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"YENİ" DEMİREL HİJKUmETİ KURULDU

HAKİM SINIFLAR YENİ SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
A Komprador patronların ve toprak ağalarının hü 
Kİimet kurma dalaşması şimdilik sonuçlandı.Ame- 
rikan emperyalizminin uşağıtkompradorların ve 
toprak ağaların, partisi AP,tek başına bir ’a- 
zınlik hükümeti’ kurdu.Bu azınlık hükümeti,bu
gün kafatasçı faşist MHP,dinci faşist MSP ta
rafından açıkça;CHP tarafından ise el altından 
destekleniyor.Bu hükümet,şu anda hakim sınıfla
rın tüm siyasi temsilcileri içih tek çıkış yo
lu olarak görüldü.
Çünkü,14 ikim seçimlerinde,iki. yıllık prati

ği ile bilinçli kitleden tümüyle tecrit olan 
ve demokratik maskesi düşen CHP ağır bir yenil 
giye uğramıştı.Hükümette kalmasına imkân yoktu.
•Nitekim CHP hükümeti 14 Ekim seçimlerinden ' 

sonra istifa etti.Yeni hükümet kurma çalışma-, 
larında hakim sınıf partileri kendi aralarında 
çeşitli görüşmeler yaptılar.Çıkar yol olarak 
şimdilik dıştan destekli AP hükümeti üzerin
de karar kıldılar.
AP hükümetinin kurulmasını ve seçimleri,ha

kim sınıf sözcüleri •demokrasinin zaferi* ola 
rak nitelediler«Bu hakim sınıfların bir sahte
kârlığıdır. AP’ni halkımız iyi tanımaktadır. 
Kurulan Demirel hükümeti,Demirel Başkanlığında 
kurulan Ğ.hükümettir.Bundan önceki Demirel hü
kümetleri döneminde;en son olarak da Demirel 
başkanlığındaki I. ve II. MC hükümetleri dö
neminde Türkiye’nin emekçi halkı,Demirel hü- 

. kümetinin pratiğini yaşamıştır.Demirel hükü
meti bugüne kadar ki,tüm hakim sınıf hükümet., 
leri gibi emperyalizme uşaklık edenlerin hü
kümetidir. Demirel hükümeti,kendinden önceki 
tüm hakim sınıf hükümetleri gibi halk için 
zam-zulüm-işkenceden başka bir şey getirmeye- 
eektir.Bunun böyle olduğu,hükümetin programın 
da açıkça görülmektedir.
Hükümet programında Amerikan'emperyalizmi 

ile iyi ilişkilern geliştirileceğini açıkça i- 
lân etmektedir.Bunun açık anlamı,ülkemizin Ame. 
rikan emperyalizmi tarafından sömürülmesi ve 
talan edilmesinin artması;ülkemizin Amerikan 
emperyalizminin bir saldırı üssü olarak kalması 
demektir.
Hükümet programında,komşularda da iyi geçine 

ceğini ilân etmektedir.Komşu ile kastedilen,ge£ 
çekte Rus sosyal"emperyalistleridir.Amerikan em 
peryalizminin sadık uşakları,Rus sosyal emperya 
lizmine de sömürüde pay vererek onunla iyi ge - 
çilime hesapları içindedir.
Hükümet programında, AET ile de ilişkilerin 

düzeltileceği söylenmektedir»Bu da,Batı Avrupa 
da ki emperyalist güçlerin,özellikle Batı Alman 
emperyalistlerinin Türkiye’yi sömürmesinin sür
mesinin garanti edilmesi anlamına gelmektedir.

AP azınlık hükümetinin, iç siyaset konusunda 
düşündüğü;"ülkede anarşiyi engellemek,huzur 

ve sükûnu” sağlamaktır.
Bu faşistlerin sözünü ettiği huzur,para ba- . 

balarının,toprak ağalarının huzurudur. Emper
yalist uşağı bu asalak sınıflar,işçileri,köy. ; 
lüleri,tüm emekçileri ’huzur içinde* sömürmek 
istemektedirler.Onlar istemektedirler ki;işçi 
ler grev yapmasın,köylüler toprak için mücade 
le etmesin;emekçiler haklarını almak için mü
cadeleye katılmasın.Kalkın aşına,ekmeğine göz 
koyan bu .asalak hainler;sömürü ve zulüm düzen v 
lerini sürdürmek için,ülkede bir mezar sessiz 
liği yaratmak istemektedirler.Konuşan diller” 
susmalı;gören gözler kör edilmeli;ağalar,bey
ler, patronlar "huzur ve sükûn” içinde yaşama- 
İldir.Onların istediği budur.

