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TÖB-DER, TÜM-DER, TMMOB, TÜTED, TÜS- 
DER, KÖY-KOOP, HALKEVLERİ, DGDF, İGD, 
ÇHD, İKD, AKD, TİB, TÜMÖD, TÜMAS, ATO, 
PİM, SGB, DHKD, İM - DER, TÜM - ZER - BANK - 
DER, TÜM - OR - DER, ENERJİ - DER, İŞÇİ - 
KÜLTÜR-DER, T. ZİRAATÇILAR - DER, DEV- 
SAN-DER, ANK - DEMİR - MEMUR - DER. ÖR
GÜT BAŞK ANLARI VERDİKLERİ ÖZEL DE
METÇE HAYAT PAHALILIĞINA, TABAN Fİ
YATLARINA VE FAŞİST BASKILARA KARŞI 
ORTAK MÜCADELE VERECEKLERİNİ AÇIK
LADILAR.

Açıklama aynen şöyledir :

EMEKÇİ HALKIMIZA,
Ülkemizde hayat pahalılığının, işsizliğin, faşist baskı, terör ve cinayetlerin giderek arttığı günlerde yaşıyoruz.
Emperyalizmin yerli ortaklan ve onların uzantısı MC, içine düştüğü ekonomik çıkmazın yükünü yaptığı zamlarla yine emekçi 

halkımızın sırtına yüklemiştir.
EMEKÇİ HALKA işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu reva görcr 1er bu son uygulamalarıyla da para babalarının milyonlarına mil, 

yonlar katmaktan geri kalmadılar, önceden verilen işaretlerle stoklar yapıldı, açıktan milyonlar yine bir avuç egemen alınlığın 
ceplerine aktarıldı.

Ekonomik çıkmazlarından kaynaklanan bunalımlarının yi künü bu son zamlarla bir kez daha emekçi halkın sırtma bindi
renler, sanki zamlan ortak kararla yapanlar kendileri değilmiş gibi suçu birbirlerinin üzerine attılar.

Bu zamlar EMEKÇİ HALKIMIZIN yani işçi, köylü, öğretmen, öğrenci, memur, teknik eleman ve sağlık personelinin ya
şamlarım daha da zorlaştırdı.

Fakat ezilmek istenen EMEKÇİ HALKIMIZIN direnci giderek yükseliyor. Bundan da tedirgin olan egemen güçler bir yan
dan faşist baskı, kıyım ve terörlerini yoğunlaştırırken; öte yandan sahte barış çağrılan yaparak, sözde emperyalizme karşı olup 
emperyalizme avuç açarak faşist demogojilerini yani yalanlarım sürdürüyorlar. Kapitalizme karşı imiş gibi görünüp parababala- 
raıa hizmet ediyorlar. Faşist silahlı çeteler işledikleri cinayetlerin bedelini kapitalistlerden alarak besleniyorlar. Egemen güçler 
»mekçileri ve gençleri kanla sindirmek için vurucu güçler oluştu ruyorlar. Ve bunlan uzun menzilli, otomatik silâhlarla donatıyor-
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Açıklama aynen şöyledir :

EMEKÇİ HALKIMIZA.
Ülkemizde hayat pahalılığının, işsizliğin, faşist baskı, terör ve cinayetlerin giderek arttığı günlerde yaşıyoruz.
Emperyalizmin yeril ortaklan ve onların uzantısı MC, içine düştüğü ekonomik çıkmazın yükünü yaptığı zamlarla yine emekçi 

halkımızın sırtına yüklemiştir.
EMEKÇİ HALKA İşsizliği, pahalılığı, yoksulluğu reva görer Ier bu son uygulamalarıyla da para bahalarının milyonlarına mil

yonlar katmaktan geri kalmadılar. Önceden verilen işaretlerle stoklar yapıldı, açıktan milyonlar yine bir avuç egemen azınlığın 
ceplerine aktarıldı.

Ekonomik çıkmazlarından kaynaklanan bunalımlarının yi künü bu son zamlarla bir kez daha emekçi halkın sırtına bindi
renler, sanki zamları ortak kararla yapanlar kendileri dcğiimiş gibi suçu birbirlerinin üzerine attılar.

