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Giriş

LatinAmerikadevrimlerin,karşıdevrimlerin,bağımsızlıkmücadelerinin,

keskinsınıfsavaşlarınınveaskeridarbelerinlaboratuvarıolmuşbirkıtadır.

ABDemperyalizmiasırlardırLatinAmerikakıtasınıkendiarkabahçesi

olaraktanımladı.Butanımınaçıklamasışuydu:“Kendisininsömürgevalisi

işlevigörensağcıiktidarlarvecuntahükümetleriaracılığıylaLatin

Amerika’nınherşeyinisömürmek.”

BupolitikalarıngetirdiğiçelişkininürünüolarakLatinAmerikakıtasında

herzamanbağımsızlıksavaşları,silahlıayaklanmalar,keskinsınıf

savaşları,devrimcikabarışlarvedevrimlereksikolmadı.ÖzellikleKüba

devrimindensonraABD,LatinAmerika’dakihegomonyasınıkaybetmemek

içinsistematikolarakkarşıdevrimiörgütledi.Bilhassa70’liyıllardakıta

genelindegelişendevrimcikabarışlarıbertarafetmekiçinkanlıaskeri

darbelergerçekleştirdi.BunlarınenfazlabelleklerdeyertutanlarıŞilive

Arjantindarbelerioldu.Gerçekleşenaskeridarbelerdensonraişçisınıfının

tüm teşkilatlarılağvedildi,militanlarınbirkısmıkatledildivegeriye

kalanlarıisezindanlaratıkıldı.İşçisınıfınıntamamenezildiğidarbelerden

sonraLatinAmerikakıtasıdünyakapitalizmininneo-liberaldönüşüm

politikalarınıuygulamalaboratuvarınadönüştü.Uygulananpolitikalarişçi

sınıfınıveyoksulköylülerisefaletinpençesinebıraktı.Sınıfsavaşları

konusundadünyanınenbereketlicoğrafyalarındanolanLatinAmerika

90’larınsonu2000’lerinbaşındakıtasalölçekteemekçisınıflarındevrimci

kabarışlarınasahneoldu.DevrimciKomünistbirönderliğinyokluğunda

kıtasalölçektebudevrimcikabarışısistem içineentegreederek

parlementeryollarlaiktidarageldiler.Venezuella,Brezilya,Bolivyaenfazla

öneçıkanörneklerdir.BumakalemizdeBolivya’daEvoMorales’iniktidara

gelişsürecinivepartisiMAS’ın(SosyalizmeDoğruHareket)ideolojik

çizgisini,14yıllıkiktidarındanelergerçekleştirdiğini,emekçisınıflarda

karşılığınınneolduğunuinceleyeceğiz.VetabikiABDdesteklidarbenin

nesnelsürecininnasıloluştuğunuirdeleyipDevrimciMarksizminışığında

Bolivyaproletaryasınıntarihseldevrimcigörevleriniveenternasyonal

komünistdevrimcilerinacilgörevlerinisomutlayacağız.
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MORALESVEMASİKTİDARINININDÜNÜİLEBUGÜNÜ