İşte. AP hükümeti de»kendinden önceki tüm 
hükümetler gibi bu görevi yerine getirmek için 
kurulmuştur«AP hükümeti,devletin bütün kurum
lan ile, ordusu,jandarması,polisi,mahkemesi 
ile sürdürülen faşist terörü daha da yoğunlaç 
tıracaktır. •
AP hükümeti,bunu halk üzerindeki faşist te

rörü yoğunlaştırmak için,sıkıyönetim*i prog
ramın temeli haline getirmiştir.
Bununla da yetinmemiş,sıkıyönetim’i-sıkıyö- 

netim ilan etmeye gerek kalmadan -sürekli uy
gulayabilmek için;Devlet Güvenil âk Mahkemeleri 
yasasını,ve Oİağünüstü Hail er Yasasını çıkar
mayı hükümet programına koymuştur.ö.Demirel, 
dernek ve sendika kurma ile ilgjH yasaları da 
değiştireceğini hükümet. programında i lan etm-ia 
tir. ■

Devamı ;4.sayfada?
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DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR

ZEKİ ŞERİT
24 Kasım tarihi, Partimizin değerli üyesi, 

yiğit savaşçı M./eki Şerit yoldaşımızın katle
dilişinin yıldönümüdür. O, 24 Kasım 1977 de 
yaralı olarak yakalanışından tam bir ay sonra 
öldürüldü.

Fi.Zeki Şerit azim ve kararlılığın, boyun e£ 
mez savaşçılığın, yaratıcılığın bir örneği o- 
lan devrimci yaşamı boyunca Türkiye işçi sını
fı ve halkına, onların halk demokrasisi ve ba- . 
ğımsızlık, sosyalizm ve komünizm davasına haya 
tını adayarak fedakarca çalışmış bir komünist 
devrimcidir.

0, Partimizin önderi İbrahim Kaypakkaya yol 
daşımızla birlikte mücadele ettiği dönemde,12 
Kart faşist dil: tat ör lüğü tarafından ele geçi
rilmişti. Kaldığı ev sarıldığında faşizmin gü£ 
lerine karşı saatlerce direnmişti. Bu çatışmadan 
sonra faşistler onu ancak yaralı ele geçirebil 
mişlerdi. Yaralı olarak yakalandıktan sonra 
günlerce işkencede kaldı. Ve en son, 12 Kartın 
yıldönümünde duvarlarını delerek çıktığı güne 
kadar zindanlarda yatırıldı. M.Zeki Şerit, iş
çilerin, köylülerin, gençlerin arasında,Parti
sinin mücadelesinin içindeydi artıl:...

M.Zeki yoldaş İstanbul,'Kadıköy, Altıyol’da 
dört yanından çevrildi. Paşistler onu yine a- 
ğır yaralı olarak ele geçirmişlerdi. Tam bir ay 
hastanade yattı. Paşist sorgucuların yüzlerine 
karşı "Gerillalar Ölmez", "Yaşasın Devrim" di
ye haykırıyordu. 0, gerçek kimliğini bile ka
bul etmedi. Direndi. Babasıyla yüzleştirildi- 
ğinde bile kendisinin M.Zeki Şerit olmadığı
nı söyledi.

Komprador patron ağa•devleti,onun canını te 
ninden aldı. M.Zeki şerit şimdi aramızda değile 
Ama, onun "Yaşasın Devrim" diyen haykırışları 
her gün her saat, her dakika, dalga, dalga ülke 
mizin dört bir yanına dağılıyor. Ve onbinlerce 
işçi, köylü, genç •"Mehmet Zeki Şerit* 1er öl
mez" diye haykırıyor.

Partimiz,ne Fi.Zeki Şerit yoldaşımızın, ne 
he diğer Parti şehitlerinin ne de tüm devrim 
şehitlerinin kanlarını yerde bırakmayacaktır! 
îüm insanlığın gerçek kurtuluşu olan komünizm 
hedefine varmak için Demokratik Halk Devrimi- 
ni gerçekleştirerek, şehitlerimizin kanlarıy
la kızıllaşan bayrağı zafer burçlarına dikecektir.

