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“Bağımsız Yargı?”
Başbakan Erdoğan canı sıkıldıkça vebirilerine kızdıkça “konu ile ilgilisavcılarıma ve hakimlerime gerekeniyapmaları için talimat verdim” diyor.Bunu işiten muhalefet de hemen bas basbağırmaya başlıyor. Ardından bir debakıyorsunuz kendini “sol” olaraknitelendiren kimi görsel ve basılı yayınlarbu koroya katılıyorlar. “Biz demedik mibu yargı bağımsız değil diye?” naralarıatıyorlar.
Ne bekliyordu bu beyler? Hadi CHP veMHP’yi anladık. Sonuçta onlar da burjuvapartileri ve yargı organları içinde vukubulan kadro değişikliklerinden dolayı,kaybettikleri mevziiler nedeniyle hopoturup hop kalkıyorlar. Peki size ne oluyorsayın “sol”cular? Sınıfsal analizler yaparkenmangalda kül bırakmayan sizler, AKPrejiminden farklı bir uygulama mıbekliyordunuz? Alt tarafı BaşbakanErdoğan’ın kimi zaman Kasımpaşalılıkdamarı tutuyor, normalde söylememesigereken gerçekleri gaza gelipsöyleyiveriyor. İşine gelmediği zaman da“yargıya müdahale edemeyiz, bağımsızmahkemelerimiz karar vereceklerdir”deyiveriyor.
Bu masalları bir kenara bırakalım. Gerçekçiolalım. YARGI, SINIFININ YARGISIDIR!Yargının karalarını da hizmet ettiği sınıfıtemsilen politik erk belirler. Bu nedenleBaşbakan Erdoğan’ın bugün böyle, yarınşöyle diyebilmesi bu konunun özünüdeğiştirmez. İster açık müdahale etsinler,isterse de dolaylı yönden yönlendirsinler,bu yargı sınıfına ihanet etmeyecektir.Bunun dışında beklentisi olanlar yanılıyor.Acı olan “sol” adı altında ortalıktagezenlerin hala burjuvaziden, onlarınyargılarından medet ummalarıdır.Kendileri böyle düşününce etkilemeyeçalıştıkları halk kesimlerinin dedüşüncelerinin deforme olması, karşılıksızbeklentiler içine girmeleri kaçınılmazdır.“Sol” maskesi altında politika yaparakyığınlara sınıf bilinci götürdüklerini iddiaedenler, işte bu pratikleri ile bırakın bilinçgötürmeyi, var olana da zararvermektedirler.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
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oradadır!

Bildiri

TUTSAKLAR AÇLIK GREVİNDE...
DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM!

