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Merhaba 
Komünist Hareket Eylül ayıyla birlikte 

okuyucunun karşısına yeni bir gazeteyle 
çıkıyor. Bugüne kadar hareketimizin teorik-ide-
olojik hattını,  siyasal gerçeklerin açıklanması-
nı ve emekçilerin fabrikalardaki, iş yerlerindeki, 
köylerdeki mücadeleleri, direniş ve eylemlerini 
okuyucularımıza Söz ve Eylem dergisi aracılı-
ğıyla ilettik. Bu çok yönlü faaliyeti aylık bir der-
giyle gerektiği gibi yürüttüğümüz söylenemez. 
Bu faaliyetin bazen bir yanı, bazen diğer yanı 
öne çıktı, bazen de tersi oldu. Komünist müca-
delenin, Hareketimizin ihtiyaçları ve Söz ve Ey-
lemin dört yıllık pratiğinden hareketle yayın fa-
aliyetinde yeni bir düzenlemeyi gerekli gördük.

Bu düzenlemeyi iki olguyu dikkate alarak 
gerçekleştirdik. Birincisi, devrimci kadronun 
oluşumunda vazgeçilmez bir unsur olan Mark-
sist teorinin daha iyi kavranmasını sağlamak, 
“Marksizm bir doğma değil, bir eylem kılavu-
zudur” belgisi altında Marksist teoriye yöne-
lik saldırılarla daha etkili mücadele edebilmek 
ve ikincisi,  işçi sınıfına ve emekçilere yönelik 
daha etkili bir siyasal ajitasyon yürütebilmek. 

Hareketimizin önündeki birbiriyle bağlantılı bu 
iki görevi, iki merkezi yayınla yerine getireceğiz. 
Bundan böyle üç ayda bir yayınlanacak olan Söz 
ve Eylem kendini Hareketimizin teorik temelleri-
ni açıklamaya, Marksizm’e bulaşmış ayrık otları-
nı temizlemeye ve Türkiye devriminin sorunlarına 
eğilmeye hasredecektir. İşbaşı ise yoğun bir siya-
sal ajitasyon ile birlikte sınıf mücadelesinin çeşitli 
alanlarına ( ekonomik mücadele, kadın, gençlik, 
ekoloji, ulusal sorun vb.) ilişkin mücadele, di-
reniş ve eylemleri okuyucuyla buluşturacaktır.

Okuyucunun karşısına iki yayın organı ile 
çıkmak ekonomik ve siyasal mücadele ekse-
ninde devrimci bilincin bölünmesi olarak al-
gılanmamalıdır. Yapılmak istenen, siyasal mü-
cadelenin işçi ve emekçilerin geniş kitlesine 
aynı içerikle farklı biçimler altına sunulmasıdır. 

Hareketimiz tarihin tekerleğinin dönüş hızının 
yükseldiği, ekonomik ve politik değişmelerin baş 
döndürücü bir hızla aktığı bir dönemde siyasal ger-
çeklerin açıklanmasının bir aylık bir yayın orga-
nıyla karşılanamayacağından hareketle, İşbaşı’nı 
adım adım haftada bir çıkarmayı hedeflemektedir. 
Hareketimizin bugünkü koşulları içinde bu hedefe 
varabilmenin kolay olmadığını biliyoruz.  Bu he-
defi gerçekleştirmek ancak yoldaşlarımız ve hare-
ketimize ilgi duyanların aktif desteğiyle olacaktır. 
Bilinçli, örgütlü, kararlı, inançlı ve sebatlı dev-
rimciler olmadan hiçbir şey gerçekleştirilemez.  

-Her yoldaş yazı ve yorumlarıyla İşbaşı’nın 
gönüllü yazarı olmalıdır.

-Her yoldaş çevresinde olup biteni İşbaşı’na 
anında ileterek, İşbaşı’nın gönüllü bir muhabiri 
olmalıdır.

-Her yoldaş çevresinde İşbaşı okuma grupları 
oluşturmalı ve katkı sağlamalıdır.  

Mümkün olan en kısa zamanda haftalık bir 
İşbaşı’nda buluşmak üzere…
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Türkiye: “Demokrasi” 
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Bölgede ve Türkiye’de istikrarsızlık derinleşme eğilimini koruyor. Emperyalist devletlerin Irak ve Suri-
ye’yi dizayn etme planları, farklı seçeneklerin devreye girmesiyle sürüyor. Irak ( etnik, dinsel, mezhepsel 

homojen bölgeler yaratılarak ) fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Rusya ve Çin’in karşı duruşu ve Esad’ın “bek-
lenenden daha direngen çıkması” işleri zorlaştırsa da artık bundan böyle tek bir Suriye’den söz etmek imkansız.

Devlet ve hükümet Kürt Ulusal  Hareketini 
istediği çizgiye taşıyıp tasfiye etmek için son 

hamlelerinden birini daha deniyor. Ulusal Hare-
keti, HDP’yi, Kürt halkını iç savaşla tehdit ediyor. 

devamı sayfa 3’de

Ateşle Oynamak!
Hatırlanacaktır, Syriza bundan çok kısa bir 

süre önce yapılan erken seçimde kitlele-
rin umudu oldu. Yunanistan’ın ırkçı partisiyle 
ortak hükümet kurarak ilk hayal kırıklığını ya-
rattı. Yaşanan ilk kırılmaya rağmen halk “kemer 
sıkma politikalarına karşı yürüttüğü savaşı sürdü-
receğine inanarak Syriza’ya desteğini sürdürdü. 

Syriza Bir Rüya mıydı?

devamı sayfa 3’de

devamı sayfa 4’te