ZÜLFİKÂR URALÇİN

15 Ocak 1953 de Kars’ın Susuz kazasının Do- 
yumlu köyünde doğan Zülfikâr üralçin yoldaş, 
yoksulluk nedeniyle İstanbul’a göç eden.ailesi 
nin yanında gece okuyor, gündüz çalışıyordu. 
1968 lerden itibaren devrimci görüşleri savun
maya başlamıştı. 1973 yıllarından sonra ise 
artık onun mücadelesine yön veren düşünceler 
Partimizin düşünceleri idi. 0, bu görüşler ışı 
ğmda çalıştığı yerde işçileri, okuduğu okulda 
öğrencileri faşist basiti ve zulme karşı örgüt
lemeye çalışıyordu. Onları mücadeleye seferber 
ediyor, kendisi ise bu mücadelenin en ön safla 
rında yerini alıyordu.

Zülfikâr üralçin yoldaşımız, Partimiz içimde 
ki mücadeleye de kayıtsız kalmıyordu. Şimdi! . 
de kendilerine "TKP/ML Hareketi" adını takan 
parti düşmanı guruba karşı da mücadele ediyordu 
Bu tür hiziplerin ortaya çıkabileceğini, ancak 
bunlara karşı uyanık olunması gerektiğini be
lirtiyordu.

Yoldaşımız, 19 Kasım 1976 gecesi faşist kö
pekler tarafından okuduğu Göztepe Akşam Tica
ret Lisesi_ önünde pusuya düşürülerek katledil
di, Vücudu.delik deşik edilerek öldürüldü.

Onu,katledilişinin 5» yılında alçak gönüllü 
lüğü, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınan 
bir komünist olarak anıyoruz. Kinimizi ve acı
mızı sınıf mücadelesine aktarıyor ve hiç bir 
faşist katliamı unutmayacağımızı, faşist katil 
lerden mutlaka hesap soracağımızı haykırıyoruz.

" t
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26 KASIMDA ANKARA’DA ŞEHİT DÜŞEN 
YOLDAŞLARIMIZI MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ.
TÜM ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI ALACAĞIZ l ,

I FAŞİSTLERDEN KAHRAMAN MARAŞ 
KATLİAMININ HESABINI SORACAĞIZ I
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OPORTÜNİZM YIKILACAK 
MARKSİZM-LENİNİZM ZAFER KAZANACAKTIR
DOĞUMUNU^YÜZUnCİ^YILDÖNUmUnDE ŞTALIN’i ANIYORUZ

Lenin’in öğrencisi Stalin bundan. 100 yıl ön 
ce doğmuştu. Bu nedenle bu yıl, Stalin yılı 
olarak adlandırıldı. Bir çok partiler, Stalin’ 
in yüzüncü yıldönümünde, onun eserini savunma 
yolunda eylemler yaptılar.

Bu arada, ülkemizde de, özellikle Kalkın 
Kurtuluşu ve Devrimci Halkın Yolu, Stalin yılı 
nı fırsat bilerek; Stalin*i savunma adına gü
rültü kopardılar. Aslında bu oportünistlerin 
Stalin*i savunmak diye bir sorunları yoktur. 
Onlar gerçekte,’ Stalin’i savunma adına Stalin’ 
e, Leninizmin bir çok öğretisine saldırmakta
dırlar. Bu oportünistler, Stalin’i savundukla
rını söylüyorlar, ama ”iki süper güçtdünya 
halklarının.baş düşmanıdır” tezi ile, Leninist 

( ıperyalizm öğretisini tahrif ediyorlar. Batı 
Alman emperyalizmi, Fransız, İngiliz, Japon em 
peryalizmi gibi emperyalist büyük güçleri sal” 
diri hedefi olmaktan çıkarıyorlar.

Bunlar, Stalin’i savunduklarını söylüyorlar 
ama uluslararası alanda Marksist-Leninist par
ti ve guruplar arasındaki açık tartışmayı

MAO ZEDUNG’A YAPILAN SEVİYESİZ
Dünya Marksist-Leninist hareketi içinde bir 

süreden beri hao Zedung’un değerlendirilmesi 
sorunu tartışılıyor. Bu tartışmada AKP(Arnavut 
luk Jmek rartisi) ve çevresindeki bazı parti - 
ler, Mao Zedung’un bir revizyonist olduğu ve 
hiç bir zaman bir Marksist-Leninist olmadığı 
sonucuna vardılar..

