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Erdoğan’ı ve Sermayenin
Temslicisi AKP Hükümetini Durdur!
Tüm taleplerimizi kabul
ettirmek ve AKP hükümetini
sonunu başlatmak için:
Genel Grev, Genel Direniş
Tayyip Erdoğan’ın AKP hükümeti
kendisine karşı en ufak muhalif davranışı en vahşi yöntemlerle bastırmaya
çalışıyor. İstanbul Gezi Parkı’ndaki
tamamen barışçıl olan protestoları polis şiddetiyle vahşi bir şekilde
bastırması bardağı taşıran son damla
oldu. Tayyip Erdoğan demokratik
hakları bir diktatör kibirliliğiyle sistematik bir şekilde ayaklar altına alıyor. Çevre sorunundan emekçi kitlelerin hak taleplerine kadar her türlü demokratik protestoyu, bir avuç sermaye
sahibinin çıkarlarını kollamak için,
her çeşit gaz, cop, tazyikli su, gözaltılar gibi her çeşit polis zorunu kullanmaktan hiç çekinmiyor.
Daha bir ay önce sırf Taksim’de 1
Mayıs yasağını protesto ettiği için lise
öğrencisi Dilan'ı polisin hedef alarak
attığı gaz fişeğiyle yaralandıktan
sonra; Dilan mucize eseri kurtuldu.
AKP’nin emperyalist hayallerinin sonucunda Reyhanlı'da yaşanan kat-

liamının üzerinden daha kaç gün
geçti? Roboski’de savaş jetleriyle
öldürülen Kürt çocuklarına bombalama emrini verenler ortaya çıkarıldı
mı? Bu biriken öfkenin böyle dayanakları olmasaydı, Gezi Parkı’ndaki
ağaçların kesilmesine karşı duran
birkaç yüz duyarlı kişinin öfkesi milyonların öfkesine dönüşür müydü hiç?
Artık Yetti!
Şimdi kitlesel bir şekilde gençler,
emekçiler ve toplumun her kesiminden insanlar “Tayyip İstifa” diye
bağırıyor. İstanbul’da, Ankara’da,
İzmir’de, hemen hemen Türkiye’nin
bütün illerinde kitleler birikmiş
öfkesini haykırıyor.
Protestolar birdenbire gelişti. Bu
yüzden
bunların
hem
teknik
koordinasyonu hem de politik taleplerin geliştirilmesi için bir an önce
demokratik bir şekilde direniş ko-

mitelerinin oluşturulması gerekli. Bu
komiteler bir taraftan kitlenin derli
toplu hareket etmesinisağlayıp esnaf
dükkânlarının tahribi gibi hatalar önlenirken, diğer taraftan sağlık yardımı

Emekçi Hareketine ve Sola Düşen Görevler
KESK’in 4 - 5 Haziran’da ülke
çapındaki grev çağrısı doğru bir adımdı. Binlerce kamu emekçisi sendikanın çağrısına uydu ve iş bırakak
meydanlara doldu. Bu şekilde toplumda potansiyel olarak en güçlü örgütlü
güç yani emekçi sınıfı esas olarak
protestoların odağına girmiş oldu.
Maalesef KESK’in grev çağrısına
sadece DİSK olumlu karşılık verdi; o
da sınırlı bir uyarı grevi ile.
Bu hareketin içinde fedakarlık,
tutku ve müthiş bir angajman söz konusu. Eksik olan ama, Erdoğan’ı dizleri üstüne çökertebilecek örgütlü bir
gücün varlığıdır.
İşyerlerinde, mahallelerde düzenlenecek toplantılar ve orda seçilecek
direniş komiteleri bu hareketi daha
ileriye taşıyabilir. Sol sendikalar,

ve enformasyon ağı sağlamak v.b.
lojistik sorunları çözebilir hem de
politik olarak bir yol planı geliştirebilir. Erdoğan’ın bu protestolardan
dolayı istifa etmeyeceği açık. Bu

yüzden sendikaların bir Genel Grev
çağrısı direnişin boyutunu büyüterek
Erdoğan’ın ve onun sermayenin temsilcisi AKP hükümetinin sonunu
başlatabilir.
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HDK, Halk Evleri gibi büyük oluşumlarla diğer sol örgütlenmeler buna ön
ayak olup yerellerde böyle komitelerin oluşturulmasını ve bunları bir ağ
gibi birbirine bağlayabilecek koşullara
sahiptirler.
Bütün sendikaların bir günlük genel
grev çağrısı hareketi bir adım öteye

götürüp Erdoğan’a ve onun neo-liberal kapitalist hükümetine
emekçi
sınıfın gücünü gösterecektir.
Her alanda ortaya çıkmış bu komitelerle birlikte ayrıca bu hareketin
içinde
emekçilerin, yoksulların,
gençlerin kendi hükümetlerinin alt
yapısı da ortaya çıkmış olacaktır.

