
Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı Aralık 2012 (Yıl 38)

Açlık Grevlerinin Sonucu
“Gücün Zoru”!

Açlık grevleri, cezaevlerinden tabutçıkmadan sonuçlandı. Devlet önce basınıda baskı altına alarak yaklaşık 40 günsansür uyguladı, eylemi görmezden gelmeyeve kamuoyuna malolmasını engellemeyeçalıştı. Ancak yurtiçi ve yurtdışındaörgütlenen aktif dayanışma faaliyetleri veTBMM’de BDP ve HDK saylavlarının konuyusürekli gündeme getirmeleri sonucundasuskunluk bozuldu. Bozuldu da ne oldu?Neredeyse “ölsünler” dercesine Başbakantarafından saldırı başladı. Ardından bututmayınca “yemek yiyorlar” dedi, o daolmadı şerefsizce aylar öncesininfotoğraflarını servis ederek “açlık grevlerisürerken BDP milletvekilleri kebap yiyor”dedi. Ancak akan eylem selinin vekararlılığının önünde durmak mümkünolmadı. BDP saylavlarının ve onbininüzerinde tutsağın destek açlık grevinegirmesi, demokrat, liberal yazar veaydınların, hatta AKP’li kürt saylavlarınınve sivil toplum temsilcilerinin Başbakanıeleştirmeleri rejimin pusulasını şaşırttı.KCK’nin ve uygulamada Kürdistanlıtutsakların eylemleri Türkiye kamuoyunuböldü. Bu çok önemli bir aşamadır.
Bu kadar baskıya dayanamayan AKP rejimiçareyi alelacele “anadilde savunma hakkı”ile ilgili meclise yasa getirmekte buldu.Kısacası bir istem konusunda geri adımattı. En önemli istem olan Abdullah Öcalanüzerindeki tecrit’in kaldırılması ile ilgili isehiç bir şey yapmamış gibi gözükmeye çalışsada en büyük geri adımı bu noktada attı.Doğrudan KCK ve BDP ile yapılangörüşmeler sonucunda BDP MKYK ve PartiMeclisi üyesi Mehmet Öcalan’ı İmralı’yaAbdullah Öcalan ile görüşmeye ve AKPrejimi ile KCK ve BDP arasında yapılangörüşmelerin sonucunun onayını almayagönderdi. Bu adım AKP rejimininistemeyerek ve İmralı gerçeğini kabul ederekattığı geri adım oldu. Abdullah Öcalan’ında görüşmeleri onaylaması ile yaptığı çağrısonucunda Kürdistanlı tutsaklar eylemlerinisonuçlandırdılar.
Bu eylem ile KCK gücünü AKP rejimikarşısında kamuoyu desteği alarak ortayakoymuş oldu. Şimdi AKP rejimi buyenilginin yanıtını vermek için her yerdesaldıracak.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi

oradadır!
Bildiri

AKP Rejimi Ateşle Oynuyor,Savaşa Hazırlanıyor!
Malatya Kürecik’e “Erken Uyarı Sistemi” ‘nin konuşlandırılması, mobil“Patriot” bataryalarının ve “Awacs” erken uyarı, yani casusluk uçaklarınıngetirilmesi ne anlama geliyor? Adını koymak gerekirse bu somut bir savaşhazırlığının göstergesidir. Hedef ne tek başına Suriye ne de tek başınaKürdistan'dır. Bunlar asıl hedefi gizlemek için basın yoluyla kamuoyunuyanıltmak amacıyla ortaya atılan senaryolardır. Asıl hedef ABD ve ABemperyalizminin NATO eliyle İran’dır. Saldırıyı İsrail yapacak, Türkiyeher zamanki iki yüzlülüğü ile İran yönetiminin yüzüne gülerken busaldırya “yataklık” yapacak, bilimsel kavramı ile ifade edersek “lojistikdestek” verecek. Bu durumda NATO üyesi ve ABD ile AB’nin ileri karakoluolan Türkiye de karşı saldırıya hedef olacağından onun kendilerine göreönlemlerini almaya çalışıyorlar.
İnsansız Hava Araçları’nın idaresi Arizona çölünde olduktan sonra,Kürecik’te, Diyarbakır’da, İncirlik’te Alman, Amerikalı, İngiliz ve Hollandalıaskerler bataryaların başında görev yapacakmış, Awacs’ların pilotlarıAmerikalı olacakmış. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi kapitalistemperyalist sistemin ve onun savaş örgütü NATO’nun bir üyesi olanTürkiye için? Bu tür tartışmalar ile asıl amaç gizlenmek isteniyor.
AKP Rejimi ateşle oynuyor! İran’a karşı saldırı hazırlığı 2001 yılındanberi hazırlanıyor. Afganistan, Irak, Filistin, Libya ve Suriye’de emperyalistsavaş makinalarının yürüttüğü saldırının en sonunda en “çetin ceviz”İran’a yöneleceğini partimiz yıllardır ifade ediyor. Bu çok kritik birsüreçtir. İran’da “baltayı taşa vuracaklar” ve bunun bedelini en iyi ihtimalletüm bölge halkları çok ağır ödeyecek. Bize göre böyle bir saldırı sonucutetiklenecek savaş tüm dünyayı saracak. Bu savaş emperyalizmi canevinden vuracak sonuçlar doğuracak. ABD ve AB emperyalizmi SuudiArabistan’daki ve Körfez’deki diğer işbirlikçileri ile önce Körfez ve OrtaDoğu’da tüm yeraltı, yerüstü doğal kaynaklara sahip olmayı hedefliyor.Onların senaryoları daha da ileri gidiyor. Hiç olmayacak bir iş ama olaki İran’da istedikleri sonucu elde edebilseler, bu sefer de gözleriniKafkaslara ve Hazar Bölgesine dikecekler. Ukrayna’ya, Gürcistan’a veAzerbaycan’a göz kırpmaları, onları “kendilerinden” görmeleri bu sebeptenkaynaklanıyor.
Bu savaş makinesi sonuçta kendini vuracak, ancak bunun başta tümbölge halklarına olmak üzere ve dünya halklarına ağır bedelleri olacak.İktidar ve bölgesel emperyal güç hırsı içindeki AKP Rejimi bu projeninaktif bir bileşeni olarak hayal kuruyor. Evet, zamanında engellenemezsebu savaşlar gelişecek ama bunun iktidardaki savaş lobilerine ve hırslılarınahiç bir yararı olmayacak. Şimdi birinci görevimiz bu savaşları ve saldırıplanlarını engellemektir. Bunun kamuoyu bugün için yetersizdir. Türkiyeve Kürdistan’ın tüm barış ve demokrasi bayrağını taşıyan diri güçlerininbu mücadeleyi daha da yükseltmeleri gerekiyor. Bölge ülkelerindeki barışve demokrasi güçleri ile uyumun sağlanması ve uluslararası dayanışmanın,ortak mücadelenin koşullarının yaratılması acil görev olarak önümüzdeduruyor. Ateşin ortasında kalan Kürdistan’ın dört parçasında yürütülenmücadelenin önemi daha da artıyor. Önce bu savaş planlarını boşaçıkarmaya çalışacağız. Eğer bunda yeterli olamaz isek ve o zamana kadarbaşaramaz isek bu emperyalist savaş makinaları etrafa saldırırken bizonları içerde vuracağız, onları alaşağı edeceğiz ve bu yolla savaş planlarınıdurduracağız. Kürdistan Özgürlük Devamı 4. sayfada...Devamı 4. sayfada...



