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"Sol" maskeliişbirlikçilere dikkat!
Türkiye İşçi Sınıfı bu yıl 1 Mayıs’ıkarşılarken dikkat etmemiz gereken birkaçkonuya değinmekte yarar görüyoruz. Hersoydan ve boydan sınıf düşmanlarımız,sınıf savaşımının içeriğini boşaltarak,çarpıtarak kamuoyunu etkilemeyeçalışacaklardır. Bu amaçla farklı araç veörgütlenmeleri kullanacaklardır ve basındada yoğunlukla antipropagandalarınıyürüteceklerdir.
En başta sınıf savaşımının gücünü kırmakiçin uzlaşmacı ve işbirlikçi mantığıişleyecekler. Bu amaçla sınıf ve kitlesendikacılığını hedefleyecekler. CHP vesosyaldemokratlar, uygulamaları ile buamaca çanak tutuyorlar. DİSK’i, CHP’nindümen suyunda tutmaya çalışıyorlar.Süleyman Çelebi’nin CHP milletvekilliğibunun en somut göstergesi. Yeni DİSKyönetimi , yeni genel başkan Ekici bugidişe dur diyebilecek niteliktedir. DİSK’ebağlı işkolu sendikaları ve Türkİş üyesi“Sendikal Güç Birliği” platformu bileşenisendikalar bu planı bozmak , sınıf vekitle sendikacılığı ilkelerini tekraretkinleştirmek için ciddi çalışmalariçindeler. Komünistler olarak bu çalışmadaişçi liderleri, işyeri işçi temsilcileri, sendikatemsilcileri, sendikaların eğitim veörgütlenme uzmanları nezdinde üzerimizedüşen görevleri daha etkin yerine getirmekzorundayız.
İkinci tehlike Türkiye İşçi Sınıfı Hareketiile Kürt Özgürlük Hareketi arasında çelişkiyaratmak ve sınıf hareketini bu yöntemlebölme amaçlarıdır. Bu noktada da CHP,SİP/”TKP” ve benzerleri AKP rejimininplanlarına çanak tutmaktadır. Bu oyunubozmak komünistlerin görevidir. Sınıfıntabanında burjuva propagandası temelindeoluşan milliyetçi, ırkçı eğilimler ilemücadele ideolojik mücadelemizde temelbir rol oynamaktadır. Pratikte HDKbileşenleri ile birlikte sendikalarda,işyerlerinde ve işçi yatağı semtlerdeetkinliğin artırılması bu tehlikeninpanzehiridir. Türk ve Kürt halklarınınbirlikte örgütlü mücadelesi Türkiye veKürdistan Devrimci Hareketininbaşarısının olmazsa olmaz ön koşuludur.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Devamı 4. sayfada Devamı 4. sayfada

1 MayısSınıf SavaşımındaYeni Bir Aşama Olsun!
1 Mayıs işçi sınıfının birlikmücadeledayanışmagünüdür. Öncelikle bayramımızı bu bilinç ve içeriklekutlayacağız. Sınıf uzlaşmacılığına, reformizme veonun her türlü maskeli liberal türüne karşı, işçisınıfının barış, demokrasi, devrim ve sosyalizmmücadelesine katkıda bulunacak, onu dahayükseltecek bir anlayışla bu yıl alanlarda olacağız.İşçi sınıfının, sınıf mücadesindeki bağlaşıkları bu 1Mayıs’ta da yine onunla beraber olacak.
Ulusal anlamda ekonomik krizin yükünün işçi sınıfıve geniş halk kitleleri tarafından taşınmayacağı,kentsel dönüşüm adı altında işçi yatağı mahallelerinyokedilmesinin kabul edilmeyeceği, kadın emekçilerin katmerli sömürüsüne durdenileceği, eğitim sisteminin değiştirilmesi ile çocuk emeğinin sömürülmesininyasallaştırılmasına karşı çıkılacağı, Kürt halkına karşı ülkenin her yerindeuygulanan baskı ve ayrımcılığa hayır deneceği, özellikle Türkiye Kürdistanındahalen sürmekte olan operasyonların ve köylüler üzerindeki baskıların lanetleneceği,tüm antifaşist siyasi tutsakların serbest bırakılması istemlerinin yükseleceği bir1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

