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FAŞİST SALDIRILARA KAR.I ÖRGÜTLENELİM.
Emperyalizm ve İşbirlikçe tekelci burjuvazinin bunalımı
gün be gün derinleşirken emekçi halka tüm kururlarıyla saldırmak
ta. baskı zulüm ve katliamlar birbiriui izlemektedir. Kapitaligfe
emperyalist sistemin kaçınılmaz olan bu bunalımı ve baskıları kas
şısmda emekçi halkın gelişen muhalefetinin imha planları yapıl
maktadır. Suskun kitleler yaratmak ve emekçi halkı yıldırmak ama
cına yönelen saldırıların başında kitle katliamları, soykırımlar
ve Bilim adamlarına yönelik saldırılar. Daha dün katledilenler
Prof.Bedri KARAFAKÎOĞLU'lar,^Doç.Dr. Orhan YAVUZLAR, Doç.Dr.Nec
det BULUT'lar, Prof. Ümit DOĞANAY'lar ve son olarak da Prof.C-vit.
irîvn'. TÜTENGİL. ve nice yiğit işçiler emekçiler.
Mevcut sömürü ve soygun düzeninin temel toplarını oluştu
ran İlislararası tekelci sermaye ve İşbirlikçi tekelci kapitalist
lei kMxt çürüyen kapitalist düzeni ayakta tutmak için birbiri ar
dına zamları, pahalılığı, yokluğu, kuyrukları sıralarlar ve utan
madan kendi tertipledikleri cinayetlere göstermelik karşı çıkar
lar. Bu hakim sınıfların ve bu düzenin partilerinin amacı emek
çi halkı sömürmek kandırmak ve avutmaktar.İşte onların kokuşan
çürüyen sömürü ve soygun düzenine karşı çıkarları katlederler,
sürerler, hapishanelere atarlar, açlığa terkederler; açıkça bas
kı ve zulmün pençesinde inim inim inletirler.
Tüm ezilen ve sömürülen emekçi kitlelerin mücadelesi
giderek daha büyük boyutlara erişmekte grevler, direnişler, pro
testolar
bu mübadelelerin ürünleri olmaktadır. Teknik eleman
lar da kendi kurtuluşlarının emekçi halkın iktidar olmasıyla müm
kün olduğunun bilinciyle, TÜTED çatısı altında diğer demokrasi
güçleriyle ekonomik ve demokratik hakları uğrunda mücadelelerini
daha da yükseltmektedirler,, İşte bu mücadelede TÜTED M.Y.K üyesi
Doç.Dr»Necdet BULUT 8.12.1978’de katledilişinin birimci yılındayız
Anısısı mücadelemize bayrak olacak. Tekelci sermayenin saldırıları
na karşı gitt kçe s nıfsal saflaşan emekçi halkın cephesi içerisin
deki yerimizi alıp, faşizme, emperyalizme, işbirlikçi tekellere ve
demokrasi düşmanı s,..pik akımlara k'f.rşı demokrasi mücadelemiz mut
lak ve mutlak baş riya ulaşacaktır.
YAŞASIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAK MÜCADELE7fiiz
YAŞASIN ANTİ-ÎAŞİST GÜÇ VE EYLEM BİRLİĞİ,
KAHROLSUNî EMPERYALİZM-FAŞİZM-ŞÖVENİZM.
NOT: TÜTED Merkez ve Şubelerinin anti-faşist savaşının haftası
olarak tespit ettikleri 8-14 Aralık1ta kinimizi bilince
erdirip, faşizme karşı savaşımızı daha aktif kalmalıyız.
16 Aralıkl979 günü saat:14.o» de TOBDER salonunda faşizm
içerikli bir toplantı yapılacaktır. Tüm eyelerimize dmymrulur .
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