EvoMorales’iniktidarolması90’larınsonu2000’lerinbaşındakıtasal

ölçektedevrimcikabarışlarayolaçanişçihareketinidüzenehapsedip

kapitalizmingarantörüişlevigörenreformist,popülist,solmilliyetçi

iktidarlarfuryasınınbirürünüdür.2000ile2005yıllarıarasındaBolivya’da

madencilerbaştaolmaküzereişçilerin,yoksulköylülerinveyerliyoksul

halkındüzenesığmayanradikaleylemliliklerisözkonusuydu.Bu

eylemlilikleritetikletentemelunsursuyunözelleştirilmesinekarşıverilen

mücadelevepetrolünmillileştirilmesiiçinyapılaneylemlerdi.Bueylemler

Bolivyaburjuvadevletindesiyasalkrizleresebebiyetvererekdevrimci

durumunoluşmasınazeminhazırlamıştır.Bolivyaemekçisınıflarının

düzenesığmayanburadikalmücadeleri2000ve2003yılındaSánchez

Lozada’yıiktidarındanetmeyibaşarmıştır.Emekçisınıflararehberlik

edecekbirdevrimciönderliğinyokluğundaEvoMoralesveonunreformist

teşkilatıMASbumücadeleninomuzlarınabasarakiktidarolmazeminini

yaratmıştır.1998’deVenezuela’daiktidaragelenHugoChavezgibiEvo

Moralesdekendisinibir“BolivarcıDevrimci,21.YüzyılSosyalizminin

taraftarı”olarakönesürdü.Kokoyetiştiricilerisendikasınınönderive

ezilenyerlisınıfınmensubuolması,devrimcibiralternatifinolmamasıile

birleşinceemekçisınıflarınbüyükdesteğinialarakEvoMoralesveteşkilatı

MASiktidarageldi.EvoMorales’indevletbaşkanıolmasıylaBolivyayerli

halkındanilkkezbirisidevletbaşkanıolmaktaydı.Emekçisınıfların

devrimciöfkesiniyatıştırmakiçinkullandığısolpopülistsöylemlerveilk

kezyerlihalktanbirisinindevletbaşkanıolmasısadeceBolivyaemekçi

sınıflarındandeğildünyasolununStalinci,reformist,sosyaldemokrat,

merkezciteşkilatlarındandabüyükdestekalmasınayolaçtı.Morales

iktidarınınilkyıllarındanbugünedeközelmülkiyetkorunmuşvede

uluslararasışirketleredesesçıkarılmamıştır.Kapitalizmintüm

kurumlarıylaişleyişinindevam ettiğiburjuvadüzeniyleçeşitliuzlaşmalar

gerçekleştirerekyapılanreformlariledönem dönem emekçisınıflariçin

küçükiyileştirmelergerçekleştirdi.Emekçisınıflarlaburjuvaziarasındabir

nevibarışelçisigöreviniüstlenenEvoMorales,Bolivya’dakapitalist

sistemindevamlılığıiçinhayatibirgöreviyerinegetirdi.
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EvoMoralesAntiemperyalizm altındabolcapopülistSöylemlerkullansa

daBolivya’nınbaştapetrolvemadenlerolmaküzeredoğalkaynaklarının

sömürüsünehiçbirzamansonvermedi.Uluslararasışirketlerinbu

kaynaklaraerişiminigarantileyenyenivergilergetirdi.Moraleshükümeti,

uluslararasısermayeilegerçekleştirdiğiittifaklaraekolaraktarım

oligarşisiyleittifakyapmaktandageridurmadı.Kendindenönceki

dönemlerdeulusalparkolarakilanedilmişolantopraklarıtarım

oligarşisineveyabancışirketlerinkullanımınaaçmıştır.Moralesyoksul

yerlihalktanseçilenilkdevletbaşkanıydıfakatohiçbirzamanyoksulyerli

halkıntemsilcisideğildi.Moralesbiryandanyoksulyerlihalkıntemsilcisi

gibigörünüponlarınöfkelerinidindirmeklevebiryandandatarım

oligarşisinintalepleriniyerinegetirmeklemeşguldü.Hükümetburjuvazi

lehineolanneo-liberalpolitikalarageçtikçeonabüyükumutlarbağlayan

işçiler,köylülerveyoksulyerlihalkiçindeciddibirhayalkırıklığı

oluşmuştur.BununsonucuolarakMoraleskenditabanınıkaybetmişve

emekçisınıflardaMorales’ekarşıtepkileroluşmuştur.Morales2008

yılındakurulanKurucuMeclisiöncedevredışıbıraktı,dahasonra

meclistengeçen100’eyakınkanunlaşmışmaddeyisermayesınıfı,toprak

oligarşisiveyabancışirketleryararınadeğiştirdi.Moralesbiryandan

kabaranemekçitaleplerinidindirmekiçinzamanzamanekonomiyedevlet

müdahalelerindebulunarakemekçileriçinküçükiyileştirmeleryapsada

herzamanburjuvaziileçokulusluşirketlerinemirleriniyerinegetirmekte

aslageriadım atmıyorveneticedeişçilerleburjuvaziarasındadenge

unsurukurmayaçalışsadakendihükümetiyleemekçikitlelerarasındaki

sınıfsalçelişkilerhergündahafazlagünyüzüneçıkıyordu.Emekçisınıflar

buçelişkileresınıfmücadelesiylecevapvermektençekinmiyordu.Bunun

enbüyükörneğiBolivyaişçisınıfınınlokomotifmotoruolanmadenve

kokoişçilerininLapaz’ınkuzeyindegerçekleştirdiğihükümettarafından

bastırılmışgrevlerveprotestolardır.Emekçisınıflarınmücadelesi

kriminalizeedilerekyüzlercemilitanBolivyamahkemelerincesuçlu

bulunarakcezalandırıldı.
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Bolivya’dakimevcutanayasayagöreEvoMoralestekraradayolamazdıve

tekraradayolabilmesiiçinanayasanındeğişmesigerekmekteydi.Morales

kendisinitekraradayyapıpdevletbaşkanıolabimekiçin2016yılında

referandumagitti.FakatbureferandumdanMoralesyenilgiyleçıkmıştır.