Onlarca Kürdistanlıtutsakcezaevlerinde 12Eylül tarihindenitibaren kademelive dönüşümlü açlıkgrevi başlattı. Anadilde eğitim, anadilde savunmahakkı ve AbdullahÖcalan üzerindekitecritin kalkması istemleri ile başlatılan açlık grevleri karşısında burjuvabasını ve hükümet suskun. Bu direnişi görmezden gelmek, eylemin veistemlerin kamuoyuna yansımasını engellemek istiyorlar.
Sayıları henüz 60 olan tutsağın başlattığı bu eylem giderek yaygınlaşacak.Suskunluk sürdüğü müddetçe hem niceliksel hem de niteliksel olarakgelişecek. Niceliksel olarak gelişmesi, direnişe katılımın sayısal olarakartması anlamına geliyor. Niteliksel olarak gelişmesi ise, aşamalı vedönüşümlü açlık grevlerinin, süresiz açlık grevine ve daha sonra da ölümorucuna dönüşmesi anlamına geliyor.
Yurt içi ve yurt dışında bu eylemlere yönelik dayanışma eylemleriningeliştirilmesi, direnişçi tutsakların istemlerinin yaygınlaştırılması ve buyolla AKP rejimi üzerinde bir baskı kurulması gerekmektedir. AKPrejiminin kara sansürü ancak devrimci, demokrat, sosyalist ve komünistlerindayanışmayı örgütlemeleri ile kırılabilir.
Açlık grevleri bir eylem biçimidir. Duygusal bir eylem değildir. Verilikoşullarda tutsakların başka çareleri kalmadığı zaman haklı olarakbaşvurdukları bir direniştir. Tutsak olmayan kesimlerin bu eylemledayanışma içinde olmaları demokratlığın asgari ölçütüdür. Bu direnişfırtına öncesi sessizliktir. AKP rejimi ve sözde demokrasi havarisi kesimlerya bu direnişe ses verecekler, istemleri dikkate alıp gerekli yasaldüzenlemeleri yapacaklar, ya da bugün üstünü örtmeye çalıştıkları,duyulmasını engellemeye çalıştıkları bu direniş selinin içindeboğulacaklardır.
Yığınlara malolan bir eylem ve direniş karşısında hiç bir erk, kendini nekadar güçlü zannederse zannetsin dayanamaz. Onun için yığınların budirenişe sahip çıkmalarını, açlık grevlerinin istemlerini yükseltmelerinisağlayalım. Halklarımızın onurlu evlatlarının, özgür tutsakların budirenişini yığınlara maledelim.
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T.O.K.İ.kısaltması“T.C.BaşbakanlıkToplu KonutİdaresiBaşkanlığı”açılımıanlamınageliyor. 1984yılında 12Eylül FaşistCuntaekonomisinin ürünü ve onun mimarıTurgut Özal tarafından kurulan, 2003yılında AKP’nin hükümet olmasıylayeniden yapılandırılan bir devletkurumu. Adı devlet kurumu amaBaşbakanlığa bağlı diğer “İdare”,“İşletme” ve “Ajans”’lar gibi patronuBaşbakan Erdoğan olan özel işletmelergibi yönetiliyor. Halkımızın tabiri ile“arpalık” veya “çiftlik” olarak danitelendirebiliriz.
T.O.K.İ.’nin kuruluş amacı “yoksullaraekonomik konut sağlanması” ve“yaratılacak istihdam sayesindeişsizliğin azaltılması”. Zannedersinizki, yoksullara 3040.000, TL’lerefaizsiz, devlet destekli krediler ile konutedinme görevini yerine getiriyor. Evetilk başlarda göz boyamak ve projeninlegalitesini sağlamak için 4050.000,TL’lere daireler sattılar. Ancak ozamandan sonra köprülerin altındançok sular aktı. Gerek Marmaradepreminden gerekse de Vandepreminden sonra T.O.K.İ. konutları,afet konutları olarak bile bu fiyatlarasahiplerine teslim edilmedi.
T.O.K.İ. büyük bir rant yapısıdır. Buyapı bir zincir gibi organize olmuş,her biri ayrı rant kapısı olan zincirbaklalarından oluşmaktadır. Öncememleketin en değerli arsaları veyayapı alanları T.O.K.İ. tarafından işgaledilir. Bu işlem yok pahasınagerçekleşir. Ardından anlı, şanlı rantiyemüteahit şirketlerine peşkeş çekilir.Bu “ihaleler” gerçekleşirken birilerivarlığına varlık katar. Ardındanmüteahite devlet bankalarından ucuzkrediler organize edilir. Yine birileriburada da yolunu bulur. Onu takibendevlet kendi fonlarından teşvikpaketlerini açar. Bundan faydalanmakda ayrı bir meziyet gerektirir. Bedelinipaylaşırsın bu olanaktan faydalanırsın.Buraya kadar oldukça fazla kişi, kurumve kuruluş yolunu bulmuştur bile.

