Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

"Sol" maskeli
işbirlikçilere dikkat!

Türkiye İşçi Sınıfı bu yıl 1 Mayıs’ı
karşılarken dikkat etmemiz gereken birkaç
konuya değinmekte yarar görüyoruz. Her
soydan ve boydan sınıf düşmanlarımız,
sınıf savaşımının içeriğini boşaltarak,
çarpıtarak kamuoyunu etkilemeye
çalışacaklardır. Bu amaçla farklı araç ve
örgütlenmeleri kullanacaklardır ve basında
da yoğunlukla antipropagandalarını
yürüteceklerdir.
En başta sınıf savaşımının gücünü kırmak
için uzlaşmacı ve işbirlikçi mantığı
işleyecekler. Bu amaçla sınıf ve kitle
sendikacılığını hedefleyecekler. CHP ve
sosyaldemokratlar, uygulamaları ile bu
amaca çanak tutuyorlar. DİSK’i, CHP’nin
dümen suyunda tutmaya çalışıyorlar.
Süleyman Çelebi’nin CHP milletvekilliği
bunun en somut göstergesi. Yeni DİSK
yönetimi , yeni genel başkan Ekici bu
gidişe dur diyebilecek niteliktedir. DİSK’e
bağlı işkolu sendikaları ve Türkİş üyesi
“Sendikal Güç Birliği” platformu bileşeni
sendikalar bu planı bozmak , sınıf ve
kitle sendikacılığı ilkelerini tekrar
etkinleştirmek için ciddi çalışmalar
içindeler. Komünistler olarak bu çalışmada
işçi liderleri, işyeri işçi temsilcileri, sendika
temsilcileri, sendikaların eğitim ve
örgütlenme uzmanları nezdinde üzerimize
düşen görevleri daha etkin yerine getirmek
zorundayız.
İkinci tehlike Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi
ile Kürt Özgürlük Hareketi arasında çelişki
yaratmak ve sınıf hareketini bu yöntemle
bölme amaçlarıdır. Bu noktada da CHP,
SİP/”TKP” ve benzerleri AKP rejiminin
planlarına çanak tutmaktadır. Bu oyunu
bozmak komünistlerin görevidir. Sınıfın
tabanında burjuva propagandası temelinde
oluşan milliyetçi, ırkçı eğilimler ile
mücadele ideolojik mücadelemizde temel
bir rol oynamaktadır. Pratikte HDK
bileşenleri ile birlikte sendikalarda,
işyerlerinde ve işçi yatağı semtlerde
etkinliğin artırılması bu tehlikenin
panzehiridir. Türk ve Kürt halklarının
birlikte örgütlü mücadelesi Türkiye ve
Kürdistan Devrimci Hareketinin
başarısının olmazsa olmaz ön koşuludur.
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