1 Mayıs aynı zamanda, bölgesel emperyal bir güç olma arzusu ile, ABDemperyalizminin güdümünde Kuzey Afrika ve Orta Doğu ilkelerinde saldırganve savaşçı dış politikalar uygulayan AKP rejimine dur deme günüdür. AKP rejimi,Tunus, Mısır ve Libya’daki gelişmelerin tam olarak içindedir. Libya’da olduğugibi bugün de Suriye’deki yönetime karşı silahlı güçleri örgütlemekte, finanseetmekte ve askeri olarak eğitip yönetmektedir. Suriye ve gelecekte İran’a karşıABD emperyalizminin maşası olarak savaş tamtamları çalınmasına son verilmelidir.Kürecik üssü derhal kapatılmalıdır.
Sınıf ve kitle sendikacılığının güçlendirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Reformist,uzlaşmacı, sınıfsal sınırları silikleştiren Hakİş, Türkİş, MemurSen, KamuSenve benzeri kuruluşların maskelerinin indirilmesi, işçi sınıfı ve tüm ücretliemekçilerin DİSK ve KESK çatısı altında mücadelelerini güçlendirmeleri içinaydınlatıcı faaliyetin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkİş içinde kimi işkolusendikalarının sınıf sendikacılığı gelenekleri güçlendirilmelidir. Hakİş ve Türkİş içinde, özellikle bölge örgütlerinde ve tabanda, hükümete yakın olmanın,egemen sınıflara yakın olma anlamına geldiği ve bunun işçi sendikası olmanındoğasına aykırı olduğu propaganda edilmelidir.
1 Mayıs 1977 katliamının failleri, onun planlayıcıları, düzenleyicileri ve uygulayıcılarıortaya çıkarılmalıdır. Devletin gizli örgütlenmelerinin elindeki tüm belge vebilgiler açıklanmalıdır. Katiller ve onların azmettiricileri yargılanmalı ve organizekitlesel katliam suçundan en ağır cezalara çarptırılmalıdır. 1 Mayıs 77 şehitlerininailelerine tazminat verilmeli ve şehit ailelerinin yararlandığı tüm maddimanevihaklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.
Geçmiş 1 Mayıs’lardan farklı olarak, partimiz bu yıl, Nisan ayı içinde 1 Mayıs’ınarifesinde bölgelerde, mahallelerde, işyerlerinde, köylerde, nahiyelerde sendikalar,demokratik örgütler, HDK ve BDP tarafından “1 Mayıs Buluşmaları” düzenlenmesiniteşvik ederek, buluşmaların örgütlenmesinde yoldaşlarımızın, parti birimlerimizinaktif katkı sağlamalarını öngörmüştür. Özellikle büyük şehirlerinin işçi yatağımahalleleri bu konuda gözbebeğimiz olacaktır. Bu alanda elde edeceğimizbaşarının oranı partimizin etkisinin göstergesi olacaktır.
Yine 1 Mayıs öncesi ve esnasında proletaryanın



