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Yaşad^ı ğı ü-ı]_ J E,ünf er son derece önenli o1aylarla dolu.-
Büyijk burjuvazİş cllonoı,-ıik buna]ımrnı siyısi bunalrına dönüstürcrck, her
geçen gün c]emckrasid.cn ayrılna, uzaklaşiıa eğilimini öne çlkarmaktadır"
Siyasi cina_r,etler kitlese1 katliaiılar halinde sü,rdürülnelçte, gizli-açıir
faşis t örgü tlenraele r yurdun d.ört bir yanrnıia eylerne soku,lnakt9, terör
genişle ti 1mc:rte dir 

"
ilu,İTriıİ ZMİI ço Ztilrsüz],üĞl]

Kapitalist sistemde sernaye sınıfı ile işçi, e.iıekçi
sın].flır uzlaşmaz çıkar çclişkileriy1; ayrrlnr:ılardrr" Se rmayenin
büyürıesi, geniş haliı yığınlarrnın yoksullaçnas:.n].; burjuvaziııin k6rle-
rının yükselnesi işçi s:-nıfının ücret}erinin düş;rıesiı-ı_i zorunlu krlar.
3u olgu ka!italizııin zorunlu, evrense1 ve teıne1 kuralıdrr" I(apitılist
dünyanın h.er ye rindc o1duğu gibi Türkiy-e ı de de büyük bı;rjuvazi ei:oiıonik
sömürüıünü sürdürebiliıek vc artrrebiliıek için işçi ve emc}ıQile r karş]"-
sınde lıaskr ve te rör politikas:.nr yürütı:e }ı, zaman zaman birinİ diğıerinin
önüne ',;oynak zorundşdrr. Genellikle buna]ırnlı döııemlerde geniş yı!ın-
]_arln e ]ic a oiııik-d etno ].çre tik taleplcri baskıyla, sesleri zorla boğu'liıak
istenlr," Bu5ün kredj-, tclcnoloji, finansınan, döviz ve pazar sorunlarıyla
karşı karşıya bulunın ve kapitaJ_iıınirr J<açı.nıloaz dar boğazlarıııın biriıı-
den. geçmekte o1an lıüyük burjuvazi, soıun1;;rını çözebilrnek için bir
yaııda d.evalüasyon, cmba11 o, I}.,TF kredileri gibi ironu]arda CI{| hükümetini
çıkarları cloğrultusunda lrare];ete geçirmiş" öte yanda gelişen, geı}iş-
1eyen topJ.umsa1 deiaokratik ıııuhalefe ti bıskı, zar ve cinsy,:tlcrle sindi-
.Pe-bilmek- izere gizi.i- açrk fasist ör,3ütle ri İ;ıldıny.ı geçirnir-ctir"

Bijy.r j( DUR juv,ı.zi, ETiO}TOlliK çr]:i]i]-:ZD,,,,li KURTUliiııiK
IÇI}ı S;lD_ı]ıTYOR

. 3üyük burjuvazi siya si cin"-;;etl_erdeır kitlesel katliaml.ıra
yönelirlcen işçi, ernekçi y:.ğınlarr Jn ld:.ri-ın., korkutma taktikf erini insaf-
sazca9 insenlık adıne utanç verici bol1utlarda rıyı,ırlai,laktüdr r. Kahvelcr, '

rneyilanlar, o}.ıı1 çıkışları ]ıcdef seçilııişse, iısanların bir arada jıufun-
dukla11 her yer boinbalanıı vt, j.iurşun]arna al,anı, ha ]"ine gelrcişse, toplu
öldürıne yönterıleri bir savaç kuralr olrıuşsa; iıunları basj.t, tesadüfi,
.birkaç tıcani ruhlununll isi ofara]r gir,ınek saf].:_kban öte tarilıin ve işçi
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emekçİ slnlflarur af f e trne y ece(:ji bj_r |]rane t, o1acaktır. Sİstenli, düzenli
bir saldırr ile topluınsal Jıa şam]_n her alenı ve her an1 tehdi_t edilrnelr-
tedir. Büyük burjuvazinin desteği ve kontrolij altında sürdlirülen salda-
!11ar:-n İstanbulı da gelcilği nokta yr.ldlrma, sindirne ve ]ıorkutnadan öte
denıokrasid,elı ayrllrna eğilin1e rini n gljçlcndiğinin de işare tidir. BüJıük

burjuvazi sily.aşi otoriteyi sadece 1-ı.ükii n-ıe t eliyle de!i1, bir sıkryönctiıı
i.le ve dolay}ı bir müdahııle lıiçininde ku 1f annıait ieter görünüyor. 3öyle
bir dururn. ijcre tlerj_n dondurul:ıasr, işçi ve emel<çilerin ses,inin krsılnası
için, kapi t ali.zmin sömlirü ve zu]-ralinü yoğunliış tı rııak i-çin isten-rıektedj-r.