Halbuki daha inşaat aşamasına bilegelinmemiştir. Metrekaresi 300400,TL’ye malolan, bilemedin 500,TLolsun konutlar, 1000, ile 2500, TLmetrekare fiyatından satışa çıkarılır.Aslında bu uygulama T.O.K.İ.’ninvaroluş amacına aykırıdır. Normalde500, TL’ye malediyor ise kendi işletmemasraflarını da dikkate alarak en fazla600,TL’ye satması gerekenkonutlardan fahiş karlar elde eder.İşte Taşyapı’lar, Albayrak’lar, Cengizİnşaat’lar, MNG Holdingler, SOYAKHolding’ler, Ağaoğlu İnşaat, Ora İnşaat,MakYol, Ofton İnşaat, Taca İnşaatlar,FiYapı’lar ve daha onlarcası bu şekildebüyümüşlerdir.
Bu prensler daha sonra ellerinde ,halkın sırtından çalarak biriktirdiklerisermayeler ile daha büyük ve lüksinşaat projelerine girmişler, kimizaman kitabına uydurup T.O.K.İ.’yide kullanarak, kimi zaman daT.O.K.İ.’siz lüks rezidans ve gökdelenkonut inşaatlarına girmişlerdir. Ne ki,evdeki hesap her zaman çarşıyauymuyor. Yine Erdoğan kabilesininyardımları ile talan ettikleri devletarazileri üzerine yaptıkları bu konutlaralıcı bulamıyor. Çok ucuza mal edip,çok yüksek fiyatlara sattıkları halde,insanlar patlayan kredi kartı borçlarıve tüketici kredileri yüzünden bukonutlara yönelemiyorlar. İşte inşaatsektöründe de böylece kriz başlıyor.Arztalep dengesi altüst oluyor. Dahaönce T.O.K.İ. konutlarından elde edilenmilyarlarca liralık haksız kazançlar dabu projelerde tabiri caiz ise “deve”oluyor. İşçilerin, emekçilerinyevmiyeleri birikiyor, alınterlerininkarşılığı içerde kalıyor. Ancak Kabilereisi Erdoğan boş durur mu? İşçi veemekçilerin gaspedilen haklarını telafiedecekleri yerde, Ahmet Çalık’aTarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesinipeşkeş çeker, Ali Ağaoğlu üstü açıkarabası ile Dolmabahçe SarayındakiBaşbakanlık Çalışma Ofisine gelir, 1,5saat kalır ve “Dubai’de Emlak Fuarında1000 daire satıp devlete olan maliye

ve SGK borçlarımı kapatacağım, bana2 ay süre tanıyın” der, Başbakan daemir verir tüm icraları durdurur. Buarada FiYapı, Taca İnşaat, Taşyapı,Ora inşaat kurtarılamaz ve batar. Amabunu da yolu bulunur. Taşyapı’yaGüney Kürdistan ve Bağdat’da devletinşaat ihaleleri ayarlanır, Taca İnşaatAkkuyu Nükleer Santralı İnşaatıKonsorsiyumuna dahil edilir vebeyefendiler tekrar dirilirler.

Bu arada T.O.K.İ.’nin kuruluş amaçlarıarasında olan “inşaat sektöründeyaratılacak istihdam sayesinde işsizliğinazaltılması” hedefi unutulur. Tabii kibu inşaatlar inşaat işçilerinin, yoksulemekçilerin emeği ve alınteri iletamamlanır. Ancak ihaleleri alan hiçbir inşaat şirketi kadrosuna işçi dahiletmez. Çünkü bu işçiler sayılarıkabardıkça sendika üyesi olurlar,haklarını ararlar, güvenlikli çalışmaortamı, hava koşullarına ve çalışmasaatlerine göre mesai isterler. Onunyerine taşeron şirketler görev alır.Onbinlerce işçiyi istihdam edebilecekbirden fazla şantiyeye sahip inşaatşirketleri işi onlarca , yüzlerce taşeronişletmeye bölerler. Taşeron şirketlerde alt taşeronlar görevlendiriler.Böylece işçiler de bölünmüş olur.Küçük birimler ve birbirinden bağımsızşirketlerde, sigortasız, güvenliksiz,kötü koşullarda ve çok düşük maaşlarile çalıştırırlırlar. Geçen yıl Esenyurt’taAVM inşaatında olduğu gibi çadırdauyurken 11 işçi can verir. Bu ve bunabenzer yüzlerce vukuatın üstü el birliğiile kapatılır.
T.O.K.İ.’nin “yoksullara sosyal konutprojeleri” tamamen unutulmuştur.Ancak “kentsel dönüşüm” adı altında,kültürlerinden ve sosyal çevrelerindenkoparılan kent yoksullarına eskiyerleşim birimlerine onlarca kilometreuzaklarda, kent merkezleri dışındaeğriti ve alel acele yapılmış “sosyal