“12 Eylül Davası” adı altında birdava 04 Nisan 2012 tarihindebaşlıyor. Davada yargılanan ikifaşist general Kenan Evren veTahsin Şahinkaya olacak.Bunların yargılanması ve ilkdavada tutuklanmalarının talepedilmesi elzemdir. Yaş haddinedeniyle tutuklanmamalarınınsavunulması yanlıştır. Bugünyaşları ister 80 isterse 90 olsun,bu iki general binlerce gencinkatilleridirler.
Onbinlerce devrimci onlar yüzündenişkence görmüş, yargılanmış, haksızyere uzun yıllar ceza yatmış,vatandaşlıktan atıılmış, onlarcası idamedilmiş, binlercesi sakat kalmıştır.Onbinlerce devrimcinin aileleri buuygulamalardan nasiplerini almış,ocaklarına incir dikilmiştir. Kendinibu ülkenin sahibi zanneden, herşeyiyapma hakkı olduklarını zanneden buiki general yargılanmalı ama aynızamanda ömürlerinin kalanbölümlerini zindanlarda geçirmelidirler.
Ancak buraya kadar yazdıklarımız işinsadece bir yanı. Bu yargılamanın gerçekbir yargılama olabilmesi için 12 Eylülfaşist cuntasının tüm düzenleyicileri,uygulayıcıları ve aktif destekçileri deyargılanmalıdır. Biz biliyoruz ki faşizmsermayenin en gerici ve en saldırgankanadının iktidarıdır. 12 Eylül ile 24Ocak 1980 kararlarının engelsiz olarakuygulanması, o dönemde 24 Ocakkararlarına ve işçi sınıfının, yoksulhalkın haklarını gaspetmeye yönelikengelleyici direniş hareketinin kırılmasıamaçlanmıştır. Yükselen sınıf mücadelesi, onun siyasi, sendikal vedemokratik örgütlerinin artan gücü,ülke sathında yaygınlaşan grev vedirenişler, işçi sınıfının grev vedirenişlerine yönelik diğer katmanlardan gelişen dayanışma eylemlerive bir bütün olarak devrimci hareketingelişimi bu yolla engellenmekistenmiştir. Gençlik, kadın, liseli, köylüve halk örgütlenmelerinin milyonlaraulaşan eylemlilikleri, onların Kürthalkının haklı talepleri ile birleşenmücadeleleri, Kürt devrimcidemokathareketlerin önlenemeyen gelişmesi,Türkiye Komünist Partisi’nin tüm busayılan alanlardaki etkinliğine ekolarak Kürdistan’da örgütlenmesininciddi boyutlara ulaştığı koşullarsermaye çevrelerinin uykularını

kaçırıyordu. Sermaye çevreleri, onlarıno dönemde yayın yapan boyalı burjuvabasınının sahip ve kalemşörlerinin,generallerin yoluna kırmızı halıdöşeyen siyasilerin, yargılanmadığıbir 12 Eylül davası olamaz. Dolayısıyla,Koç’lar, Sabancı’lar, Eczacıbaşı’lar,Hürriyet, Günaydın, Tercümansermayedarları, onların kalemşörleriNazlı Ilıcak’lar, Rauf Tamer’ler, bütünbu gelişmelerin düzenlenmesinde roloynayan Demirel’ler, Cindoruk’lar,Kazan’lar, Asiltürk’ler yargılanmadan12 Eylül yargılanmış olmaz. Bunlarişin tepesindekiler. O günleringazetelerine arşivlerde bir gözatıldığında, saydığımız bu kesimlerintemsilcilerinin neler yazdıklarını, hangiyönde açıklamalar yaptıklarınıanımsayacaksınız. Balık hafızalıolmayalım, geçmişte yaşananlarıunutmayalım ve bugününkoşullarından bakarak değerlendirmeyelim.
Bu saydıklarımızın uygulayıcıları,tetikçileri. Onlar neden yargılanmıyor?Çevik Bir’ler, Baki Tuğ’lar, MehmetEymür’ler, Mete Altan’lar, MehmetAğar’lar, Kemal Yazıcıoğlu’lar, UğurGür’ler, Alaatin Yüksel’ler, AbdülkadirAksu’lar, diğer tüm işkenceciler, askerive sivil cezaevi müdürleri, albayları,teğmenleri, siyasi polis DAL grubuelemanları... Bunların adları nedeniddianamede mevcut değil? Oktay EsatYıldıran ve Hiram Abbas gibi bazılarıhakettikleri cezayı aldılar. Peki onlarınmesai arkadaşları neden bugün ellerinikollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyorlar? O dönem MHP ve ÜlküOcaklarında yönetici görev yapan,bugün “demokrasi havarisi” kesilenAgah Oktay Güner’ler, YaşarOkuyan’lar, Ramiz Ongun’lar,Muharrem Şemsek’ler, ŞadiSomuncuoğulları, Cengiz Gökçek’ler,Namık Kemal Zeybek’ler, EnverAltaylı’lar, Musa Serdar Çelebi’ler,Nevzat Kösoğlu’lar, AvniÇarsancaklı’lar, Mustafa Mit’ler, Celal

