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YIıs 1 TlıTJfl2g/9 /ı971

- yj]İ|f,qif:l.D c.Fı,Tc .İ F?'rliD,^ ŞTııİA

&r;ı:ılr:.1ı z.ısıı iş] ir].itçi:li bir aT-u,ç S,lc[trly+ sa hibinin renşİriİğc-ne u:6İnlİk

ç*tr"p h3aka İ.}rıııe* (.t"phai]i] }tc'ıün Eaı:l]-a-rr }rediğjniz t tçtiğil]ttEt €{yd]Lğdl]İP(, 'biin nallia-

EUl .f]i ]-ia tJ rn]! gı rii Jrıe<lilı tr.flr lrjiçİİ]de art:.ı:rıl ş{13. Atrıntefj. İle 8€çlnelı j. Şçi ]_ıürri böyliİ]-eİr

:.}_-:nll. l,.u ,).|!rr_3.fl.ılrİ. k].§3(ra.6a ı,ji1],"cnlır].e enelrçixİ yoksrd.ldk ve s efaletio İ-Çin,: ;üriikle-

,,riŞ onla_rı açklk * e.hlikeı.i j.le k3,r ş]_ kaİ ştr ya bıra}ııı Ştır.ğş,jıl.ıtİ,, ç]n deİi-rıi yar.,-farlna

bınz b.ibeı e'ltıı,i Şğil.

3ir avuç işbirıil.:3i s eü:!"re"ye s r!.j.bini, aİa.].ya. tef,'eej.Yi ı guirgEJücTdrlİ s'ğvi:.ic.iİen

M ttl'i j'oir,.o.ol.-ı ıık6ı şıöve:ı }:,skrlarla Faşi,t teıörle sa.ld,ırı ıre pıoça;çesyon1.]Ii. at-

.-aşr aid iyoro3ıı po]_iitika!_i_n 7 oı,ı.]r11]: bir ko şıı.lu, olaıak Eeaçli& Jfönelik sı.ldıııiı,r da a}

lı bild.İ İ,,ine aİtlyöİ?

Gerİaİ f,b.şİst-ka::.:ı s r }!C'nin eli kınlı konarid olarıJale" Gençıiğ@ bu. dcnli s]fĞlır]g-

:1nln anao]. gençliğn i.şçilc3dej:l, ]ıöylülerd,enı ve eııekçi hallctan koPaıına]<tır,GctÇli#. -

_y-e,]oıı b.a şına b,uıalm1k onu1 y]_ldama" ktır.Geıiei fa Şir:t kaTaası ifI Ct nin D j.Yarb.Jrlr, Marr

(tin ve, Tunc eli EĞİtin Ensü.litülerdni kapatıaası bnrrun ;iint el ve s onıİt örneklerj-nceııiiıı

ts ıı,. okullard"a akuJan gençlik bir bütüır o]-aıak anti fa^şisttirleı? 3es]ıı .ıre,] a,}'ğ_acılıi,:ja kar

;;- j1r}g3jlaf,_ktan J,aıacl]_:,_ .", ,\;;-:'lc al.ii ş:lanl- pICt nin bu ok,ılları kapatnasının ıt' .i,---i ,1e brı-

IJ,,ı,ı_-,i.,-]i]i],§İİxXX ;r}:}i]ix].-LXXİXXIJXiIXXtİXxxXxXX

_ : i{i-Bİ gglçl6nan T a;].ay

- ]IiuMlU MIİDÜRı 6111o3, Seılij_ıı



DİYaibakıi-rüaidiaı tuıcetri Eğ:i.tin eı s tütiiıl eıS.nin kiipat:-1na;sı ve bo okuıllaıda o-

}cuyan öğrençi gençligin hı.lktı,n koparr]naya. çalı 9ıJ-ı:ecr clı.yı yı}lı.rde.n bcıi ırkcı
Şöven baskılara özü]sene po.lİtikasırla kİtle katliaı 1ar:.yla cinayetlerle yok edilEıeye

§ind.iİi].üeye calışılan ulaşa]. baskı ve ayf].çe,1].8rn altıııd,a o1an halkını.za yönelİk sal-
d,ııı}aııa korıpılolarai- bi3 paİçasJ_d]r.

t §Çi sınır"",ız].n günd.ene getirdiği İ]lu:a.l Ienokratik Cephe geıİçi halk d.üs,ıanı