1 Mayıs
Sınıf Savaşımında
Yeni Bir Aşama Olsun!
1 Mayıs işçi sınıfının birlikmücadeledayanışma
günüdür. Öncelikle bayramımızı bu bilinç ve içerikle
kutlayacağız. Sınıf uzlaşmacılığına, reformizme ve
onun her türlü maskeli liberal türüne karşı, işçi
sınıfının barış, demokrasi, devrim ve sosyalizm
mücadelesine katkıda bulunacak, onu daha
yükseltecek bir anlayışla bu yıl alanlarda olacağız.
İşçi sınıfının, sınıf mücadesindeki bağlaşıkları bu 1
Mayıs’ta da yine onunla beraber olacak.
Ulusal anlamda ekonomik krizin yükünün işçi sınıfı
ve geniş halk kitleleri tarafından taşınmayacağı,
kentsel dönüşüm adı altında işçi yatağı mahallelerin
yokedilmesinin kabul edilmeyeceği, kadın emekçilerin katmerli sömürüsüne dur
denileceği, eğitim sisteminin değiştirilmesi ile çocuk emeğinin sömürülmesinin
yasallaştırılmasına karşı çıkılacağı, Kürt halkına karşı ülkenin her yerinde
uygulanan baskı ve ayrımcılığa hayır deneceği, özellikle Türkiye Kürdistanında
halen sürmekte olan operasyonların ve köylüler üzerindeki baskıların lanetleneceği,
tüm antifaşist siyasi tutsakların serbest bırakılması istemlerinin yükseleceği bir
1 Mayıs’ı karşılıyoruz.
1 Mayıs aynı zamanda, bölgesel emperyal bir güç olma arzusu ile, ABD
emperyalizminin güdümünde Kuzey Afrika ve Orta Doğu ilkelerinde saldırgan
ve savaşçı dış politikalar uygulayan AKP rejimine dur deme günüdür. AKP rejimi,
Tunus, Mısır ve Libya’daki gelişmelerin tam olarak içindedir. Libya’da olduğu
gibi bugün de Suriye’deki yönetime karşı silahlı güçleri örgütlemekte, finanse
etmekte ve askeri olarak eğitip yönetmektedir. Suriye ve gelecekte İran’a karşı
ABD emperyalizminin maşası olarak savaş tamtamları çalınmasına son verilmelidir.
Kürecik üssü derhal kapatılmalıdır.
Sınıf ve kitle sendikacılığının güçlendirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Reformist,
uzlaşmacı, sınıfsal sınırları silikleştiren Hakİş, Türkİş, MemurSen, KamuSen
ve benzeri kuruluşların maskelerinin indirilmesi, işçi sınıfı ve tüm ücretli
emekçilerin DİSK ve KESK çatısı altında mücadelelerini güçlendirmeleri için
aydınlatıcı faaliyetin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkİş içinde kimi işkolu
sendikalarının sınıf sendikacılığı gelenekleri güçlendirilmelidir. Hakİş ve Türk
İş içinde, özellikle bölge örgütlerinde ve tabanda, hükümete yakın olmanın,
egemen sınıflara yakın olma anlamına geldiği ve bunun işçi sendikası olmanın
doğasına aykırı olduğu propaganda edilmelidir.
1 Mayıs 1977 katliamının failleri, onun planlayıcıları, düzenleyicileri ve uygulayıcıları
ortaya çıkarılmalıdır. Devletin gizli örgütlenmelerinin elindeki tüm belge ve
bilgiler açıklanmalıdır. Katiller ve onların azmettiricileri yargılanmalı ve organize
kitlesel katliam suçundan en ağır cezalara çarptırılmalıdır. 1 Mayıs 77 şehitlerinin
ailelerine tazminat verilmeli ve şehit ailelerinin yararlandığı tüm maddimanevi
haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.
Geçmiş 1 Mayıs’lardan farklı olarak, partimiz bu yıl, Nisan ayı içinde 1 Mayıs’ın
arifesinde bölgelerde, mahallelerde, işyerlerinde, köylerde, nahiyelerde sendikalar,
demokratik örgütler, HDK ve BDP tarafından “1 Mayıs Buluşmaları” düzenlenmesini
teşvik ederek, buluşmaların örgütlenmesinde yoldaşlarımızın, parti birimlerimizin
aktif katkı sağlamalarını öngörmüştür. Özellikle büyük şehirlerinin işçi yatağı
mahalleleri bu konuda gözbebeğimiz olacaktır. Bu alanda elde edeceğimiz
başarının oranı partimizin etkisinin göstergesi olacaktır.
Yine 1 Mayıs öncesi ve esnasında proletaryanın
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12 Eylül’ün Tüm Suçluları Halk Mahkemelerinde Yargılanacaktır!
“12 Eylül Davası” adı altında bir
dava 04 Nisan 2012 tarihinde
başlıyor. Davada yargılanan iki
faşist general Kenan Evren ve
Tahsin Şahinkaya olacak.
Bunların yargılanması ve ilk
davada tutuklanmalarının talep
edilmesi elzemdir. Yaş haddi
nedeniyle tutuklanmamalarının
savunulması yanlıştır. Bugün
yaşları ister 80 isterse 90 olsun,
bu iki general binlerce gencin
katilleridirler.
Onbinlerce devrimci onlar yüzünden
işkence görmüş, yargılanmış, haksız
yere uzun yıllar ceza yatmış,
vatandaşlıktan atıılmış, onlarcası idam
edilmiş, binlercesi sakat kalmıştır.
Onbinlerce devrimcinin aileleri bu
uygulamalardan nasiplerini almış,
ocaklarına incir dikilmiştir. Kendini
bu ülkenin sahibi zanneden, herşeyi
yapma hakkı olduklarını zanneden bu
iki general yargılanmalı ama aynı
zamanda
ömürlerinin
kalan
bölümlerini zindanlarda geçirmeli
dirler.
Ancak buraya kadar yazdıklarımız işin
sadece bir yanı. Bu yargılamanın gerçek
bir yargılama olabilmesi için 12 Eylül
faşist cuntasının tüm düzenleyicileri,
uygulayıcıları ve aktif destekçileri de
yargılanmalıdır. Biz biliyoruz ki faşizm
sermayenin en gerici ve en saldırgan
kanadının iktidarıdır. 12 Eylül ile 24
Ocak 1980 kararlarının engelsiz olarak
uygulanması, o dönemde 24 Ocak
kararlarına ve işçi sınıfının, yoksul
halkın haklarını gaspetmeye yönelik
engelleyici direniş hareketinin kırılması
amaçlanmıştır. Yükselen sınıf müca
delesi, onun siyasi, sendikal ve
demokratik örgütlerinin artan gücü,
ülke sathında yaygınlaşan grev ve
direnişler, işçi sınıfının grev ve
direnişlerine yönelik diğer katman
lardan gelişen dayanışma eylemleri
ve bir bütün olarak devrimci hareketin
gelişimi bu yolla engellenmek
istenmiştir. Gençlik, kadın, liseli, köylü
ve halk örgütlenmelerinin milyonlara
ulaşan eylemlilikleri, onların Kürt
halkının haklı talepleri ile birleşen
mücadeleleri, Kürt devrimcidemokat
hareketlerin önlenemeyen gelişmesi,
Türkiye Komünist Partisi’nin tüm bu
sayılan alanlardaki etkinliğine ek
olarak Kürdistan’da örgütlenmesinin
ciddi boyutlara ulaştığı koşullar
sermaye çevrelerinin uykularını