Bureferandum sonuçlarıemekçisınıflarınMoraleshükümetiylekopuş

içindeolduğununenbelirleyicigöstergesiydi.Moralesadayolabilmekiçin

yenibiryolabaşvurmaktagecikmedi.Moralestekrarseçimleregirebilmek

içinkendikontrolüaltındakiÇokUlusluAnayasaMahkemesinegidip

oradanaldığıbürokratikonayilereferandum sonuçlarınıtanımayarak

kendisinitekraradayilanetti.BusüreçtensonraMorales’inmeşruluğu

genişemekçiyığınlarıtarafındansorgulanmayabaşlandı.Bukoşullar

altındaMoralesdördüncükezbaşkanlıkiçinseçimegirdi.11milyon

nufusluBolivya’da20Ekim’deseçimlergerçekleşti.Bolivyayasalarına

göreilkturdadevletbaşkanıolmanınikiyoluvardır:Birincisi%50’nin

üzerindeoyalmak,ikincisiiseenyakınrakibine%10farkatmak.20

Ekim’degerçekleşenseçim sonuçlarınagöreMorales%48oyalırkeneski

devletbaşkanıCarlosMesaise%36,51’dekalmıştır.Buoranlaragöre

seçimingalibiMorales’tir.Fakatsağcımuhalefetseçimlerehilekarıştığı

iddiasıylasokakgösterilerindebulunup,sokaklarıterörizeederekseçim

sonuçlarınınOAS(AmerikanDevletleriÖrgütü)tarafındanincelenmesini

talepetti.OASseçimlerinyenidenyapılmasıgerektiğiyönündekikanaatını

açıkladır.OAS’ınardındanAB,ABD,Brezilya,Arjantinhükümetleriseçim

sonuçlarınıtanımadığınıaçıkladılar.Moralesbubaskıyaçok

dayanamayarakbutalebikabuletti.FakatABDdesteklisağcımuhalefetin

sokaklarıterörizeedeneylemleridevam etti,orduvepolisteşkilatıda

Morales’ekarşıcephealdı,Moralesönceistifaetti,ardındandakendi

tabanınıABDdesteklifaşistçetelerininsafınabırakarakMeksika’ya

sığındı.MoralesMeksika’yasığınıncaABDdesteklifaşistçeteler,önce

MAS’ınelindekibelediyelere,ardındanişçimilitanlaraveyerlihalkın

yaşadığıbölgeleresaldırıyageçti.Trump,Morales’indevrilmesini

demokrasiadınaönemlibirandiyerekkutladıvesıradaVenezuelave

Nikaragua’nınolduğuuyarısındabulundu.ABDdesteklisağcıçetelerin

saldırılarıkarşısındaBolivya’lıişçiteşkilatlarıveyerlihalkdirenişegeçti.
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SONUÇYERİNE

REFORMİZMİNBATAĞIEMPERYALİZMEMÜDAHALEALANIAÇMIŞTIR

LatinAmerikakıtasıemekçileriemperyalistkapitalistsisteminonlara

dayattığısömürü,yoksullukvedevletterörünekarşıherzamankeskin

sınıfsavaşlarıvermesinibilmişlerdir.LatinAmerikaemekçilerimücadele

tecrübeleriiledünyanınbirçokbölgesindenileridüzeydedirler.Tarih

boyuncaLatinAmerikaemekçileriemperyalistvahşetin,Stalincive

reformistönderliklerin,sınıftemelindenkopukküçükburjuva

radikalizminedayananFokoculuğunkurbanıolmuştur.Busiyasal

iktidarlarkapitalizmeyaşam alanıaçmaklabirlikteemperyalizminkıta

genelindekihegomonyasınınsökülüpatılmasınıengellemiştir.90’ların

sonundabaşlayıp2000’lerinbaşındadoruğunaulaşanLatinAmerika

emekçilerinindüzenesığmayanmücadelelerireformistönderlikler

tarafından21.YüzyılSosyalizmigibisahtesöylemlerkullanılarakdüzene

hapsedilmişlerdir.Reformistiktidarlarınilkyıllarındaişçilerileyoksul

köylülerlehinekısmiiyleştirmeleryapılsada,ilerleyensüreçteburjuvazinin

programınıdahabaskınbirşekildeuygulayarakkazanılmışhaklarıda

gaspetmiştir.Bureformistiktidarlaryolsuzlukbatağınabatmışve

uyguladıklarıneo-liberalprogramlarlaonlarıiktidarataşıyanemekçi

sınıflarıyoksulluğamahkum edipbüyükhayalkırıklıklarıyaratmışlardır.Bu

hayalkırıklıklarındanfaydalananABDemperyalizmiBrezilya’dafaşist

Bolsonaro’yuparlatıpiktidarataşımıştır.Venezuelaemekçisınıflarıisebir

yandanBolivarcıbonopartizminyarattığıyoksullukilebaskıbiryandanda

emperyalistdarbeveiçsavaştehditleriarasındakıvranmaktadır.Benzer

birdurumubugünMoralesdeBolivyahalkınaçektirmektedir.Bugün

BolivyaemekçisınıflarıABDdesteklifaşistçetelerinsaldırılarıileölümcül

tehlikealtındadır.Emperyalizmebusaldırızemininiverenburjuvaziyle,

uluslararasıtekellerlevetarım oligarşisiylesürekliuzlaşıiçindeolanMAS

önderliğininkendisidir.BugünLatinAmerika’dakireformistiktidarlarvebu

iktidarlarıdevrimcidiyepazarlayıpdestekleyenstalinci,reformistvebir

kısım merkezciTroçkistteşkilatlarbusuçunortağıdır.ReformistlerinABD

desteklidarbelerikınamamerasimleri,onlarıngünahçıkarmaayininden

başkabirşeydedeğildir.
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ABDEMPERYALİZMİARKABAHÇESİNİYENİDENHİZMETEAÇMANIN

