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EMPERYALİZMİN VE ONUN UŞAKLARININ
■ ■■ ■■ ■

YENİ HÜKÜMETİ KURULDU
İşçiler, köylüler...
Çeşitli milliyetlerden halkıma...
12 fylül darbesi ile yönetime el koysa 

cunta, tylül aonunda yeni hükümetini kurdu. 
Milli Güvenlik Kurulu adı verilen faşist cim 
ta^ya karşı yükümlü olaa "yeai” hükümet; ba 
güne kadarki bütün hakim sınıf hükümetleri 
gibi, emperyalizmin ve onun ülkesindeki uşak 
lannuihükümetidir. Ba hükümetim kendinden 
öncekilerden faikı, demokrasi maskesinin kal 
dınlıp atılmış olması i çok açık bir biçimde 
hükümetim bugünkü askeri faşist diktatörlü - 
gün bir aracı olduğunun resmen belgelenmesi
dir. 12 tylül öncesinde halâ parlamenter de
mokrasi maskesini taşımaya önen gösteren ha
kim sınıfları kan emici asalaklar, artık fa
şist yünlerini gizlemeye fırsat bulamıyorlar. 
Onlar yükselen sınıf mücadelesi karşısında 
son çare olarak açık askeri faşist diktatör
lüğe başvurma yolunu tuttular. Amaçlan sı - 
Jbf mücadelesini bütünü ile bastırmaktır. Ni 
tekim kurdukları hükümetin yapısı ve progra
mı bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Cuntaya karşı sorumlu olan bugünkü büküme 
tin başbakanı bir general, emeklisi olan Bü - 
lent Ulusu'dur. Bu faşist general eskisi, bü 
tün toplumu kışla disiplinine sokmak için se 
çilmiş, bugünkü cunta şeflerinin yakın bir 
mesai arkadaşıdır. Devlet bakanlarından Meh- 
net Ongüneş, 19ÖO, 27 Mayıs cuntacısıdır. 
işleri. Milli Eğitim, Sağlık, Gümrük ve Gen£ 
lik.Spor bakanlıkları emekli generallere ve
rilmiştir. Maliye bakanı Kaya Erdem, eski 
MİT genel sekreteridir. Faşist cuntanın hükü 
metinde bu tescilli faşistlerin, general ve 
MİT emeklilerinin dışındaki bakanlar, Cihad 
Baban, Şahap Kocatopçu, Halûk Bayülken,İlhan 
östrak, Zeyyat Bay kar a, İlhan Evliyaoğlu gi
bi "giden ağam, gelen paşam" hesabı her dö 
nemde hakim sınıflara hizmet sunan bugüne 
dek bir sürü hükümette yer almış olan, hor 
devrin adam faşist bürokra Hardır. Cuntacı
lar hükümetlerine batılı emperyalistlerin gü 
▼enini tlrLM ol<n. onlara cok !▼! nsaklik a-

12 Eylül darbesi de mücadelemizi 
durduramayacaktır!

den, Demirel'in müsteşarı Turgut ömal’ı da 
başbekan yardımcısı olarak almaşiardır.Türk- 
tş'in başında bulunan faşist sendika ağası 
Sadık Şide do, işçi sınıfı ve tün emekçiler
le alay ederceaine "Sosyal Güvenlik" bakan
lığına getirilmiştir.

Bu hükümetin yapım onun birinci görevi - 
irin , Türkiye'deki sömürüye ve baskıya karşı 
mücadeleyi bastırmak olduğunu} bu hükümetin 
birinci görevinin cuntanın uyguladığı faşist 
saldırılara "kanuni" bir görünüm vermek oldu 
ğunu belgelemektedir. Bu hükümet aynı zaman
da, hakim sınıfların çeşitli kesimleri ara - 
sindeki sömürüden pay «İme dalaşmasını da 
belli sınırlar içinde tutma görevine sahip
tir.

