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SOL Parti halkın acil sorunlarına
sahip çıkmak, bu tek adam diktası
altındaki karanlık düzeni değiştirmek için bir yürüyüş başlatıyor.
Halkı sokakta aç bırakan, salgın-

da, depremde öldüren bu zulme
son vermek, haraminin iktidarını
yenmek için birlikte yürümeye çağırıyoruz.
Bu ülkenin gençleri, kadınları, iş-

çileri, tüm emekçileri hayatlarından
memnun değil. Bir avuç sömürücü
zorba dışında kimse bu gidişattan
memnun değil. Kimse bu ülkede
mutlu değil.

Bu sömürü, baskı düzenini değiştireceğiz!
Değiştirmek için birleşelim!
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İKTİRAR HALKIN
SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

Görülüyor ki iktidar halkın sorunlarını çözemiyor. Aksine iktidardakiler
her gün derinleşen krizin kaynağı
durumundalar. Zorbalıkla, baskıyla,
halkı sindirerek iktidarlarını sürdürmeye

çalışıyorlar. Yönetemiyorlar, çözülüyorlar, tel tel dökülüyorlar. Ekonomideki
çöküş, Albayrak’ın gizemli istifası… Tek
adamdan mucize bekleyerek, kabine
değişikliği yaparak bu sorunu çöze-

mezler. Çünkü, asıl sorun bu rejimin
kendisinde, asıl sorun bu ucube tek
adam rejimin kendisinde, asıl sorun bu
sömürü düzeninin kanlı çarklarında…
Çözüm, toptan değiştirmekte…

Mücadelemiz haraminin saltanatını,
yobazın karanlığını toptan değiştirmek için!
Türkiye, 20 yılı bulan siyasal İslamcı
rejim altında çok yönlü sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Bu sorunlardan
ülkeyi kurtarmak, gerçek bir değişim
gerçekleştirmek dışında bir çözüm yolu
yok. Bu sorunlar sistemin makyajlan-

masıyla, çokça söylendiği üzere parlamenter sisteme dönüşle çözülemez.
Köklü sorunlarımız köklü bir dönüşümle
çözülebilir. Yoksa, hani şimdi ABD’de de
olduğu gibi Trump yerine makyajlanmış
bir Trump seçildiğinde, bu alacakaranlık

başka biçimlerde sürüp gider.
SOL Parti, bu karanlığın kökünü
kazıyacak bir devrimci dönüşüm için,
ülkemizi aydınlığa çıkaracak SOL bir
değişim için harekete geçiyor.

Tek Adam Gidecek Halk Yönetecek
Tek adam rejiminden ülkemiz
kurtarılmalı. Tek adam rejiminden
çıkış ve gerçek demokrasinin kurulması için anayasa dahi siyasi partiler ve seçim yasaları, özgürlükçü

bir anlayışla yenilenmeli. Demokrasi
sadece seçim değildir, demokrasi
Parlamentonun işlevlenmesiyle
sınırlı bir şey değildir. Yıllardır bu
ülkeyi, halk adına yönettiler. SOL

Lami Cimi Yok
Özel Hastaneleri, Okulları
Özelleştirilen Kamu Varlıklarını
Vurguncu Müteahhitlerini
Servetlerini Kamulaştıracağız

Parti, halkın kendi kendini yöneteceği bir demokrasinin nüvelerini
de bugünden yaratacak bir halk
demokrasisini kurmak için mücadele eder.

Fabrikaları, yer altı yer üste
zenginlikleri her şeyi sattılar.
Hastaneleri, okulları özelleştirdiler. Parası olanın hayatta kaldığı parası olmayanın salgında
öldüğü bir düzen kurdular. Bu
düzene son vereceğiz. SOL Parti, özel hastaneleri, özel okulları
kamulaştırılması için mücadele
edecek. Halkın olanı, halka

ait olanı halka geri vermek,
halkın vergileriyle zenginleşen
vurguncu müteahhitlerinin,
kamu kaynaklarıyla beslenen
tarikatların halktan aldığı her
şeyi geri almak için bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Bunların
hepsi halkındır, lami cimi yok
kamulaştıracağız, yine halkın
olacak.