Taleplerimiz için “Genel Grev”
Direnişin İnşaası:
 Mahallelerde, işyerlerinde ve fabrikalarda
düzenli toplantıların düzenlenmesi
 Polis şiddetine karşı yardım ve dayanışmayı organize etmek; gelişmeleri
birlikte tartışmak ve bir sonraki adımı planlamak için koordinasyon komitelerinin
oluşturulması
 Sendikalar, HDK, Halkevleri ve diğer sol
ötgütlerin imkanları onlara böyle insiyatifleri
başlatmanın ve koordine etmenin sorumluğunu yüklüyor. Mahalleler, bölgeler ve
ülke çapında oluşturulacak bu komitelerin
her zaman hesap verme sorumlulğunda
olan, seçilmiş ve her zaman da geri
çağrılabilen bu temsilcilerin aralarındaki
koordinasyonun sağlanması

Bütün sendikaların katılımıyla bir günlük
genel grev; kitlesel yürüyüşler
 Tayyip İstifa“ –Hükümet istifa! Emekçilerin
ve yoksulların hükümeti için!
Demokratik Haklar İçin Mücadele:
 Protestolardan dolayı gözaltına alınanlar
ve tutuklananlar hemen serbest bırakılsın
 Gezi Parkı’nda ve ülke çapındaki polis şiddetiyle ilgili olarak sendikaların ve hereketin temsilcilerden oluşan demoktatik koşullar altında seçilmiş bağımsız bir araştırma
komisyonu kurulsun
 Bütün siyasi tutsaklara özgürlük Toplanma, gösteri, örgütleme hakkı dahil olmak üzere tüm demokratik haklar tam
olarak tanınınsın
 Anti Terör Yasası, Özel Yetkili Mahkemel

er kaldırılsın; AKP hükümetinin son yıllardaki bütün gerici yasaları iptal edilsin
 Kürtler üzerindeki tüm baskılar son bulsun
 İşyerlerinde ve mahallelerde demokratik
olarak seçilmiş temsilcilerden oluşan kitlelerin tüm demokratik ve sosyal haklarını
güvence altına alacak bir anayasayı hazırlayacak devrimci bir konsey kurulsun
İş, İyi Ücret, Sosyal Güvenlik:
 Küçük bir azınlığın servetine servet katmasına son.
 Taksim Meydanı üzerindeki dönüşüm
planlarına, insanı ve doğayı dikkate almayan, kar dürtüsüyle yapılan tüm projelere
son
 Özelleştirmelere son. Özelleştirilmiş mülklerin hepsi tekrar kamu mülküyetine alınsın










Kamu emekçilerinin haklarına saldırılara
son
Asgari ücret insanca bir yaşamı güvece
altına alacak oranda yükseltilsin
Herkesin barınma hakkı güvence altına
alınsın
Ekonomide baskın olan tüm bankalar ve
holdingler emekçilerin demokratik denetimi
ve yönetimi altına alınarak kamulaştırılsın
Ekonomiyi
emekçilerin
çıkarları
doğrultusunda ve çevreye uyum içinde
olacak şekilde organize edecek ve geliştirecek sosyalist bir planın demokratik koşullar altında oluşturulması
Sömürüye, baskıya ve KAPİTALİZME
karşı enternasyonal direniş! SOSYALİST
bir demokrasi için!

