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TÜTED C-enel Başkam Aykut G ölçer 24«9 Pi37$ 
günü yaptığı basın açıklanalımd-; i:Ti;r— 
kiye işçi Partisi G-eııel Merkebine yapı
lan silalılı saldırı ve Genel Sekreteri 
Nihat Sargın'a yöneltilen telıdit faşist 
terörün tırmandırıldı^ı yeni bir boyut
tur” dedi ve faşist örgütlerin “özgüree.„ 
silahlı saldırı ve cinayetlerini tezgah
ladıklarını söyledi.

Faşizm yanlıları kendilerine siyasi iktidarın yolunu açabilmek için a- 
L/ıarşiyi yaratıyorlar; Silahlı saldırı ve cinayetlerini her geçen gün yoğunlaş
tırıyorlar, Faşist terörü sürdürmek, anarşiyi ülke çapında yaygınlaştırmak i~ 
çin her gün yeni bir 2'entcm uyguluyorlar: Öğrenci gençler üzerinde kitlesel k: - 
yımlara girişenler, işçileri, âjrdmları, demokrat kişileri kurşunlayanlar, de
mokratik kuruluşlara bombalı saldırılar düzenleyenler artık bunlarla yetinmi
yorlar. Mezhep ayrılıkları ve etnik farklılıklar temeli üzerinde yaratılan kar
şılıklı hassasiyet, düzenlenen bir provakasyonla taraflar arasında silahlı ça- 

1 tışmaya dönüştürülüyor, Günlük yaşantısını sürdüren halk kitleleri üzerine a~ 
teş açılıyor,

iürkiyo işçi Partisi Genel Merkezine yapılan silahlı saldırı ve Genel 
Sekreteri Nihat Sargın’ u yöneltilen tehdit faşist terörün tırmandır-!n ̂ ığı yeni, 
bir boyuttur.

Faşist terör böyle si boyutlara ulaşırken 013? ağırlıklı htiMimetin yaptı,'ı 
tek şey “heflı sağdan hem soldan gelen saldırılara karşı olduğunu” tekrarlamak
tan, "barışı ve kardeşliği bir gün sağlayacağını- vaad etmekten ibaret, MC dö
neminde kamu kuruluşlarına yerleştirilen faşist militanların hepsi yerli yerin
de. Tüm faşist örgütler varlıklarını sürdürüyorlar ve 3Özgürce” silahlı sal Pı
rı ve cinayetlerini tezgahlıyorlar. Dahası da var; Bir faşist sendika ile l P_ 
kfcola girilebiliyor, sendikaların yasa dışı eylemlerinin üstüne resmi yoldan 
sünger çekmek için sözler verilebiliyor. Tüm bunlara karşılık; faşizm tehlike
sini asıl geriletecek olan, faşizm yanlılarını asıl mağlup edecek olan*işçilf.- 
rin emekçilerin varolan örgütlerini parçalamak, yoketmek için, emekçi halkın 
örgütlenmesinin önüne set çekmek için her türlü çaba gösteriliyor.

İşçi sınıfı hareketi, tüm demokratik güçler; bir yandan doğrudan faşizme 
karşı mücadele verirken öte yandan da burjuvazinin ”özgürlükçü demokrasi" eti —  
[ketiyle önlerine çıkardığı engellerişaşmaya uğraşıyor. Bu engeller de aşılacak
tır, faşizm yanlılarının da üstesinden mutlaka gelinecektir.
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A N K A R A  -  Kıso adı TÜ M  
D ER  olan Tüm M em urlO' B ir 
leşme ve D ayanışm a Derneği 
Genel B aşkan' Erhan Tezgör. 
TİP 'e  yapılan saldırıyı kınam ış 
tır Tezgöı saldırı için «S o n  
derece dikkat çekici ve bundan 
böyle gelişecek olayların boyut 
larını gösterici niteliktedir» de 
miştir

•  Kısa adı T Ü T E D  olan Tüm  
Teknik Elem anlar Derneği G e 
nel Başkanı Aykut Göker TİP  
Genel Merkezi ve Genel Sekre
ter Nihat Sarg ın 'o  yöneltilen şi 
lahlı saldırının faşist terörün 
tırm andırıldığı yeni bir boyut 
olduğunu açıklam ıştır. Göker 
faşist örgütlerin ö zgürce  silah
lı saldırı ve cinayetlerini tez
gâhladıklarını da sözlerine ek
lemiştir

•  Kısa adı Gene —  Ö n 
cü olan işçi Köylü Ö ğre nci 
G ençlik  Derneği dün TİP ’e y a 
pılan saldırıyı kınam ıştır Y a 
pılan açıklam ada saldırının, 
«gerici fa*lst göçlerin İşçi ve

emekçi sınıfların «e onların po 
tltlk örgütünün kararlı mücade
lesinden duydukları korkunun 
bir sonucu olarak* değerlendi 
rlldiâi ifnrtn OfiHmletlr
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