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HİC BİR FASİST CİNAYET 
CEZASIZ KALMAYACAKTIR

bir çok faşist cinayetin planlayıcısı4 azı- 

cezayı buldu.
Bu azılı faşistin öldürülmesinin hemen 

ardından, bütün hakim 37ını f temsilcileri a 

inilmesinden duydukları "üzüntüyü” dile ge 
tirdiler. "Anarşi''ye, "terör"e Lanetler y 

lar önce Gün Sazak gibi azılı bir faşistin 
temizlenmesinden duyulması gereken sevinci 
dile getirecek yerde; adeta üzüntülerini di 
le getirmektedirler.

Hakim siniflar, halka şu veya bû şekilde 
saldırmaktadırlar, saldıracaklardır. Onlar 
için saldın fırsatı diye bir sorun yoktur.
Eğer böyle bir fırsata ihtiyaçları olsa,bu
nu kendileri de yaratabilirler. Her türden
oportünistin bu konuda yaptıkları demogoji

ian yurdun her yanında MHP nin faşist
şist terörü geH~l etmen-in yolu "uslu" durmak

ler. Gözü döşmüşçesine her yanda azgınca 
saldırdılar. Bu saldırı kampanyası sırasın
da 10 larca ilerici, devrimci şehit oldu. 
Gün Sazak'ın öldürülmesinde ”anarşi'’ye, "t® 
rör’’e lanet yağdıran Türkeşler, Demirciler, 
Ecevitler, bu yoğun faşist teröre ses çıkar 
madılar. Böylece herkes, bir kez daha bun
ların gerçek yüzünü gördü. Bunların karşı 
çıktığı, lanetlediği "terör”; devrimci jn-

rı ^evrimci terördür. Hak 
ların karşı çıktığı"terör" kendileri 
iktidarına yönelen, onlara korku sal 

lerin bu soruna yaklaşımıt hem her 
Marksist-L^ninist maskeli nsagn ya 
hem de esas hedefi gözden kaybeden

ği(MLSP/B) Devrimci öncüleri(HDC)g

nüyle değişiktir 

katillerden, Yaşar Değerli gibi işkenceci -
lerden, halka zul 
hesap soran terör

eden devlet güçlerinden 
klı, meşru bir terördür

devrimci terördür. Devrimci terör »mes. «I

Ve bizzat bu gibi terör eylemlerine önder -
hakin mmflarm temsilcileri değildir II

şı devrimci Aydınlık gibi teşkilatlar; Tür
kiye Devrimci Komünist Partisi, Devrimci 
Halk1n Yolu gibi oportünist teşkilatlar,tek 

gmlarının devrimci mücadelesinin örgütlen 
meşine hizmet ettiğij halk yığınlar-mn ör 
gütlenmeei ile birlikte ele alındığı: onun

lemler olur. Tek tek faşistlerin cezalandı-
sı eylemlerine, kim tarafından yapıldığına, 
hangi amaca yöneldiğine bakmadan "bireysel 
terör” yaftası asmakta ve bu tür eylemlerin 

rr

amacınnz; komprador pat -
ron aga devi etim yerle bir etmek, sosya - 
lizm yolunda işçi sınıfı önderliğinde hal - . 
kın demokratik diktatörlüğünü kurmaktır# Bi &tı verdiği demogojisini yapmaktadırlar. Bun



zim her eylemimi bu amaca et eder ra giriştiler. Hakim sınıfların ordusu
tek faşist katillerin cezalandırılması,
te bizi bu amaca yürürken, onumuze gözdağı vermek, örgütlenmeyi ve mücadeleyi
bazı engellerin temizlenmesi anlamını taşır, engelle: için yapılıyor
Komprador patron ağa devleti tek tek faşist.

önderliğinde örgütlenip, si
lahlanarak yürüteceği uzun süreli halk sava 
şı yoluyla yıkılacaktır.Biz komünistler bunat 
bilincinde olarak önderliğimizde yürütülen 
devrimci şiddet eylemlerini, halk yığınları 
nın örgütlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

Bize yapılan saldırılar, bizi yıldırım - 
yor. Yıldırmayacak. Her faşist cinayet ve 
bu cinayetlerin suçluları emekçi halkımızın 
bilincine kazınıyor.Ve partimiz önderliğin
de emekçi halkımız, bütün faşist cinayetle
rin hesebını Demokratik Halk Devrimiyle so
racaktır.