Partimiz derin illegalite ve zorlu savaşkoşulları altında likidasyon sonucudağılan örgütlerini yenidenyapılandırıyor ve yeniden örgütleniyor.Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hatakaldırmaz. Geçmişin somut deneylerinive derslerini gözönünde bulundurarakgeliştirilmesi gereken bir süreç. Amaöncelikle ilkesel olunması gereken birsüreç. Yeni tipte Leninci Partiilkelerinin, konspirasyon ilke veyöntemlerinin eksiksiz uygulanmasıgereken bir süreç.
Bir yandan iktidarı faşist olarakadlandırıp, diğer yandan ise legalparticilik oynayanların, hatta partimizinadını kullanarak “tabela partilerini”kuranların sayısının çoğaldığıkoşullarda bu sorulara verilecek yanıtlardaha da önem kazanıyor. Partikurmanın dernek, vakıf, kooperatif veşirket kurmaktan daha kolay olduğuülkemizde, eczane ve bakkal dükkanıgibi partiler kuruluyor. Her dergiçıkaran, gazete yayınlayan bir partikuruyor dersek yanlış bir tespittebulunmuş olmayız.
“Yavuz hırsızlık” yapanların dışındaherkese saygımız var. Onlar da olduklarıgibi davransalar ve böyle taktikleretamah etmeseler onlar ile de sorunumuzolmaz. Teorik, ideolojik ve politikeleştirilerimizi yaparız ve sınıfdüşmanımızın icazetli örgütlenmesiolarak değerlendirmeyiz. Bugün içinegemen sınıfların icazetli ve çok kesinolarak partimize karşı bir girişimoldukları için bu unsurlara karşımücadelemiz de düşman ile mücadeleyekoşut sürdürülmek zorundadır. Buöğüt bize Lenin’in öğütüdür ve ilkeselbir konudur.
Barış ve Demokrasi Platformundafaaliyet gösteren her hareketin bumücadeleye katkıları olacağını ve eylembirliği yapabileceğimiz güçler olduğunuaçıklıyoruz. Legalist, çok sesli, pluralisthareketlerin partileşmesinin tümeleştirilerimize rağmen devrimcimücadeleye katkıda bulunmalarınıselamlıyoruz. Ne ki, bu mücadelenin,işçi sınıfımıza ve halklarımıza karşı birsorumluluğu vardır. Demokratikkuralların göstermelik uygulamalardışında ayaklar altına alındığıülkemizde, egemen güçlerin yokedemeyeceği, istediği zaman“toplayamayacağı” bir örgütlenmeninöneminin altını çiziyoruz.
Pek tabii ki, egemen güçlerin herörgütlenmeye karşı aynı tutumu

takınmayacakları da ayrı bir gerçektir.İlkelerinden taviz veren, düzen ile bellinoktalarda uyuşabilen, çok iddialı“tabelalar” ve keskin sloganlar kullansabile, milliyetçiliğin, sınıfuzlaşmacılığının zehirli okunu yemişhareketler ile işçi sınıfının devrimcimücadelesinde sınıfsal konumlardanve MarksçıLeninci ilkelerden tavizvermeyen bir parti arasında kuşkusuzki ciddi farklar olacaktır. Böyle birparti, bu toplumsalsiyasi koşullardalegal olamaz. Egemen güçler bunamüsaade etmez. Etse dahi yoketmekiçin müsaade eder. Bu tuzağa da bizgelmeyiz.
Legal olanaklar her zamankullanılacaktır. Politika gizli yapılmaz.Örgüt gizlidir. Legal olanakların artmasıda sınıf düşmanımızın zayıflatılması,işçi sınıfının devrimci mücadelesininyeni mevziler kazanması ile başa başgelişir. Bunu öznel istekler değilmücadelenin gelişimi, düşmanınzayıflaması belirler. Dolayısıylaöncelikle görevimiz düşmana budarbeleri vuracak, onu zayıflatacak,sersemletecek darbeleri vuracakörgütlenmeyi yaratmaktır.

Nasıl örgütleniyoruz?
Birincisi: Türkiye Komünist PartisiTüzük gereği parti hücrelerinde, diğeradı ile taban örgütlerinde, birimlerindeüyelerini örgütler.
İkincisi: Bu parti birimleri üretim veyerleşim ilkesine göre kurulur. Önceliküretim alanlarındaki birimlerdir.
Üçüncüsü: Yerleşim birimleri, okullar,meslek okulları, üniversitelerfabrikalardan ve atölyelerden sonraöncelik verilecek en önemli alanlardır.
Dördüncüsü: Bu parti birimlerindene yapılacağıdır? Öncelikle tüzük gereğiaidatimizi ödeyeceğiz. Onun kadarönemli olan diğer bir konu siyasieğitimdir. Gerek teorikideolojikkonularda, gerekse de güncel politikgelişmeler ile ilgili parti politikasınıneğitimi bu birimlerdegerçekleşmektedir.
Beşincisi: Parti birimleri kendi faaliyetalanlarında sendikalar, demokratikörgütler içinde ekonomiktoplumsalmücadelelere katılırlar ve bu hareketleriparti politikası konusunda etkilemeye,yönlendirmeye çalışırlar. Bu görevlerigerçekleştirmek için birimlerdeki politikeğitimin önemi gündeme geliyor.
Altıncısı: Yerleşim birimlerinde de

işçiler, emekçiler, memurlar, gençler,kadınlar, emekliler, işsizler arasındafaaliyet yürütürken o bölgenin somutsorunları ile ilgilenirler. Ancak bununlayetinmezler, bu kesimler ile partipolitikası doğrultusunda ajitasyonpropaganda çalışmaları yürütürler.Parti kadrolarımız ister işyeri isteryerleşim birimlerinde olsun, işçi veemekçilerin saygı duyduğu, görüşlerineönem verdiği, sorunları olduğu zamandanıştıkları yoldaşlar durumundaolmalıdır.
Yedincisi: Parti kadrosunun ve partibirimlerinin bu günlük faaliyetlerininyönlendirilmesindeki en önemli silah,Partimizin Merkez Organı ATILIMgazetesidir. ATILIM, örgütlenmealanının sorunlarının ve güncelkonularının değerlendirilmesi dışındaher toplantıda ele alınması gereken birsilahtır. Önemli yazılar ile ilgili sadecebu yazıyı bir eğitim biçiminde ele almakiçin özel gündemli birim toplantılarıdüzenlenmektedir. ATILIM, partipolitikasının, görüş ve önerilerininişlendiği organdır. Merkezi olduğu içinbütün Partiyi dikkate alır, deneyimaktarır, yol ve yön çizer.
Sekizincisi: Parti birimlerialanlarındaki faaliyetler içindeekonomik, demokratik, toplumsalsorunlar temelinde kurulan ilişkilerdeöne çıkan yandaşlarımız veyayandaşlarımız olabilecekler ile birkuyumcu titizliği ile ilişki sürdürür.Öncelikle kendimizi deşifre etmedenonlara parti politikamızı, güncelgörüşlerimizi aktarır, teorik ve ideolojikolarak geliştirmeye çalışır. Koşullarolgunlaştığında ise yayın ilişkisi kurar.
Dokuzuncusu: Parti kadrosunun hertürlü etkiye, fırtınaya karşı sınıfsal vepartili duruşunu sağlayacak, politikmücadelede onu öncü konumunagetirecek en önemli unsur MarksistLeninist teorik eğitimdir. Bu alandapartimizin merkezi yapılanmasının veparti birimlerinin üst örgütlerininprogramlarının dışında her yoldaş veher birim bu eğitime zaman ayırmalıdır.Bu konuda merkezi olarak size ulaşaneğitim evrakları planlı ve programlıbiçimde işlenmelidir.