PEŞİNDE.FAKATLATİNPROLETARYASIHENÜZSONSÖZÜNÜ

SÖYLEMEDİ

ABDemperyalizmiyıllarcaLatinAmerika’yıkendiarkabahçesiolarak

gördü.Herzamankendisinehizmetedecekiktidarlargörmekistedi.Bu

amaçdoğrultusundaLatinAmerika’daaskeridarbelerorganizeetmekten

geridurmadı.2000’liyıllarlabirlikteABD,LatinAmerika’dakikıtasal

devrimcikabarışınomuzlarınabasarakiktidaragelenreformist

önderliklerinhükümetleriylearkabahçesindekidevrim tehtidinden

kurtuldu,fakatbununkarşılığıolarakdaeskihakimiyetalanınıkaybetti.

Venezüella’daChavez’ekarşıdarbegerçekleştirmeyeçalıştıfakatişçi

sınıfınınkitleselseferberliğiylebugirişim boşadüşmüştür.Reformist

iktidarlartüm kıtagenelindeemekçilerileburjuvaziarasındabarışelçisi

işlevigörmeyeçalıştı.Busüreçişçisınıfıylaburjuvazininuzlaşmaz

çelişkisinibirkezdahadoğrulamıştır.Reformistönderliklerburjuvaziye

süreklitavizlervermekzorundakalıpmevcutburjuvadüzeneentegre

oldularvesağcıburjuvapartileriaratmayanpolitikalaryürüttüler.Sağ

burjuvapartilerigibiyolsuzluğabulaştılar,işçilerinsınıfsalhareketlerini

devletbaskısıylabastırdılar.Bunlarıntamamınıdaburjuvadüzenindevamı

içinyaptılar.İşçisınıfındanaldıklarıdestekzayıfladıkçaiktidarlarıboyunca

hizmetettiklerikapitalistdüzentarafındanyutulmasürecibaşladı.ABD

emperyalizmihamleyapmasürecinegirdi.Yolsuzlukbatağınabatmışve

meşruiyetiişçisınıfıncatartışılırkonumagelenBrezilyaİşçiPartisi(PT)

liderleriöncehapsetıkıldı,sonraABDdesteklifaşistBolsonaroparlatılıp

sahayasürüldüveiktidarataşındı.Aynıdurum Moralesiçindebugün

yaşanıyor.Reformistönderliklerburjuvaziyecansimidioldularfakatartık

ABDemperyalizmiveLatinburjuvazisisınırsızsömürüistiyor.ABDeskisi

gibitüm kıtadaatkoşturabilmekistiyor.Çinemperyalizmiilegirdiğiticaret

savaşlarındakendisineyenibirpazaraçmakistiyor.Bununiçinkendi

güdümündeaşırısağcı,otoriter,neo-liberalekonomiprogramlarını

eksiksizuygulayacakhükümetlereihtiyacıvar.Bununiçindetüm Latin

Amerika’daişçisınıfınınezilmesineihtiyacıvar.LakinLatinAmerika’da

işçisınıfıhenüzbastırılamamıştır.ŞiliveEkvador’daişçisınıfıradikal
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mücadeleiçindedir.Venezuela’damücadeledevam etmektedir.Bolivya’da

ABDdesteklidarbegerçekleşmesinerağmenBolivyaemekçisınıfları

direnmeklebirliktekararlıadımlarlaradikalleşmektedir.ABD

emperyalizminiveLatinAmerikaburjuvazisinidizegetirecekkuvvete

sahiptekgüçişçisınıfınınkendisidir.SomutnesnellikteBolivya

proletaryasınatarihseldevrimcigörevlerdüşmektir.Artıktüm sözBolivya

proletaryasıveonlarınpolitikönderliklerindedir.