T.O.K.İ. konutlarından” yer gösterilir.Kent merkezine, iş yerlerine gidipgelmeleri kişi başına bir daire kirasınamalolan yeni masraflar ile karşılaşanbu vatandaşların kent merkezlerindekitarihi yerleşim birimleri ise, tekellere,inşaat şirketlerine, dost ve akrabalarapeşkeş çekilir. Yok pahasına elegeçirilen bu alanlar devlet teşviklerive devlet bankalarının kredileri ilebire bin karlılık yaratan imar alanlarınadönüştürülür. “Kentsel dönüşüm” adıaltında uygulanan budur. Değilse,kentlerin gerçekten yenilenmesi,depreme dayanıklı konutlar inşaedilmesi, altyapı sorunlarınınçözülmesi ve aynı yerde daha önceoturan vatandaşlara sosyal konutolanakları yaratılması gibi bir amaç

ve niyetleri yoktur. Bu düzende hertaşın altında kar hırsı ve servetineservet katma amacı vardır. Sermayesınıfının ve onların iktidardaki

temsilcileri AKP rejiminin gözettiğitemel hedef budur.
Bugün elinize hangi günlük burjuvagazetesini alırsanız alın, gazetelerinyarısına yakını her gün tam sayfa konutilanları ile doludur. Televizyon veradyo reklamları hakeza. Bankalarkonut kredisi reklamları için kapı kapıadam dolaştırır. Bu reklamenflasyonunu da gören, Türkiye’deherşey tıkırında zanneder. Reklamlardaışıl ışıl parlayan havuzlu, AVM’li,güvenlikli uydu konutlar gözkamaştırır. Atı alan Üsküdar’ı geçmiştirama bu konutların her bir tuğlasında,her bir kum tanesinde canı, kanı,alınteri olan inşaat işçi ve emekçileribu senaryoları artık yutmamakta

kararlıdır. Hakİş, Türkİş üyesi sarıişbirlikçi sendikalar istedikleri kadarAKP rejiminin dümen suyunda işçihaklarının katledilmesine alet olsunlar,

1516 Haziran işçi direnişlerinin, 1Mayıs’ların, Kavel, Türk Demir Döküm,MESS grevlerinin anlı şanlı DİSK’ininyöneticileri istedikleri kadar reformist,uzlaşmacı tavırlar takınsınlar... AKPrejimi istediği kadar T.B.M.M.’de geceyarısı mesailerinde yasalar geçiripsendikal hakları budasınlar.... Türkiyeİşçi Sınıfı bıçak kemiğe dayandığızaman doğru bir önderlik yolunda bukağıttan kalelerin tümünü yerle biredebilecek güçtedir.

Sigortalı, sigortasız, toplam sayıları 5milyona yaklaşan yoksul inşaat işçilerifırtına öncesi sessizliğin önemlibileşenlerinden birisini teşkiletmektedir. Komünistler, işçi sınıfınınbu kolu içinde var güçleri ileörgütlenerek, inşaat işçi veemekçilerinin mücadelelerininyükseltilmesi için bıkmak, usanmakbilmeyen bir çaba içindedirler.
Türkiye Komünist Partisi örgüt vebirimleri, tek tek yoldaşlarımız,bulundukları her bölgede bu alandaçalışmalarını geliştirmektedirler.
İşçi Sınıfının diğer işkollarındanişçilerin, inşaat işçileri iledayanışmasının örülmesi görevi dekomünistlerin, Türkiye KomünistPartililerin omuzlarındadır.

T.O.K.İ. Gerçeği, İnşaat Sektörü Krizive Komünistlerin Görevi
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ve SGK borçlarımı kapatacağım, bana2 ay süre tanıyın” der, Başbakan daemir verir tüm icraları durdurur. Buarada FiYapı, Taca İnşaat, Taşyapı,Ora inşaat kurtarılamaz ve batar. Amabunu da yolu bulunur. Taşyapı’yaGüney Kürdistan ve Bağdat’da devletinşaat ihaleleri ayarlanır, Taca İnşaatAkkuyu Nükleer Santralı İnşaatıKonsorsiyumuna dahil edilir vebeyefendiler tekrar dirilirler.