MGıyİ alaşe€i eıtrıek feşiznl.n ve geİiçiliğin kökünü kazınej< 
",iaP.cıru. 

ta§ıdıg:ı gtb.i ha]'-

ı'ı ıiız- üze,rild,Gjai ba,skı ıre aŞırıçalıgıııda şrtaĞan ke.ldı:ıııek an::eınıdşı, taış].r.3ur nedanle

kedllsine 'iIrırts eıreıiııi' ı '' i].cıiciyin||diyçn tiin: güçler §^güçleriııi ülınspl De.ııokratik

C etrüıe' Ğe, bİlleştirTle.lid.irl€r,
x N.x J( J( x.X İ ]tx İ İ x ]tİ x İ
ü.D.c GÜcıE§rYoR

3İİ siire öaçe. İ.şçİ gı]]jılfıru.n s!.nr.tr § end.İkaf örgütii Di SIC ta.rafından yalal.an

uİüsn IJ 1ixı{Q[R;lti[. QIJğE ( üDo) eagİ]_ sJ_ kısa sİirede yuTt caplnda g.eni Ş destek sıgladı.
3e]cı Şta4i 1,c,. ile4Jgned.e:ı Ir.ne 6üçler Dİ SIiı in, 'bu c:r,grrsırrı oluırJ.u kaıŞrl.ıdıJ.aı.. MC!Ye .

,,.: _ : ;. j.F]{gül ,İŞ-ç.i.]c:Jlıf,ıj1rn b.şr4q çcktigi UIC 1rı zla geli §iİor" !n s.eÇş ha]:k v:ıgı.lL _

],aıcıar.. hııc_aklısor.trJ,Luse,1 der,ıokra.tik, güCLGrin s e]r.. ş]Jl birlj8.j saglanıJror. Yuırduı dö-

i,J.çenj. zde .rt bİr yanJ.adf, ğend«atik güçler are"sırrdakİ birlik gclrİş. b oyu,t leJr

böylç b,lı b,ıri.i 6i:1 se8].apnaııısı i].ç.tr_Jj z il.ajDiçi sjiçleİİ içil1 biiyiik bİq eksİ]<],.i.kÜğ

,.t_ıinı,; E.E_ €&şül+ğs,]a ğİ14ori lne.,*j. İ.çin cLcnpkrı.tJ.e.ıc. - if,ericİ},1a§a ,_ ypgİ s ry,. çı}ere önpİ!-

.1İ ,gij;rcv]reg,.ĞüşüğOğt_ t"lgeİqı ad€&i ıienckıetik güçLcr ,biıah+ cvşcl biq arr..ya €§lip İŞ-

ıçi 3jJ,:Lf:.ja!aiı öııgüli|g}üfflğ k;ıruJ.ı"n UDCı deki yeıtreIini a"lııa.1:.dıılı-r.

o ı:t o,+ eı ı,ı * ı ı ı .. e. .,!ı a r a o a. a' ai a]. i| 9 e'

u lus^]., İjj.lsoitİıluit C]İPH-tD-tl ],,İtüt+au]( ti.rJ] I i, i RiÇİ -TuR[swjln -DI.]VRİ{Qİ -]i.nloKRJiT

sosYİ.Lİşt_ Ğ,ti,iQİiı .q:.O1i$rİDIn?. .!.n'_tJ4,1ir VE_ .tilvl}lJnlJ-]iİ,r,İu K]ıRüJ SıV.ıı*I,üIN B.!Y3Aq!§r 
1



,
16EYıÜj, şifill DİİE$rşİ l.tİ],JN] DO],DuRnü,

12 Maİt 1971 Yılına gelm.den ğnca isbirlikçi bu]rj,i.azi işçi s],n]"flndan ?e teıc
emckgi }ra]Ltan derin İara'lar alnış ve §eri].eni ş*ı.i sçı srnıf_r harekoti g:öniş boxut].ar -