BOLİVYAPROLETARYASININTARİHSELDEVRİMCİGÖREVLERİ

ABD,Bolivya’dagiriştiğidarbeileBolivyaemekçisınıflarının

mücadelesiylekarşıkarşıyakalmıştır.Bolivyaemekçilerininyenilgisi,Şili

emekçilerinekarşıkullanılacaktır.BolivyaemekçilerininzaferibaştaŞilive

Ekvadorolmaküzeretüm LatinAmerikakıtasındadevrimciyükselişler

yaratabilmepotansiyelinesahiptir.OyüzdendirkiBolivyaproletaryasının

verdiğimücadeletarihselbirönemesahiptir.Bolivyaemekçileri

burjuvazininaygıtıreformistkaçkınMorales’iyenideniktidarataşımakiçin

değil,Bolivyasermayedevletinindevrimciyöntemlerledevrilişini

gerçekleştiripkendiözyönetim organlarınıinşaedeceğiişçihükümetini

kurmakiçinmücadelevermelidir.Bolivyaemekçisınıflarınınbunu

başaracakgücüvetecrübesivardırfakatdevrimcibirprogram etrafında

örgütlenmişbirdevrimcipartidenyoksundur.Sosyalistdevrimeköprü

oluşturacaktalepleretrafındaoluşacakbirseferberliğinürünüolarak

Bolivyaproletaryasıkendidevrimcipartisiniinşaedebilecekkudrete

sahiptir.Bununiçinacilbireylem vemücadeleprogramıgerekmektedir.

BİRLEŞİKİŞÇİCEPHESİ

BaştaBolivya’nınenkitleselişçiteşkilatıCOB(BolivyaİşçiMerkezi)olmak

üzeretüm işçi&köylüteşkilatlarıvegençlikörgütleriolağanüstükongre

gerçekleştirerek,Bolivya’dakapitalizmindevamınısağlayacakhiçbir

çözümü(burjuvazininorganizeedeceğiseçimler,Morales’intekrariktidarı,

kurucumeclis…)kabuletmemelidir.Yalnızcakendiiktidarıiçinsavaşacak

bireylem programıbelirlemelidir.

İŞÇİ-KÖYLÜSOVYETLERİKURULSUN
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Bolivya’daşuantüm burjuvadevletaygıtlarımeşruiyetkriziiçinde

çürümektedir.BurjuvaziyibukrizeboğmakiçinBolivyaişçilerinin,

köylülerininvegençliğindoğrudandemokrasiyoluylakendisini

örgütleyeceğivekendisiniyöneteceğiaygıtlarıninşasıiçinseferberolması

birzorunluluktur.Çünkübuaygıtlargelecektekiişçidevletininve

Bolivya’dakiproleterdevrimintemelleriniatacaktır.Oyüzdendirki

kentlerde,fabrikalarda,okullarda,veköylerdesovyetorganlarınıninşası

içinseferberlikbaşlatılmalıdır.

GEÇİCİHÜKÜMETKURULSUN

Bolivyaburjuvazisinintüm fraksiyonlarıseçim yapmayıbaşaramamışve

ABDdesteklibirdarbeyleçözüm bulmayaçalışmıştır.Bolivyaproletaryası

kendiçözümünüpratiğegeçirmelidir.Bolivya’daoluşacakSovyet

örgütlenmeleritarafındantüm emekçisınıflarındemokratikolarak

katılacağıbirseçim organizeedilip,Bolivyaemekçilerikendigeçici

hükümetiniilanetmelidir.

FabrikalarMadenlerİşçiDenetimindeKamulaştırılsın!

Toprakreformugerçekleştirilerektüm tarım oligarşisinintoprağı

kollektifleştirilmelidir!

FaşistsaldırılaraveBolivyaSermayedevletininkollukgüçlerinekarşıöz

savunmakomitelerivehalkmilislerikurulsun!

Altrütbelisubaylarveerlerekışlalardançıkıphalkmilislerinekatılım

çağrısıyapılmalıdır!

Tüm çokulusluşirketlerişçidenetimindekamulaştırılmalıdır!

Tüm LatinAmerikaişçiteşkilatlarıBolivyaveŞiliyledayanışmakomiteleri

kurmalıdır!

YaşasınLatinAmerikaSovyetleri

EKDosya:ŞİLİ

PİÑERADEFOL!TALEPLERKARŞILANANADEKGENELGREV!
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Haiti,Lübnan,IrakveEkvator’dahayatpahalılığınakarşıemekçilerve

gençlertarafındanyapılankitleselgösterilerdensonraaynışeyŞili’dede

meydanagelmiştir.Geçtiğimiz7ekim tarihinde,aralık2017’deseçilmiş

olankapitalistveRenovaciónNacional(RN)partisininlideriSebastián

Piñera’nınhükumeti,başkentSantiago’datoplutaşıma(metro,otobüs,

tren)biletlerinin800pesodan830pesoya(%3,75)zamlanmasınakarar

vermiştir.Kanlıbirkarşıdevrim veuzunbiraskerîdiktatörlük(1973ila

1990)yaşamışolanbuülkedebahsigeçenzam bardağıtaşırandamla

olmuşturçünkügünlükhayatürünlerininfiyatıAvrupa’dakifiyatlarla

neredeyseaynıdır.Fakatproleterleringelirleriiçinbugeçerliolmaktan

uzaktır:asgarimaaş270000peso(yani400avroyada2550lira),ortanca

maaşise500000pesodur(yani750avroveya4765liradır).

