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ŞİMDİ ÖRGÜTLENME ZAMANI
Şİ M D İ SOL Z AM ANI
SOL Parti, 'Şimdi Örgütlenme Zamanı' çağrısıyla yurdun pek çok noktada yeni üyeleriyle
buluşmalar gerçeleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda,
sanatçı Nejat İşler ve şair Haydar Ergülen'in de
katıldığı SOL Parti, ilçe ve birimlerde Partiye
katılan yeni üyelerle tanışma toplantıları ile
örgütlenme çağrılarını sürdüryor.

Sinop İl Kongresi
Gerçekleştirildi

SOL Parti, Sinop'ta Gerze, Ayancık
ve Merkez ilçe kongrelerinin ardından il
kongresini de gerçekleştirdi. Başkanlar
Kurulu Üyesi Önder İşleyen'in de katıldığı
Kongre ile Sinop'ta seçim örgütlenmesi
de tamamlanmış oldu. SOL Parti, geçtiğimiz aylarda seçim yeterlilik barajını
da aşarak seçimlere katılma hakkını
kazanmıştı. Pandemi kısıtlılıkları nedeniyle gerçekleşemeyen il kongreleri ve il
kuruluşları ise bu dönemde gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde ise Sinop il
binasının açılışı gerçekleştirilecek.

SOL Parti
Haziran Ayında
72 Yeni Üyeye
Merhaba Dedi
SOL Parti, yeni üyelerle zoom
üzerinden tanışma toplantısı ve
ilçe ve illerde üyelerle buluşmalar gerçekleştirildi.

Samsun, Manisa, Ankara ve
İstanbul'da Yeni Üyelere
Buluşmalar Gerçekleşti
SOL Parti, bu hafta sonu pek çok noktada yeni üye
buluşmaları gerçekleştirdi. Ankara'da Ayrancı SOL
Kültür'de, Samsun'da, Manisa ve İstanbul'un çeşitli
noktalarında gerçekleşen buluşmalarda yeni üyelere
rozet takılarak merhaba denildi. SOL Parti'nin kuruluş
çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantılarda örgütlenme ve mücadele çağrısı yapıldı. İstanbul'da Avcılar
ve Şişli buluşmalarında konuşan MYK Üyesi ve Eğitim
Politikaları Sözcüsü Esen Karaküçük: 'Hoşgeldiniz, ne
iyi ettiniz de geldiniz. Bu mafya, çete, tarikat karanlığını yenmek için her gün biraz daha güçlenmeye
devam ediyoruz.' dedi. Manisa'nın, Alaşehir, Salihli,
Akhisar buluşmalarına katılan MYK üyesi Ozan Sürer
de 'Örgütlü bir mücadele ile kazanabileceğimizi biliyoruz. SOL Parti, ülkenin her noktasında örgütlenme
ve mücadele seferberliğini büyütmeye devam edecek'
dedi.
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YA ÇETELER YA DEMOKRASİ
KARANLIKTAN AYDINLIĞA
YURTTAŞ SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Mafya, çete, tarikat karanlığına karşı yurttaş seferberliği başlatan SOL Parti pek çok noktada basın açıklaması gerçekleştirdi. Karanlıktan Aydınlığa Yurttaş Seferberliği kapsamında imza
toplama çalışması da açılan standtlarla sürdürüldü. SOL Parti, ortaya çıkan ve üzeri kapatılmaya
çalışılan suçlara ilişkin olarak açacağı davaları yurtaşların ortak iradesi haline getirmek üzere
imza kampanyası yürütüyor. İmza çalışmaları kimi noktalarda engellemelere de uğruyor. Ankara
Mamak'ta 'Ya Çeteler Ya Demokrasi' pankartı asan iki parti üyesi gözaltına alındı. Öte yandan
imza kampanyası internet üzerinden de sürdürülüyor. Solparti.org adresine girerek kampanyaya
imza atılabilir.

Edirne

Samsun

Sefaköy

Aydın

Metin Lokumcu Davası
Trabzon'da görülen davaya, SOL
Parti PM Üyesi Alper Taş ve Artvin
İl Başkanı Sercan Dede ile birlikte,
Trabzon il örgütü eyelerimiz katıldı.
Görevsizlik kararı verilen mahkeme
sonunda konuşan Sercan Dede, 'Metin
Lokumcu'nun ayak izlerinin takipçisiyiz. 'dedi.

Morales'ten SOL Parti'ye

Dayanışma Mesajı

Bolivya'nın sosyalist lideri Evo
Morales SOL Parti'ye dayanışma mesajı göndererek, 'yalnızca Türkiye ve
Bolivya'da değil tüm dünyada yoksulluğu yenmek için dayanışmayla'.

AFGANİSTAN'DA ABD VE NATO
JANDARMALIĞINA HAYIR
ABD ve diğer NATO
güçleri hızla Afganistan’dan çekiliyor. Taliban
ülkede gücünü artırırken
NATO destekli Afganistan yönetimi giderek
kontrolünü yitiriyor. Üstelik eski Afgan mücahitleri yönetimle pazarlık halinde ganimetler
karşılığında yeniden
denkleme dahil olmaya
çalışıyor. Biden yönetimi
hem askeri başarısızlık
hem de savaşın getirdiği

büyük ekonomik maliyet
sebebiyle bir an önce
Afganistan’ı terk etme
telaşı içerisinde.
Öte yandan Amerikan emperyalizmi bu
fiyaskonun üzerinin
örtülmesi için yerine
“vekil güçler” bırakmak
istiyor. İlk akla gelen
ülke de birçok konuda
eli Washington’a bağlı
olan Türkiye oluyor.

Afganistan'ı Kanlı Bir
İç Savaş Bekliyor
Afganistan’ı zor günler
ve kanlı bir iç savaşın beklediği ortada.
Kabil’de konuşlanacak
vekalet güçleri de büyük
bir risk altına girecek,
fiilen işgalci durumuna
düşecektir. Ayrıca ABD
güçleri çekilince arkada
bırakacakları aileleriyle
50 bin kişiye de sığınacak ülke aranıyor. Bu konuda da Katar, Birleşik

Arap Emirlikleri, Kuveyt
ve Bahreyn’in yanında
Türkiye’nin de adı geçiyor. Burada da gerici
Körfez ülkeleriyle aynı
kategoriye sokulmak
bile başlı başına üzüntü
vericidir.Türkiye ABD ve
NATO emperyalizminin
jandarması sıfatıyla asla
Afganistan macerasına
girmemelidir.