Hükümek kurulur kurulmaz yapılan açıklama 
da "huzur ve sukün* u sağlamanın, "anarşi ve 
terör" ü durdurmanın hükümetin esas görevi 
olduğu ortaya konmuştur. Bu, emperyalizmin 
ve uşaklarının hükümetinin, "anarşiyi durdur 
ma" adına halkın zorlu mücadeleler sonucu ol 
de ettiği bir tekim kısıtlı demokratik hakim 
n ortadan kaldırmak istediğini göstemekto- 
ii.y>
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Hükümet programında alınacak tedbirler ko 
nusunda şunlar söylenmektedir:

"Devletin demokratik otoritesini güçlen - 
dirmek amacıyla, olağanüstü haller yasası. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Ceza ve Usul Ka 
nunlan, özellikle toplu suç ve sorumluluk 
fikrini öngörecek, günün ihtiyaç ve şartları 
na uyacak, adaletin süratle sonuçlanmasını 
sağlayacak değişiklikler yapılacaktır •"

Hükümet programında güçlendirileceği söy
lenen devlet otoritesi, işçileri, köylüleri, 
tün emekçileri iliğine, kemiğine kadar sömü
ren, bizi aç, bizi işsiz, bizi ilaçsız, dok
torsuz bırakan, Türk olmayan milliyetler üze 
rinde milli zulüm uygulayan komprador patron 
lanı ve toprak ağalarının devletinin faşist 
otoritesidir. Bu otorite zulüm üzerine kuru
ludur. Çıkarılmak istenen Olağanüstü Haller 
Tasası, sorgusuz, sual siz adam tutuklamayı, 
zindanlara atmayı, devrimcileri sokak orta - 
sında kurşunlamayı, işkenceyi "kanuni" hale 
getirmektir. Çıkarılmak istenen Devlet Güven 
İlk Mahkemeleri Yasaları 1978 de işçi simli 
nın ve tüm emekçilerin direnişi karşısında 
hakin sınıfların geri çekmek zorunda kaldık
ları, savunmayı ortadan kaldıran yasadır .Top 
lu suç fikrine dayanan "değişiklikler", ar - 
tık bir yürüyüşe, bir mücadeleye şu veya bu 
şekilde katılan herkesi cezalandırmak için 
yapılmak istenmektedir. Adaletin süratle iş
lemesinden hakim sınıfların ne anladığı 12 
Şylül sonrasındaki askeri mahkemelerde orta
ya çıkmıştır.Onların bundan anladığı devrim
cileri ispataız-delilsiz tek celsede idama 
mahkum ederek, ağır zindan cezalarına çarpı
tarak halka gözdağı vermektir.

Bn değişikliklere karşı direnmek hepimi
zin görevidir.

Hükümet programında devamla şunlar söyle
niyor:

"Sendika ve dernekler kanunlarında deği
şiklikler yapılacak.••Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri ile ilgili sivil hayata uygun ha 
zırlaklar yapılacaktır. "

Hakim sınıfların yeni hükümeti, şimdi 
bundan on yıl öncede değiştirilmek istenen 
ve işçi sınıfının şanlı 15-16 Haziran mücade 
leşi sonucunda değiştirilmesinden vazgeçilen 
Sendika Kanunlarını değiştirmek; işçi sınıfı 
nı faşist devlet sendikasının cenderesi 
içi»* almak istemektedir. Hakim sınıflara bu 
iş için süngüler ve tank paletleri altındaki 
bugünkü ortam uygun görünmektedir. İşçi sini 
fı sendika özgürlüğüne karşı girişilen bu yo 
ğun saldırının hesabını hakin sınıflardan er 
geç soracaktır. işçi sınıfının öncü partisi 
TKP/ML önderliğinde işçi sınıfı ve tüm emek
çiler her saldırıya karşı direnecek ; bu sal 
dirilerin sorumlularını ve uygulayıcılarını 
unutmayacaktır l