Bu arada T.O.K.İ.’nin kuruluş amaçlarıarasında olan “inşaat sektöründeyaratılacak istihdam sayesinde işsizliğinazaltılması” hedefi unutulur. Tabii kibu inşaatlar inşaat işçilerinin, yoksulemekçilerin emeği ve alınteri iletamamlanır. Ancak ihaleleri alan hiçbir inşaat şirketi kadrosuna işçi dahiletmez. Çünkü bu işçiler sayılarıkabardıkça sendika üyesi olurlar,haklarını ararlar, güvenlikli çalışmaortamı, hava koşullarına ve çalışmasaatlerine göre mesai isterler. Onunyerine taşeron şirketler görev alır.Onbinlerce işçiyi istihdam edebilecekbirden fazla şantiyeye sahip inşaatşirketleri işi onlarca , yüzlerce taşeronişletmeye bölerler. Taşeron şirketlerde alt taşeronlar görevlendiriler.Böylece işçiler de bölünmüş olur.Küçük birimler ve birbirinden bağımsızşirketlerde, sigortasız, güvenliksiz,kötü koşullarda ve çok düşük maaşlarile çalıştırırlırlar. Geçen yıl Esenyurt’taAVM inşaatında olduğu gibi çadırdauyurken 11 işçi can verir. Bu ve bunabenzer yüzlerce vukuatın üstü el birliğiile kapatılır.
T.O.K.İ.’nin “yoksullara sosyal konutprojeleri” tamamen unutulmuştur.Ancak “kentsel dönüşüm” adı altında,kültürlerinden ve sosyal çevrelerindenkoparılan kent yoksullarına eskiyerleşim birimlerine onlarca kilometreuzaklarda, kent merkezleri dışındaeğriti ve alel acele yapılmış “sosyal

T.O.K.İ. konutlarından” yer gösterilir.Kent merkezine, iş yerlerine gidipgelmeleri kişi başına bir daire kirasınamalolan yeni masraflar ile karşılaşanbu vatandaşların kent merkezlerindekitarihi yerleşim birimleri ise, tekellere,inşaat şirketlerine, dost ve akrabalarapeşkeş çekilir. Yok pahasına elegeçirilen bu alanlar devlet teşviklerive devlet bankalarının kredileri ilebire bin karlılık yaratan imar alanlarınadönüştürülür. “Kentsel dönüşüm” adıaltında uygulanan budur. Değilse,kentlerin gerçekten yenilenmesi,depreme dayanıklı konutlar inşaedilmesi, altyapı sorunlarınınçözülmesi ve aynı yerde daha önceoturan vatandaşlara sosyal konutolanakları yaratılması gibi bir amaç

ve niyetleri yoktur. Bu düzende hertaşın altında kar hırsı ve servetineservet katma amacı vardır. Sermayesınıfının ve onların iktidardaki

temsilcileri AKP rejiminin gözettiğitemel hedef budur.
Bugün elinize hangi günlük burjuvagazetesini alırsanız alın, gazetelerinyarısına yakını her gün tam sayfa konutilanları ile doludur. Televizyon veradyo reklamları hakeza. Bankalarkonut kredisi reklamları için kapı kapıadam dolaştırır. Bu reklamenflasyonunu da gören, Türkiye’deherşey tıkırında zanneder. Reklamlardaışıl ışıl parlayan havuzlu, AVM’li,güvenlikli uydu konutlar gözkamaştırır. Atı alan Üsküdar’ı geçmiştirama bu konutların her bir tuğlasında,her bir kum tanesinde canı, kanı,alınteri olan inşaat işçi ve emekçileribu senaryoları artık yutmamakta

kararlıdır. Hakİş, Türkİş üyesi sarıişbirlikçi sendikalar istedikleri kadarAKP rejiminin dümen suyunda işçihaklarının katledilmesine alet olsunlar,

1516 Haziran işçi direnişlerinin, 1Mayıs’ların, Kavel, Türk Demir Döküm,MESS grevlerinin anlı şanlı DİSK’ininyöneticileri istedikleri kadar reformist,uzlaşmacı tavırlar takınsınlar... AKPrejimi istediği kadar T.B.M.M.’de geceyarısı mesailerinde yasalar geçiripsendikal hakları budasınlar.... Türkiyeİşçi Sınıfı bıçak kemiğe dayandığızaman doğru bir önderlik yolunda bukağıttan kalelerin tümünü yerle biredebilecek güçtedir.

Sigortalı, sigortasız, toplam sayıları 5milyona yaklaşan yoksul inşaat işçilerifırtına öncesi sessizliğin önemlibileşenlerinden birisini teşkiletmektedir. Komünistler, işçi sınıfınınbu kolu içinde var güçleri ileörgütlenerek, inşaat işçi veemekçilerinin mücadelelerininyükseltilmesi için bıkmak, usanmakbilmeyen bir çaba içindedirler.
Türkiye Komünist Partisi örgüt vebirimleri, tek tek yoldaşlarımız,bulundukları her bölgede bu alandaçalışmalarını geliştirmektedirler.
İşçi Sınıfının diğer işkollarındanişçilerin, inşaat işçileri iledayanışmasının örülmesi görevi dekomünistlerin, Türkiye KomünistPartililerin omuzlarındadır.