3asJıı ve saldırıların esag hedefi basta i,3çi sı.n].f]-nı.n
poli üik htırel;eti o]-nak üzcre, işçi s:-n:.f].,n].zln ve eaekçi yığınların
mücadelesini engelJ-emektir. Bu aııaçla baskı ve saldırı]aı, bütün toplum-
sa1 kesin:]_Gre yönelti_liyor. sosyalist, ilerici, ce,nokrat, yurtsever;
İşçi, köylü, öi|retııen, i,,Ie nur, te knj"k elerıEn, öğı,enci ler' his teri nöba-
tlne tutulmuş cinayet şebekelerinin boy tiedefi o1uyor. ,l,ncak, soıı gün-
1erde saldrrılar öğrenci gençlik üzcrinde açıkça görüldüğü gibi art.,nak-
tadır. Bunı.ın nec]enlcrlnden birri, büyük burjuvazinin şu anda doiirudan
işçilere yönclik ka tlia'ııılıı rın sonuçlarını göze a]_amaması ve ürkiıresitlir.
3ir diğer neden topluınun geleceği o1an gençlerin ijlkemizde hızla poli-
tlze o1rnası, ilerici saflarda yer alinasıd:.r. Büyük burjuvazinj-n 8enç-
1iğe yönelen saldırılardan bcklediği bir sonucun da hore]tetli, teoıkili
nltelikleri ve küçül: burjııva yaprsryl.a gençliği barbarca saldırılarla
bunaltmak, bu buna1:-ııı ani, bireyse1., çıkışlar halinde tepkiye dönüştür-
mek o1duğu unu tu 1nanıahdı.r. rlç],ktıı: ki, bugün 'isilahlı vuruşma'l afını.
daha çok burjuvazinin güçlü ve insiyatif sahibi o1duğu bir alandır"
Sosyalistler, ilericiler, d.enokratlar ise poi_itik mücadele alanında
güçlüdür. Bizler halkı.ın:.za ve tarihe karşı görevlerirnlzi nücadeleyi
güçJ.ü oJ.duğunuz alanlara çelrerek ve orad.a mücadele ederek yerine geti-
rebİlirlz. Basit ve anİ çıkıçlarla 5erçe1:1eşen bireyse1 terör anlrlç bir
heyecan yaratı:ı ,ıe bu helıecan krsa sürede unutulur, yeni bir cyleme
kadar ilgisiz vc lrasif }ıir )ıekreyiş başlar. 3izler anlık heyecanlara
deği1, kltlese1 eyleıtilerin heyecanrna; bireysel terörün kabar:.sı-na
değit_, kitlese1 direnişin canJ-ılığrna ]ıer zamcın önen verdik ve vereceğiz"

I(bldı. ki, bireysel terörizın güiıLiııLizdo açrk-gizli faşlst
sa].dırıların meşrulaştırıJ-mas1 , kanlr salc].ırıların karıufle edilnesi,
burJuvazinin terörünüıı gerokçesi vc sı.kı}.öneti-ıı, yeni bir },1C glbi
politik hedeflerinin basamai]r olarajc kullanılmaktadı.r. üı nedenle
po11tik uyanıklık }rer zaııandan dajrEi önemlidir. Bireyse1 terörizııe karşı
kesin ve uzlaşmaz tavrın-ıız }ıer 1ı6y66 ve her şartta sürecck, bireyse1
terörizrnin kitlese1 direnişln önüne konulmas:.na amansızca karşı
çıkı 1acaktır.
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karanlık enel]_erini ku;:saklarrncia lıırakmak ııijnlçündür v,e gereklidir..'
Katlianlar cevapsız -:bırakrl iıana 1r drr. Bu cevap, faşist oclakların dağr*
tılmasr; ailıalarındaki parti ve örgütlerin kapatrlrıasr ve cinayet
şebekeJ.orinin ortaya çıkarılırasr için türı ilerici güçJ.erin seferber
o1masr, sabrrlı, inatçr, uzTaşnaz bir iıijcadelenin yükse 1ti 1me siyle
verilmelidir. Bunun yolu J<itlese1 tepkiyi 5eliştirmek, genişletnek,
kitlese1 direnişi gü çl endi rınekte rı geçer" Bu açrdan DİSKrin alılığı son
karar, bu karara katrlan etkin kit]-e örgütJ_er.|nin tu tumu olumludur,
yerindedir. İki saat]-ik Türkj_ye çapında uj.aıi dij:enişinin başarıyla
gerçekleşrııesi için elden gelen herşey ]-,apl lı]a 11d]_r " KiPlese1 tepkiler
sadece büyük burjuvazi ve faşlst güçlere bir uyarr o1arak deği1,
clrıayetler karşısında yılg:.nlrk ve korku tohuıılarını geliştiren,
kltlelerin se§§iz dulna srnı öneren,ler için d.e, özellikle C1JP için de
bir uya rı olacaktrr.

fsçi sı.ilı-f]"ıııırn politik hare]te ti, iürkiye Işçi Partisi
tün olanaklrra ve kaCrolarıyla sendikalar]_n vc kitle örgütlerinin
uyarr eylernlerine katılacektır. Partinıizin sürek]_i wrguf adığ1 faşiıme.,
enperyalizme karşı kitlese1 direnişin gereklii-iği, inacerac]- unsurlar]"n
bireysel terörizı/ı yanlrlar:ıırn çırpınrşlar:ina 1 CHPrnin sessizlik ve
suskunluk çağrılarına rağı:cn gerçekle ş ecekti r. Örgütünüz bu uğurda
her türlü aktif göl:evlere hazırdır" Zor ve çetin günler yaşlyonız.
Ama korkunu z yok"
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