Kürt sorununda yeni 'süreç' ve sosyalist tutum
PKK’nin 1993’ten beri silahlı mücadeleden
siyasi mücadeleye geçme stratejisi biliniyor.
Buna göre silahlı mücadele belli bir aşamadan
sonra kimsenin kimseyi yenimediği bir pat
çıkmazına girdi. PKK’ye göre Türkiye’nin asimlasyon politikalarından kaynaklı inkar
politikası iflas etmiştir. Bu yüzden taleplerini
Kürtlerin uluslaşma süreci için can alıcı faktör olarak gördükleri anadilde eğitim; Kürt
kimliğinin bir şekilde anayasal güvenceye
alınması gibi minimal talepler karşılığında silahlı mücadeleye son verip mücadeleyi „siyasal“ (silahlı olmayan) zeminde sürdürmek
şekilinde özetlenebilecek bir stratejiden yola
çıkıyor.
PKK’nin, sürecin ilk aşamasında tek taraflı
adımlar atmasının arkasında yatan nedenler, bir
tataraftan, silhlalı mücadele yönteminin varmış
olduğu çıkmaz ve olumsuz sonuçları; silahlı
mücadeleye karşı oluşan toplumsal baskıdır. Öte
taraftan ama gerek bölgedeki dengelerden
kaynaklı, gerekse de yaşadıkları her parçada
Kürtlerin belli bir ulusal bilince ulaşmaları;
Türkiye’deki Kürt Hareketinin kitleselleşip bir
„halk hareketi“ karekterine dönüşmesinden
kaynaklı PKK’de oluşan öz güven ile hareket
ediyor.
Bu yeni „süreç“ Türkiye ve bütün bölgedeki
önemli tarihsel gelişmlerin esnasında gerçekleşiyor. Hükümetin de altı ay önceki tutmundan tamen yeni bir strateji ile „çözüm“ sürecini başlatmasında önemli bazı faktörler şunlardır:
„Oslo“ süreci olarak adlandırılan Hükümet ile
PKK arasında gerçekleştirilen gizli müzakerelerin kesintiye uğramasından sonra, AKP Hükümeti’nin Kürt sorununu askeri yöntemlerle
çözmeye çalışmasının ardından, PKK’yi askeri
yöntemlerle yenemeyeceğini kabul etmesi. Resmi rakamlarla sadece son üç yılda çatışmaların
3000 insanın hayatına mal olduğundan
bahsediliyor.
Suriye’deki durum herşeyi değiştirdi. AKP
Hükümeti ve kapitalist sınıf kendi hegemonyal
ve ekonomik çıkarları için Suriye’deki muhalefetin hızlı bir zaferini umdular. Öyle ki Suriye’ye
karşı bir savaşı bile göze almaya hazırlardı.
Bölgedeki güç dengelerine baktığımızda, bir
tarafta İran, Suriye’nin Asad rejimi, Şii’lerin
baskın olduğu Irak hükümeti ve Lübnan’daki
Hizbullah’tan oluşan Şii-İslam bloğu; diğer
tarafta Katar, Suudi Arabistan, Türkiye’den
oluşan ve bunlara Irak Kürdistan’nın da aslında
dahil olduğu Sunni-İslam bloğu. 2012 yazında
PKK’nin kardeş örgütü PYD’nin güçlü olduğu
Suriye’nin
Kürt
bölgelerinde
kontrolün
Kürtler’in eline geçmesinden sonra, kendi içinde
30 yıldır PKK’ye karşı savaşan Türkiye’nin
stratejik durumu bir düğüme dönüştü.
Üçüncü bir faktör Irak’ın durumudur. Kuzeydeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak
merkez yönetimi arasındaki uzlaşmaz çatışmadan

kaynaklı, Kürtler’in her an bağımsızlığını ilan
edip Irak’tan ayrılmaları gündemde. Kürdistan
Bölgesi’nin en önemli ticaret partneri Türkiye.
Türk hükümetinin ve sermaye sınıfının özellikle
Kerkük ve Musul ve genel olarak bölgedeki
enerji kaynakları açısında önemli stratejik çıkarları söz konusu.
Bir diğer faktör, Erdoğan’ın ikdidarda kalma
ajandası ile ilgili. Türkiye’de önümüzdeki üç
yılda üç seçim olacak, artı belki yeni anayasa
için bir referandum. Ayrıca Erdoğan olası bir
başkanlık sistemiyle iktidarını en az 2023 kadar
(2071’e kadar olmasa da) korumayı planlıyor.
Hükümetin arkasındaki sermaye sınıfının,
kapitalizmin küressel çapta krizde olduğu bir
zamanda “normalleşme” ile birlikte yeni yatırım
ve pazar alanları, ucuz iş gücü sömürü imkanları
için umutları da bir başka faktör. Şimdiden ellerini ovuşturmaya başladırlar.
Sol ne yapmalı?
Soyalistler ulusal sorunu ele alırken, ayrılma
hakkı da dahil olmaka üzere ulusların kendi
kaderlerini tayin hakkını savunurlar ve bunu
sınıf birliği perspektifiyle yaparlar. Yaklaşık 30
yıldır süren savaş sadece 50 bin insanın hayatına
mal olmadı. Aynı zamanda Türkiye emekçi
sınıfının, özellikle de Türk ve Kürt emekçi
snıfının birliğini zayıflattı. Her iki taraf arsındaki
köprü büyük bir oranda yıkıldı. Tekel mücadelesi gibi önemli direnişlerde gördüğümüz
emekçilerin sınıf birliğinin politik zeminde de
sağlanması karmaşıklaştı. Sürece, bazı sol
grupların yaptığı gibi toptan karşı çıkıp reddetmek emekçi kitleler nezdinde hem savaşın
devamını istemek anlamına gelecek. Hem de
emekçi sınıfların birliğini sorununu daha da zorlaştıracaktır.
Sosyalistlerin bu gibi, bazen ilk bakışta
karmaşık görülen ve nisbeten de öyle olan durumlarda pusulasını oluşturan diğer bir olgu da