Adan’lar, Yılma Durak’lar, ÖkkeşKenger’ler, Celal Adan’lar, İhsanKabadayı’lar, Rıza Müftüoğlu’larve daha yüzlercesi. Bunlarınyargılanmadığı bir 12 Eylül davası12 Eylül ile hesaplaşamaz.
Bu sebeplerden ötürü bu davagöstermeliktir. Bu dava sadecekendini demokrat olarakgöstermek isteyen AKP rejiminindanışıklı döğüşüdür. Bu savımızısağlamlaştırmak için BaşbakanErdoğan’ın katil general Evren’eMehmet Ağar’ın oğlunun nikahtöreninde “sizin döneminizde İstanbulBelediye Başkanıolsaydım İstanbul’uuçururdum” ifadesini hatırlayalım.Hele 2003 senesinde Erdoğan’ınEvren’e “bu ülkenin sizin gibilereihtiyacı var” demesine ne demeli. GülBaşbakan olduğunda Kenan Evren’isivil aracıyla arka kapıdan girerekKalender Orduevinde ziyaret etmesi.Veya Evren’in, Abdullah GülCumhurbaşkanıolduktan sonraonun Çankaya’daziyareti sırasındasarfettiği sözlerianımsayalım.

Bütün bu olanları olmamış olarak mıkabul etmek lazım? Kimse kimseyikandıramaz. AKP rejimi bugünvarlığını Kenan Evren cuntasınaborçludur. Türkİslam sentezinindevlet doktrini olarak yerleşmesinisağlamanın, onun hem ekonomik hemde siyası altyapısını oluşturulmasınınmimarı Evren’dir. Dolayısıyla bunların12 Eylül’ü yargılamalarını beklemekancak saflık olur.
12 Eylül halk nezdinde, Türkiye İşçiSınıfı ve Kürt Özgürlük Hareketitarafından yargılanacaktır. Bunubaşarmanın yolu ise bu iki hareketinantiemperyalist, antioligarşik halkdevrimini başarmalarına bağlıdır.
İşte o zaman Evren’lerden yukarıdasaydığımız ve sayamadığımız tümtetikçi ve uygulayıcılarına kadar tümsuçlular halk mahkemelerindeyargılanacaklardır. Bu bir hayaldeğildir, gerçekçi ve ulaşılabilir birhedeftir.

Atıl ım Sayfa 2 www.tkp‐online.org Atıl ım
12 Eylül’ün Tüm Suçluları Halk Mahkemelerinde Yargılanacaktır! 12 Eylül’ün Bilançosu

» TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi
partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

» 650 bin kişi gözaltına alındı.
» 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
» Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
» 7 bin kişi için idam cezası istendi.
» 517 kişiye idam cezası verildi.
» Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si idam edildi.
» İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.
» 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden

yargılandı.
» 98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan

yargılandı.
» 388 bin kişiye pasaport verilmedi.
» 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.
» 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
» 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.
» 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
» 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.
» 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı.
» 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
» 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim

üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.
» 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.
» Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
» 31 gazeteci cezaevine girdi.
» 300 gazeteci saldırıya uğradı.
» 3 gazeteci silahla öldürüldü.
» Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
» 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
» 39 ton gazete ve dergi imha edildi.
» Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.
» 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
» 14 kişi açlık grevinde öldü.
» 16 kişi “kaçarken” vuruldu.
» 95 kişi “çatışmada” öldü.
» 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.
» 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.
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12 Eylül halk nezdinde, Türkiye İşçiSınıfı ve Kürt Özgürlük Hareketitarafından yargılanacaktır. Bunubaşarmanın yolu ise bu iki hareketinantiemperyalist, antioligarşik halkdevrimini başarmalarına bağlıdır.
İşte o zaman Evren’lerden yukarıdasaydığımız ve sayamadığımız tümtetikçi ve uygulayıcılarına kadar tümsuçlular halk mahkemelerindeyargılanacaklardır. Bu bir hayaldeğildir, gerçekçi ve ulaşılabilir birhedeftir.
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12 Eylül’ün Tüm Suçluları Halk Mahkemelerinde Yargılanacaktır! 12 Eylül’ün Bilançosu

» TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi
partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

» 650 bin kişi gözaltına alındı.
» 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
» Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
» 7 bin kişi için idam cezası istendi.
» 517 kişiye idam cezası verildi.
» Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si idam edildi.
» İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.
» 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden

yargılandı.
» 98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan

yargılandı.
» 388 bin kişiye pasaport verilmedi.
» 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.
» 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
» 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.
» 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
» 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.
» 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı.
» 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
» 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim

üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.
» 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.
» Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
» 31 gazeteci cezaevine girdi.
» 300 gazeteci saldırıya uğradı.
» 3 gazeteci silahla öldürüldü.
» Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
» 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
» 39 ton gazete ve dergi imha edildi.
» Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.
» 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
» 14 kişi açlık grevinde öldü.
» 16 kişi “kaçarken” vuruldu.
» 95 kişi “çatışmada” öldü.
» 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.
» 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.

Küba’nın Barış Elçisi “5’liye” Özgürlük!
Antonio, Ramón, René, Fernando, Gerardo

Kimdir bu “Küba 5’lisi”? Sözü çok fazla dolandırmayagerek yok. Gizlenecek, saklanacak, inkar edilecek birkonu da yok. “Küba 5’lisi” bir çoklarına göre “ajan” ,“casus”, “istihbaratçı”, “gizli servis elemanı”, bize göreise “barış elçisi”. Onlar sosyalist Küba’nın ABDemperyalizminin saldırı, suikast, işgal, sabotaj etkinliklerinizamanında tespit etmek ve ülkelerini bu tezgahlara karşıkorumak için görev üstlenen barış elçileridirler. Onlarınsayesinde Küba halkı onyıllardır yataklarında rahatuyuyabilmiş ve saldırganlar amaçlarına ulaşamamışlardır.Komünist Partisi üyesi olarak ülke idaresinde, partiorganlarında, işletme birimlerinde, sendikalarda, mahalleve semt komitelerinde, silahlı kuvvetlerde görev üstlenmekne ise, ülke savunması için barış elçisi olarak görevüstlenmek de böyle bir görevdir. Barış elçileri gözlegörünmeyen cephelerde savaşa katılırlar, ancak onlarınsayesinde gözle görülen cephede savaş başarıya ulaşır.Üstlendikleri görev bu denli önem taşımaktadır.
ABD emperyalizmi “Domuzlar Körfezi” yenilgisindenders almamış olacak ki, Sosyalist Küba’nın tarihi boyuncabinlerce defa sabotaj ve saldırılara baş vurdu, onlarca,yüzlerce defa Küba devriminin önderi Kumandan Fidel’eyönelik suikast denemelerinde bulundu. İşte, bunlarınıntümünün boşa çıkarılabilmesi “barış elçilerinin” başarılıçalışmalarının sonucudur.
Bu kadar kapsamlı ve tehlikeli bir çalışma ortamında,düşmanın kalbinin içinde, yani ABD toprakları özerindeyürütülen bu tür faaliyetlerde bazen zaiyat verilmesi,istenmeyen bir sonuç olsa dahi mümkündür. Küba5’lisinin başına gelen de budur. Savaşın diğer cephelerindenasıl ki bazen zaiyat ve gerilemeler yaşanıyorsa, bu olayda bu alanda yaşanan benzer bir olaydır. Aslında ABDemperyalistlerinin ele geçirdiği barış elçisi sayısı on’dur.Neki bunların beşi itirafçı rolü oynayarak 12 yıllık cezalarile olayı atlatmışlardır. Bunların “itirafçılığının” ne denligerçek itirafçılık olduğunu, belki de bu davranışın dayerine getirdikleri görevin bir parçası olup olmadığınıbizim bugün için değerlendirmemiz mümkün değildir.Bunu ilerde tarih olarak göreceğiz ve öğreneceğiz. Onuniçin konunun bu yanı üzerinde fazla durmamak gerekiyor.