Nerede bir yoldaş varsaTKP oradadır!
Bu belgi ATILIM’ın baş köşesinde hersayıda yayınlanıyor. Bu belgiyikanıksamak değil, bu cümlenin birkitap kadar dolu olan içeriğini doğru

Sayfa 2 www.tkp‐online.org www.tkp‐online.org

kavramak zorundayız. Bu konu çokönemli. Hem bu cümleyi dilimizepelesenk etmek hem de gereğiniyapmamak ancak “dostlar alışveriştegörsün” mantığında olan insanlar içingeçerlidir.
Partimizi yeniden toparlarken eğerbaştan itibaren bu cümlenin içeriğinidoğru olarak doldurmasaydık bugünkünoktaya ve örgütlülük düzeyinegelemezdik. Bu ne demektir? Bazı il veilçelerde tek başına olan yoldaş veyayandaşlarımız var. Yayınları okuyorlar,web sitemizi takip ediyorlar, günlükyaşamlarında onlarca bazen yüzlerceinsan ile muhatap oluyorlar ama aradangünler, haftalar, aylar, bazı örneklerdede yıllar geçiyor, bizim yoldaşımız halatek başına. Çağırıldığı zaman görüşmeyegeliyor veya bir destekçi yoldaşımızonu ziyaret ediyor, konuşuyor,konuşuyor, konuşuyor ama icraat yok.Kendi etrafında eski yoldaşlarındanveya yeni yandaşlarından bir birim bileoluşturmuyor. Bahanesi de hazır “neyapayım, ne anlatayım, sorulara nasılyanıt vereyim?” Kimden ne yanıtbekliyorsun? Neler olduğunuATILIM’da okuyorsun, merkezi yapıile yaptığın görüşmelerde sana bilgiveriliyor. Gerisi sana kalmış. Yaratıcıolmak, girişimci olmak, parti kadrosuolmanın gereğini yerine getirmek heryoldaşın en doğal görevidir. Bizimyoldaş kendi başına karar vermiş partiçalışmasını tatile sokmuş. Tabiri caizsebu modellerden yurt içinde de var, yurtdışında da var. Sayıları çok değil ancakkötü örnek oluşturduklarını gözönündebulundurarak değinme gereği duyduk.Bu yoldaşlar önce kendi durumlarınıkendileri değerlendirmesi gerekir.
Bunun tam tersi olan yoldaşlar da var.“Durumdan vazife çıkarmak” deyimininiçini pozitif olarak doldurarak,fedakarca, aktif çalışan, parti programıve tüzüğünün öngördüğü şekildebulunduğu alanda parti birimioluşturan, düzenli aidat toplayan, birimtoplantılarını haftada bir düzenli vedisiplinle gerçekleştiren, diğeryoldaşlarını geliştiren, tek tek heryoldaşın etrafında sempatizan birimleriolmasını sağlayan, onları bulunduklarıalanda politik çalışmaya yönelten vetüm bunları yaparken ATILIM’ı“kollektif bir örgütleyici, propogandistve ajitatör” olarak kullanan bir yoldaş.Bu tür yoldaşlarımız bir değil onlarca.Partimiz ülkemizin en ücra köşelerinde,metropollerin en sapa varoşlarında,sanayii mahallelerinin atölyelerinde,

fabrikalarda, köylerde, buyoldaşlarımızın omuzlarında yükseliyor.Bu anlayış olmasa idi bugün budeneyleri aktarmak mümkünolmayacaktı.
Parti merkezine ulaşan bilgilere veraporlara göre ATILIM ülkede ayınagöre ortalama 800 ile 950 adet arasındabasılı halde, sembolik olarak en az 50,kuruş eder karşılığı dağıtılıyor. 1 Mayısve Eylül sayısı 1000’in üzerinde satıldı.ATILIM için belirlenen ederin dışındaokuyucuların tümüne yakını en az 10,TL bağış yapıyor. Her ay yayınkendisine ulaştırıldığında 100, TLbağış yapan parti yandaşlarımız damevcut. Yoldaşlar, bu sayı legal olarakyayınlanan yüzlerce legal aylık dergininsatış rakamlarına eşittir, hatta belkide fazladır. Unutmayın ki ATILIM legalbir yayın değil ve birimlerimiz yayınıkendi olanakları ile basıp çoğaltıyorlar.Partimizin bu aşamada legal yayınlananbir organa ihtiyacı yok. ATILIM bugereksinimi fazlası ile karşılıyor, yeterki ATILIM’ı değerlendirmesini bilelim.Farklı yayın faaliyetlerimiz vardır vekuşkusuz ki daha da olacaktır, ancakkarar aldık, and içtik, ATILIM’ımücadelenin gelişmesine koşut olarakonbinlerce satarken bile Merkez Organmuadili legal bir yayın çıkarmayacağız.ATILIM’ı işçi sınıfımıza, halklarımızamaledeceğiz. Ta ki ATILIM’ı legalkünyesi ile yayınlamanın koşullarınıyaratana kadar.
Yığın partisi mi, kadro partisi mi?
Bu soruya ikircimsiz yanıtımız KadroPartisi’dir. Ancak öyle bir kadro partisiki, her tür savaş yöntemlerinikullanmaya açık olan ve bugün yüzlerceilişki sürdürüyor ise yarın binler,onbinler ile ilişki sürdürsün, sıcaksavaşım içinde yönlendirsin, her taşınaltından çıksın ve sonunda milyonlarıiktidar yürüyüşünde hareketegeçirebilsin. Bu görevi yerine getirmekiki elin parmakları kadar sayıda yoldaşile başladı ise ve bugün bu ellerçoğalmış ise ve kendi parmaklarınınonbeş, yirmi katı yoldaş ve yandaşıharekete geçirebiliyor, yüzlerceyandaşımıza ulaşabiliyor onlarıyönlendirebiliyor ve bir ATILIM’ı enaz üç kişinin okuduğundan yolaçıkarsak üçbine yakın yandaşa veyandaş adayına ulaşabiliyorsak bizdoğru yoldayız diyoruz.
En büyük tehlike, konspiratif çalışmadahata yapmak, düşmanın eline kozvermektir. Onun için örgüt sayısını,