_ alıY@İı §r.n],f seİıd ikacılr ğı alcbild-iğİne ge.lİ şiyoıı Jroksul köylülerin topıaİ ıa,ücad.çılesi
büJniiYoİdu'İ şbirlikçi e§Pnen ç,eırıeleı i şçi §lnı.fJ.ıı.ızın lre eınekçi helkıınızu §eli şen bu m.i
cadolesini bastuınıft için slka -Yöneüj.ıre geıek duyl*§R,.ı,3n Eopoıy.li zıninin d,esteğinide
a]'a':ı İ ŞbiılikÇi buıjuva zi L2 Yiaıt llJt . rılında iilkeıni z o tra şizni geti,di.l2gart Ta şi.,.ııti
.iönemfude- ileıiciler, Yurtscverlcr, denolcrc.tlaı kuüşunlanda, öldüıüldü 1 z nda,nlaıa atttıldı'Yaıolan denokra,tik hak ve özs,ürltikler rafa, ke,ld,ırıld.ı, i şçi sln],f,].n].ı. ıre erıekçi hı.1
kŞ.baskısına da}anaııayc:ı burjuvazİ kısa bir süre s orrra s].k] yöiletini l(ald,]-İ]-p seçİnle:ı;
gdtncY* mecbuİ hald,ıb }re- vaıki gerici gijç1-9ı 12 tr{g,rt f,E şiaıi §ğnenine eıci slka yöneti*
nahkcr're]'erİni rjl görevİni Y'-P..n vü 'tSl]ü1 yön..tinsiz s]-k]_yönc tin,| sıyJ._Lan ncvlot 

'ü.,enlik 
Ir

j'!ahkcİ. eleİini (Dc]'') ) }a s cla Ştırdı f a,r..lnı yıı sa rı.hk.-,nOsi bi: süIe sonra DGM yasas].n, An:f
yasaya tcrs bulup İpt.",1 eriincÖj, geİici tr&şist kıİrıasr iılC pı.rl enıent olaıı yçali bir DGM Ye.-
sası çıkeiıııaJ< İçİn harekete geçti.Ve eYlül ayında. Par]enentcyu ol;:jan üstü top1:.ntı}e.
çc.ğırdr.3ü

3ütün bunlcı } e:arşrsınclı, fiiıkixe İşçi sınıfr ve onun 'eyğinci sendikası Dısk boii
dutaadı'DİSK Ytirütııa Kurulu 15 Eylü] du t cplanı-ıalr şu. tş,rihi keİarj. a,ldıı,3u İktidarın
',- Y''sal donokratİk Yoldan d,ü şürüfıe.inc ve ha.lkten yan: bi, iktidarun ku-rulnasına kı._
dei tiin ülkede- g.onel Jras ilanıb**i.Dİ St t iin taıihi vğyefind c kaia"rına ınia;rr xüzbinlercc
İ§Çi genel gı''vc giitti, Şırte-ller indi .nuıd.u çe.rklar vcrıcİinc.la r.Fabrikalaı iurclustsü-
t'üb ; Yuıttı, deııokretik diiöniş ba';rrı ğı yii.kse}di t YüIücü .i şçi slnJ_fln].z }GMrlerinc geçit -
vcİnrQnek İçİn ' Yüİüd,ü işçi §lnıtrm]-z Yclli vc }"a,be"ncr teltel]-erin egencnline s onverrnek i-
çin, Yürüdü işçi s.,ıf,I:. z İlcri loHokrıtik Bİr Düzon, j-çİn.DĞM gcçnecıi Parl erıent od.a-n. -
işbiılikçi burJuvazi bir a.Cın dahe. gerilecli.

İŞçi s ına fİ-rü].n DGM|lerine kaışı 8iriştnğt 15 Eylül
OulautBu 3ü.n tekelcö burjuvazi DG]{llerini Jıasala ştı:ııa]<tı"n
Şist ]<c":ana"sı 2.MC DC}IIlerini ç]_k.,,]aEıei( .rc bu. Jrolle_ j's; Şi zroe

3askıyı ı şid.deti vc s bbii-riiyü katnoile ştiriyor.Irkç:- Şöven
].iyoğ.