Tarikatlar Kapatılacak Laiklik Gelecek
Türkiye tarikatların, cemaatlerin
yönettiği bir ülke olamaz. Her tür
pisliğin merkezi haline gelmiş tarikatlar kapatılmalıdır. Devlet içindeki

tarikat-cemaat kadroları tasfiye
edilmelidir. Eğitim başta olmak üzere
devlet laiklik temelinde yeniden kurulmalıdır. Laiklik yoksa karanlık var,

laiklik yoksa din sömürüsü var. Halkın
dini duygularını sömüren meczupların Ortaçağı karanlığını yeneceğiz,
laik bir ülke kuracağız.

Sermayenin Tahakkümüne Sona Erecek
İşsizlik ve Yoksulluk Bitecek
Açlık var, yoksulluk var, işsizlik var.
Çünkü fabrikalar kapatıldı, köylü üretemez hale geldi. Kölece çalışma koşulları
dayatıldı. Tüm bunları değiştireceğiz.

Fabrikalar açılacak, toprak işlenecek…
İşçiler, köylüler ürettiği hakkında söz
ve karar sahibi olacak. Kölece çalışma
koşulları sona erdirilecek, sermayenin

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

azgın sömürüsüne son verilecek. İşsizlik, yoksulluk, açlık bitecek. Sermayenin
tahakkümünü yeneceğiz.

ABD, NATO,
Emperyalist
Tekeller Gidecek
Tam Bağımsızlık
Gelecek
Türkiye’yi ekonomisiyle, siyasetiyle emperyalizme tam bir bağımlılık içine soktular. Bugün doğanın
talanından gıda üretimine her alanda
emperyalist tekellerin işgali ile
karşı karşıyayız. ABD ve NATO üsleri
ülkenin dört bir yanına konuşlanmış
durumda. Tam bağımsızlık mücadelesi sahte kabadayılanmayla değil
devrimcilikle mümkün. ABD’nin,
NATO’nun tüm askeri üslerini
kapatılmalı, ekonomik bağımlılığa
son verilmeli, emperyalist şirketlerin
elindeki her şeyi alıp hepsi ülkemizden kovulmalı. SOL Parti, tam
bağımsızlık mücadelesinin kararlı
sürdürücüsü olacak.

Kurucu Olan
Halktır
Halkın Örgütlü
Gücüdür
BAŞARACAĞIZ
Türkiye, bu siyasal İslam
belasından kurtarıp eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik temelinde
yeniden kuracağız. Yeniden kurucu
güç halktır, halkın örgütlü gücüdür.
Bunu başaracağız. Bunu birlikte
başaracağız. Geleceği için mücadele
eden gençler, ürettiğinin karşılığını
almak isteyen köylüler, emeğinin
çalınmasına hayır diyen işçiler,
özgürlük için sokakları dolduran
kadınlar… Tüm emekçiler, yurtsever
emekçi milyonlar birleşelim. Umut
başka yerde, başka güçlerde değil.
Tek umut halkın örgütlü gücünde.
Örgütlü gücümüzle bu karanlığı, bu
kötülüğün iktidarını, bu harami saltanatını yıkalım. Eşitliğin, özgürlüğün,
kardeşliğin ülkesini kuralım.

Değiştirmek İçin
Birleşelim
Bunca kötülük, bunca zorbalık
son bulsun. Sağın her türünün gerici
karanlık fikirlerinin çocuklarımızın
geleceği kuşatmasını kalksın. Bu
ablukayı dağıtmak için, Türkiye’nin
devrimci demokratik geleceğini
kurmak için birleşelim.
Bu kararlılıkla yürüyoruz. Değiştirmek için mücadele edeceğiz. Bu
mücadelede birlikte olalım.
SOL’da birleşelim, örgütlenelim
örgütlü gücümüzle DEĞİŞTİRELİM.
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