ülkemizde de Devrimci Halkın Yolu, Halkın 
Kurtuluşu gibi oportünist guruplar, şimdi tüm- 
güçleri ile bu tezleri yaymaya çalışıyorlar. 
" • Bunlar, bundan daha bir yıl önce, Mao Ze - 
..ang’un ’en büyük İlarksist-Leninistlerden biri’ 
olduğunu savunuyorlardı. Şimdi, hiç bir zaman 
böyle bir şey savunmadıklarını söylüyorlar.Dev 
Timciler bu oportünistlerin gerçek yüzünü ta
nımalıdır. Bunun için bunların dediklerini yo
rumsuz olarak yanyana koyuyoruz :

”Mao Zedung, sosyalizmin tarihi döneminin 
derin bir tahlilini yaptı. Devrimin proletarya 
diktatörlüğü teorisini derinleştirdi ve zengin 
leştirdi.

... Mao Zedung’un hayatı aynı zamanda mo
dern revizyonizme karşı mücadelenin bir tarihi 
dir.

... Mao Zedung’un düşünceleri tüm ülkelerin
Baştarafı 4.sayfada
Hint okyanusunda dolanan bir uçak gemisini des 
teklemek üzere ikinci bir uçak gemisi Hint ok
yanusuna gönderildi.

Bugün, bütün dünyada, ABD hin İran’a saldı
rısının propagandası yapılmaktadır, ânperya. - 
üstlerin bu savaş kışkırtıcılığına dur demek; 
saldırıyı engellemek her devrimcinin, demokra
tın görevidir.

Şahı deviren yiğit İran halkının mücadelesi 
ni destekleyelim.

‘'provokasyon” olarak niteliyorlar. Partimiz ta 
raftarları, bu yıl Ispanya’da yapılan J. enter 
nasyonal gençlik festivalinde, açık tartışma 
istediklerinde başta Halkın Kurtuluşu , AKP/ML 
(Almanya Komünist Partisi-Marksist-Leninist) 
olmak üzere bir dizi parti, bunu '’provokasyon” 
olarak değerlendirdi. Bu değerlendirmeyi yapan 
lar, tartışmanın açık olmasını savunan Stalin” 
i savunamazlar.

Bunlar Stalin * i savunduklarını söylüyorlar, 
ama parti içi mücadelede ideolojik mücadele ye 
rine idari tedbiri geçirerek ve idari tedbiri 
mutlaklaştırarak ve-bunun Stalin’in pratiği 
olduğunu söyleyerek Stalin’e saldırıyorlar.

Stalin’in sahte dostlarının, Stalin’e yö - 
nelttikleri sinsi saldırılar, aslında. Kruşçof 
revizyonistlerinin Stalin’e yönelttiği saldırı^ 
ların devamıdır. Stalin,bu saldırılarla da "" 
yıkılmayacak; Lenin’in öğrencisi ve silalı arka 
daşının, sosyalizmin inşaasının büyük ustası
nın öğretileri dünya işçi sınıfının ve ezilen 
halkların mücadelesinde yaşamaya devam.edecekle
SALDIRILAR ONU YIKAMAYACAKTIR
ışçıler35ıı!^reezTKnnaIkISrınnerzamaı^o- 
lunu aydınlatacaktır.

... Mao Zedung, uluslararsı proletarya hare 
ketinin en büyük 5 öğretmeninden biridir. ”

(Halkın Kurtuluşu,sayı:22,lJ 1^101,1976)
"Mao Zedung’un Marksist-Leninist’ çizgisi 

ölümsüzdür.” ( HK, sayı:23,20 5ylül,1976) .
- ” Anti-Marksist Mao Zedung düşüncesine kar

şı savaşalım ,.
... Mao Zedung düşüncesi, revizyonist, kü - 

çük burjuva bir teori ve pratiğin, ifadesidir.
... Halkın Kurtuluşu, *Mao Zedung Düşüncesi* 

şeklindeki formülasyonu hemen hiç kullanmadı. 
Ve hele onu sözde Marksizm-Leninizmin en 
yüksek aşaması olarak kesinlikle savunmadı.” "...

(HK, sayı:167, 16 Temmuz,1979)
Görüldüğü gibi, bu oportünistlerin omurga

sı yoktur. Bunlar bugün söylediklerinin tersi
ni yarın söyleyip, ardından her zaman doğru 
söylediklerini söyleyecek kadar zavallıdırlar.

Bunların metodu Marksizm-Leninizm ile yakın 
dan uzaktan ilintili değildir.