Antonio, Ramón, René, Fernando ve Gerardo, yani “Küba5’lisi” ise uzun yargılamalar, tecritler ve işkencelersonunda ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardır.
15 yıldan ikişer defa ömür boyu ağır hapis’e kadar çeşitliağır cezalar aldılar. Ne yaptı bu Küba 5’lisi? ABDtopraklarına sanki Küba’dan kaçan yurttaşlar gibi sızarak,mesleklerinde görev üstlenerek, Küba’dan kaçan veFlorida’da CİA denetiminde
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''Sol''maskeli işbirlikçilere ...Birinci sayfadan devam
Üçüncü tehlike, AKP rejiminin liberal dönekler vasıtasıylasendikal hareketi sınıf karakterinden uzaklaştırarak dintemelli bir anlayışa çekme çalışmalarıdır. Bu amaçlaHakİş, Türkİş, KamuSen ve MemurSen onların çalışmaplatformlarıdır. Mustafa Paçal gibi eski T.Madenİş üyesive TKP üyesi kadroları Hakİş genel sekreter yardımcılığınakadar getirmeleri boşuna değildir. Mustafa Paçal hembu görevi sürdürüyor hem de AKP siyaset akademisindeders veren N.Yağcı’nın talimatları doğrultusunda “küyerel”sayfalarında liberal inciler döktürüyor. AKP rejiminingörevlileri olan dönekleri deşifre etmek komünistleringörevidir. Bunlar yıllarca yetiştikleri Parti’de öğrendiklerinibugün sınıf düşmanının hizmetine sunmaktadırlar. Hakİş’in en büyük sendikal konfederasyon durumuna getirilmeprojesi planın bir parçasıdır.
Dolayısıyla CHP, SİP/”TKP” ve dönek liberallerin yolu,üstlendikleri görev itibarı ile yine kesişiyor. Türkiye İşçiSınıfı Hareketi ile Kürt Özgürlük Hareketinin birliğinigüçlendirmek, burjuva ideolojisine karşı sınıf bilincinigeliştirmek, egemen sınıflarının oyunlarını bozmak,komünistlerin diğer sosyalist güçler ile eylem birliğiiçinde en önemli görevleri arasındadır. Türkiye KomünistPartisi tüm örgüt ve üyelerini öncü rollerini yerinegetirmekle görevlendirmiştir. Bu güç, bu yıl 1 Mayıs’larda,özellikle İstanbul ve Diyarbakır’da ama aynı zamandaAnkara, İzmir, Bursa, Mersin, Batman ve Trabzon’daegemen sınıflara ve onların “sol” maskeli işbirlikçilerinegerekli yanıtı verecektir.
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1 Mayıs Sınıf Savaşımında ...Birinci sayfadan devam
uluslararası dayanışmasının önemini genç kuşak işçilereanlatmak, devrim ve sosyalizm mücadelesinin uluslararası birsınıf mücadelesi olduğu gerçeğinin vurgulanması önemtaşımaktadır. Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’daişçi sınıfının örgütlediği genel grevlerin önemi vurgulanacak,işçi sınıfının elindeki üretimi durdurma gücünün hayatıdurdurma gücünde olduğu bilince çıkarılacaktır. Bu konudaDİSK öncülüğünde ülkemizde gerçekleştirilen 1516 Büyük İşçiDirenişinin, MESS direnişinin, 17 Mart 1978 Genel UyarıGrevinin deneyleri aktarılmalıdır. Bu direnişlerin ancak veancak DİSK’in sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini savunan veuygulayan anlayışıyla ve de Türkiye Komünist Partisiöncülüğünde gerçekleştirilebileceğini bize şanlı tarihimizöğretiyor.
Partimizin üye ve yandaşları bu yıl da 1 Mayıs’a, görev yaptıklarıve üyesi oldukları sendikaların, demokratik örgütlerin, gençlik,kadın, köylü örgütlerinin, BDP ve HDK saflarında katılacaklardır.1 Mayıs’ın coşkulu ve disiplinli geçmesi, yeni kuşaklara öğreticiolması için, 1 Mayıs öncesi halk buluşmalarında ve 1 Mayıs’taalanlarda partililik görevlerini yerine getireceklerdir.
Yaşasın 1 Mayıs !
Yaşasın Türk, Kürt ve diğer uluslardan proleterlerin şanlımücadelesi !
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi !
Yaşasın Sosyalizm !
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !

Türkiye Komünist Partisi

faaliyet yürüten karşıdevrimci kontra ordusunun içindeçalışmışlardır. Küba’ya karşı düzenlenecek kontraoperasyonlarını zamanında öğrenip bilgileri merkezlerineulaştırarak, bu silahlı kontra çetelerinin eylemlerinin boşaçıkarılmasını sağlamışlardır. Bu sayede Küba ile ABD arasındabir savaş olması önlenmiştir. Yani barış korunmuştur. Onuniçin biz onları “barış elçisi” olarak adlandırıyoruz.”RedAvispa” yani “Kızıl Örümcek Ağı” olarak da adlandırılan buekip misyonlarını düşman tarafından deşifre edilinceyekadar başarıyla tamamlamışlardır. Onların deşifre edilmesiSosyalist Küba’nın güvenliğini sağlaması için bu türçalışmaların tümünün deşifre olduğu anlamına gelmez. Eğeröyle olsaydı, onların deşifre olduğu 1998 yılından beri geçen14 sene zarfında onlarca ABD saldırısı ve provokasyonubaşarıya ulaşırdı. Bu ekip 90’lı yıllarda 170 tane saldırınınboşa çıkarılmasını sağlamıştır.

Küba 5’lisinden en hafif ceza alan, yani sadece 15 yıl hapiscezası alan Rene, iyi halden dolayı şartlı tahliye edilmişancak ABD’yi terketmesi engellenmiştir. Özel bir izinle 30Mart 2012’de iki haftalığına ölüm döşeğinde olan annesiniKüba’da ziyaret etmesine izin verilmiş ve akabinde, diğeryoldaşlarının tutukluluk koşullarını tehlikeye atmamak içintekrar ABD’ye dönmüştür.
Küba 5’lisinin koşulsuz, şartsız serbest bırakılması, veülkelerine dönmelerinin sağlanması için yıllardır uluslararasıbir kampanya sürdürülmektedir. Ülkemizde de KübaBüyükelçiliği vasıtasıyla sürdürülen bu kampanya belirlisonuçlar alınmasında yararlı olmuştur. Şimdi, BirleşmişMilletler Örgütü nezdinde yürütülen girişimler ile Küba5’lisinin, Küba’nın elinde tutuklu bulunan ABD ajanları ilemübadelesi yoluyla serbest kalıp ülkelerine dönmelerisağlanmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Komünist Partisi, bu savaşımda Küba halkının,Sosyalist Küba’nın ve kardeş Küba Komünist Partisi’ninyanındadır. Komünistler, bu alanda dayanışma faaliyetleriniyürütürken aynı zamanda bu somut olayı sınıf savaşımınınbir boyutu olarak ele almakta ve sınıf düşmanlarımızın eğerengel olunmazsa nelere kadir olduklarını kitlelere anlatmaktabir örnek olarak değerlendirmektedirler. Sınıf savaşımınınömrünü doldurduğu, sınıfsal sorunlar yerine global sorunlarınbirincil önem taşıdığı yönlü liberal “sol” safsatalara karşıideolojik mücadelede bu olay somut bir olgu olarak elealınmalıdır.
Türkiye Komünist Partisi yiğit Küba 5’lisini selamlıyor. Küba5’lisi şartsız koşulsuz serbest bırakılmalı ve topraklarınadönmeleri sağlanmalıdır.
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Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş




