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İşçiler, emekçiler, bütün milliyetler- 
len halkımız •••

Bütün devrimciler, yoldaşlar,

Enternasyonal işçi sınıfının ve tüm ezi
len halkların demokrasi, bağımsızlık ve sos 
yalizm davası uğruna mücadelelerinde ver - 
dikleri şehitlerin kanları ile kızıllaşan 
1 Mayıs geliyor.

1 Mayıs işçi sınıfının ve tüm emekçile - 
rin birlik ve mücadele günüdür.

1 Mayıs bizim günümüzdür. Bütün 1 Mayıs
larda olduğu gibi, bu 1 Mayıs’ta da bütün 
dünyada sınıf bilinçli proletarya bu müca
dele gününü militan bir ruhla, devrimci ge
leneğine uygun bir biçimde kutlayacak.

Emperyalizme, sosyal emperyalizme ve her 
türlü gericiliğe karşı, enternasyonal prole 
tarya ve onun önderliğindeki ezilen halklar 
dünyâ devrim cephesinin bayraklarını, o şan 
ü kızıl bayrakları daha da yükseklere kal
dıracaklar.

İşçiler, emekçiler, bütün milliyetlerden 
halkımız !

1 Mayıs 19ÖO'e bütün dünyada işçi sini» 
fı ve ezilen halklar, emperyalistlerin ve 
sosyal emperyalistlerin savaş kışkırtıcılı
ğının arttığı şartlarda giriyor. Bunlar ha
rıl hani silahlanarak yeni bir dünya sava
şını hazırlıyorlar. Rus sosyal emperya - 
üstlerinin Afganistan’da yaptığı gibi açık 
işgal hareketlerine girişiyorlar. Amerikan 
emperyalistlerinin İran’da yaptığı gibi a - 
çık askeri saldırı hazırlıklarında bulunu - 
yorlar. Bugün yalnızca Rus sosyal emperya - 
lizmi ve Amerikan emperyalizmi savaş kış. - 
kırtmıyor. Onlar başta olmak üzere tüm em - 
peryalist büyük güçler ekonomilerini askeri 
leştiriyorlar ve savaşa hazırlanıyor!ar.Ar
tık kesinlikle karşı devrimin saflarında o- 
lan Çin’li revizyonist yöneticilerin önder
liğindeki ”Çin Halk Cumhuriyeti” de, batıü 
emperyalist güçlerin yanında emperyalistis
in savaş kışkırtıcılığında pay sahibi ol -
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tüm yarı-sömürge ülkelerde hakim sınıflar, 
emperyalistler arası bir savaş tehlikesi 
karşısında vatan-millet nutukları atarak e- 

( zilenlerin, sömürülenlerin emperyalistler a 
rası bir savaşta emperyalistlerin menfaatle 
ri uğruna birbirine kırdırılmasın! n ortamı
nı yaratmaya çabalamaktadır. Bu 1 Mayıs'ta 
bütün dünya işçi sınıfının ve ezilen halkla 
rın özel bir görevi; artan emperyalist sa
vaş tehlikesi karşısında tavır takınmak,em
peryalist savaş kışkırtıcılığını ve onların 
uşaklarını lânetlemektir. Bütün dünyada iş
çi sınıfı ve ezilen halklar için savunula - 
cak bir tek savaş vardır: o da ulusal ve 
sosyal kurtuluşlar için verilen devrimci sa 
vaşlardır. İşçi sınıfının ve ezilen halkla
rın emperyalist savaş tehditi ve hazırlık
ları karşısında vereceği bir tek cevap var
dır : Namluları gerçek düşmanlara, emperya
lizme, sosyal emperyalizme ve onların uşak
larına çevirmek. Devrimci savaşla emperya - 
lizmi ve uşaklarını mezara gömmek.

