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çilerinİş  ve gençlerin çıkarları  için  mücadele edecek 
kendi partilerine  ihtiyaçlar  var.ı

12.000  Tekel  işçisinin 
mücadelesi  Türkiye'de ve 
dünyada  tüm  işçi  ve 
gençlere  cesaret veren bir 
örnek teşkil ediyor. Tekelin 
özelleştirmesinin sonuçu-
larına ve buna bağlı olarak-
ta  işten atlımalara ve ücret 
soygunlarına karşı kararlı 
tutumları,4  Şubat'ta gerek 
kamu  sektöründe  gerekse 
özel  sektörde  iki milyon 
emekçiyi  kendileriyle  day-
anişmak için genel  gereve 
götürdü.
Bu  genel  grev  Türkiye'deki  işçi 
hareketi için öne  doğru atılmış 
büyük bir adımdır. Bu esasen örgüt-
lü işçi hareketinin nasıl büyük bir po-
tansiyele  sahip   olduğunu göste-
riyor.  Ayrıca    işçi sınıfının  kendi 
sınıf çıkarları  için mücadele  eden 
bağımsız, özerk bir güç olarak tekrar 
dirilişini de temsil ediyor. 
Şimdiye  kadar  ki  Türk,  Kürt,  Laz, 
Çerkez  farklı kökenden  işçilerin bir-
likte  omuz  omuza  mücadele  tarzı 
patronların „böl ve yönet“ stratejisini 
boşa çıkartmada ilk  adımdır. Bizlere 
birleşik ve  güçlü bir işçi hareketinin 

oluşmasının  yönünü  gösteriyor. 
Açık ve net  bir  sosyalist  politikayla 
böyle  bir  hareket  toplumu  kökten 
degiştirebilecek güçtedir.
Tekel Işçilerinin zaferi sadece onlar 
için  değil   tüm  işçi  sınıfı  için  bir 
başarı olacaktır. 
Aralık  ayında  Tekel  işçilerinin  hak-
larina  ve  calışma  koşullarına 
saldırının ardından yürekli bir direniş 
başladı.
Diğer  sektörlerdeki  milyonlarca  işçi 
tütün  işçileriyle hemen  büyük  bir 
sempati  kurdu.  Patronlar   krizin 
sonuçlarını  işçilerin  omuzlarına 
yüklemek  istedikleri  için  zaten 
kendileri  de sık sık böyle saldırılara 
maaruz kalıyorlar. 
Devlet direnişteki işçilere karşı  çok 
sert tutum takındı.
Ankara'ya  gelip  parklarda  toplanan 
ve sesini duyurmaya  çalişan binler-
ce  kişiye  özel  çevik kuvvetlerleriyle 
şiddetli bir şekilde saldırdı
AKP  hükümeti  işçilerin  teleplerine 
çözüm  manasında en  ufak  bir 
karşılık yada ödün  bile vermeyi  re-
detti. Sundukları sadece  kıdem taz-

minatı ve  daha  kötü  koşullarda 
çalışma sözleşmesi.
Recep  Tayip  Erdogan  protestoyu 
yasa  dışı  ilan  ederek   gösterilere 
katılanları polisin müdahalesiyle teh-
dit etti. 
 AKP hükümetinin  işverenlerin yani 
patronların tarafinda  olduğu bu mü-
cadeleyle,  gerek   Tekel  işçilerinin 
gerekse  de diğer alanlarda  calışan 
işçilerin gözünde dahada belirgin bir 
şekilde netleşti. 
AKP pratiğinde ta baştan beri işver-
enlerin çıkarları dogrultusunda politi-
kalar  sürdürdü.   bu  politikaların 
kapsamı özlleştirme,  işten çıkarma-
lar  ve  işçilerin özlük  haklarına 
saldırılardır.
Sözde muhalefet partilerinin de AK-
P'den farkı yoktur. CHP grevdekilere 
tam  destek  vermiyor  çünkü  bu 
mücadele işçileri radikalleştiriyor.
Tekeldeki  bu  mücadele  şimdiden 
işçilerin  coğunluğunun  tutumunu 
kökünden değistirdi,  bunlara geçen 
seçimlerde  Akp'ye  oyunu  verenler 
de dahil. 
CHP ve AKP arasındaki  sert  çekiş-
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melere ragmen  her  ikisininde ege-
men  sınıfın yani sermayenin iki  de-
gişik kanatını temsil  ettiğini işçiler 
artık görüyor. Kapitalistlerin  men-
faati tehlikeye girdiğinde, bu partiler 
aralarında çarçabuk uzlaşırlar.  AKP 
ve CHP güçlü ve bağımsız bir  işçi 
mücadelesinin  gelişmesini  engelle-
mek için herşeyi yaparlar.

Yıllardan beri  süren  neo-liberal 
saldırılardan  ve daha sonraki  kon-
jektürel büyüme    ve  şimdiki 
gerilemeden  işçi ve gençler,  sade-
ce kararlı  ve  azimli  eylemlerlerin 
Tekel  işçilerin  mücadelesinde  ve 
daha önümüzde bizi bekleyen diğer 
saldırılara karşı koymada  başarıya 
ulaşılabileceginin sonucunu cıkartıy-
orlar. Tabanın  büyüyen  baskısıyla 
sendika  konfederasyonları  4  Şubat 
gününü genel grev ilan ettiler. 

Birgünlük  iş  bırakma  eyleminden 
sonra,  bu  eyleme  katılan   altı 
sendika önümüzdeki eylemleri plan-
lamak  amacıyla  tekrar  buluşma 

kararı aldı.
“İşçi  İnternasyonali  Komitesi“  (ingi-
lizce CWI) işçi sınıfının bu uygun fır-
satı cok iyi  değerelendirmesi gerek-
tigi görüşünde.