Azılı faşist katiller ise, Demokratik
• < Halk Devri mi yolunda cezalarını devrim önce

yaşlarına bağlı olarak ele alıyoruz sinde de bulacaklardır.

emekçi halka azgınca saldırıyor .'Dahî 
ta Partimiz, değerli savaşçıların - 
ni Orhan Bakır yoldaşı kaybetti.

Hakim sınıfların eli silahlı MHP'li fa - 
şist itleri, şeflerinden biri olan Oün Sa - 
zak'ın öldürülmesi üzerine azgın saldırıla

Bizi kurtaracak; faşist zulmü mezara gö- 
ecek tek güç; TKP/ML önderliğindeki örgüt-r

lü silahlı kendi gücümüzdür l
TKP/ML önderliğinde 

rında örgütlenelim 1
TİKKO,TMLGB safla -

Yürüyelim sömürünün ve zulümun üstüne i

AEP REVİZYONİSTLERİ VE UZANTILARI 
TAM BİR KAOS İÇİNDE

Mesela AEP revi zyonizmınin
Hoca:

□İst akım arasındaki ideolojik-siyasi kaos 
tüm hızıyla devam ediyor. kurtuluştan sonra alınmış olabilecek sosya -

"Ulusal düzeyde, Çin sosyal, emperyalizmi

s.27) diyerek Çin'de 'sosyalist nitelikteki
önlemlerden' bahsetmektedir. (Tabi, Çin dev-

hızlanarak sürüyor.Onlar birbiri erini
’ci olmamakla suçluyorlar

imci Komünist Partisi (TDKP)
iye Dev 
revizyo -

nist parti, Devrimci Proletarya, Devrimci
Halkın Yolu gibi gurupları 1 faşi 
’provokatör1lükle ödüllendiriyor* 

Diğerleri ise, AEP’nin Türkiye 
Komünist Partisiyle ilîşkı sürdür 
türlü hazmedemiyorlar, öte yandan 
leştiriyi •düşmanlık1 olarak kavr

vaziye »sosyalist önl anal ar »al dı rı İmaaı gibi
ri mi ni n önderi olan orta burjuva-küçük burju

leri giderek

eleştiremiyorlar. Fakat tabanla - nünde hi 
karsı hi

atıl a im ş; kapitalizme 
tedbir alınmamıştır'.'

nin hataları olduğunu kabul etmek zorunda ka 
lıyorlar. ”

diye tesbitler yapmaktadırlar
üstelik bunlar; "1970'lerin ilk yılların

kervanına *Mao Zedung'u 
rek(J)’ katılanlardan birisi de

dan sonra Çin, sosyal emperyalist bir ülke

Sosyalist
gelmiştir."(s.1) diyerek Arnavutluk

'TKP/ML Hareketi» adını
kendisine

ede

Oumhuriyeti'ne yaptığı

tasfiyeci bir hizip olarak atılan bu gurup
22 Mart 1980 tarihli bir yazı ile »Mao Ze-

; emperyalist bir ülkenin sosyalist
navutluk'a yaptığı yardı gibi göstermekte

dung revizydnizmini red ve (!)• etti-
kendi gibilerini n de 1970'lerden bu yana

açıkladı.

rek Mao Zedung’a, Çin Demokratik Halk

peryalist bir ülkeni n uzantısı siyasi hare - 
ketler olduğunu savunmaya çalışmaktadırlar, 

tşte revizyonizmin vardığı yer...n

M

M

r

M

mine azgınca saldırıyor.
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MARKSİZM-LENİNİZM’İN KISTASLARI
Merkez Komitemi Nisan ayı içinde yaptı 

rksi zm-Leni ni zmi her
Marksizm” teorilerini piyasa

türden revizyonizmden ve oportünizmden 
ran temel kıstaslar üzerine görüşerek,

ya sürerler. Mesela Tito revizyani zminin
yaptığı bu idi.

bu
kıstasları ortaya koydu. Bu sayıdan itiba -
ren, bu konuda alı 
lamaya başlıyoruzı

etnini yayın

dizi evrensel ilkesi (proletarya diktatörlü 
ğünün gerekliliği, Komünist Partisinin öncü 
rolü, îşçi sınıfının önderliği,vb.) "Yugos

Lenin■>Marksizm ’ in ayırdedici kıstası ko-
lavya’ya özgü” safsatasıyla reddediyordu.
”Çok merkezci” Togliatti de "İtalya’ya özgü
Markisizm"ile telden çalıyordu.

