ÇETELERE MAFYALARA TARİKATLARA DEĞİL
SÖZ DE YETKİ DE KARAR DA HALKA

Öyle bir çürümüşlük yaratıldı ki ülkenin kaderinde halkın değil, mafyanın, çetenin sözü geçiyor.
Ülkenin birikimlerine mafyanın marifetiyle bir avuç sömürücü zorba el koyuyor. Halk ise büyük bir
yoksullukla, işsizlikle yüz yüze bırakılıyor. Onların çocukları lüks ve şatafat içinde yaşarken emekçi
halk çocukları geleceksizleştiriliyor. Bu adaletsizliğe ve zorbalığa hayır diyoruz! Ülkemizin tepesine
çöreklenmiş bu soygunculardan hesap sormak için mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.
10 HAZİRAN

Ülkenin bu karanlığını kabul
etmiyoruz. Mafyalar ve çeteler üzerinde yükselen bu rejim
ülkemizi büyük bir çürümeye
sürükledi. Dün iktidar ortalığı
olan bir mafya lideri kendisinin
de parçası olduğu suçların bir
kısmını itiraf ediyor. Bu buzdağının ancak görünebilen
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kısmıdır. Uyuşturucu trafikleri,
siyasi cinayetler, yağmacılık ve
diğerleri tüm bunlar halka ve
ülkeye karşı işlenen suçlardır. Bu
suçların üzerinin kapatılmasına
izin vermeyeceğiz. Temizleyelim! Adalet, demokrasi, laiklik ve
bağımsızlık temelinde Türkiye’yi
yeniden kurma zamanıdır.

YA ÇETELER DÜZENİ YA DEMOKRASİ
Görülüyor ki devlet mafya, çete, tarikatlar ve yandaş
yağmacı sermaye tarafından
paylaşılmış durumda. Bunun nedeni ve sorumlusu ise
demokrasinin kırıntısını dahi
bırakmayan, anayasa ve ya-

saları fiilen geçersizleştiren,
yargıyı kendi aparatı haline
getiren tek adam rejimidir. O
yüzden gerçek bir temizlenme
ve hesaplaşma tek adam rejimine son vermekle mümkün
olabilecektir.
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KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Sol Gündem
YURTTAŞ SEFERBERLİĞİNE KATIL
Tüylerimiz ürpererek ülkemizde hukuksuzlukların,
yolsuzlukların, kirli ilişkilerin korkunç boyutlara gelmesine tanık oluyoruz. “Vatan, millet, bayrak, mukaddesat” nutuklarının gölgesine sığınan siyasetçilerin,
bürokratların, mafya mensuplarının işbirliği içerisinde
ağır suçlara ortak olduğunu görüyoruz.
Biz bu ülkenin temiz, dürüst, demokrasiden ve
özgürlüklerden yana yurttaşlarıyız.
Korkmadan, çekinmeden, geri adım atmadan, bu
karanlığın üzerine gitmek, ülkemizi aydınlığa çıkarmak sorumluluğunu hissediyoruz. Olan biteni aksiyon
dizileri gibi izlemeye, sessiz kalmaya artık hakkımız
bulunmadığının farkındayız. Ülkemizi karanlıktan

aydınlığa çıkarmak için başlattığımız yurttaş seferberliğine sen de katıl. Yurttaş Seferberliği ile tüm iddiaların araştırılması, suçluların yargılanması için birlikte
mücadele edelim.

MÜCADELEYE KATILIN BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM
Bu karanlığı değiştirmenin tek bir yolu var: o
da örgütlü toplumsal mücadeledir. Bizim adımıza
kimse bu açlığa ve karanlığa son vermeyecek. Siyaset para babalarının, yağmacıların elinde oyunca
oldukça değişmesi istediğimiz her şey aynı kalmaya devam edecek. Değiştirecek gücü olan halktır,

halkın örgütlü mücadelesidir. Şimdi artık olup
biteni izleme zamanı değildir. Şimdi, ‘hadi seçimi
bekleyelim’ aymazlığıyla olup bitene karşı susma
ve bekleme zamanı değildir. Şimdi tam da mücadele zamanıdır. Mücadeleye katılın, SOL’a katılın
birlikte değiştirelim!

SAĞ ÜLKEYİ ÇÜRÜTTÜ
YENİDEN KURMAK İÇİN
ŞİMDİ SOL ZAMANI
Sağ zihniyet ülkeyi çürüttü. Tarikati, cemaati,
mafyası, çetesi hep birlikte bu koyu karanlığı
yarattılar.
Demokrasinin kırıntısı dahi kalmadı. Laiklik
yok edildi. Ülkenin tüm kaynakları ve birikimleri
yağmalandı. Toplum milliyetçilik ve mezhepçilikle
parçalandı.
Bu çürümüşlüğe son vermek, eşitlik, özgür-

SOL Parti Genel Merkezi
Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay Ankara

lük, demokrasi, bağımsızlık ekseninde yeniden
kurmak solla, solun değerleriyle mümkün. Bunu
başarabiliriz. Örgütlü mücadele ile kazanabilir,
iyiliği ve güzelliği çoğaltarak memleketimiz bu
kötülük iktidarından kurtarabiliriz. Bunun için
sen de mücadeleye katıl, SOL Parti’ye katıl sağın
çürümüşlüğüne karşı SOL’un taze nefesini her
yere yayalım.

YENİDEN
KURULUŞ
İÇİN SOL
ZAMANI

Suçlar, itiraflar ortalığa
saçılıyor...
Ne araştırılıyor, ne soruşturuluyor... Aksine araştırılsın
diyenler soruşturuluyor, tüm
kirliliklerin üzeri kapatılıyor.
Her şey açık ve net ortada!
Halk açlık ve yoksulluğa
sürüklenirken; onlar ülkenin
milyon dolarlarına el koyup
şatafat içinde yaşıyor.
Memleket bu büyük ÇÜRÜME’nin içine hapsediliyor!
Hepimiz aynı soruyu soruyoruz, peki nasıl değişecek?
Yıllardır birilerinin halk
adına, halk için bir şeyleri düzelteceğini söylüyor. Her kriz
anında bir kahramanın dünyayı
kurtaracağı yalanı söyleniyor.
Bu BÜYÜK YALAN’ı bir yana
koymanın da zamanı geldi!
Değiştirebilecek olan tek
güç halktır, halkın örgütlü
gücüdür!
Haklarımızı ve demokrasiyi
bize kimse bahşetmeyecek.
Tarihin her döneminde
haklarını alanlar, hakları için örgütlenerek mücadele edenler
olmuştur.
Bugün de farklı olmayacak!
Birleşerek şimdi bu kötülüğün iktidarına karşı ülkemizi
laiklik, özgürlük, demokrasi ve
adalet temelinde yeniden kurmak için mücadeleyi büyütme
zamanı.
SOL Parti’ye katılın! Sözü,
yetkiyi ve kararı paylaşan
kolektif bir siyaseti birlikte
yaratarak büyük DEĞİŞİM
hareketini başlatalım.
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