1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

DİSK lc Bölge Temsilcisi5 TÖB-DER,TMMOE
HALKEVLERİ,TÜM-DER,TÜTED,ÇAĞDAŞ HUKUK#
LAR DERNEĞİ,TÜMAS,TÜMOD Genel Başkanlsı
bugün düzenledikleri ortak basın toplar
tısında TÜSÎAD'm yayınladığı bildirini
hemen ardından Piyangotepe1 de faşistler
düzenlediği bir katliamla 7 Emekçinin
öldürülmesini,egemen sınıfların halkım:,
zı yıldırmaya ve teslim almaya yönelik
hazırlıkların bir işareti olduğuma be"
lirterek>"İşçi sınıfinin,ilerici,devrik
ve yurtsever güçlerin bu katliamlar kar
şısında sessiz kalmayacağını’'açıkladı? a

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI
Halk düşmanı faşist güçlerin işçi sınıfma,emekçi halka, ilerici devrimci
ve yurtsever güçlere karşı ye elt’T'.n oldukları sistemli ve planlı
saldırılar artarak sürmektedir.
Sermayenin gazetelere ilanlar vererek başlattığı savaşla,bugünlerde yoğun
laşan baskı,zulüm ve saldırı ^incirine önceki gün eklenen son halka, faşi:
saldırganların bu cüretlerini nededen aldıklarını ve kimler tarafından
beslendiklerini bir kez daha kanıtlanmış bulunmaktadır Piyangotepe katliamının, emperyalizmin ortağı olan parababalarının
milyonlarca lira harcayarak vermiş oldukları ilanlarla emekçi halkımı .
açıkça tehdit etmeye başlama’arından hemen sonra gerçekleştirilmiş
olması asla tesadüf değildir»
Egemen sınıflar sömürü ve soygun düzenlerini daha da kanlı biçimlerde
sürdürmek için, "gerçekçi çıkış yollar:." ararken bir yandan da emperyaJ-İG
uşağı faşistleri halka saldırtmsktadırlar«Onların "gerçekçi çıkış yolu"
dedikleri şey3 demokratik hak ve özgürlüklerin tümüyle yok edildiği
sömürü baskı ve zulmün daha da arttığı faşizmdirr

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI
Bugün Türkiye'de parababalarının iddia ettikleri gibi "hür teşebbüs"
asla tehlike de değildir«Tam tersine tehlike de olan, işçi sınıfının ve
emekçi halkın mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlükleridir»
Demokrasi güçlerinin istemlerine cevap vermeyen Hükümet,bugüne kadar
sürekli bir biçimde sermayeyi küstürmemeye çalışmış, onların istemleri
rultusunda hareket etmiş ve emperyalizmin dayatmaları karşısında aciz
kalmıştıroTÜSÎAD bildirisi karşısında Başbakan'm Sakındığı tavır aynı
sürecin doğan bir sonucu olmuştur,
SAYIN BASIN MENSUPLARI
Piyangotepe katliamını düzenleyen faşistlerin ^ynı gün aşağı Eylence'de
terör estirdikleri dükkanları ve kahveleri zorla kapattırdıkları olayın
daha önceden planlandığını gösternıp^tp^' r ,
Katiller belli ikan, üstlendikleri yerler bilinirken, saldırıya uğrayan
mahallenin kuşatılması suçsuz insanların güvenlik kuvvetleri tarafından
dövülmesi ve tartaklanarak gözaltına alınması Hükümet'in bu olaya ne**"1
seyirci kaldığının açık bir göstergesidir»
Bugüne kadar süregelen 1 MAYIS 1977, Kahrananmaraş,Balgat, ve benzeri
katliamların
en son Piyangotepe katliamının fcrumluları açıkça ortada
iken, işçi sınıfının mücadele günü olan 1 MAYIS'm engellenmesi,DÎSK Yöne
ticilerinin, ilerici demokrai ve sosyalistlerin tutuklanması,demokratik
hak ve özgürlüklerin kısıtlanması faşist terör odaklarının üzerine k'.. .
gidilmemesi Hükümetin faşizme karşı mücadele diye bir sorunu olmadığını
ortaya çıkarmıştır«,
Faşist saldırı ve katliamlar dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfını,emeks
halkı, ilerici-devrimci ve yurtsever güçleri yıldıramayacak, bu güçler
saldırı ve katliamlar karşısında sessiz kalmayacaktır»