H
EUHO (Avrupa) komünist adı verilen revizyo-
nistler de bu tip bir sapma içinde bulunmak 
tadırlar.

cadelesinin kabulünün proletarya diktatörlü 
günün kabulüne kadar uzatılması"gerektiğini

Bir bölümü ise, Marksizm— Teninizn ’in en
temel ilkelerini
si ile reddetmektedir.

”şartlar değişti” safsata

letarya Diktatörlüğü üzerine Bora yn.) en temel önermelerinden biri olan
Stalin ise Marksist-Leninis t ol mam n • « uç

temel kıstasını ;
a) Sınıf mücadelesinin b)Proletarya par

tisinin c)Proletarya diktatörlüğünün kabulü 
olarak ortaya koymaktaydı.

somut şartların doğru bir şekilde tahlili ö 
nermesini karikatürize etmekte; bir takım

şeklinde yorumlamaktadır 
in bütün emperyalizm çağ boyunca ge -

çerli olan en temel ilkelerini tahrif etmek
y-^ısında Leninizmd bir dizi ayırdedici ö-

2.Enternasyonal oportünistlerine
ve Troçkist görüşlere karşı mücadele ile 
bağıntı içinde ortaya koymaktadır. Bütün 
bu ilkeler, modern revizyonizme karşı müca
delenin de gereklilikleri ile birlikte ele

tedir. Kruşçof revizyonistleri ile Uç Dünya 
cı revizyonistler bu tip bir sapmaya en iyi 
ölmeklerdir. Kruşçof revizyonisti eri "şart
lar değişti” gerekçesiyle mesela Lenınizmin
"Savaş ve i "Sosyalizme geçiş",”Proİ£

alındığında şu kıstaslar Marksiz
in ayıdedici özellikleri olarak görülebilir

t arya devletinin dış siyaseti" konusundaki 
görüşlerinin eskidiğini ilan ettiler.

Uç Dünyacı revizyonistler de yine şart - 
lar değişti gerekçesiyle Leninizmin dünya -

evrensel
ilkelerinin nel kesel tespitini yürürlükten kaldırdılar.Dev

Bilindiği gibi bütün oportünistler ve re
vizyonistler çarpıtıl

bu ilkelerin genel evrensel geçer

yaparken çeşitli metodİar kullanırlar.

rensel geçerliliğini kabul edip etmeme, bü
tün Marksist-Leninistler ile her türden re-
vizyonist ve oportünistleri birbirinden ayı 
ran en temel kıstaslardan biridir.

Bir bölümü Marksiz 
nasyonal özünü, milli

-Leninizm’ 
biçimle ka

"enter lelecek sayıda Marksizm-Len i njzme karşı

bindeki doğru talebi çarpıtarak; Marksiz
tavırla bağıntılı bir sorun olan teorinin

Leninizm1i enternasyonal özünün içini bo -
öneminin kavranıp kavranmadığı sorunu ele

yazıya devaH edilecektir.
a

Baştar&fl 4.say fada
protesto gösterileri sürdürüyordu. Bu protes 
tolar, Mayıs ayı içinde bir zenciyi trafik 
kontrolü sırasında öldüren 4 ırkçı beyaz po

fazla kişi öldü. 600 ün üstünde kişi yaralan

lisin mahkemede beraat ettirilmesi üzerine «ağladıl»r. Ama bu sükunet uzun sürmeye
dorumuna ulaştı. çektir

Bu polisler, bir trafik kontrolü sırasında 
çevirdikleri bir zenciyi döverek öldürmüşler

Amerika’nın bütün milliyetlerden e - 
İki, er geç komünist önderlik altında

tekelci «ermayenin diktatörlüğünü yıkacak;
olaydı. Beyazlardan oluşan jüri, polisleri 
suçsuz'olarak beraat ettirdi. Bu bardağı ta- 

proletarya devi atin-j kuracaktır. ABD de mi
esalanjn' çözümü proleter devrimine

şıran son damla oldu. Miami'de yaşayan 220 
bin zenci halk protesto gösterilerine giriş
ti. Şehirde hayat durdu. Florida valisi, sı
kıyönetim ilan ederek iç savaş için hazırlan