EMPERYALİST VE SOSYAL EMPERYALİST SAVAŞ 
KIŞKIRTICILARINI YOK EDECEĞİZ i

KAÜROLSUH EMPERYALİST SAVAŞ ! 
YAŞASIN DEVRİMCİ SAVAŞLAR l

KAHROLSUN EMPERYALİZM, SOSYAL EMPERYA - 
LİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK J

YAŞASIN PROLETER DÜNYA DEVRİMİ l

Devrimciler, yoldaşlar 1
Karşı-devrime karşı yürütülen devrimci 

mücadelede gerçek zafer ancak ve yalni z 
Marksist-Leninist ideolojinin ve bu ideolo
ji ile silahlanmış gerçek komünist partile
rinin önderliğinde mümkündür. Çünkü Marks - 
izm-Leni nizm proleter dünya devri minin bi
limidir. Bugün Markaj zm-Lenı ni zm dünya ça
pında yoğun bir saldırı karşısında bulunmak 
tadır. Ama yalnızca Mark s i zm-T.eni ni zme a - 
çık saldıranlardan gelmiyor tehlike. Marks- 
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izme en alçak saldırılarda bulunan ve 
Marksist-Leninist saflarda ağır tahribata 
yol açan Kruşçov tipi modern revizyonizm 
bugün hala yaygınlığını koruyor. Bu tip mo
dern revizyonizm bugün Rus sosyal emperya - 
lizmin yayılmacı, saldırgan siyasetine ide 
olojik temel oluyor» Rus sosyal emperyaliz
mine karşı çıkma adına herkesle birleşmeyi 
savunan Çin'li modern revizyonistler de 
Marksizm-Leninizme saldırıyorlar. "Avrupa 
Komünizmi" adı altında ortaya çıkan yeni 
bir tip modern revizyonizm, emperyalist e- . 
fendileri adına Markajzm-Lani n jzm * j n yan
lış olduğunu ispatlamak görevini üstlendi. 
Güya modern revizyonizme karşı çıkan yan- 
troçkist, maceracı akımlar da Markajzğ» - 
Leni ni zme saldırıyor. Bütün bu akı mİara kar 
şı, Marksizm-Leninizm'i savunma adına orta
ya çıkan AEP'nin başını çektiği yeni oportu 
nist bir akım da Markaj zm-T^ni nj zm * e «aldı - 
rıyor. Bu durumda bütün knmiinj atı ar j n göre
vi; Marksizm-Leninizm bilimine dört elle sa 
rılmak, Marksizm-leninizm’in ilkelerini 
her türlü çarpıtmaya, saldırıya karşı savun 
maktır.
REVİZYONİZM VE HER TÜRDEN OPORTÜNİZM 
YIKILACAK , MARKSİZM-LENİNİZM ZAİER 
KAZANACAKTIR i

İşçiler, köylüler, tüm emekçiler 1
1 Mayıs 1980*e ülkemizde devrimle karşı

devrim arasındaki ölüm*kalım mücadelesinin 
iyice yoğunlaştığı şartlarda giriyoruz. Em
peryalizmin uşağı komprador patronların ve 
toprak ağalarının faşist devleti işçilere, 
köylülere, tüm emekçilere alçakça saldırı - 
yor. İşçilerin grevlerine karşı Tariş'te, 
Mensucat Santral'da olduğu gibi onbinlerce 
askerle, tanklarla, helikopterlerle saldırı 
yor. Hemen hemen tüm Kürdistan bölgesinde 
ve işçi sınıfının yoğun olduğu tüm büyük 
şehirlerde sıkıyönetim hüküm sürüyor. Milli 
zulüm dayanılmaz boyutlara varıyor. Hakim 
sınıflar devrimcileri "Vur Enri" ile anyor. 
Hakim sınıflar bu 1 Mayıs'ın da devrimci mi 
litan bir ruhla kutlanmasını engellemek i,- 
çin elllerinden gelen her şeyi yapacaklar
dır. Onlar, geçen yıl İstanbul’da olduğu gi 
bi tüm sıkıyönetim bölgelerinde 1 Mayıs 
kutlamalarını yasaklayacaklardır.