Hakim sınıfların "yeni" hükümet i, progra - 
mmda "iş yeri huzuru sağlanması"nı temel 
maddelerden biri olarak ortaya koymuştur. On
ların iş yeri huzurunun sağlanmasından ne an 
l*dı>ını T’İt’cİ'vv işet aınıfh. cok İt4 bilmek

tedir. Tariş'in yiğit işçileri ; Mensucat 
Santralın yiğit işçileri; Demir Dökümün, Te
kelin yiğit işçileri ; Yiğit Deri işçileri. • 
bizler hakin sınıfların "iş yeri huzurunu" 
nasıl sağladığını iyi biliriz. Onlar iş yeri 
huzurunu ombinlerce askeri üzerimize salarak^ 
tanklarla, helikopterlerle üzerimize saldire 
rak sağlarlar. Onların iş yeri huzuru dediği 
bizi emeğimizi sömürüp zengin olan mülkleri
ne mülk katan asalakların, kompradorların, 
kan emici patronların "huzuru"dur. Bu huzu
ru" bozmak bizim görevimizdir 1

Hakim sınıfların yeni hükümeti demogojik 
bir biçimde "Türk işçisinin yurtseverliğine" 
seslenmekte, ve "yurtsever" Türk işçisinin 
tahriklere kapılmayacağını, iş yeri huzurunu 
sağlayacağını söylemektedir.

Türkiye'nin işçi sınıfı gerçekten de yur
dunu sever. Türkiye'nin işçi sınıfı, Türkiye- 
nin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin em 
peryalizme peşkeş çekilmesine karşıdır. 0, 
bunu, emperyalizm Milli Kurtuluş savaşı sıra 
sında ülkemizi doğrudan işgal ettiği şartlar 
da en ön saflarda dövüşerek göstermiştir. 
çi sınıfı ve emekçi halkımız, çeşitli mi11i- 

’ yeti erden Türkiye halkı emperyalizme karşı 
savaşırken; cephe gerisinde ceplerini şişi/** 
renler, emekçi halkı aldatarak emperyalizmle 
el altından pazarlıklar sürdürenler bugün 
Türkiye'de hakindirler, üretim araçları, iş 
yerleri bunların mülkiyetindedir. Bunlar bir 
yandan "yurtseverlik" adına ahkam keserken, 
diğer yandan emperyalizme uşaklık ederler. 
Bunların işçi sınıfıma "yurtseverliğine" 
seslenmesi adi bir demogojiden başka bir şey 
değildir. Bugün "yurtseverlik" emperyalizme 
ve onların uşaklarına karşı mücadele etmek
tir. Onlara huzur vermemektir. Onların fa - 
şist düzenini yerle bir etmektir! İşçi sını
fı ve tüm emekçi halk için gerçek "huzur" an 
cak işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk 
İktidarınla hüküm sürdüğü, sosyalizme yönel
miş, bağımsız bir Türkiye'de var olacaktırl

Faşist cuntanın "sağ" ve "sol" teröre kar 
şıyız" demogojisine kanmayalım. Cuntanın hü
kümet programı, Cunta şeflerinin açıklamala
rı ve pratik; cuntanın "sağ" ve "sol" terö
re değil, işçilere, köylülere, tüm emekçile 
re Türk olmayan milliyetlere özellikle Kürt 
milletine ; ve "sol" terörist adını taktık
ları devrimcilere düşman olduğunu göstermiş 
tir •

Görevimiz hakim sınıfların faşist düzeni 
ni yıkmak; halk demokrasisinin hüküm sürdü
ğü bağımsız Türkiye'yi yaratmaktır.

Bu görevi yerine getirmek, ancak Marka - 
izm-Leniniza silahı ile donanmış, lXP/MLnin 
önderliğinde birleşerek mümkündür.