‘insanlık tarihinin, hakim sınıfla ezilen sınıfın
çatışmasının tarihi’ oluduğu ve bunun ‘bazen
açık, bazen kapalı’ sürdüğünü, fakat hiçbir zaman durmadığıdır. AKP Türkiye’deki hakim
sınıfın, yani sermayedarların, miyonerlerin ve
büyük şirketlerin partisidir. Hatta onların çıkarlarını şimdiye kadar daha iyi temsil eden bir
başka bir parti yoktur. AKP ver Erdoğan hükümetinin başlattığı bu süreci, olduğu gibi
desteklemek saflıktır. Onun da ötesinde, bu yaklaşım, kapitalist sınıfı temsil eden bütün partilerin politikaları gibi bu sürecin de üst sınıfın yani
kapitalist sınıfın emekçi sınıflara karşı sınıf
mücadelesinin bir parçası olduğu gerçeğini bir
kenara itmektir. “Erdoğan ve hükümeti bu
sorunu çözmek istiyor; bunun sonucunda Türkiye demokratikleşecek; milliyetçiler bu sürece
karşı, o halde süreç başarıya ulaşsın diye hükümete basınç uygulamamalıyız” yaklaşımı bu
yüzden tamamen yanlıştır. Tam tersi, gerçek demokrasiye yani ‘sosyalist demokrasiye’ giden
yolun uzaklığını ve yakınlığını belirleyecek olan,
emekçi sınıflarının bu süreci kendi lehlerine
çevirmek için uyulayacakları basıncın şiddeti ve
başarısı olacaktır.
Sosyalistlerin politikalarının diğer bir belirleyeni de ‘somut durumun somut tahlilidir’
kuşkusuz. Sol nesnel koşullardaki değişimi yok
saymamalarıdır. En baştta bellirtiğimiz gibi Kürt
sorunu Türkiye’deki her şeyi direk etkileyen
devasa bir olgudur ve burda niteliksel bir
dönüşüm gözlemleniyor. Bu da, solun bu gerçekliği kabul ederek, ona göre politikalarını ve
taleplerini oluşturmasını gerektiriyor. Yani, bir
mevsimden diğer bir mevsime geçildiğini fark
etmemenin kötü sonuçları olacağı muhakak.
Emekçi sınıfının birliği için geniş çaplı bir
“barış” kampanyası
İşte yukarda belirtimeye çalıştığımız noktadan,
sosyalist sol, pasif seyirci pozisyonunun dışına