şanlı di],cniŞi 1. Yı}rnı dole

, vazgeçnoni *tir.Gerici ıre IİT
geçrıek ]iiçin yol1|.r araYof.

bas]*_ j.ara kı.nlıbir 8ijriiEiİm vo-



Ge.t_ı*"':a ğl-s i Fa:na,sı

aşe?.ı, eC.t! ha].ktarı

+
],iCii_n_ yap-_*_"J<j_a:ı,-;IrT-bı€:şL _a şçi* sr rJı {ır, 1r- re'_erl<üÇf "tıa]lc"JıE }İ-*::J: _ "--

.T 3n." biı i.j(u j.d:ı_ğ.j- ;l_ Şb,a §ına, gğt iı,]ğk iç1,] UTCı dekl yğrİnf elİ,yilrJ

&t/ j6 Eylii].lerdco L !l,.y:i_stre3d.e, MESS! e iiar Ş:,. ıiücedel;do İ Şçi gıü,f],ban Yolurıca

yii}ij,re§ 1İ.i,eı;jiçi: geıg.]_:iic ÜLuseı lenckriıtjk Giiçrçİj.n s,;ğa" şı!f bırliğiüİ saglaıaJı İ,çin

l/eİj:ıen nİçc"do}erle İ yüj. ](e,riar1_1-1ı ı:: gl,istıeriyo," UEC'deki yeğini a],ıyo:o

Ş|.ı: }lJ:,i([ ,ıI. ğlrNÇiİĞI j,Jıı, ı&f,IjIt:+JJ! ]iTİÜYOa?

]"illjr..i..]'ğıgJ,b:-;.,:Li.!r-,]'şii,j-,1:.ij..fü:.tsç'./r:"ihı.lj:3:":.r].iğ-t(uşİrı,rP:PİI,iR}hukuıre.

t1,1:j.:i _.le\"iİi:].l.p f,aşii;t pJ,j.c!i.,t h:i:lıiirıçi rnj a ili ij_(-ar], i, ııı ,ıeterörle e,,elcrİğğ g4jndİiİ,11 Tg

lü,., i9Tri tü i:_,lıı: }:_].,o]:;.;: ı, ekr,._,e;iu rı ,:c l (,,,/ 
,Jü{i:, JölLetlçibrjnin Ye "icın-nn 

dogııgd,a"tr

de s,.|ıgiIle haıek.e,'ı,e 8aqgrr- ,ıaşist, genuıaller ]ta]_k 3ı, rliği HüKiiıietini kanla deviilP ik-

tid.t.i:a3cldİ,le:;:,FaŞistgıır;r:.,!leriilin-ı.ıI;!V]ü1I9.r5ıçoiktidr-İaa]ı:-ıls.İtylabİtkte
Şaı-j: .şr-,:ü$ nİn el] kei:a]],:] J]-L_, ,lrj5ç,ğ,ıi:l, §,f,Tdj:" 3j_!:eİıe, kİ şj: ,}utukla,:ıdı, oallala3oe ki§i

scı1$];.-L|Eeiİe]ı'§:şieİ,ta(}.-n?Li,rt1::':tİ..kölcüı:üld,,iı..]revler.yasa.klandı"nevletleştirllenf,e.

tııikı,iırp6.trÖn.iıt.e'a3;r.l!!';o-'Lj'-'1'ür..il.,B!ıııc:'.,ef,o:rı,ı.,ülatopıa.k§a,nib.ic-l.eEköyıüıeİİatoP

*_ rak _l..:.ı,:ı 8e;,l; c.l..İ nd\, o ra]<.J.,i Fı. Ş_ııs,i: P:ir]oş,)_c aü].ünet j,]r,in t,,u, bı ıhr ve terö$j ftlı İ sçı sİ"

a!f,:.j.? lt] ,r,e Şi:i^a ]:al}ıı,Alr, hıhj;l niri,arl a,] asj,ri,i cu-ı:ıl,r-o,,ın:ııı:: Ştır,,Itıgdur,fiayğçsjEtıT,
lan faı,kixe ggnçl,İğİ ğ' İ i"cfŞıİ iıüİt§e,raeii" tlüır,\'ı; dı,:;,lf :,ğiü:],n İia,]]I:Jz bir ;ıagcası o,

,rğ iİİ]-L]]-e Lça:c Şı, "et,d,iği ,;nujDlu ı:ıüça"delosİ,nirı,1j }i.j.gj. .ra 6eal-_,li.t ğ.l:ıiıı _:a şa,s..l !i:ti,Şe;t İğ iİİ]-L]]-e l-Ça:cğı'qe+.,r6' 
;:;.;;;^ ış'"r.reatk**

Jan;lıı]_s.üljro Bıııu t$,i hı.lk:,, çc ıienç.l_iı,i._i İ,],,e c_aJa]i r ş,te g,;nü, J6n "ı,}EyHilde düzenledİb

j-a). j;j_,..) vt ,i c_ı!ı'l,:-:