Türkiye Komünist Partisi/Karksist-Leninn 
İst, tüm milliyetlerden emekçilere tek ve 
ğerçek kurtuluş yolunu; Demokratik Halk Dev 
rimi yolunu göstermektir 1
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KOMPRADOR PATRONLAR- AĞALAR- TEFECÎLER- 
FAŞİST PAŞALAR- İŞK0İCECÎLER-HAIKA 3ULM EDEN 
TÜM GERİCİLER I

BU ZULÜM VE SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ ELİNİZDEKİ 
SİLAHLARLA BAŞINIZA TIKACAĞIZ I

Temmuz ayı sonlarında Tunceli'nin Pertek 
kazanma bağlı Dere nahiyesindeki jandarma 
karakolu basılarak 12 05, bir de 14.1ü taban 
ca alı&dı* Olayda bir jandarma eri öldürüldü* 
Bu eylemi devrise! bir gurubuz gerçekleştir
diği söylenmektedir*

Bu olayı bahane eden faşist devlet güçle
ri, karadan ve havadan büyük bir taarruza 
geçtiler* Dere nahiyesi ve çevre köylerden 
500e yakın kadın, kıs, genç, İhtiyar, Kürt e 
Bekçisini gözaltına alarak günlerce toplana 
kamplarında tuttular. Tan hasat mevsiminde 
yapılan bu harekat, köylülerin haşatını tar
lada, harmanda bıraktı* Davarlar, sığırlar, 
günlerce başı boş bir şekilde, tahıl tarlala 
rınm içinde, bahçelerde, bos tanlarda dolaş~ 
tı* Ölenin, kaybolanın hesabı yok.

Günlerce işkenceye tabi tutulan bu köylü
lerden onlarca» hala gözaltında • Bütün bu 
baskılardan hiç bir şey elde edemeyen faşist 
güçler baskılarını yaygınlaştırarak, Hozat 
ve çevresinde insan avına devan ediyorlar. 
Hozat'm bir kaçı dışında bütün köyleri ba
sıldı* Baskınlar hala yoğun bir şekilde de »-

van ediyor* tamir'den getirilen komando bir
liklerinin desteğinde küfürler, hakaretler, 
gözdağılar devan ediyor.

Bütün bunlar, faşist devletin büyük bir 
korku ve telaş içinde olduğunu gösteriyor* 
Ana korkunun ölüne faydası yok< Bu faşist 
devleti, bu sülün düzenini, bunları yapanla 
n ellerindeki silahlarla parça parça yıka
cağız, yok edeceğizi

HAKİM SINIFLARIN HAIKIMIZA İĞNELİK HARE - 
KETLERİ VE FAŞİST OPERASYONLARI LANETLENDİ 1

8 Ağustos 1980 tarihinde Ovacık’ta 1000 
civarındaki kitle kanun dışı bir gösteri ya
parak, Çorun, Fatsa ve Dere nahiyesindeki fa 
şist operasyonları ve "bastırma" hareketleri 
ni protesto etti*

Faşist baskılan lanetleyen yürüyüş ve ai 
tingi Partiniz taraftarları, Devrine! Tol, ~ 
Devrine! Halkın Birliği, Devrine! Hal ki ■ Yo
lu taraftarlarının eylen birliği temelinde 
yapılarak derin bir sınıf kini ve çoşk^yla 
sonuçlandı*

3rle/W diğer bir özelliği de Devrine! Tol 
taraftarlarının, taraftarlarımızla "eylem 
birliği yapmama kararları"» "kaldırdıkları- 

( »" mitingde kitleye açıklasalar! oldu.
Miting'de devrine! akışların eylen birlik 

Terinin önen! vurgulandı. Dar gurupçuluk ve 
sekterlik mahkum edildi.

KAHROLSUN ORTADOĞU’DAKİ GERİCİ SAVAŞLAR

Îran-Irak arasında bir süredir devan ola
gelen «mır çatışmaları, Şylül ayının ikinci 
yarısında savaşa dönüştü. Irak*tak! fa^st 
Baas rejiminin başı Şaddan Kümeyi? ^^açları
nın tran 'dskl Humeyni rejimini devirene oldu 
ğunu açıkladı. Bu İran'daki devrindi kendi 
ülkesine sızmasından korkan Irak faşistleri
nin ve bütün Arap gericilerinin çıkarınadır. 
Ana İran'daki bugünkü rejimin devrilmesi sa 
deee Irak faşistlerinim ve tüm Arap gerici
lerinin değil, İran'da çıkarlarını geçici o 
larak yitiren tüm emperyalist güçlerin, özel 
likle de Amerikan emperyalistlerinin çıkarla 
rina uygundur*