çıkıp, sınıf mücadelesi perspektifinden yola
çıkarak bağımsız bir pozisyon belirleyip bunu
partiğe geçirmelidir. “Barış” “süreç” “demokratikleşme” gibi terimlere sosyalistler kapitalistlarin anladığı anlamda değil, bilakis kendi
anlamlarını yükleyip harkete geçmeli. Bu süreci
Türkiye emekçi sınıfının ve Kürt ulusal mücadelesinin birlikte mücadelesi lehine çevirmelidir.
İlk adım olarak, KESK, DİSK, BDP, HDK
gibi büyük yapıların çağrısıyla, kapitalist ve onların cankurtaranları faşist partilerin dışında
bütün grupların katılabileceği bir “barış konferansı” düzenlenmeli. Bu konferansta amaç, tek
tek grupların kendi politik çalışmalarına ek
olarak,
geniş
kapsamlı
bir
birliktelik
yakalanılarak Türkiye çapında uzun vadeye de
yayılabilecek bir “barış kampanyası” geliştirilmesi olmalıdır. “Barış” terimine burada,
Kürtlerin demokratik hak mücadelesinin kapitalist sistem ve onun temsilcisi AKP hükümeti ile
barışı olarak değil, ‘emekçi sınıfların barışı’ anlamı yüklenmelidir.
Böyle bir konferansta esas olarak hedef, böyle
bir kampanyanın içeriğinin Kürtlerin bütün demokratik haklarıyla, terör yasalarının kaldırılmasından, anti demokratik siyasi partiler yasasının kaldırılması; gösteri ve yürüyüş hakkına;
düşünce ifade hakkından sendika ve grev
hakkına kadar geniş kapsamlı ve demokratik
haklar mücadelesi ile sosyal (sınıfsal) mücadeleyi bir birine ilikleyebilecek talepler ile doldurulması olmalıdır.
Böyle bir “barış kampanyası” ile en başta
Kürtlerin demokratik hak taleplerinin sistem
karşısında elini güçlendirerek hükümetin bir kaç
ödün vererek bu işten sıyrılmasının önüne
geçilebilinir. Bu da aynı şekilde dinamik Kürt
hareketinin sisteme kayıp erimesindense büyük
bir kısmının, her durumda, sınıfsal mücadeleye
kanalize olmasının önünü açabilir. Diğer taraftan
böyle bir konferansın ardından oluşacak bir barış
kampanyası ile kronikleşmiş olan Türkiye’deki
antikapitalist güçlerin dağınıklık hastalığına
karşın, geniş çaplı bir biraraya geliş sağlanmış
olacaktır.
Kapitalizmin dünya çapındaki krizinin
Türkiye’yi er ya da, geç bugünki göreli istikrara
rağmen etkiliyeceği kesindir. Böyle bir kampanya, bu krizin sonucularına karşı ileride kendisini
belirgin olarak gösterecek olan emekçi mücadelesiyle birleşmesi sonucunda büyük bir sosyal
harekete evrilebilecek bir potansiyele sahip olacaktır.
Ayrıca böyle bir kampanyanın içerdiği talepler
kapitalist sistemin sınırlarına dayanacaktır. Egemen sınıfın buna karşı tutum alacak ve kitleler
bu çatışma süreci içinde, esas sorunun kapitalist
sistemin kendisi olduğu tecrübesine varacaklardır. Böylebir süreç, emekçi sınıfın, kapitalizmi
yıkıp sosyalist bir demokrsiyi inşaa etmek için
gerekli en temel faktör olan sınıf bilincinin
oluşmasında katalizatör görevi görecektir.

Soyalist Alternatif – İşçi Enternasyonali Komitesi-CWI
Kapitalizm 2008’den beri dünya
çapında bir ekonomik krizin içinde.
Bu kriz, kapitalizmin 80 yıldan bu
yana girdiği en büyük kriz. Milyonlarca insan işten atıldı, sosyal
güvenceler tahrip edildi ve insanlar
yoksulluğa sürüklendi. Çevre tahribatı
da daha tehlikeli biçimler almaya
devam ediyor. Avrupa’daki kriz bitmek bilmiyor. Avro’nun iflasını, egemenlerin kapitlizm yanlısı politikaları
önleyemeyecektir. Bunun da yine ülke
ekonomilerinin ve halkların yaşam
standardı üzerinde yıkıcı etkisi olacaktır.
Bu kriz er ya da geç Türkiye’yi de
bütün hışmıyla vuracak ve milyonlar

işsiz kalma tehtidiyle karşı kaşıya
kalacaklardır. Şimdi bile Türkiye,
korkunç düşük ücretlerle işi olan yoksullar ülkesi durumunda. Sosyalist Alternatif, emekçi sınıfın yaşam standardındaki en ufak kötüleştirmeye karşı
ve her türlü iyileştirme için kitlesel bir
şekilde mücadele edilmesi gerektiğini
savunuyor. Tek tek olarak değil,
birlikte ve örgütlü bir şekilde. Bunun
için toplumsal hareketler içinde aktif
olmak zorundayız.
Zenginlerin ve ultra zenginlerin bir
çok siyasi partisi mevcut. Emekçilerin
de çıkarlarını politik olarak dile getirebilecekleri güçlü bir partiye ihtiyaçları var. Sosyalist Alternatif böyle