Ayrıca,sınıfişbirliğihükumetleri(2006’dan2010senesinedekSosyalist

PartiPSC,2014senesinden2018senesinedekPSCileŞiliKomünist

PartisiPCChükumetleri)tarafındandokunulmamışolangeneral

Pinochet’ninmirası,doğrudanmaaşlarındüşüklüğünükısmentelafi

edebilecekkamuhizmetlerininmevcutolmayışıdır.Herşey

özelleştirilmiştir:eğitim vesağlıkhizmetleri,emeklilik…hattahapishaneler

bile.İşsizlikgöreliolarakdüşükolsada,sosyaleşitsizliklerçokbüyüktür

ve18milyonŞilivatandaşından11milyonuhayatlarınısürdürebilmekiçin

borçlanmıştır.

İLKSAFLARDAORDUYLAOLAĞANÜSTÜHALİLANI

Zammıtakipedengünlerde,Santiagokentindekiliseveüniversite

öğrencileri,biletsizseyahatmücadelesibaşlatmışvezammıniptalini

dayatmakiçinmetroistasyonlarınıişgaletmişveherkesiçinbedava

ulaşım sağlamıştır.Hükumetbunaorduvepolisigöndererek,istasyonları

zorlaboşaltmaylaveşiddetlibaskıylacevapvermiştir.17ekim tarihinde,

birleşikemekçikonfederasyonuna(CUT)bağlımetroemekçilerisendikası

polisinmetrodakivarlığınıkınamışvesosyalücrettalebindebulunmuştur.

18ekim tarihindesosyalağlardagösteriçağrısıyapılmışveSantiago’da

binlercekişimetroistasyonlarıönündegösterilerdebulunmuştur.Bu

esnadalümpenlersüpermarketleriyağmalamışveanarşistbirazınlık
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kamuotobüsleriylemetroistasyonlarınıateşevermiştir.19ekim tarihinde

başkanPiñerazammıiptaletmekararıalmışancakdiktatörlüktenkalan

birkanunadayanarakülkenin3büyükkentinde(Concepción,Valparaiso,

Santiago)olağanüstühalilanetmiştir.10000’iaşkınaskerkentlerde

devriyegezmekte,kimlikkontrolüyapmaktaveakşamüstübaşkentve

banliyösündesokağaçıkmayasağınıuygulatmaktadır.Kitleler“Defol

Piñera,askerlerdedefolsun!”sloganlarıylasokaklaraçıkmış,onbinlerce

göstericitüm ülkedetencereleriylegürültüyapmıştır.Enkararlılarıkamu

binalarınasaldırırken,bazılarıdahipermarketleriyağmalamıştır.Ordu,

yüzlercekişiyigözaltınaalmış(Pinochetzamanındakigibikayıplar,

tecavüzlerveişkencevakalarıbildirilmiştir),ateşaçarakonlarcakişiyi

yaralamışvebirkaçkişiyideöldürmüştür.20ekim tarihindePiñera,

“Kuvvetlibirdüşmanakarşısavaşmaktayız”diyerekaskerimekanizmanın

devamınıhaklıçıkarmayaçalışmıştır.Fakatdiktatörlüğüngeridönmesini

reddedenkitlelerihiçbirşeydurduramamıştır.Ertesigün,Piñeramuhalefet

partilerinitoplamışvetüm burjuvapartilerin(RN,UDI,PDC,PRSD,PPD)

desteğinialmıştır.İşçiburjuvapartilerPSC,PCC)ileküçükburjuva

koalisyonFrenteamplio(FA)olağanüstühaldevam ettiğisürecebu

toplantıyakatılmayıreddetmişlerdir,fakatkitlelerinbaşkanıngörevden

ayrılmasıtalebinidilegetirmemişlerdir.21ekim tarihindeValpraisoliman

emekçilerisendikasınınçağrısıylayapılandestekgrevinesektörün

çalışanlarının%95’iiştiraketmiştir.Aynıgün,İngiliz-AvrustralyalıBHP’nin

sahipolduğudünyanınenbüyükbakırmadenindesendikanınçağrısı

üzerineişbırakılmıştır.Bu3000madenişçisi2017senesininsonunda

maaşlarınarttırılmasıiçin6haftagrevyapmışlardı.22ekim tarihinde

başkan,özürdileyerekgeriadım atıyormuşgibiyapmışancakolağanüstü

halidevam ettirmiştir.Milyonlarcaemekçiyisakinleştirmekiçinasgari

emeklimaaşınaveasgarimaaşa%20zam yapılacağını,%9’lukelektrik

zammınındondurulacağını,ilaçlarınfiyatlarınındüşürüleceğini,

milletvekillerinin(asgarimaaşın32katıolan)maaşlarınınazaltılacağınıve

enzenginlerinvergilerininarttırılacağınıaçıklamıştır.Zammakarşı

spontanegösterilerileöğrenciler,işçilervefakirmahallelerinsakinlerinin

birleşmesitehdiditavizlerisöküpalmıştır.
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ETKİNLİKGÜNLERİSUPABIVEKURUCUMECLİSSAPTIRMASI