Adan’lar, Yılma Durak’lar, Ökkeş
Kenger’ler, Celal Adan’lar, İhsan
Kabadayı’lar, Rıza Müftüoğlu’lar
ve daha yüzlercesi. Bunların
yargılanmadığı bir 12 Eylül davası
12 Eylül ile hesaplaşamaz.

kaçırıyordu. Sermaye çevreleri, onların
o dönemde yayın yapan boyalı burjuva
basınının sahip ve kalemşörlerinin,
generallerin yoluna kırmızı halı
döşeyen siyasilerin, yargılanmadığı
bir 12 Eylül davası olamaz. Dolayısıyla,
Koç’lar, Sabancı’lar, Eczacıbaşı’lar,
Hürriyet, Günaydın, Tercüman
sermayedarları, onların kalemşörleri
Nazlı Ilıcak’lar, Rauf Tamer’ler, bütün
bu gelişmelerin düzenlenmesinde rol
oynayan Demirel’ler, Cindoruk’lar,
Kazan’lar, Asiltürk’ler yargılanmadan
12 Eylül yargılanmış olmaz. Bunlar
işin tepesindekiler. O günlerin
gazetelerine arşivlerde bir göz
atıldığında, saydığımız bu kesimlerin
temsilcilerinin neler yazdıklarını, hangi
yönde
açıklamalar
yaptıklarını
anımsayacaksınız. Balık hafızalı
olmayalım, geçmişte yaşananları
unutmayalım
ve
bugünün
koşullarından bakarak değerlendir
meyelim.
Bu saydıklarımızın uygulayıcıları,
tetikçileri. Onlar neden yargılanmıyor?
Çevik Bir’ler, Baki Tuğ’lar, Mehmet
Eymür’ler, Mete Altan’lar, Mehmet
Ağar’lar, Kemal Yazıcıoğlu’lar, Uğur
Gür’ler, Alaatin Yüksel’ler, Abdülkadir
Aksu’lar, diğer tüm işkenceciler, askeri
ve sivil cezaevi müdürleri, albayları,
teğmenleri, siyasi polis DAL grubu
elemanları... Bunların adları neden
iddianamede mevcut değil? Oktay Esat
Yıldıran ve Hiram Abbas gibi bazıları
hakettikleri cezayı aldılar. Peki onların
mesai arkadaşları neden bugün ellerini
kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyor
lar? O dönem MHP ve Ülkü
Ocaklarında yönetici görev yapan,
bugün “demokrasi havarisi” kesilen
Agah Oktay Güner’ler, Yaşar
Okuyan’lar,
Ramiz
Ongun’lar,
Muharrem
Şemsek’ler,
Şadi
Somuncuoğulları, Cengiz Gökçek’ler,
Namık Kemal Zeybek’ler, Enver
Altaylı’lar, Musa Serdar Çelebi’ler,
Nevzat
Kösoğlu’lar,
Avni
Çarsancaklı’lar, Mustafa Mit’ler, Celal

Bu sebeplerden ötürü bu dava
göstermeliktir. Bu dava sadece
kendini
demokrat
olarak
göstermek isteyen AKP rejiminin
danışıklı döğüşüdür. Bu savımızı
sağlamlaştırmak için Başbakan
Erdoğan’ın katil general Evren’e
Mehmet Ağar’ın oğlunun nikah
töreninde “sizin döneminizde İstanbul
Belediye Başkanı
olsaydım İstanbul’u
uçururdum” ifade
sini hatırlayalım.
Hele 2003 senesin
de
Erdoğan’ın
Evren’e “bu ülkenin sizin gibilere
ihtiyacı var” demesine ne demeli. Gül
Başbakan olduğunda Kenan Evren’i
sivil aracıyla arka kapıdan girerek
Kalender Orduevinde ziyaret etmesi.
Veya Evren’in, Abdullah Gül
Cumhurbaşkanı
olduktan sonra
onun Çankaya’da
ziyareti sırasında
sarfettiği sözleri
anımsayalım.
Bütün bu olanları olmamış olarak mı
kabul etmek lazım? Kimse kimseyi
kandıramaz. AKP rejimi bugün
varlığını Kenan Evren cuntasına
borçludur. Türkİslam sentezinin
devlet doktrini olarak yerleşmesini
sağlamanın, onun hem ekonomik hem
de siyası altyapısını oluşturulmasının
mimarı Evren’dir. Dolayısıyla bunların
12 Eylül’ü yargılamalarını beklemek
ancak saflık olur.
12 Eylül halk nezdinde, Türkiye İşçi
Sınıfı ve Kürt Özgürlük Hareketi
tarafından yargılanacaktır. Bunu
başarmanın yolu ise bu iki hareketin
antiemperyalist, antioligarşik halk
devrimini başarmalarına bağlıdır.
İşte o zaman Evren’lerden yukarıda
saydığımız ve sayamadığımız tüm
tetikçi ve uygulayıcılarına kadar tüm
suçlular
halk
mahkemelerinde
yargılanacaklardır. Bu bir hayal
değildir, gerçekçi ve ulaşılabilir bir
hedeftir.
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Kardeş Partilerden

» TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi

partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu.

» 650 bin kişi gözaltına alındı.

» 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.

» Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
» 7 bin kişi için idam cezası istendi.
» 517 kişiye idam cezası verildi.

» Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si idam edildi.

» İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.
» 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden
yargılandı.

» 98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan
yargılandı.

» 388 bin kişiye pasaport verilmedi.

» 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.
» 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

» 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti.
» 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.

» 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.

» 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı.
» 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.

» 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim
üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

» 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.
» Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
» 31 gazeteci cezaevine girdi.

» 300 gazeteci saldırıya uğradı.
» 3 gazeteci silahla öldürüldü.

» Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.

» 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
» 39 ton gazete ve dergi imha edildi.

» Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.
» 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
» 14 kişi açlık grevinde öldü.

» 16 kişi “kaçarken” vuruldu.
» 95 kişi “çatışmada” öldü.

» 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.
» 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.

Küba’nın Barış Elçisi “5’liye” Özgürlük!
Antonio, Ramón, René, Fernando, Gerardo
Kimdir bu “Küba 5’lisi”? Sözü çok fazla dolandırmaya
gerek yok. Gizlenecek, saklanacak, inkar edilecek bir
konu da yok. “Küba 5’lisi” bir çoklarına göre “ajan” ,
“casus”, “istihbaratçı”, “gizli servis elemanı”, bize göre
ise “barış elçisi”. Onlar sosyalist Küba’nın ABD
emperyalizminin saldırı, suikast, işgal, sabotaj etkinliklerini
zamanında tespit etmek ve ülkelerini bu tezgahlara karşı
korumak için görev üstlenen barış elçileridirler. Onların
sayesinde Küba halkı onyıllardır yataklarında rahat
uyuyabilmiş ve saldırganlar amaçlarına ulaşamamışlardır.
Komünist Partisi üyesi olarak ülke idaresinde, parti
organlarında, işletme birimlerinde, sendikalarda, mahalle
ve semt komitelerinde, silahlı kuvvetlerde görev üstlenmek
ne ise, ülke savunması için barış elçisi olarak görev
üstlenmek de böyle bir görevdir. Barış elçileri gözle
görünmeyen cephelerde savaşa katılırlar, ancak onların
sayesinde gözle görülen cephede savaş başarıya ulaşır.
Üstlendikleri görev bu denli önem taşımaktadır.
ABD emperyalizmi “Domuzlar Körfezi” yenilgisinden
ders almamış olacak ki, Sosyalist Küba’nın tarihi boyunca
binlerce defa sabotaj ve saldırılara baş vurdu, onlarca,
yüzlerce defa Küba devriminin önderi Kumandan Fidel’e
yönelik suikast denemelerinde bulundu. İşte, bunlarının
tümünün boşa çıkarılabilmesi “barış elçilerinin” başarılı
çalışmalarının sonucudur.
Bu kadar kapsamlı ve tehlikeli bir çalışma ortamında,
düşmanın kalbinin içinde, yani ABD toprakları özerinde
yürütülen bu tür faaliyetlerde bazen zaiyat verilmesi,
istenmeyen bir sonuç olsa dahi mümkündür. Küba
5’lisinin başına gelen de budur. Savaşın diğer cephelerinde
nasıl ki bazen zaiyat ve gerilemeler yaşanıyorsa, bu olay
da bu alanda yaşanan benzer bir olaydır. Aslında ABD
emperyalistlerinin ele geçirdiği barış elçisi sayısı on’dur.
Neki bunların beşi itirafçı rolü oynayarak 12 yıllık cezalar
ile olayı atlatmışlardır. Bunların “itirafçılığının” ne denli
gerçek itirafçılık olduğunu, belki de bu davranışın da
yerine getirdikleri görevin bir parçası olup olmadığını
bizim bugün için değerlendirmemiz mümkün değildir.
Bunu ilerde tarih olarak göreceğiz ve öğreneceğiz. Onun
için konunun bu yanı üzerinde fazla durmamak gerekiyor.
Antonio, Ramón, René, Fernando ve Gerardo, yani “Küba
5’lisi” ise uzun yargılamalar, tecritler ve işkenceler
sonunda ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardır.
15 yıldan ikişer defa ömür boyu ağır hapis’e kadar çeşitli
ağır cezalar aldılar. Ne yaptı bu Küba 5’lisi? ABD
topraklarına sanki Küba’dan kaçan yurttaşlar gibi sızarak,
mesleklerinde görev üstlenerek, Küba’dan kaçan ve
Florida’da CİA denetiminde
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Birinci sayfadan devam