Sosyalist Alternatif

bir sosyalist kitle partsinin kurulmasını savunuyor. Bu parti, çeşitli
mücadele ve hareketleri birleştirerek
toplumu,
toplumun
temelden
dönüştürülmesi hedefini taşıyacaktır.
Böyle bir partinin, günümüzde
tanıdığımız sisteme adapte olmuş,
yolsuzluklarla iç içe geçmiş, kapitalizim yanlısı partilerle en ufak bir benzerliği olmayacaktır.
Sendikalar emekçi sınıfın en önemli
örgütlenmeleridir. Onlar olamadan
emekçilerin gündelik ücret ve çalışma
koşulların
mücadelesi
mümkün
değildir. Türk-İş ve DİSK gibi
sendika yönetimleri kapitalizmle barış
halindeler. Ancak, biz demokratik ve
mücadeleci bir sendika anlayışını
savunuyoruz.
Bütün deneyimler gösteriyor ki;
Kapitalizm barışçıl ve sosyal adaletin
geçerli
olduğu
bir
topluma
dönüştürülemez. O yüzden iyileştirmler için verilen mücadele sosyalist bir toplum için verilen mücadeleyle
birleştirilmelidir.
Sadece
emekçilerin ve gençlerin güçlü ve örgütlü bir hareketi kapitalizmi devirip
yeni bir toplum kurabilir.
Sosyalizm, ekonomi dahil, bütün
toplumun, çalışan nüfusun demokratik
denetiminde ve yönetiminde olması
demektir. Bunun için bankaların ve
holdinglerin kamu mülkiyetine geçirilmesi lazım. Bu durumda kapitalist
rekabet ve kar mantığının yerini, in-

sanların ve doğanın ihtiyaçlarına uygun olarak elbirliği ile yapılan bir demoktatik planlama alır. Bunun eski
Doğu Blok’u ülkelerinde ve Sovyetler
Birliği’nde var olumuş olan Stalinist
diktatötlüklerle hiç bir ilgisi yoktur.
Oralarda toplumun üzerinde ayrıcaklı
bir bürokrasinin hakimiyeti söz konusuydu.
Sosyalizme, ancak ve ancak
enternasyonal çapta ulaşılabilir. Sosyalist Alternatif enternasyonal dayanışma ve direnişi savunuyor. Biz
45’in üstünde
ülkede aktif bir
mücadele veren, sosyalist bir dünya örgütü olan “İşçi Enternasyonali Komitesi”nin (ingilizce kısaltması, CWI)
bir parçasıyız.
İşçi Enternasyonali Komitesi Afrika,
Asya, Ortadogu, Batı ve Dogu Avrupa,
Rusya, Kuzey ve Güney Amerika'da
enternasyonal, mücadeleci ve sosyalist
örgüt ve partilerin üyesi olduğu bir
yapı. Dünya çapında sosyalist demokratik bir toplum için mücadele
ediyoruz.
CWI büyük şirket grupları ve küresel kapitalizmin egemenliginin yıkılması için verilen mücadelenin aktiv bir
parçasıdır. Emekçilerin, gençlerin
mücadelelerinde; emperyalizme, zulme
ve
haksızlığa
karşı
verilen
mücadelelerde olduğu gibi onları örgütleme ve ileriye taşıma misyonunu üstleniyor.
Kapitalizmi ortadan kaldırmakta

başarılı olmak için emekçi sınıfın zaferlerinden ve yenilgilerinden ders
çıkarmak
zorundayız.
Kuzey
Afrika’daki devrimler ve ayaklanmalar,
ani kitle hareketlerinin, egemenleri
alaşağı ederek, devrimci durumlara
neden olabileceklerini gösterdiler.
Fakat, egemenlik ve mülkiyet ilişkilerinde başarılı ve kalıcı dönüşümlerin
gerçekleştirilebilmesi, kitelerin güçlü
ve etkili bir örgütlenmeye sahip
olamasıyla mümkündür. Bu nedenle,
bu fikirlerin, sol ve emekçi sınıf
hareketleriyle buluşmasını sağlayacak;
kendisini,
yaklaşmakta
olan
mücadelelere hazırlayan enternasyonal
bir Marksist örgüte ihtiyaç vardır. Biz,
böyle bir örgüt inşaa etmek istiyoruz.
Sende ücret gaspına, özelleştirmelere,
talana, sömürü ve
baskıya
karşı
direnişe
katıl!
Marksist bir enternasyonalin inşaası için bizimle
birlikte mücadele
katıl!
Daha fazla bilgi için:
www.socialistworld.net

www.sosyalistalternatif.com