parti örgütlenmesi içindeki yoldaşsayısını ve parti birimlerini kısıtlıtutacağız. Bir ili, bir ilçeyi, bir işletmeyiyönlendirmeye yetecek kadarörgütümüzün olması bu aşamadayeterlidir. Önemli olan bu birimlerinahtapot gibi kendi alanlarının heryanına, her değerli yoldaş ve yandaşa,öncü işçiye, gence, kadına ulaşması veonları yönlendirmesidir. Her yoldaşgereksinimi kadar örgütsel bilgiye sahipve bu böyle kalacak. Teorik, ideolojikve politik bilgi birikimini geliştirmekonusunda ise her yoldaşın önü sonunakadar açık. Bu konuda bir kısıtlamazaten olmaz ve partimiz politik eğitimunsurunun geliştirilmesinin aşırıderecede önemi üzerinde çalışıyor.
Türkiye Komünist Partisi’nin çelikçekirdeği profesyonel devrimci tarzıile çalışan bir örgütlenme anlayışı ileyapılandırılmıştır. Bugün koşullar eskikoşullar değildir, yoldaşlarımız çalışmakzorunda da kalabilirler. Bu kötü veyanlış da değildir. Yığınların içindeolmak, üretime katılmak zarardan fazlafayda getirir. Maksat profesyoneldevrimci ruhu ile çalışmaktır. Geçmişdönemlerde profesyonel devrimciliğisadece maddi yönüne indirgeyenanlayışın getirdiği deformasyonunaşılmasında bu yöntemin de önemininaltını çizmemiz gerekiyor.
Komünist olmak kolay değildir!
Neden? Çünkü, öncelikle komünistolmak işçi sınıfına , emekçilere, ezilensömürülen halklara karşı ciddi birsorumluluktur. İkinci olarak, dünyanındiğer bölgelerinde, ülkelerinde aynısavaşımın içinde olan yoldaşlarınakarşı büyük bir sorumluluktur. Üçüncüolarak, yaşamını bir parti kadrosuolarak planlamayı gerektirir. Partikadrosunun özel yaşamı ayrı, partiyaşamı ayrı değildir. Bu belki legal,yığınsal partilerde kısmen mümkündür,kısmen diyoruz, çünkü bu kardeşpartilerde de sorumluluk ve yöneticiliküstlenen yoldaşlar için böyle bir olguyoktur, durumları bizimle aynıdır.Ancak partimiz gibi kadro partilerindekesinlikle mümkün değildir. Bizimpartimiz dar ve savaşçı bir kadroörgütüdür. Dördüncü olarak, komünistolmak dolayısıyla fedakarlık gerektirir,birçok “nimet”den feragat etmek vegecesini gündüzünü parti çalışmasınaayırması gerekir. Beşinci olarak,komünist olmak, parti kadrosu olmak,alçakgönüllü, heyecanlı ama sakin
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Partimiz derin illegalite ve zorlu savaşkoşulları altında likidasyon sonucudağılan örgütlerini yenidenyapılandırıyor ve yeniden örgütleniyor.Bu süreç zorlu bir süreçtir. Hatakaldırmaz. Geçmişin somut deneylerinive derslerini gözönünde bulundurarakgeliştirilmesi gereken bir süreç. Amaöncelikle ilkesel olunması gereken birsüreç. Yeni tipte Leninci Partiilkelerinin, konspirasyon ilke veyöntemlerinin eksiksiz uygulanmasıgereken bir süreç.
Bir yandan iktidarı faşist olarakadlandırıp, diğer yandan ise legalparticilik oynayanların, hatta partimizinadını kullanarak “tabela partilerini”kuranların sayısının çoğaldığıkoşullarda bu sorulara verilecek yanıtlardaha da önem kazanıyor. Partikurmanın dernek, vakıf, kooperatif veşirket kurmaktan daha kolay olduğuülkemizde, eczane ve bakkal dükkanıgibi partiler kuruluyor. Her dergiçıkaran, gazete yayınlayan bir partikuruyor dersek yanlış bir tespittebulunmuş olmayız.
“Yavuz hırsızlık” yapanların dışındaherkese saygımız var. Onlar da olduklarıgibi davransalar ve böyle taktikleretamah etmeseler onlar ile de sorunumuzolmaz. Teorik, ideolojik ve politikeleştirilerimizi yaparız ve sınıfdüşmanımızın icazetli örgütlenmesiolarak değerlendirmeyiz. Bugün içinegemen sınıfların icazetli ve çok kesinolarak partimize karşı bir girişimoldukları için bu unsurlara karşımücadelemiz de düşman ile mücadeleyekoşut sürdürülmek zorundadır. Buöğüt bize Lenin’in öğütüdür ve ilkeselbir konudur.
Barış ve Demokrasi Platformundafaaliyet gösteren her hareketin bumücadeleye katkıları olacağını ve eylembirliği yapabileceğimiz güçler olduğunuaçıklıyoruz. Legalist, çok sesli, pluralisthareketlerin partileşmesinin tümeleştirilerimize rağmen devrimcimücadeleye katkıda bulunmalarınıselamlıyoruz. Ne ki, bu mücadelenin,işçi sınıfımıza ve halklarımıza karşı birsorumluluğu vardır. Demokratikkuralların göstermelik uygulamalardışında ayaklar altına alındığıülkemizde, egemen güçlerin yokedemeyeceği, istediği zaman“toplayamayacağı” bir örgütlenmeninöneminin altını çiziyoruz.
Pek tabii ki, egemen güçlerin herörgütlenmeye karşı aynı tutumu

takınmayacakları da ayrı bir gerçektir.İlkelerinden taviz veren, düzen ile bellinoktalarda uyuşabilen, çok iddialı“tabelalar” ve keskin sloganlar kullansabile, milliyetçiliğin, sınıfuzlaşmacılığının zehirli okunu yemişhareketler ile işçi sınıfının devrimcimücadelesinde sınıfsal konumlardanve MarksçıLeninci ilkelerden tavizvermeyen bir parti arasında kuşkusuzki ciddi farklar olacaktır. Böyle birparti, bu toplumsalsiyasi koşullardalegal olamaz. Egemen güçler bunamüsaade etmez. Etse dahi yoketmekiçin müsaade eder. Bu tuzağa da bizgelmeyiz.
Legal olanaklar her zamankullanılacaktır. Politika gizli yapılmaz.Örgüt gizlidir. Legal olanakların artmasıda sınıf düşmanımızın zayıflatılması,işçi sınıfının devrimci mücadelesininyeni mevziler kazanması ile başa başgelişir. Bunu öznel istekler değilmücadelenin gelişimi, düşmanınzayıflaması belirler. Dolayısıylaöncelikle görevimiz düşmana budarbeleri vuracak, onu zayıflatacak,sersemletecek darbeleri vuracakörgütlenmeyi yaratmaktır.

Nasıl örgütleniyoruz?
Birincisi: Türkiye Komünist PartisiTüzük gereği parti hücrelerinde, diğeradı ile taban örgütlerinde, birimlerindeüyelerini örgütler.
İkincisi: Bu parti birimleri üretim veyerleşim ilkesine göre kurulur. Önceliküretim alanlarındaki birimlerdir.
Üçüncüsü: Yerleşim birimleri, okullar,meslek okulları, üniversitelerfabrikalardan ve atölyelerden sonraöncelik verilecek en önemli alanlardır.
Dördüncüsü: Bu parti birimlerindene yapılacağıdır? Öncelikle tüzük gereğiaidatimizi ödeyeceğiz. Onun kadarönemli olan diğer bir konu siyasieğitimdir. Gerek teorikideolojikkonularda, gerekse de güncel politikgelişmeler ile ilgili parti politikasınıneğitimi bu birimlerdegerçekleşmektedir.
Beşincisi: Parti birimleri kendi faaliyetalanlarında sendikalar, demokratikörgütler içinde ekonomiktoplumsalmücadelelere katılırlar ve bu hareketleriparti politikası konusunda etkilemeye,yönlendirmeye çalışırlar. Bu görevlerigerçekleştirmek için birimlerdeki politikeğitimin önemi gündeme geliyor.
Altıncısı: Yerleşim birimlerinde de

işçiler, emekçiler, memurlar, gençler,kadınlar, emekliler, işsizler arasındafaaliyet yürütürken o bölgenin somutsorunları ile ilgilenirler. Ancak bununlayetinmezler, bu kesimler ile partipolitikası doğrultusunda ajitasyonpropaganda çalışmaları yürütürler.Parti kadrolarımız ister işyeri isteryerleşim birimlerinde olsun, işçi veemekçilerin saygı duyduğu, görüşlerineönem verdiği, sorunları olduğu zamandanıştıkları yoldaşlar durumundaolmalıdır.
Yedincisi: Parti kadrosunun ve partibirimlerinin bu günlük faaliyetlerininyönlendirilmesindeki en önemli silah,Partimizin Merkez Organı ATILIMgazetesidir. ATILIM, örgütlenmealanının sorunlarının ve güncelkonularının değerlendirilmesi dışındaher toplantıda ele alınması gereken birsilahtır. Önemli yazılar ile ilgili sadecebu yazıyı bir eğitim biçiminde ele almakiçin özel gündemli birim toplantılarıdüzenlenmektedir. ATILIM, partipolitikasının, görüş ve önerilerininişlendiği organdır. Merkezi olduğu içinbütün Partiyi dikkate alır, deneyimaktarır, yol ve yön çizer.
Sekizincisi: Parti birimlerialanlarındaki faaliyetler içindeekonomik, demokratik, toplumsalsorunlar temelinde kurulan ilişkilerdeöne çıkan yandaşlarımız veyayandaşlarımız olabilecekler ile birkuyumcu titizliği ile ilişki sürdürür.Öncelikle kendimizi deşifre etmedenonlara parti politikamızı, güncelgörüşlerimizi aktarır, teorik ve ideolojikolarak geliştirmeye çalışır. Koşullarolgunlaştığında ise yayın ilişkisi kurar.
Dokuzuncusu: Parti kadrosunun hertürlü etkiye, fırtınaya karşı sınıfsal vepartili duruşunu sağlayacak, politikmücadelede onu öncü konumunagetirecek en önemli unsur MarksistLeninist teorik eğitimdir. Bu alandapartimizin merkezi yapılanmasının veparti birimlerinin üst örgütlerininprogramlarının dışında her yoldaş veher birim bu eğitime zaman ayırmalıdır.Bu konuda merkezi olarak size ulaşaneğitim evrakları planlı ve programlıbiçimde işlenmelidir.