Hakim sınıfların yardakçıları ve Rus sos 
yal emperyalizmi ni n uşakları olan T"K"P, 
TSÎP, TİP revizyonistleri ve revizyonist 
sendika ağalarının önderliğindeki DİSK de 
geçen yıl olduğu gibi , bu 1 Mayıs gösteri 
lerini de Rus sosyal emperya!i zmi ni n ve mo
dern revizyonizmin propaganda aracı olarak 
kullanmaya çalışacaktır. Bu günlerde işçi 
sınıfının mücadelesini kendi kuyruklarına 
takmak için "genel grev" propagandasına a - 
ğırlık veren modem revizyonistler, 1 Mayı
sı da bu konuda kullanmaya çalışacaklardır. 
Bu durumda görev; bulunduğumuz her yerde 1 
Mayıs’ı, onun devrimci ruhuna ve geleneğine 

ran yasağını dinlememek; yasakları çeşitli 
eylem biçimleriyle aşmaya çalışmak; modern 
revizyonistlerin 1 Mayıs’ı yozlaştırmasına 
izin vermemektir.

Devrimciler, yoldaşlar 1
1 Mayıs 1980 de hakim sınıfların azan fa 

şist saldırılarına karşı devrimin gücünü 
göstermek için biri eşelim. 1 Mayıs 1980 i 
faşist saldırılara karşı mücadelede kararlı 
olduğumuzu göstermenin bir aracı hal i na ge
tirelim. Devrimcilerin eylem biri iğinin ö 
nünde engel olarak dikilen , halk içinde 
düşmanlık körükleyen tekke şeflerinin etki
sini kıra!im»

Bu 1 Mayıs'ta faşistlerin ve sosyal fa - 
şistlerin provokasyonları, çeşitli oportu - 
nist gurupların provokasyona açık tavırları 
karşısında dikkatli olalım J

Emekçiler !
1 Mayıs'ta Türkiye'de devrimin yolunu, 

halk savaşı yolunu gösteren; işçi aım fi m n 
Marksi r.m-T.eni ni zm silahıyla donanmış öncü 
örgütü TKP/ML önderliğinde birleşelim 1

ülkemizde devrim mücadelesini hakim sı
nıfların şu veya bu kanadının kuyruğuna tek 
maya çalışanlara karşı TKP/ML önderliğin - 
de birleşelim 1

Devrim mücadelesini Rus sosyal emperya - 
lizminin menfaatleri için kullanmak isteyen 
lere karşı TKP/ML önderliğinde birleşelim!

Komprador patron ağa devletine ; faşizme 
karşı mücadeleyi saptırmak isteyen ; ülke - 
mizde halk savaşının yolunu karartıp reviz
yonistlerin "genel grev" çağrısının kuyruğu 
na takılan; halk güçlerinin eylem birliği ö 
nüne engeller diken; emekçileri uyutmaya 
kalkışan oportünistlerin peşinden gitmeye - 
lim 1 (

Milli zulüme karşı ulusların kendi kade
rini tayin hakkı ve bütün milliyetler için 
tam hak eşitliği yolunda TKP/ML önderliğin 
de birleşelim. Milliyetçiliğe karşı enter 
nasyonal i zm bayrağı altında toplanalım. Tüm 
mili jyati erden ezilen ve sömürülenlerin,dev 
rim mücadelesinde TKP/ML önderliğinde bir
liğini savunalım !

Bağımsız ve demokratik bir Türkiye için, 
komprador patron ağa devletini halk savaşı 
yolu ile yerle bir etmek, sosyalizm yolunda 
ilerleyen demokratik halk iktidarını kurmak 
için TKP/ML önderliğinde birleşelim l

TİKKO, TMLGB içinde örgütlenelim, silah
lanalım, yürüyelim halk savaşı yolunda zul
mün ve sömürünün üstüne!

KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ 
HAIJC İKTİDARI KURACAĞIZ 1

KIZIL 1 MAYIS İÇİN İLERİ t
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