Bugün bütün deVrimçilerin, komüni stlerin,

halkın haklı mücadelesi yanında tavır takın-
rme makrın.* tuconrıne.net

uconr%25c4%25b1ne.net


GÜNEY KORE HALKI ZAFER KAZANACAKTIR

t

de başta Seul olmak üzere, bir çok şehirde 
öğrencilerin başını çektiği kitle eylemle -

kete geçirildi» Amerikan emperyalistleri a-

işçiler, emekçiler 1 süre ca üdahale etmeme talebinde bulundular» Ku

akim sınıfların bazı politikacılarının tu- 
uklanmasını talep ettiler» Bütün ülkede 
ığ gibi büyüyen kitle gösterileri karşısın 
aforkuya kapılan hakim sınıflar, bütün ül-

zey Kore'deki rejimin borazanlısını yapan 
Çinli Üç Dünyacı revizyonisti erin başların
dan Hua Kuo Feng, Japonya gezisi sırasında 
yaptığı açıklamada, Güney Kore’deki ayaklan

I •

kede sıkıyönetim ilan ettiler; Kore
emperyalistlerine garanti verdi

Faşistler Kvangyu’ çevirdiler» Yeterin
H ce örgütlü ve silahlı olmayan si

tl

yıs arasında yalnızca Kvangyu adlı şehirde
24 öğrenci faşist terörün kurbanı oldu» 18 
Mayısta, Kvangyu’da iki öğrencinin fa-

de kontrolü faşist hakim sınıflar yeniden e 
le geçirdiler»

Amerikan emperyalizminin bölgedeki kale-
şist ordunun askerleri tarafından sokak or 
taamda çini çıplak soyularak, sürgülenip 
katledilmesi üzerine Kvangyu halkı ayak - zerinde olduğunu bir kere daha gösterdi»

cx halkın kontrolüne geçti, Kvangyu bir haf 
ta süre ile isyancı halkın denetiminde kal

yerinde emekçiler, Kvangyu
getiren eylemler yaptılar

"Faşizme ölüm"

duğunu gösterdi»
Ama isyan aynı zamaed^ örgütlenmenin ve 

si 1ahi anmanın da önemi ni: komünist önderli
one M sömür

ge ülkede olduğu gibi, Güney Kore’de devri 
ancak komünist bir önderlik altında, halk 
savaşı yolu ile gerçekten kalıcı zaferler

Kore komü önderlik altında örgüt
rı bütün halka bayrak oldu» Kvagyu*

i derliğinde demokratik diktatörlüğünü kura 
çaktır»

kan emperyalisteri, olaylar üzerine derhal 
açıklamada bulunarak, Güney Kore’deki uşak-

çok asker göndereceklerini bildirdiler» Gii 
leleri; ne revizyonistlerin ihanetleri; ne 
faşistlerin terörü engelleyemeyecektir.

AMERİKA* mİamİ
ZENCİ HALK. IRKÇI BASKILARA KARŞI AYAKLANDI

önemli bir bölümünü oluşturan zenci halk,be 

amelesi görmekte; ırkçı baskılara maruz
akta; horlanmak tadır. 8 Ağustos 19ĞJ de yaj> 

okula gidemezler, aynı masada oturup yemek 
yiyemezler, otobüs ve trenlerde beyazlarla 
aynı bölümde oturamazlar» Devlet kurumlan 
zencileri keyfi bir şekilde tutuklar; ırkçı 
lar, Ku Klux Klan gibi teşkilatlar, zencile

durumunu şöyle değerlendiriyordu : 
ci halk ABD nüfusunun %11 ini oluştur en; gerçekte fazla bir değişiklik olmamış 

ır» Zenciler, yine zenci olduklarından hor
görmekte hnrl. anmaktadırlar, Toplumdaki yerle 

tur» Ancak en ağır ve beyazların yapmadığı 
işlerde çalışabilirler» ücretleri, beyazla -

içinde

SİZİ •ik oranı t bey a zl arı nk T nden çok daha yi yaz polislerin baskısına karşı uzun süredir
sektir çok eyaletlerde beyazlarla a www.ık online.net Devamı J.eayfada

online.net

	| BÜTÜN ULKELtRİH İŞÇİLERİ VE HİLE» HALKLAR BİRLEŞ»

	TÜRKİYE KOHÜKİSt PARTİSİ IMAKSİST-LEHİNİST) YAYIN ORGANI

	HİC BİR FASİST CİNAYET CEZASIZ KALMAYACAKTIR

	AEP REVİZYONİSTLERİ VE UZANTILARI TAM BİR KAOS İÇİNDE


	www.i:k»online.net

	MARKSİZM-LENİNİZM’İN KISTASLARI


	uconrıne.net

	GÜNEY KORE HALKI ZAFER KAZANACAKTIR


	online.net