Mao Zedung, yapılan seviyesiz saldırılarla 
yıkılmayacak, dünya işçi sınıfının ve ezilen 
halkların mücadelesinde yaşayacaktır.

Bu destek, gerici mollaların desteklenmesi 
değildir. İran halkı kurtuluşuna mollaların ön 
derliğinde kavuşmayacaktır. Kurtuluşun tek yoTu 
işçi sınıfı önderliğinde demokratik halk devri 
rainden geçmektedir. Bu devrim İran’da emperya- < 
lizmin, komprador kapitalizmin ve feodalizmin 
hakimiyetine gerçekten son verecek, sosyalizmin 
inşasının yolunu açacaktır. Mollaların haki mi - 
yeti er geç kırılacak, İran devrimi doğru, ko
münist bir önderlik altında birleşecektir.
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AMERİKAN EMPERYALİSTLERİ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPIYOR
Dünya,emperyalistlerin savaş kışkırtıcılığı 

nın örneklerini yaşıyor.
' 4 Kasım da, İran’daki ABD Büyükelçiliği bi
nası Şah’m, İran’a geri verilmesini talep eden 
çok sayıda İranlı tarafından işgal edildi. Bu 
talepe ağırlık kazandırabilmek için işgalciler, 
elçilik binasındaki 6Ö a yakın Amerikalıyı re
hin aldılar.

Bu eylem, faşist İran Şah’ını tedavi maske
si altında destekleyen Amerikan emperyalizmi
nin provokasyonuna karşı İran halicinin duyduğu 
nefretin ve hıncın haklı bir ifadesidir. Faşist 
Şah, kanlı saltanatı boyunca, binlerce İranlı 
devrimcinin kanında elini yıkamış, halkı iliği 
ne, kemiğine kadar sömürmüş bir asalaktı. İran 
halkının sırtından uşaklığını yaptığı emperya
listlerle birlikte milyarlarca dolar vurmuştu. 
İran halkı, haklı olarak, Şah’ı cezalandırma
yı istiyordu. İran Şahı, tahtının sallanmaya 
başladığını görünce, selâmeti İran’ı terketmek 
te, kaçmakta buldu. Giderken İran halkının 
sırtından vurduğu milyarlarca doları da trans
fer etmeyi unutmadı.

Enperyalist ülkeler ilk anda Şahı kendi ül
kelerine kabul etmekten çekindiler. İran hal
kının ve ilerici dünya kamuoyunun tepkisinden

"Sâştarâ^nTsay^ıSs^-"""""""""""""""
^ütün bunlar,Demirel hükümetinin, devlet a- 

racı ile halk üzerinde uygula, an faşist terörü 
yoğunlaştıracağının habercisidir.
Ama yalnızca resmi faşist terör değil,kafatasçı 
MHP*nin sivil faşist sürülerinin kendine •ülkü
cü’ adı takan itlerin de uyguladığı faşist te
rör yoğunlaşacaktır.Demirel hük imetinin güven 
oyu aldığı gün,Abdi İpekçi’nin katil sanığı 
Ali A^ca’nın hapisten kaçırılması,kahvehane
ler in,garların,otobüslerin taranması bunun bel
geleridir.
İşçiler,Köylüler,Tüm Eknekçiler...
Milli zulüm altında inleyenler ,Çeşitli 
Milliyetlerden halkımız...

Hakim sınıfların,Demirel hükümeti aracılığı 
ile girişeceği yeni saldırılar karşısında hazır 
lıklı olalım.Söke söke aldığımız sınırlı demok
ratik haklarımızs^ahip çıkalım.
H er faşist saldırıya karşı direnelim.Şunu u- 
nutmayalım ki,faşistler gerçekte güçlü değiller 
dir.Onların azgınlıkları,çöküşe gidenlerin az
gınlığıdır.
Biz emekçilerin gücünü yenecek hiç bir güç 

yoktur.Yeter ki,gücümüzün bilincine varalım. 
Yeter ki,örgütlenelim.Yeter ki, silahlanalım. 
Yeter ki, birleşelim,tek bir vücut,tek bir yum
ruk olalım.Yeter ki,yılmayalım.Direnelim.
İşçiler,Köylüler,Tüm Dnekçiler..•
Şimdi Demirel hükümeti bizim üzerimde azgın

ca saldıracaktır.Bu hükümete karşı mücadelemizi 
çokları kendi menfaatleri için kullanmaya çalı
şacaktır.
Hükümette olduğu sürece 'faşizmi uygulayan CHP 

şimdi bizim mücadelemizi kendi potasında eritme, 
ye çalışacak;bizi kendi kuyruğuna takmaya,ikti
dar dalaşmasına alet etmeye çalışacaktır.Onla- 
ra kanmayalım.