Nerede bir yoldaş varsaTKP oradadır!
Bu belgi ATILIM’ın baş köşesinde hersayıda yayınlanıyor. Bu belgiyikanıksamak değil, bu cümlenin birkitap kadar dolu olan içeriğini doğru
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kavramak zorundayız. Bu konu çokönemli. Hem bu cümleyi dilimizepelesenk etmek hem de gereğiniyapmamak ancak “dostlar alışveriştegörsün” mantığında olan insanlar içingeçerlidir.
Partimizi yeniden toparlarken eğerbaştan itibaren bu cümlenin içeriğinidoğru olarak doldurmasaydık bugünkünoktaya ve örgütlülük düzeyinegelemezdik. Bu ne demektir? Bazı il veilçelerde tek başına olan yoldaş veyayandaşlarımız var. Yayınları okuyorlar,web sitemizi takip ediyorlar, günlükyaşamlarında onlarca bazen yüzlerceinsan ile muhatap oluyorlar ama aradangünler, haftalar, aylar, bazı örneklerdede yıllar geçiyor, bizim yoldaşımız halatek başına. Çağırıldığı zaman görüşmeyegeliyor veya bir destekçi yoldaşımızonu ziyaret ediyor, konuşuyor,konuşuyor, konuşuyor ama icraat yok.Kendi etrafında eski yoldaşlarındanveya yeni yandaşlarından bir birim bileoluşturmuyor. Bahanesi de hazır “neyapayım, ne anlatayım, sorulara nasılyanıt vereyim?” Kimden ne yanıtbekliyorsun? Neler olduğunuATILIM’da okuyorsun, merkezi yapıile yaptığın görüşmelerde sana bilgiveriliyor. Gerisi sana kalmış. Yaratıcıolmak, girişimci olmak, parti kadrosuolmanın gereğini yerine getirmek heryoldaşın en doğal görevidir. Bizimyoldaş kendi başına karar vermiş partiçalışmasını tatile sokmuş. Tabiri caizsebu modellerden yurt içinde de var, yurtdışında da var. Sayıları çok değil ancakkötü örnek oluşturduklarını gözönündebulundurarak değinme gereği duyduk.Bu yoldaşlar önce kendi durumlarınıkendileri değerlendirmesi gerekir.
Bunun tam tersi olan yoldaşlar da var.“Durumdan vazife çıkarmak” deyimininiçini pozitif olarak doldurarak,fedakarca, aktif çalışan, parti programıve tüzüğünün öngördüğü şekildebulunduğu alanda parti birimioluşturan, düzenli aidat toplayan, birimtoplantılarını haftada bir düzenli vedisiplinle gerçekleştiren, diğeryoldaşlarını geliştiren, tek tek heryoldaşın etrafında sempatizan birimleriolmasını sağlayan, onları bulunduklarıalanda politik çalışmaya yönelten vetüm bunları yaparken ATILIM’ı“kollektif bir örgütleyici, propogandistve ajitatör” olarak kullanan bir yoldaş.Bu tür yoldaşlarımız bir değil onlarca.Partimiz ülkemizin en ücra köşelerinde,metropollerin en sapa varoşlarında,sanayii mahallelerinin atölyelerinde,

fabrikalarda, köylerde, buyoldaşlarımızın omuzlarında yükseliyor.Bu anlayış olmasa idi bugün budeneyleri aktarmak mümkünolmayacaktı.
Parti merkezine ulaşan bilgilere veraporlara göre ATILIM ülkede ayınagöre ortalama 800 ile 950 adet arasındabasılı halde, sembolik olarak en az 50,kuruş eder karşılığı dağıtılıyor. 1 Mayısve Eylül sayısı 1000’in üzerinde satıldı.ATILIM için belirlenen ederin dışındaokuyucuların tümüne yakını en az 10,TL bağış yapıyor. Her ay yayınkendisine ulaştırıldığında 100, TLbağış yapan parti yandaşlarımız damevcut. Yoldaşlar, bu sayı legal olarakyayınlanan yüzlerce legal aylık dergininsatış rakamlarına eşittir, hatta belkide fazladır. Unutmayın ki ATILIM legalbir yayın değil ve birimlerimiz yayınıkendi olanakları ile basıp çoğaltıyorlar.Partimizin bu aşamada legal yayınlananbir organa ihtiyacı yok. ATILIM bugereksinimi fazlası ile karşılıyor, yeterki ATILIM’ı değerlendirmesini bilelim.Farklı yayın faaliyetlerimiz vardır vekuşkusuz ki daha da olacaktır, ancakkarar aldık, and içtik, ATILIM’ımücadelenin gelişmesine koşut olarakonbinlerce satarken bile Merkez Organmuadili legal bir yayın çıkarmayacağız.ATILIM’ı işçi sınıfımıza, halklarımızamaledeceğiz. Ta ki ATILIM’ı legalkünyesi ile yayınlamanın koşullarınıyaratana kadar.
Yığın partisi mi, kadro partisi mi?
Bu soruya ikircimsiz yanıtımız KadroPartisi’dir. Ancak öyle bir kadro partisiki, her tür savaş yöntemlerinikullanmaya açık olan ve bugün yüzlerceilişki sürdürüyor ise yarın binler,onbinler ile ilişki sürdürsün, sıcaksavaşım içinde yönlendirsin, her taşınaltından çıksın ve sonunda milyonlarıiktidar yürüyüşünde hareketegeçirebilsin. Bu görevi yerine getirmekiki elin parmakları kadar sayıda yoldaşile başladı ise ve bugün bu ellerçoğalmış ise ve kendi parmaklarınınonbeş, yirmi katı yoldaş ve yandaşıharekete geçirebiliyor, yüzlerceyandaşımıza ulaşabiliyor onlarıyönlendirebiliyor ve bir ATILIM’ı enaz üç kişinin okuduğundan yolaçıkarsak üçbine yakın yandaşa veyandaş adayına ulaşabiliyorsak bizdoğru yoldayız diyoruz.
En büyük tehlike, konspiratif çalışmadahata yapmak, düşmanın eline kozvermektir. Onun için örgüt sayısını,