İran ve Irak arasındaki milliyetçi temel
deki çelişmeler, bugün batılı emperyalistler 
öncelikle de Amerikan emperyalistleri tara - 
fmdan ustaca kışkırtılmakta; onlar bu savaş 
ile İran’da kendilerine bağımlı bir yönetim 

kurmaya çalı şarktadırlar. Savaşla birlikte 
İran’da batı emperyalizmi yanlısı güçler a - 
çık darbe hazırlıklarını yoğunlaştırmışlar^ 
dır* İran’ın Şah dönemiadeki en son başbakn 
nı Bahtiyar darbe çağrıları yapmaktadır. A- 
zılı bir komünist düşmanı olan Humeyni reji» 
ai batılı emperyalistler devirmek İstemek
tedir. Çünkü bu rejim militan anti-komünist 
olmasına rağmen, batılı emperyalistlerle bel 
1! anlaşmalar yapmasına rağmen, emperyalist
ler için yeterince güvenilir bir rejim değil 
dir. Bu rejim kitlelerin baskısı sonucu, ba
tılı emperyalistlerin belli çıkarlarını sazş 
sak sorunda kalmıştır ve kalmaktadır* işte 
batılı emperyalistleri rahatsız eden budur. 
Şimdi Irak-İran arası «deki savaştan onlar bu 
anaçlan doğrultusunda yararlanmaya çalışa - 
c aklardır*

Devası 4.sayfada
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CİN ■

Çin*11 revizyonist yöneticiler, daha önce 
haber verdiğiniz gibi, “kişiye tapmaya karşı 
mücadele" adına Çin'in çeşitli meydanların - 
dan Mao Zedung'un büst ve resimlerini uzak - 
laştırmşlardı. Şimdi onlar yakardaki resim
lerde görüldüğü gibi Lanla, Stalin'in, Marka 
ve Ekgela'in resimlerini de görünen yerler -

3aştarafl ^»sayfada
Bugünkü İrak-tren aamşı emperyalistle 

rin güdümünde gerici bir savaştır. Bu savaş* 
ta desteklenecek bir yan yoktur,Bu savaşın 
sorunlusu emperyalizmdir, İran ve Irak'tâki 
hakim sınıflar, halkları birbirine kırdırmak 
ta, milliyetçi çelişkileri körükleme k te i ran

, Te Irak halklarına ihanet etmektedirler. On
lar bu tavırları ile emperyalizmin bölgede
ki durumunu güçlendiruektedirler.

Gerek İran'da, gerek Irak*ta komünistle
rin görevi, kendi ülkelerindeki hakin sınıf
larla yüzünü teşhir etmek) savaştan devrin i 
çln yararlanmaya çalışmaktadır, İran'da, ba
tılı emperyalistlerin Hüseyni’yi devirmek in 
t esesi, onun re Jninin işçilere, köylülere,

den nmkl.aştı rıyorlar. Onların bu tavrı 
Marksizm-Leninism den ne kadar uzaklaştıkla
rını, artık şekilde bile Marksist-Leninist 
olduklarını söylemeye ihtiyaç duymadıklarını 
yozlaşmanın hangi boyutlara vardığım belge-* 
1 enektedir.

o o 
zmlıklara milli zulüm uyguladığı m gözler
den gizlememelidir.

Biz Türkiyeli komünistler bu gerici sava
şı lanetliyor) hanlı, Iraklı komünistlerin 
yananda olduğumuzu açıklıyoruz,

-------- -------------- - ------—___  O 9 O_______________________ _
Baştarafl 2, say fada

TKP/ML tün milliyetlerden emekçiler e, dev 
rinde zafer kazanmanın yolunu kırlık bölge 
larde üs alanları ve kurtarıl m ? bölgeler 
kurarak; şehirlerin kırlardan kuşatılması 
yolunu göstermektedir.

Yılgınlık yok 1 Görev başına .'
Komprador patron ağa devletini yıkacağız 1 
Halk İktidarım kuracağız !
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