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SAYI:.

TÜRKİYE MADEN-İŞ SENDİKASI XXII. DEVRE
OLAĞAN GENEL YÖNETİM KURjLu GÖNEN TOP
LANTISININ KAMU OYUNA AÇIKLAMASIDIR,

Kapitalist,Emperyalist blok'a bağxmlı olarak ülkemiz, içten., derinden bir çöküş
ve çürüyüp dağılma sürecinden geçiyor,
I

Kurtuluşlarını işçi sınıfımızın söraürülmesinde, geniş halk yığınleırının soyul
masında .gören sermaye sınıfı ve tüm gerici güçler; insan aklının olağanüstü bu-

luşlarını insanlığın kendisine yönelterek bunları bir sınıf mücadelesinin araç- ~~
lan haline getiriyor.

Saldırgan stratejisinin sivri ucunu başta işçi sınıfımıza ve tüm emekçi halkımı
za doğrultarak kazanılmış demokratik hak ve özgürlükleri çiğniyor. Açıktan açığa
şiddet ve zulüm yöntemleri uyguluyor,emeğe karşı düşmanca davranışlar her gün
yeni yöntemler arıyor.

Nüfusun /5 inin milli gelirin %70 ini almaya devam edildiği ülkemiz; üç milyona
yaklaşan işsizi, 7 milyona varan topraksız köylüsü, 60 milyara yaklaşan dış tica
ret açığı, /o30 a yaklaşan enflasyon hızı, doğrudan gelen ve kontrolsuz artan fi-'
yatları ve Hato içinde savaş kışkırtmaları planlaıtına göre düzenlenen devlet
bütçesiyle yakın gelecekte halkımızı %30 sinin kötü beslenme, fokO ının da aç
kalma tehlikesiyle- karşı karşıya bırakıyor. Bütün bunlar,bu kâr ve soygun düzenı, bu yalan,rüşvet ve israf düzeni, kapitalizmin toplumsal iflasının ve■onun
çürümüşlüğünün açık göstergeleridir.

Yine butun bunlar,çalışan kitlelepin na denli tatminsiz bırakıldığının,toplumun
karşıt çıkar|'ara sahip uzlaşmaz sınıflara bölünmüşlüğünün sınıf çatışmalarının
kaçınılmazlığının ve sosyalizm fikrinin ülkemizde ne denli yaygınlaşıp büyüdü
ğünün de göstergeleridir.

Bütün bunlar, sermaye ve siyasal iktidarlarca da bilinmektedir. Bunun içindirki '
sermaye sınıfı kitlelorce daha faz^ itiraza uğrayan sömürü düzenlerini sağlam
»'•i-:,'

laştırmak ve çöküşünü geciktirmek umuduyla kitlelerin bilinçlenmesini yavaşlata
bilecek hatta ortadan kaldırabilecek bütün olanaklarını seferber etmektedir.

Hukuk devleti olan ülkemizde yüksek yargı organları kararlarının uygulanmaması,
işçilerin işten çıkarılarak haklarında kara listeler yayınlanması, memur kıyımı,
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ögretmen sürgünü; güçlüınlü DGM kurma isteği, sokaklarda pusu kurularak insanla
rın hunharca kat.l edilmesi, baskı, zulüm, işkence, zindanlar ve militarizme sı
kıyönetim ıstemleriyle günlü s .atli çıkarılan davetiye; işçi sınıfımızın ve

emekçi halkımızla gözünden Kaçmayan faşist cırmanışın usanan kanlı pençeleri...

dır, İŞÇİ sınıfı.Tiz ve emekçi halkımız biliyorki bütün bunlar çalışanlara bindirilmek istenen kapitalizmin krizlerinin sonuçlarıdır, 'enflasyondur, fiyat art.ışlarıdır, ağır vergilerdir, yeni boyunduruk biçimleridir. Ve bu ağır ekono
mik yük.dalgası kendilerine şartsız ve itirazsın kabul ettirilmek istenmekte
dir.

İşte İŞÇİ sınıfımız ve emekçi halkımız; emperyalizme ve faşizme karşı verdiği
Demokrasi,Bağımsızlık,Barış ve Toplumsal İleı-leme mücadelesinde altıyüz yıllık

bir hükümet etme tecrübesine sahip Ekonomilc-Siyasal ve ideolojik alanlarda ve

baskı alanırida iktidarın bütün olanakları elinde bulunduran ne örgütlenme nede

ozol olarak eğitilmiş yetiştirilmiş kadrolar açısından eksiği olmayan bir kapi
talist sınıfla karşı karşıya olduğunun bilincindedir ve dün olduğu gibi yarın
da sınıf tarihini hünerle kullanacaktır. Dünya ve Türkiye İşçi Sınıfının yılla,r boyunca burjuvazinin bütün olanaklarına karşı sınav vermiş, geçmiş kuşak
mücadelecilerinden, onların yenilgilerinden olduğu gibi kazanım.larından da ders
ler çıkarabilecek bir olgunlukla mücadeleyi sürdürecektir.