parti örgütlenmesi içindeki yoldaşsayısını ve parti birimlerini kısıtlıtutacağız. Bir ili, bir ilçeyi, bir işletmeyiyönlendirmeye yetecek kadarörgütümüzün olması bu aşamadayeterlidir. Önemli olan bu birimlerinahtapot gibi kendi alanlarının heryanına, her değerli yoldaş ve yandaşa,öncü işçiye, gence, kadına ulaşması veonları yönlendirmesidir. Her yoldaşgereksinimi kadar örgütsel bilgiye sahipve bu böyle kalacak. Teorik, ideolojikve politik bilgi birikimini geliştirmekonusunda ise her yoldaşın önü sonunakadar açık. Bu konuda bir kısıtlamazaten olmaz ve partimiz politik eğitimunsurunun geliştirilmesinin aşırıderecede önemi üzerinde çalışıyor.
Türkiye Komünist Partisi’nin çelikçekirdeği profesyonel devrimci tarzıile çalışan bir örgütlenme anlayışı ileyapılandırılmıştır. Bugün koşullar eskikoşullar değildir, yoldaşlarımız çalışmakzorunda da kalabilirler. Bu kötü veyanlış da değildir. Yığınların içindeolmak, üretime katılmak zarardan fazlafayda getirir. Maksat profesyoneldevrimci ruhu ile çalışmaktır. Geçmişdönemlerde profesyonel devrimciliğisadece maddi yönüne indirgeyenanlayışın getirdiği deformasyonunaşılmasında bu yöntemin de önemininaltını çizmemiz gerekiyor.
Komünist olmak kolay değildir!
Neden? Çünkü, öncelikle komünistolmak işçi sınıfına , emekçilere, ezilensömürülen halklara karşı ciddi birsorumluluktur. İkinci olarak, dünyanındiğer bölgelerinde, ülkelerinde aynısavaşımın içinde olan yoldaşlarınakarşı büyük bir sorumluluktur. Üçüncüolarak, yaşamını bir parti kadrosuolarak planlamayı gerektirir. Partikadrosunun özel yaşamı ayrı, partiyaşamı ayrı değildir. Bu belki legal,yığınsal partilerde kısmen mümkündür,kısmen diyoruz, çünkü bu kardeşpartilerde de sorumluluk ve yöneticiliküstlenen yoldaşlar için böyle bir olguyoktur, durumları bizimle aynıdır.Ancak partimiz gibi kadro partilerindekesinlikle mümkün değildir. Bizimpartimiz dar ve savaşçı bir kadroörgütüdür. Dördüncü olarak, komünistolmak dolayısıyla fedakarlık gerektirir,birçok “nimet”den feragat etmek vegecesini gündüzünü parti çalışmasınaayırması gerekir. Beşinci olarak,komünist olmak, parti kadrosu olmak,alçakgönüllü, heyecanlı ama sakin
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Parti kadrosunun güncel görevleriÜçüncü sayfadan devam
olmayı gerektirir. Panik ve telaşkonspiratif çalışma için zehir kadartehlikelidir. Nazım Hikmet’in dediği gibi“kalbimiz sıcak ama beynimizi serintutacağız”. Altıncı olarak, her tür görevve tehlikeye hazır olmalıdır parti kadrosu.İşkencede, baskı altında koşullar neolursa olsun direnecek bilinçte olmalıdır.Bu bir bilinç, sınıf kini ve düzeymeselesidir. Politik eğitimin gerekliliğibu noktada bir kez daha ortaya çıkıyor.Her insan nesnel olarak korku duygusunasahiptir, acı duygusuna sahiptir. Bubiyolojik ve psikolojik bir olgudur. Amabunu yenmek de mümkündür ve bu daancak partisine, sınıfına ve sevdiklerineinanç ile, politik bilinç ile mümkündür.Komünist olmak bir yaşam biçimidir veparti kadrosu olmanın olmazsa olmazön koşuludur. Yedinci olarak, sınıfdüşmanına karşı sınıf kini ve bilinci iledonanmış bir parti kadrosu her tür ajanve provokatör sızmasına karşı uyanıkolmalıdır. Böylelerine karşı uzlaşma vetaviz olmaz. Bu unsurlar tespit edildiğianda enterne edilmeli ve gerektiğindeikircim duyulmadan cezalandırılmalıdır.Bir komünist bu duyumlara ve alınmasıgereken önlemleri yerine getireceközelliklere sahip olmalıdır. Ve sonuncusu,illegal bir partinin kadrosu, suda balıkgibidir. Yığınlarla, insanlarla bağları,bilgisi gereği, kendi çevresindeoluşturduğu doğal ilişkiler sayesindekendisini gizlemeyi ve görevlerini eksiksizyerine getirmeyi becerir. Göze batmaz,normal bir yaşam sürdürür, profesyonelkadro dahi olsa işe gider gibi bir günlükhayat akışı düzenler, kimsenin dikkatiniçekmez. Onun işi partiyi örgütlemektir,sorumlu olduğu alanları yönetmektir,okumaktır, yazmaktır, okuduklarınıyoldaşları ile paylaşmaktır.
Bütün bu demek değildir ki politik olarakpartimizin görüşlerini paylaşan, MarksçıLeninci dünya görüşünü taşıyan ama birparti kadrosunda olması gereken buözellikleri, doğal yaşam akışı nedeniyletaşıyamayan yoldaşları dışlayalım, afarozedelim. Hayır, kesinlikle hayır. Buyoldaşlarımız da, yandaşlarımız gibipartimizin can ocağı olan omurgasıetrafında çeşitli çeperlerdedeğerlendirilebilir. Bu yoldaşlarımız veyandaşlarımızla onların durumuna uygunkonspirasyonu olumsuz yöndeetkilemeyen yaratmış olduğumuzmekanizmalar yoluyla birebir ilişkiyisürdürebilmeliyiz. Bu yoldaşlarımız veyandaşlarımız bulundukları doğalortamda örgüt çalışması dışında dahaçok görüşlerimizi yaygınlaştıran bireylerolarak görev üstlenebilirler. Önemli olan

örgütü korumamızdır. Bu konuda tavizveremeyiz, vermiyoruz ve bundan sonrada vermeyeceğiz. Bu gerçeği sözkonusuyoldaş ve yandaşlarımız da mücadelemizinbaşarısı için farklıdeğerlendirmeyeceklerdir, çünkü bizhem onların samimiyetine vebağlılıklarına inanıyoruz ama durumlarınasaygı duymamız savaşçı çekirdeğimizitehlikeye atmamalıdır. Bunu kendileride istemez.
TKP bir savaş örgütüdür!

Buraya kadar dile getirdiğimiz tümgereklilikler tek bir amaca yöneliktir.Türkiye Komünist Partisi’ni İşçi Sınıfı’nınavangart gücü olarak eylem içinde, günlükmücadeleler içinde güçlendirmek. Artıkörgütlemek ve toparlamak kavramlarınıgeride bıraktığımız günlere ulaşmakistiyoruz. Bundan sonra TKP’yigüçlendirmek kavramının gereğini yerinegetireceğimiz koşulları tartışmalıyız.Parti birimlerimiz, günlük mücadeleleriçinde, İşçi sınıfının, emekçilerin, kentve köy yoksullarının, işsiz ve emeklilerinarasında, işçi sınıfının hak arama vedireniş mücadelelerinde, Kürt halkınınözgürlük mücadelesinde her bir kıvılcımıateşe dönüştürmek için çalışıyorlar.Kürdistan Özgürlük Hareketinin sınıfmücadelesinin güncel olarak en dinamikkesimini oluşturması, Kürt işçi veemekçilerinin, özgürlük ve barışmücadelelesinin ötesinde baskı vesömürüye karşı sınıf savaşımı içinde yineen dinamik kesim olarak yer alması,partimizin Kürdistan’da ve metropollerdeKürt halkı arasında örgütlülüğününgelişmesinin önemini bir kat dahaartırıyor. Bu konuda oldukça ileri birmesafe almamıza rağmen ulaştıklarımızile yetinmemiz doğamıza ve amaçlarımızaaykırıdır.
Türkiye Komünist Partisi, Türk, Kürt,Arnavut, Abhaz, Laz, Roman, Boşnak,Rum, Ermeni, Musevi, Ezidi, Süryani,Alevi tüm halklarımızın sınıf partisidir.Faşist yöntemlerin uygulandığıgöstermelik bir yönetimin iktidar olduğuve buna koşut olarak yasaklı olduğumuzbir ortamda olmamız partimiz içinolağandışı bir durum değildir. Kimsedenyasakların kalkması için de taleptebulunmuyoruz, yalvarmıyoruz. Çelik birparti örgütü çekirdeği ve onu destekleyenmerkez organımız ATILIM ile üstesindengelemeyeceğimiz görev yoktur. Partikadrolarımızın politik düzeyleri,yetenekleri, fedakarlıkları ve tümözellikleri parti örgütümüzün teminatıdır.