T.O.K.İ. Gerçeği, İnşaat Sektörü Krizive Komünistlerin Görevi
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Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden...

İstanbul
Partimizin 92. kuruluş yıldönümü parti örgütlerimiztarafından coşku ve derin bir anlam ile karşılandı.ATILIM’ın arka sayfası renkli olarak çoğaltılarak yoğungeçişlerin olduğu yerlere afişlendi.

Parti hücrelerimizde 10 Eylül tarihinde tek gündemlitoplantılar yapıldı. Partimizin tarihi, kuruluş koşulları,Kemalizm, AKP gericiliği, Kürt Özgürlük Hareketindekigelişmelerin değerlendirildiği toplantılarda, günümüzkoşullarında partimizin temel iş kollarındaki fabrikalardave yoksul emekçi mahallelerindeki örgütlenmeleri elealındı. Semt ve fabrika komitelerimizin dar kadroçalışmaları ile geniş işçi ve emekçi kesimler arasındanasıl yöntemler kullanarak faaliyet yürüttüklerine dairdeneyler her bir parti hücresi tarafından değerlendirildi.
Partimizin son bir yıl içinde, iki 10 Eylül arasında eldeettiği yeni mevziiler irdelendi. Eksiklerimiz tespit edildi.Çekirdek kadromuzun parti örgütlenmemizin bel kemiğinioluşturduğu ve düşmana inat derin illegal koşullardadeşifre olmadan, konspirasyon kurallarının uygulamaları,teknik ve operatif yöntemler değerlendirildi. Bu konulardaen ufak bir dikkatsizliğin ve kanıksama yoluyla verilecekaçıkların parti örgütünü tehlikeye atacak can alıcı hatalarolacağı üzerinde duruldu.
Legal olanakların kullanılması, fabrika ve semtlerdedevrimci unsurlar ile ortak legal faaliyetlerin geliştirilmesikonularında son bir yılda önemli aşamalar kaydedildiğitespit edildi. Özellikle HDK oluşumunda ve mahalliderneklerde

yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Partibirimlerimizdeki bu deneyler il koordinasyonumuztarafından değerlendirilerek önümüzdeki dönemçalışmalarımızda deney olarak diğer parti birimlerineiletilecek, böylece deneylerden tüm parti birimlerimizinkollektif olarak yararlanması sağlanacak.
TKP İstanbul Parti Örgütleri Koordinasyonu
Merhaba Yoldaslar,
Sizlerden izin almadan sitenizin linkini sitemize ekledik.
Bilginize sunarız.
Komünce Saygılar.
www.direnis.org
Nerede bir yoldaş varsa, Türkiye Komünist Partisi oradadır!
(Kızıl Direniş)
Eski İGD ve Partili yoldaşların mükemmel bir parti okulueğitiminde geçmesi gerekiyor,nedeni de Türkiyenin çoksert ve acımasız bir faşist hükmetin elinde olması, Ortadoğugibi bir coğrafyada olması, sınıf savaşımı ile Kürt UlusalHareketinin çetin savaşımının olduğu bir yerde yaşamalarınedeniyle teorik olarak güçlü olmaları gerekliliğidir. Bukonunun eksikliğini sürekli hissediyoruz ve bueksikliklerimizin giderilmesini istiyoruz.
(A.C.)
Ey
Burjuvazinin suyunda gidenler,
tekerleksiz bisikletine binenler,
sÜRÜNenler,bölenler, bölünenler,
yedikleri halta,sinsice sevinenler,
icazet dilenenler,kağıttan KAPLANlar,
maval OKUYANlar, Marksizm'den kaçanlar,
sağ''sol'' oportünistler,
devrim kaçkınları, orta yolcular,
dönekler,hainler,sümüklü böcekler,
fraksiyoncular,bozguncular,goygoycular,
ensenizdedir devrimciler,komünistler!
(Istanbul'dan M.A.)
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10 Eylül için örgütümüzün yaptıgı pullama örnegi.
Yoldaşça selamlar.
TKP Ankara İl Koordinasyonu