AynıgünMesadeUnidadSocialyaniCUT’ninPCCbürokrasisitarafından

kurulmuşsendikavederneklerkoalisyonu,PCCveFA’nındadesteğiyle

grevçağrısındabulunmuştur.Ancakbugrevi48saatlesınırlıtutmuşve

sadeceKurucuMeclisperspektifiniaçmıştır.Şilitoplumuiçingünümüzün

haksızveaşırıneoliberalmodelinesonverecekyenibirmillîgelişme

modelineyoluaçacakyapısalbirçerçeveyikatılımcıbirşekildeinşa

etmesiiçinMillîKurucuMeclis’edoğruilerlemeyiöneriyoruz.Nihayetinde,

başkanPiñera’nınŞilihalkınakarşı“savaştaolduğuna”dairkaba

ifadelerinireddediyoruz.ÜlkedecidibirçatışmaçıkaranbirkişiŞili’nin

başkanıolmayıhakketmemektedir,dolayısıylaistifasınıtalep

ediyoruz.(CUT,22Ekim)

KurucuMeclisbirsaptırmadır,siyasîpartileritanıyanvezatengelen

seçimlerikabuletmişbirülkedesukatılmamışburjuvabirçözümdür.

Halkısilahsızlandırmışolanve1973senesindeAllende’ninhalkcephesi

hükumetinegeneralPinochet’nindahiledilmesinealkıştutmuşolan

StalinciliğinmirasçılarıburjuvadevletileŞilikapitalizminikorumaktadırlar.

Bumaksatlagrevisınırlamakveproletaryailegençliğikurumlarınyeniden

teşkilatlanmasınadoğruyönlendirmeyeçalışmaktadırlar,böylece

genelkurmayvepolisedokunulmayacağınıummaktadırlar.Onların

merkezcimuavinleride(PTR-FTCI,MA-LIS,MST-UIT…)burjuvaziiçin“hür

veegemenKurucuMeclis”sözleriilekızılaboyadıklarıbuçözümü

savunmaktadırlar.Grevekatılım çokyüksekolmuştur.23ekim tarihinde

ülkedebirmilyondanfazlakişigösterilereiştiraketmiştir.Sendikal

yönetim,işçisınıfıilegençlikhareketininözörgütlenmesinemaniolmayı

başarmıştır.Hiçbirözmüdafaaşeklikurulmamıştır.MUS’nin

manevralarınatamamlayıcıolarak,ikireformistpartimakamındakalacak

olanbaşkanveMUSvasıtasıylasendikalbürokrasiarasında“sosyal

diyalog”çağrısıyapmıştır.Meşruvedemokratikdiyaloğuntekalanı,

SosyalBirlikKoalisyonunueşitbirtemelüzerindekabuledenalandır.

Hükumet,dayatmayaçalıştığıdışlamayasonvermelidir(PCC,23Ekim)

Hakikidiyaloğungerçekleşmesigerekmektedir[…]önerilerimizihükumete
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göndermekiçinarabuluculuklaragüveniyoruz(PSC,24Ekim)

Katilhükumetlesosyaldiyalogçağrısıyaparken,PCCveFAmilletvekilleri

23Ekim’de“anayasalsuçlama”başlatmışlardır.Bu,(toplanmasımümkün

olmayan)Parlamento’nunekseriyetininkabuletmesigerekenbirazil

sürecidir.Böyleceparlamentodakienayiler2017senesindeseçilmesinden

berikitleleriPiñera’yıdestekleyenMillîMeclis’ebelbağlayarakkitleleri

yanılsamayasürüklemeyeçalışmaktadırlar.Fakatkitleler,güncel

hükumetiiktidardatutmayayönelikbuçağrılarakulakasmamışlardır.25

ekim tarihindeSantiago’dabirmilyonuaşkın,diğerkentlerdeiseyüz

binlercegöstericiolağanüstühalinvebaskınınsonunutalepetmişlerdir.

26ekim tarihinde,keskinsosyalvepolitikkrizekarşı,başkanhükumetinde

bakanlarınüçtebiriniyenilemekararıalmıştır,bilhassabaskıdanmesul

göstermeyeçalıştığıiçişleribakanıdabunadahilolmuştur.Sokağaçıkma

yasağınıkaldırmış,amaolağanüstühalive20000askerinseferberliğini

devam ettirmiştir.27ekim tarihinde,Piñeraolağanüstühalin

kaldırılmasınıkapsayankararnameleriimzalamıştır.UlusalİnsanHakları

Kurumu’na(INDH)görebilanço,20ölü,3712gözaltı,600’üateşli

silahlardanolmaküzere1100yaralıve120gözyarasışeklindedir.INDH

günümüzdeorduvepolisekarşı94’üişkence,5’iadam öldürmeve14’ü

cinselsaldırısebebiyleolmaküzere,120davayıdesteklemektedir.