Açlık grevlerinin..Birinci sayfadan devam
Dağda, metropollerde veBaşbakanın ağzında“dokunulmazlıkların kaldırılması”safsatası ile işaretlerini verdiğigibi Mecliste halkın vekillerinesaldırarak intikam almayaçalışacak.

Ölüm oruçlarına dönüşen açlıkgrevleri, milyonların desteği ilehaklı istemlerin kamuoyuna nasılmal olabildiğinin, öncülerin eylemkararlılığı ve yığınlarındayanışması karşısında hiç biriktidarın direnemeyeceğinin somutörneğidir. Bu güç AKP rejimininher türlü baskı ve saldırısını geripüskürtecek bir güçtür. AKPrejimini ve sermayenin düzeniniyıkacak ve antiemperyalist halkdemokrasisinin yolunu döşeyecekgüç de bu güçtür. Gücümüzütanıyalım ve gücümüze güvenelim,kavgamızı yükseltelim. Bu güç“zorun gücü” değil “gücün zoru”‘dur.
AKP Rejimi ateşleBirinci sayfadan devam
Hareketine karşı son dönemdeTSK’nın yürüttüğü bombalamave yoketme saldırıları ABD veİsrail teknolojisi ile hayatageçiriliyor. Amaç KürdistanÖzgürlük Hareketinin savaşmagücünü yoketmektir. Barış veDemokrasi Güçleri ise tam bununtersini yapmalı, KürdistanÖzgürlük Hareketinin savaşgücünün daha da geliştirmesininve Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin,Devrimci Güçlerinin de kendikoşullarında bu savaş yeteneğinikazanmasının koşullarınıyaratmalıdırlar.
AKP Rejimi savaşa hazırlanıyorise biz de onlara karşı bu savaşahazırlanmak zorundayız.Emperyalist savaşı engellemeninve bu iktidarlara son vermeninbaşka yolu yoktur.
Türkiye Komünist Partisi
01 Aralık 2012

Komünist Partilerinin 14. UluslararasıDanışma Toplantısı 44 ülkeden 60 partininkatılımı ile 22.25 Kasım 2012 tarihleriarasında Lübnan Komünist Partisinin evsahipliği ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’tagerçekleştirildi.
Uluslararası Toplantı “Artan emperyalistsaldırganlığa karşı, halkların kurtuluşu, sosyal, ekonomik,demokratik hakları ve halkların sosyalizme yönelikmücadelelerinin güçlendirilmesi için!” belgisi altındagerçekleştirildi.

EmperyalistKapitalist sistemin finans krizi, onun tek tekülkelere yansıması, işçi sınıfının buna karşı mücadelesi,bu krizin etkisi ile emperyalizmin Kuzey Afrika veOrtadoğu’da izlediği ülkelerin içişlerine karışma, işgal vesavaş politikaları, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti veİran’a yönelik provokatif politikaları ile Filistin, Suriye,Irak ve Afganistan’daki açık savaş uygulamalarınındeğerlendirildiği toplantıda, ABD ve AB emperyalizmininve saldırgan askeri örgütleri NATO’nun Suriye’ye yönelikmüdahalelerine son verilmesi, Doğu ve Batı Avrupaülkelerinde kriz ile bağlantılı gelişen neofaşist hareketlerindurdurulması, sendikaların ve toplumsal örgütlerin finanskrizine karşı eylemlerinin güçlendirilmesi konusunda birdizi karar alındı. Bu mücadelelerde Komünist Partilerineşgüdümünün ve ortak eylemliliğinin geliştirilmesigerekliliği vurgulandı.
Emperyalist saldırı altındaki Suriye halkları ve ilericigüçleri ile dayanışmanın güçlendirilmesi için yapılan çağrıtoplantıya damgasını vurdu. Türkiye ve Kürdistan’dacezaevlerindeki Kürt siyasi tutsaklarının ölüm orucunadönüşen açlık grevleri ile dayanışmanın yükseltildiğitoplantı ortak bir deklerasyon yayınlanması ile sonuçlandı.
Portekiz
Portekiz Komünist Partisi’nin XIX.Kongresi 30 Kasım ile02 Aralık 2012 tarihleri arasında 1200 delegenin katılımıile toplandı. Jeronima de Sousa yoldaşın tekrar GenelSekreterlik görevine seçildiği Kongre, uluslarası finanskrizini, kapitalist sistemin yapısal krizi olarak değerlendirdi.MarksizmLeninizmin temel öğretisinin doğruluğunun,kapitalist sistemin ekonomisinin işleyiş biçimi konusundakitespitlerinin ne kadar yerinde olduğunu vurguladı. PKP’ninAB’den ayrılmasının Portekiz için en doğru çözümolduğunun gerekçelendirildiği kongrede, bu kararı içerenbir program değişikliği de kabul edildi. “Sol bir AvrupaBirliği” “Sosyal Avrupa Birliği” gibi görüşlerin safsataolarak değerlendirildiği kongre, PKP’nin toplumsal ilerlemesürecinin bir aşaması olarak Sosyalizme açılan İleriDemokrasi hedefinin AB üyeliği koşullarındagerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı saptaması yapıldı.
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ve Sosyalizm hedeflerinin ancak MarksistLeninist ilkelerdenayrılınmaması koşullarında mümkün olacağı belirtildi.
Çin Halk Cumhuriyeti
Çin Komünist Partisi’nin XVIII.Kongresi 08.11 ile 14.11.2012tarihleri arasında toplandı. 80 milyon üyeyi temsilen 2500delegenin katıldığı ve bir hafta süren parti kongresindeXVII. Parti Kongresinde seçilen Genel Sekreter Hu Jintaoyoldaş, Genel Sekreterlik görevini Xi Jinping yoldaşadevretti.
XVIII.Parti Kongresine sunulan ve bir hafta süren yapıcıtartışmalarda ve kararlarda ele alınan başlıca konular,önümüzdeki beş yıl süresince Çin Halk Cumhuriyeti’nin,Çin Komünist Partisi öncülüğünde ve yönetimindeki politikve ekonomik çizgisini belirleyecek.
Buna göre ele alınan konuları sekiz maddede toplamakmümkün:
1. İdeallerimiz ve inançlarımıza sarsılmaz bağlılık veKomünist inançlarımıza sadık kalmak.
2. Halkın çıkarlarını en başta tutmak, hükümetin icraatınıhalk için yürütmek ve halk ile sıkı bağları sürekli korumak.
3. Parti içi demokrasiyi kararlılıkla geliştirmek.
4. Fonksiyonerlerin ve kadroların (personelin) yönetimsisteminin reforme edilmesi ve işinin ehli görevlilerinhükümette kilit noktalara yerleştirilmesi.
5. Partinin, personel (kadro) politikasının yöneticisi vebelirleyicisi olduğu ilkesine bağlı kalınması ve yeteneklikişilerin her yerde Parti davasına ve Ülke davasınakazanılması.
6. Yörelerde Parti yapısını yaratıcı olarak geliştirmek veyönetim faaliyetlerinde partinin örgütsel temelleriningüçlendirilmesi.
7. Tavizsiz bir şekilde bozulmaya, deformasyona ve rüşvetekarşı mücadele edilmesi ve komünist olmanın nitelikselbütünlüğünün korunması.
8. Parti disiplinine kesin uyumun güçlendirilmesi vePartinin merkezi yönetim ve direktiflerine gönüllü olarakuyulması.

