler icin giderek daha da yok edici göstermektedir. Birileri icin issizlik , digerleri icin
insanlikdisi is kosullari ve herkes icin kisitlamalar ve güvensizlik. Kapitalizmin krizi bitmemektedir
ve son kirk yilda gittikce derinlesmektedir. Devrim düsüncesi büyüse de önemli siyasi partiler ve
sendikalar gittikce reformist ve sosyaldemokrat bir tutum sergilemektedirler. Venezuela ve
Äquador'a devrim gözüyle bakiyorlar, fakat Arap devrimini sadece demokratik bir hareket olarak
görüyorlar. Örnegin Subat ayinda Komünist Partisi nin de üyesi oldugu Fransa sol cephenin lideri
Jean Luc Melanchon 126 Rafale savas ucaginin Hindistan hükümetine satilmasini selamliyordu.
Bizim örgütümüz bu satisi ermperyalist ve sovenist olarak kinadi ve Michelin firmasindaki CGT
sendikasinin takindigi tavri örnek olarak görmekte. Fransa'daki bütün emperyalist sirketler
Hindistan piyasasinda daha etkin bir rol oynamak istemektedirler. Fakat Michelin sirketinin
sendikasi bunlara karsi durup Hindistan'daki köylülerle dayanisma icin oldugunu acikladi ve
Tamilnadu'da Michelin'in bir fabrikasinin insa edilmesine karsi cikti. Bu inisiyatif sinirli olsa da
bizim presiplerimizi yansitmaktadir:
1. Gelismis kapitalist ülkelerdeki devrim diger ülkelerdeki devrimi körüklemiyor, aksine
gelismemis ülkelerdeki devrim dünya devrimini körüklüyor. Marks bunu Engels'e
Irlanda'daki mücedeleyi anlattigi mektupta yazmistir. Lenin'de bunu 1920'de Bakü'deki
Dogu ülke haklarinin kongresinde dile getirmistir. Bunlar Mao'nun bahsettigi firtina
bölgeleridir.
2. Eskiden sömürge ve yari sömürge, feodal ve yari feodal olan ülkeler bugün milli ve
enternasyonal kapitalizmin sömrügesi altindadirlar. Bunlarin arasinda bazi ülkeler de
gittikce yerel ya da gelisen emperyalist gücler haline gelmektedirler. Emperyalist sömürge
ve emperyalistlerarasi mücadele gittikce acimasizlasmaktadir.
3. Sömürge altindaki ülkelerde köylüler sömürülen iscilerin önemli bir bölümünü
olusturmaktadir. Dünya devriminin gerceklesebilmesi icin isci ve köylülerin ve ayni
zamanda Nepal örnegindeki gibi uzun vadeli halk savasinin sehirlerdeki isyanlarla
birlestirilmesi lazim. Orak-cekic birlikteligi 1871'deki Paris Komün'üsünde degil, Ekim
Devrimi'nde gerceklesmistir ve günümüzde sürmektedir.
4. Fransa'da bas düsmanimiz burjuva ve Fransiz emperyalist kapitalizmdir. Burjuva sinifinin
isci sifinin icerisinde ajanlari vardir ve su an onlar tarafindan yolumuz belirlenmektedir.
Fransa'daki antiemperyalist gücler ve Maoist militanlar zayiftir. Dayanismayi
gelistirebilmek icin önce kendi ülkemizde örgütlenmemiz gerekmektedir. Su andaki en
önemli görevimiz bir Marksist Leninist parti kurmaktir.
5. Bizim emperyalizmimize, Hindistan'da ve baska heryerde savasan herkes, bizim
emperyalizme ve reformist liderlerimize karsi mücadelede ve partimizin kurulmasinda
mütteffikimizdir.
Yasasin Hindistandaki yoldaslarimizin mücadelesi
Yasasin Enternasyonal Dayanisma
Yasasin dünyadaki proleter Devrim