Üçüncü tehlike, AKP rejiminin liberal dönekler vasıtasıyla
sendikal hareketi sınıf karakterinden uzaklaştırarak din
temelli bir anlayışa çekme çalışmalarıdır. Bu amaçla
Hakİş, Türkİş, KamuSen ve MemurSen onların çalışma
platformlarıdır. Mustafa Paçal gibi eski T.Madenİş üyesi
ve TKP üyesi kadroları Hakİş genel sekreter yardımcılığına
kadar getirmeleri boşuna değildir. Mustafa Paçal hem
bu görevi sürdürüyor hem de AKP siyaset akademisinde
ders veren N.Yağcı’nın talimatları doğrultusunda “küyerel”
sayfalarında liberal inciler döktürüyor. AKP rejiminin
görevlileri olan dönekleri deşifre etmek komünistlerin
görevidir. Bunlar yıllarca yetiştikleri Parti’de öğrendiklerini
bugün sınıf düşmanının hizmetine sunmaktadırlar. Hak
İş’in en büyük sendikal konfederasyon durumuna getirilme
projesi planın bir parçasıdır.
Dolayısıyla CHP, SİP/”TKP” ve dönek liberallerin yolu,
üstlendikleri görev itibarı ile yine kesişiyor. Türkiye İşçi
Sınıfı Hareketi ile Kürt Özgürlük Hareketinin birliğini
güçlendirmek, burjuva ideolojisine karşı sınıf bilincini
geliştirmek, egemen sınıflarının oyunlarını bozmak,
komünistlerin diğer sosyalist güçler ile eylem birliği
içinde en önemli görevleri arasındadır. Türkiye Komünist
Partisi tüm örgüt ve üyelerini öncü rollerini yerine
getirmekle görevlendirmiştir. Bu güç, bu yıl 1 Mayıs’larda,
özellikle İstanbul ve Diyarbakır’da ama aynı zamanda
Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Batman ve Trabzon’da
egemen sınıflara ve onların “sol” maskeli işbirlikçilerine
gerekli yanıtı verecektir.

1 Mayıs Sınıf Savaşımında ...
Birinci sayfadan devam

uluslararası dayanışmasının önemini genç kuşak işçilere
anlatmak, devrim ve sosyalizm mücadelesinin uluslararası bir
sınıf mücadelesi olduğu gerçeğinin vurgulanması önem
taşımaktadır. Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’da
işçi sınıfının örgütlediği genel grevlerin önemi vurgulanacak,
işçi sınıfının elindeki üretimi durdurma gücünün hayatı
durdurma gücünde olduğu bilince çıkarılacaktır. Bu konuda
DİSK öncülüğünde ülkemizde gerçekleştirilen 1516 Büyük İşçi
Direnişinin, MESS direnişinin, 17 Mart 1978 Genel Uyarı
Grevinin deneyleri aktarılmalıdır. Bu direnişlerin ancak ve
ancak DİSK’in sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini savunan ve
uygulayan anlayışıyla ve de Türkiye Komünist Partisi
öncülüğünde gerçekleştirilebileceğini bize şanlı tarihimiz
öğretiyor.
Partimizin üye ve yandaşları bu yıl da 1 Mayıs’a, görev yaptıkları
ve üyesi oldukları sendikaların, demokratik örgütlerin, gençlik,
kadın, köylü örgütlerinin, BDP ve HDK saflarında katılacaklardır.
1 Mayıs’ın coşkulu ve disiplinli geçmesi, yeni kuşaklara öğretici
olması için, 1 Mayıs öncesi halk buluşmalarında ve 1 Mayıs’ta
alanlarda partililik görevlerini yerine getireceklerdir.
Yaşasın 1 Mayıs !
Yaşasın Türk, Kürt ve diğer uluslardan proleterlerin şanlı
mücadelesi !
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi !
Yaşasın Sosyalizm !
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !
Türkiye Komünist Partisi
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Kardeş Partilerden
Üçüncü sayfadan devam...