MarksizmLeninizmöğretisinin ve MaoZe Dung düşüncesinin, Çin HalkCumhuriyeti'ninözgün koşullarınauyumluuygulanmasıtemelinde sosyalistpazar ekonomisinin geliştirilmesi ve sosyalizmkuruculuğunun yürütülmesi için ekonomik ve sosyalgörevlerin ancak yukarıda belirtilen ÇKP’nin örgütselkonulardaki görevlerini tam olarak yerine getirmesi ilebağlantılı olduğu, ÇKP’nin ÇHC’nin sosyalizmi kuruculuğuve geliştirilmesinde öncü rol oynaması gerektiği, varolaneksiklikleri gidermesi gerektiği vurgulanmıştır.
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Parti kadrosunun güncel görevleriÜçüncü sayfadan devam
olmayı gerektirir. Panik ve telaşkonspiratif çalışma için zehir kadartehlikelidir. Nazım Hikmet’in dediği gibi“kalbimiz sıcak ama beynimizi serintutacağız”. Altıncı olarak, her tür görevve tehlikeye hazır olmalıdır parti kadrosu.İşkencede, baskı altında koşullar neolursa olsun direnecek bilinçte olmalıdır.Bu bir bilinç, sınıf kini ve düzeymeselesidir. Politik eğitimin gerekliliğibu noktada bir kez daha ortaya çıkıyor.Her insan nesnel olarak korku duygusunasahiptir, acı duygusuna sahiptir. Bubiyolojik ve psikolojik bir olgudur. Amabunu yenmek de mümkündür ve bu daancak partisine, sınıfına ve sevdiklerineinanç ile, politik bilinç ile mümkündür.Komünist olmak bir yaşam biçimidir veparti kadrosu olmanın olmazsa olmazön koşuludur. Yedinci olarak, sınıfdüşmanına karşı sınıf kini ve bilinci iledonanmış bir parti kadrosu her tür ajanve provokatör sızmasına karşı uyanıkolmalıdır. Böylelerine karşı uzlaşma vetaviz olmaz. Bu unsurlar tespit edildiğianda enterne edilmeli ve gerektiğindeikircim duyulmadan cezalandırılmalıdır.Bir komünist bu duyumlara ve alınmasıgereken önlemleri yerine getireceközelliklere sahip olmalıdır. Ve sonuncusu,illegal bir partinin kadrosu, suda balıkgibidir. Yığınlarla, insanlarla bağları,bilgisi gereği, kendi çevresindeoluşturduğu doğal ilişkiler sayesindekendisini gizlemeyi ve görevlerini eksiksizyerine getirmeyi becerir. Göze batmaz,normal bir yaşam sürdürür, profesyonelkadro dahi olsa işe gider gibi bir günlükhayat akışı düzenler, kimsenin dikkatiniçekmez. Onun işi partiyi örgütlemektir,sorumlu olduğu alanları yönetmektir,okumaktır, yazmaktır, okuduklarınıyoldaşları ile paylaşmaktır.
Bütün bu demek değildir ki politik olarakpartimizin görüşlerini paylaşan, MarksçıLeninci dünya görüşünü taşıyan ama birparti kadrosunda olması gereken buözellikleri, doğal yaşam akışı nedeniyletaşıyamayan yoldaşları dışlayalım, afarozedelim. Hayır, kesinlikle hayır. Buyoldaşlarımız da, yandaşlarımız gibipartimizin can ocağı olan omurgasıetrafında çeşitli çeperlerdedeğerlendirilebilir. Bu yoldaşlarımız veyandaşlarımızla onların durumuna uygunkonspirasyonu olumsuz yöndeetkilemeyen yaratmış olduğumuzmekanizmalar yoluyla birebir ilişkiyisürdürebilmeliyiz. Bu yoldaşlarımız veyandaşlarımız bulundukları doğalortamda örgüt çalışması dışında dahaçok görüşlerimizi yaygınlaştıran bireylerolarak görev üstlenebilirler. Önemli olan

örgütü korumamızdır. Bu konuda tavizveremeyiz, vermiyoruz ve bundan sonrada vermeyeceğiz. Bu gerçeği sözkonusuyoldaş ve yandaşlarımız da mücadelemizinbaşarısı için farklıdeğerlendirmeyeceklerdir, çünkü bizhem onların samimiyetine vebağlılıklarına inanıyoruz ama durumlarınasaygı duymamız savaşçı çekirdeğimizitehlikeye atmamalıdır. Bunu kendileride istemez.
TKP bir savaş örgütüdür!

Buraya kadar dile getirdiğimiz tümgereklilikler tek bir amaca yöneliktir.Türkiye Komünist Partisi’ni İşçi Sınıfı’nınavangart gücü olarak eylem içinde, günlükmücadeleler içinde güçlendirmek. Artıkörgütlemek ve toparlamak kavramlarınıgeride bıraktığımız günlere ulaşmakistiyoruz. Bundan sonra TKP’yigüçlendirmek kavramının gereğini yerinegetireceğimiz koşulları tartışmalıyız.Parti birimlerimiz, günlük mücadeleleriçinde, İşçi sınıfının, emekçilerin, kentve köy yoksullarının, işsiz ve emeklilerinarasında, işçi sınıfının hak arama vedireniş mücadelelerinde, Kürt halkınınözgürlük mücadelesinde her bir kıvılcımıateşe dönüştürmek için çalışıyorlar.Kürdistan Özgürlük Hareketinin sınıfmücadelesinin güncel olarak en dinamikkesimini oluşturması, Kürt işçi veemekçilerinin, özgürlük ve barışmücadelelesinin ötesinde baskı vesömürüye karşı sınıf savaşımı içinde yineen dinamik kesim olarak yer alması,partimizin Kürdistan’da ve metropollerdeKürt halkı arasında örgütlülüğününgelişmesinin önemini bir kat dahaartırıyor. Bu konuda oldukça ileri birmesafe almamıza rağmen ulaştıklarımızile yetinmemiz doğamıza ve amaçlarımızaaykırıdır.
Türkiye Komünist Partisi, Türk, Kürt,Arnavut, Abhaz, Laz, Roman, Boşnak,Rum, Ermeni, Musevi, Ezidi, Süryani,Alevi tüm halklarımızın sınıf partisidir.Faşist yöntemlerin uygulandığıgöstermelik bir yönetimin iktidar olduğuve buna koşut olarak yasaklı olduğumuzbir ortamda olmamız partimiz içinolağandışı bir durum değildir. Kimsedenyasakların kalkması için de taleptebulunmuyoruz, yalvarmıyoruz. Çelik birparti örgütü çekirdeği ve onu destekleyenmerkez organımız ATILIM ile üstesindengelemeyeceğimiz görev yoktur. Partikadrolarımızın politik düzeyleri,yetenekleri, fedakarlıkları ve tümözellikleri parti örgütümüzün teminatıdır.
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Çin Komünist Partisi’nin XVIII.Kongresi 08.11 ile 14.11.2012tarihleri arasında toplandı. 80 milyon üyeyi temsilen 2500delegenin katıldığı ve bir hafta süren parti kongresindeXVII. Parti Kongresinde seçilen Genel Sekreter Hu Jintaoyoldaş, Genel Sekreterlik görevini Xi Jinping yoldaşadevretti.
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4. Fonksiyonerlerin ve kadroların (personelin) yönetimsisteminin reforme edilmesi ve işinin ehli görevlilerinhükümette kilit noktalara yerleştirilmesi.
5. Partinin, personel (kadro) politikasının yöneticisi vebelirleyicisi olduğu ilkesine bağlı kalınması ve yeteneklikişilerin her yerde Parti davasına ve Ülke davasınakazanılması.
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8. Parti disiplinine kesin uyumun güçlendirilmesi vePartinin merkezi yönetim ve direktiflerine gönüllü olarakuyulması.
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SAVAŞA HAYIR!
AKP REJİMİNİN EMPERYALİZMİN TAŞERONU OLARAKKARDEŞ ORTADOĞU HALKLARINA SALDIRMASINIENGELLE!
DÜŞMAN DIŞARIDA DEĞİL ANKARA'DADIR. AKP REJİMİDÖKTÜĞÜ KANDA BOĞULACAKTIR!
YAŞASIN TÜRK, KÜRT, ARAP, FARS VE ACEMHALKLARININ DAYANIŞMASI!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!