Yine 13 16 Hazırdi'ı, 1 Mayıs 1976'yı, I6 Eylül'ü yaşayan işçi sınıfımız dün ve
bugün olauğu gibi yarın da emekçi kitlelerin başına musallat olan ters akımla

rı. Sınıf uzla ^racic.ılığını, -onarko sendikalizmi, sendikal eylemde tecrübe ve ör
gütlenme ekoiklİ£ini pohpohlayan tüm kişi ve örgütleri açığa çıkaracaktır

He..e hele 16

lü]. Genel Yas Eyleminin en sıcak .loktasında, dışardan çığlıklar

la bm "OYUN ÎÇİNDE OYUNDUR" diye yayın yaparak işçi sınıfı mücadelesini bölmeye
kalkışan, mücadeleyi arkadan hançerliyen,^ liderlL.k hastalığına yakala.nmış bazı
yarışçılar tarr.fmdan kurulmuş yeri TİP'i işgi siinıfımız kendi partisi olarak
elbeste Kabul ermeyecek, elbette ,güven du;, mayacaktır. Ve onları bulundukları
yeis yanı sermayenin .-e onların yayın organı olan Tercümanın yanına koyacaktır.

Kimse^hırçınlar masınr İşçi sınıfımız her liderlik hastalığına yakalanan kişi

nin, İŞÇİ sınıl 1 adına ku.-dugu ve kuracağı partinin peşinden gitmek mecburiye
tinde değildir, Çunkr işçiler, sınıf ilişkilerinin yapısını mücadelenin ciddi
yetini derınlgiresıne anlamakta ve sava.^ımmı olgun ve akıllıca sürdürmektedir,
Konfederasyonurruzuv (DİSK'in) başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm ilerici v- '
demokratik kuruluşlara yaptığı güç ve eylem birliği çağrısı ve 16 Eylül Gene]
Yas uygulaması iro faşist tırmanışa karşı verilen mücadele çürüyen sömürü düze
ninin temellerini sarsan bojmtlar Kazanırken: bunun bir sonucu olanakta dev
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tekel gruplarinuı ulusal ve- uluslararası düz^eyde, aralarındaki şiddetli rekabete
rağmen, bütünleşmeye dnğru yürüttükleri çabalar işçilerin durumlarında ciddi eti-"

kiler yarattı. Genel f^'^ıeti^^ Kurulurusun toplandığı şu günlerde/fallra';'İzmirvKocaeli,Bursa -ve Gaziantep'te olmak üzere 13 işyerinde grev v6 lokavt uygulamaları
devam etmektedir.Bunlardart iki tanesi bir'yılını aşmıştır. Müzakerelerde iş güvenisei, daha fazla dinlenme ve 16 iCylül'de işten çıkarılarak-Kaklarinda kara

listeler düzenlenen işçilerin işe iade istemİer-î noi'un '^.İmaya devam ediyor. Ma
yıs 197? sonuna kadar grev kararı asılmış ve görüşülmesi bitecek işyerlerinde
çalışan üyelerimizin sayışı

ulaşacaktır. Sermayenin ve örgütleri MESS

in bugünkü tutumu devam ettikçe önümüzdeki günlerde mücadelenin boyutları geniş
leyebilir. Ateş daha büyük yanabilir. Çünkü son günlerde sermayenin işçilere :
karşı başlattığı keskin sınıf mücadelesinr.n ve dcmoki'atik kazanıralara yönelen
saldırılarının karşılanması tüm Baştomsilci^teracilri,ünite teksilcisi,Sendikamız

Güvenlik görevlileri ve tüm üyelerimizin her zamankinden daha disiplinli,daha u, yanık ve mücadeleye hazır olmalarına bağlıdır,

Ülkemizin her bir yanındaki Emekçi halkımızın refahını hedefleyen ve bütün insan
lar ıçın somurusüz,savaşsız mutlu bir gelecek arzulayan ve DİSK'in
Genel Ku
rul kararı ve. ülkemizde yakında yapılacak Genel Ssçimlene ilişkin Yönetim Kurulu
ve Başkanlar Konseyi çağrısını bütün gücüyle destekleyen bizler:
TÜM İŞÇİLERİ VE KÖYLÜLERİ,
TÜM ÖĞRETMEN,MEMUR VE GENÇLİĞİ,
TÜM KADINLARI,
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BÜTÜN İYİNİYETLİ İNSANLARI VE ÜLKESİNİ SEVEN HERKEBİ

İleri Demokratik bir Türkiye'nin ön koşulu olarak CHP'ye oy vermeye ve seçimler
de etkin görev yapmaya çağırıyoruz.
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