faaliyet yürüten karşıdevrimci kontra ordusunun içinde
çalışmışlardır. Küba’ya karşı düzenlenecek kontra
operasyonlarını zamanında öğrenip bilgileri merkezlerine
ulaştırarak, bu silahlı kontra çetelerinin eylemlerinin boşa
çıkarılmasını sağlamışlardır. Bu sayede Küba ile ABD arasında
bir savaş olması önlenmiştir. Yani barış korunmuştur. Onun
için biz onları “barış elçisi” olarak adlandırıyoruz.”Red
Avispa” yani “Kızıl Örümcek Ağı” olarak da adlandırılan bu
ekip misyonlarını düşman tarafından deşifre edilinceye
kadar başarıyla tamamlamışlardır. Onların deşifre edilmesi
Sosyalist Küba’nın güvenliğini sağlaması için bu tür
çalışmaların tümünün deşifre olduğu anlamına gelmez. Eğer
öyle olsaydı, onların deşifre olduğu 1998 yılından beri geçen
14 sene zarfında onlarca ABD saldırısı ve provokasyonu
başarıya ulaşırdı. Bu ekip 90’lı yıllarda 170 tane saldırının
boşa çıkarılmasını sağlamıştır.

Küba 5’lisinden en hafif ceza alan, yani sadece 15 yıl hapis
cezası alan Rene, iyi halden dolayı şartlı tahliye edilmiş
ancak ABD’yi terketmesi engellenmiştir. Özel bir izinle 30
Mart 2012’de iki haftalığına ölüm döşeğinde olan annesini
Küba’da ziyaret etmesine izin verilmiş ve akabinde, diğer
yoldaşlarının tutukluluk koşullarını tehlikeye atmamak için
tekrar ABD’ye dönmüştür.
Küba 5’lisinin koşulsuz, şartsız serbest bırakılması, ve
ülkelerine dönmelerinin sağlanması için yıllardır uluslararası
bir kampanya sürdürülmektedir. Ülkemizde de Küba
Büyükelçiliği vasıtasıyla sürdürülen bu kampanya belirli
sonuçlar alınmasında yararlı olmuştur. Şimdi, Birleşmiş
Milletler Örgütü nezdinde yürütülen girişimler ile Küba
5’lisinin, Küba’nın elinde tutuklu bulunan ABD ajanları ile
mübadelesi yoluyla serbest kalıp ülkelerine dönmeleri
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Komünist Partisi, bu savaşımda Küba halkının,
Sosyalist Küba’nın ve kardeş Küba Komünist Partisi’nin
yanındadır. Komünistler, bu alanda dayanışma faaliyetlerini
yürütürken aynı zamanda bu somut olayı sınıf savaşımının
bir boyutu olarak ele almakta ve sınıf düşmanlarımızın eğer
engel olunmazsa nelere kadir olduklarını kitlelere anlatmakta
bir örnek olarak değerlendirmektedirler. Sınıf savaşımının
ömrünü doldurduğu, sınıfsal sorunlar yerine global sorunların
birincil önem taşıdığı yönlü liberal “sol” safsatalara karşı
ideolojik mücadelede bu olay somut bir olgu olarak ele
alınmalıdır.
Türkiye Komünist Partisi yiğit Küba 5’lisini selamlıyor. Küba
5’lisi şartsız koşulsuz serbest bırakılmalı ve topraklarına
dönmeleri sağlanmalıdır.
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Ederi 50 Kuruş