Bu zamlar EMEKÇİ HALKIMIZIN yani işçi, köylü, öğretmen, öğrenci, memur, teknik eleman ve sağlık personelinin ya
şamlarım daha da zorlaştırdı.

Fakat ezilmek İstenen EMEKÇİ HALKIMIZIN direnci giderek yükseliyor. Bundan da tedirgin olan egemen güçler bir yan
dan faşist baskı, kıyım ve terörlerini yoğunlaştırırken; öte yandan sahte banş çağrılan yaparak, sözde emperyalizme karşı olup 
emperyalizme avuç açarak faşist demogojilerini yani yalanlarım sürdürüyorlar. Kapitalizme karşı imiş gibi görünüp parababala- 
nna hizmet ediyorlar. Faşist silahlı çeteler işledikleri cinayetlerin bedelini kapitalistlerden alarak besleniyorlar. Egemen güçler 
»inekçileri ve gençleri kanla sindirmek için vurucu güçler oluştu ruyorlar. Ve bunlan uzun menzilli, otomatik silâhlarla donatıyor
lar. Bütün bu çabalar ve önlemler kime karşı? Doğaldır ki, anayasal—demokratik haklarını savunan işçiye, köylüye, öğrenciye, 
öğretmene, memura, teknik elemana, sağlık personeline karşı... Yoksulluktan başını sokacak derme çatma gecekondusunu yapan 
emekçilere karşı... Doğuda ırkçı—şöven saldırılara gün geçtikçe daha çok hedef olan emekçi halka karşı... Ama, aynı silâhlar 
emekçilere kan kusarken, KALENDER sırtlarında İstanbul BCĞAZI’nın güzelliklerine nazır devletin topraklarım gasbeden bir 
avuç mutlu azınlığın, tekelcinin, tefecinin ve toprak ağasının mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlıyor.

Parababalannm yalnızca can ve mal güvenliğinin sağlanmajj yetmiyor. Çünkü ekonomik hımalım büyük. Sömürü düzeninin 
sürmesi İçin parababalan emperyalizmin desteğine muhtaçlar. Emperyalizme avuç açıyorlar. Açılan avuca, uluslararası para 
fonu (İMF) adlı emperyalizmin mali kurumu bir kaç kuruş koymak için diyor kİ;

MC!
— Ücretleri ve maaşlan dondur.
— Taban fiyatlarım düşük tut.
— Paranın değerini düşür.
Ücretlerin ve maaşların dondurulması emekçiler için açlık demektir. Aslmda tavan olan taban fiyatlarının düşük tutulması 

köylü için sefalet demektir. Ama, MC emekçi halkın bu duruma düştüğünü bile bile, bu istekleri yerine getirmekte gecikmiyor.
Egemen güçler zamlarla birlikte faşist baskı, kıyım, terör ve cinayetlerle giderek temel hak olan yaşam hakkım yok etmlye 

çalışıyorlar.
Bu tehlikeli gelişme karşısında, faşist baekı, kıyım ve saldırıların gerlletilmesi, yok edilmesi için tüm devrimci, demokrat, 

İlerici kişi ve kuruluş ortak hedefler ve ortak program çerçevesinde eylem ve güç birliği yapmak zorundadırlar.
Bizler, bugüne kadar kendi kitlelerimizin sorunlarmrn çözümünü emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesinden ayn düşünme

yen demokratik kitle örgütlerinin başkanlan olarak bu güne k: 1ar sürdürdüğümüz mücadelemizi bundan sonra da güçlendirerek 
sürdüreceğimizi;

Kazajulmış ekonomik—demokratik haklarımızı koruyup ge Iştlreceğimizl;
Ve bu haklarımız için güçlü bir biçimde mücadele vereceğimizi EMEKÇİ HALKIMIZA duyuruyoruz.

ZAMLARA HAYIR t 
KAHROLSUN EMPERYALİZM! KAHROL SUN FAŞİZM !
YAŞASIN DEMOKRATİK GÜÇLERİN EY LEM BİRLİĞİ !

Sahibi: AHMET YILDIZ Sorumlu Yazıisleri Müdürü: AKIN BİRDAL