ÖZMÜDAFAA,KOMİTELERKURULSUN,İŞÇİHÜKUMETİ!

Orduvepolisinşiddetinerağmen“reformist”partilerilesendikaların

yöneticilerisavunmaamaçlıherhangibirözmüdafaaörgütlenmesinive

halkmilislerinireddetmektedirler.Buyöneticilerinekseriyetihertürlü

şiddetireddetmekteveböylecegöstericilerinkollukkuvvetlerikadarsuçlu

olduklarınıimaetmektedirler.Günümüzde,milyarderbaşkan,

parlamentodakiçoğunluğu,ordusuvepolisiilehâlâmakamındadır.Onun

eniyimuhafızı,işçihareketiningüncelyöneticilerininsınıfişbirliğidir.28

ekim tarihindeMesaUnidadSocial,30ekim için24saatlikyenibiretkinlik

günüçağrısındabulunmuştur.Buçağrı,Piñera’nıngörevdenayrılmasını

talepetmemekte,helehelepolisilemeslekîordununlağvedilmesi

mevzusunahiçdokunmamaktadır.
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Yenibirsosyalpakttanbahsetmek,herkestarafından,mümkünolanen

genişkatılımlıdikkatealarakyenibirAnayasainşaetmekdemektir.Veher

birimizinkendisiniçağrılmışhissetmesiiçinyeganemekanizmaKurucu

Meclis’tir.(MUS,28Ekim)29ekim tarihinde,PCCiktidardanaralıkayında

“yenibirAnayasa”içinbirreferandum tertipetmesiniistemiştir.30ekim

tarihinde,PSve(FAmensubu)küçükburjuvaRDpartisiyeniiçişleri

bakanıylagörüşmeyikabuletmişlerdir.İhanetpolitikasınakarşıemekçiler

vegençliğinihtilalcibirişçipartisineihtiyaçlarıvardır.Bupartisadece

kapitalistsınıfvedevletiylebağlarıkoparmayıiçerenbirprogramdan,

iktidarıelegeçirmeyeyönelikgeçiştaleplerindenyolaçıkarakinşa

edilebilir.Eğitim,sağlıkveulaşım hizmetlerikamulaştırılsınvebedava

olsun,maaşlarlaemeklimaaşlarıarttırılsın,fiyatlaraendekslensin,

temsilcilervazifedenalınabilsinvevasıflıişçilerledenkmaaşalsın,

kollukkuvvetlerilağvedilsin…

ButaleplerPiñera’nınkapitalisthükumetiyleuyumsuzdur.PSC,PCC,FA,

CUT,MesaUnidadSocialvemerkezciişbirlikçilerinindediklerininaksine,

24veya48saatliketkinlikgünleriylekazanılamazlar.Talepler

karşılanıncayadekgenelgrevgereklidir.Bolivya’da(2006ila2009)veya

Tunus’da(2011ila2014),KurucuMeclis,“demokratik”burjuvaziveişçi

sınıfınındahilindekimaşalarıtarafındankitlelerinihtilalcihareketini

saptırmakiçinveburjuvadevletimuhafazaetmekiçinkullanılmıştır.İşçi,

öğrencivehalktaleplerinikalıcıbirşekildekarşılamakiçiniktidaragelmek,

ecnebivemillî(kibunaPiñeraailesidedahildir)sermayeyikamulaştıracak

birişçihükumetikurmaklazımdır.Bunubaşarmakiçinkitlelerinkışlalarda,

kırsalkesimlerde,mahallelerde,eğitim yerlerinde,idarelerdeveşirketlerde

şûralarlateşkilatlanmalarıgereklidir.Emekçilerilegençlik,işçiiktidarının

temelleriniatmışolan1972-1973komiteleriniyenidenkurmalıdırlar.

Sovyetorganlarıkurarak,onlarıkoordineederek,kitlelerişçihükumeti

imkânınınyolunuaçacaklardır.İşçisınıfınagerekenveşuanmevcut

olmayanperspektif,kapitalizmekararlıbirşekildesaldıran,burjuvadevleti

yıkan,SosyalistLatinAmerikaFederasyonu’nadoğruilerleyenbirhükumet
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perspektifidir.BununiçinburjuvazininmaşalarıylamücadeleetmekveRus

devriminizaferegötürmüşolanBolşevikPartigibibirpartikurmak

gerekmektedir. 30Ekim 2019

CoReP

IKC(İspanya)
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https://groupemarxiste.info/(Fransa)

https://klassenkampf.net/(Avusturya)

https://www.ikcirklo.org/es/(İspanya)

http://www.revolucionpermanente.com/turk/(Enternasyonal)

https://www.patronsuzdunya.com/(Türkiye)