Hükümetin  ve  patronların 
emekçilere ve  gençlere karşı 
saldırılarını  durdurmak  ve  Tekel 
calışanlarının zaferi  sadece  müca-
deleyi büyütüp    keskinleştirerek 
mümkündür.

CWI'nin duru u:ş
 Bütün işten çıkartmalara ve ücret 

düşürmelere karşı kararlı savun-
ma  ve   Tekel'in  yeniden  dev-
letleştirilmesi  ve  işçilerin demo-
kratik kontrolü altına alınması.

 Tekel  işçilerini  desteklemek  için 
ikinci adim  olarak  48  saatlik 
genel  grev  ve  gerektiğinde 
özelleştimelere,  işten çıkamalara 
ve  yoksulluğa karşı mücadele 
icinde olan bütün  sektörlerin ta-

lepleri  dogrultunsda  aynı anda 
grev başlatmaları.

 Fabrika, büro, üniversite ve okul-
larda  emekçilerin, genclerin  ve 
emeklilerin  calışma ve  yaşam 
koşullarının iyileştirilmesini savu-
nan bir genel grev ve hareketi ör-
gütleyecek  eylem  komitelerinin 
oluşturulması.

 Demokratik  ve  mücadeleci  bir 
sendika.  Sendika yöneticilerini 
her  an  seçme  ve  gerektiginde 
de yerinden indirmenin mümkün 
olması gerekli  ve  bunların 
maaşlarının da ortalama bir işçin-
in ücretinden  fazla  olmaması 
şart.  -Bağımsız sendika  kurma, 
grev,  toplanma,  yürüs,  gösteri, 
medya,  özgür  seçim ve  bütün 
azinlikta olanlara eşit hakları içer-
en tam demokratik haklar.

 Açık  ve  net  bir  sosyalist  pro-
grama sahip  bir kitle işçi partisi-
nin kurulması.
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“ çiİş  İnternasyonali Komitesi“ 
CWI: Committee for a Workers' International

“İşçi İnternasyonali Komitesi“  Afrika,  Asya,  Ortadogu 
Batı ve Dogu Avrupa, Rusya, Kuzey ve Güney Ameri-
ka'da 35' in üzerinde ülkede internasyonal, mücadeleci 
ve sosyalist örgüt ve partilerin  üyesi olduğu bir  örgüt. 
CWI büyük holdingler ve küresel kapitalizmin egemen-
liginin  yıkılması için verilen  mücadelenin  bir  parçasi. 
Dünya çapında demokrtik, sosyalist  bir toplum için mü-
cadele ediyoruz. CWI  işçilerin,  gençlerin mücadeleler-
inde, emperyalizme, zulme ve  haksızlığa karşı verilen 
mücadelede olduğu gibi  onları  örgütleme ve yürütme 
görevini üstleniyor.
CWI çalışmalarını  ve hareketini tüm  dünyada işçilerin 
ve  gençlerin sorunlarına  çözümünde  Marx,  Engels, 
Lenin ve  Troçki`nin  sosyalist  fikirlerinin  çarpıtılmadan 

uygulanmasını  temel  alıyor. 
Özerk,  mücadeleci  sendika  ve 
kitle  işçi partilerinin  kurlmasını, 
kar yerine insanların ihtiyaclarının 
esas  alındığı yeni bir toplum  için 
verilen  mücadelenin  bir  parçası 
olduğunu savunuyoruz.

Sende  CWI'ye  katıl!  Ya  da 
hakımızda  daha  fazla  bilgi  al-
mak için:

www.socialistworld.net

eMail: cwi@worldsoc.co.uk 
+ 44 20 8988 8777 or 
+ 44 796 122 9802 

rlanda'dakiİ  Sosy-
alist Parti'nin 
(CWI) Avrupa Par-
lamentosundaki 
Joe Higgins'den 
Tekel iscilerine 
destek mesajı :

Sosyalist  Parti'den 
Avrupa milletvekili Higgins Tekel işçileri ile dayanışmak 
amacıyla onlarla kontak içinde. Joe Higgins bu konuyu 
Avrupa Parlamentosu'nda da dile getirdi. Joe Higgins 
Tekel Işçilerine ve tüm Türkiye'de çalısan  emekçilere 
ve gençelere şu mesajı gönderdi:
“Tekel  işçilerinin  olağanüstü  mücadelelerini  ve onları 
desteklemek  için  4  Şubat'ta  düzenlenen  Genel  day-
anışma  grevine katılan milyonlarca işçiyi  kutluyorum. 
Büyük  bir  kitleyle  savunulan  özlük  hakları için  ve 
özelleştirmeye,  işsizlige karşı   verilen  bu  kitlesel 
mücadele heryerde işçi ve gençlere ilham veriyor. CWI 
ve  Şahsım  toplumun  değişik kesimlerinin  birlikte 
hareket etmesini selamlıyoruz. Bu birbirine   karşı kul-
lanılmayı boşa çıkartıyor. 
Bununla  patronların kendi  sistemlerinin  krizinin 
faturasını işçilere,  emekçilere çikarmalarının önüne 
geçiliyor.
Türkiye'de işçi sınıfının uyanışı öne  doğru atılmış çok 
büyük bir adımdır.  Kendilerine ait bir parti, açık ve net 
sosyalist bir  politikayla  önünde  durulamaz  bir  güç 
oluşturacaklardır.
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