çekiniyorlardı. Şah Meksika’ya sığındı. Daha 
sonra ise hastalık bahanesi ile Amerika ya 
geçti. Bu provokasyon, İran halkının sabrını 
taşırdı. Milyonlarca kişi, Amerikan elçiliği
nin işgalini kutladı.

Elçiliğin işgali olayını, Humeyni’nin başı
nı çektiği gerici mollalar kliği, kendi siyasi 
krizlerini atlatmak için ustaca kullandılar. 
Kitleler, ustaca manevralarla Humeyni’nin etra 
fmda birleşti.

ABD emperyalist burjuvazisi, İran’daki elçi 
liğin işgali üzerine "insani” pozlar altında, 
geniş çapta bir ideolojik saldırıya geçti. 
Ve askeri bir müdahale için kamuoyıı yaratma 
çalışmasına girişti.Bu kampanya her geçen gün 
daha büyük boyutlar kazandı. Amerika’da ve 
bütün batılı emperyalist ülkelerde, basın, 
yayın organları, Amerika’nın askeri saldırısı
nın planlarını açıkça tartışmaya başladı. Yapı 
lan Birleşmiş Milletler. Güvenlik Konseyi top
lantısında, ABD temsilcisi^açık saldırı tehdit " 
leri savurdu. ABD başkanı Carter, açık saldır! 
propagandası yaptı. ABD nin Avrupa’daki bir . 
dizi üssü, bu arada Türkiye’deki İncirlik üssü 
alarma geçirildi. Nevada çölünde, özel çıkarma 
birlikleri, çıkarma talimlerine başladılar.

Devamı 3.sayfada
Ülkemizde Rus sosyal-emper^lizminin uşaklığı

nı yapan T’K’P,TİP,TSİP gibi partiler; mücade
lemizi ülkemizde Rus sosyal-emperyalizminin u- 
şaklarının sosyal faşist bir diktatörlüğünü q- 
luşturmanın şartlarını yaratmak için kullanmaya 
çalışacaktır.Onlara kanmayalım l

"AYDINLIK” gibi,karşı-devrimci teşkilatlar,mü 
cadelemizi ”bu anarşidir" diye karalayacaktır. 
HK-HY-HB-DEV-YOL vs. gibi bir dizi oportünist 
teşkilatlar,mücadelemizi AP hükümetine ,ve bel” 
li yasalara karşı mücadeleyle sınırlamaya;dü
zenin sınırları içine hapsetmeye çalışacaktır. 
Bunlara kanmayalım... \
Bizler tabii ki,Demirel hükümetine,karşı mü

cadele edeceğiz.Ama mücadelemiz Demirel hükü
metine karşı mücadeleyle sınırlanmayacak.•• 

; Bizim mücadelemiz,komprador patronların ve top
rak ağalarının faşist düzenini yıkma;kendi ik
tidarımızı; işçi sınıfı'önderliğinde demokratik 

, halk iktidarını kurma mücadelesidir, ^izim 
■ mücadelemiz,emperyalizme bağımlılık zincirini 
kırma;faşizmi yıkma;halk demokrasisinin hüküm 
sürdüğü bağımsız Türkiyeyi yaratma mücadelesi
dir. Bize bu mücadelede önderlik edecek sınıf, 
sınıf mücadelesi ateşinde çelikleşmiş yiğit

, çi sınıfıdır. İşçi sınıfının önderliği; işçi 
sınıfının Marksizm-Leninizm silahıyla donanmış 
partisi, Türkiye Komünist Partisi/ML aracılığı 
ile gerçekleşecektir.■Bunu ne faşist hakim sı
nıflar, ne de onlara yardakçılık yapan her tür 
den revizyonist ve oportünistler engelleyeme
yecektir.

Yoksul halkımız silahlanalım...TKP/ML önder 
ligindeki T.ÎKKO içinde halk savaşı için örgüt
lenelim. • .

Sömürü ve zulm düzeninin, faşist düzenin 
üstüne yürüyelim...

TKP/ML in gösterdiği yoldan ilerleyelim..'.

www.ikk-online.net
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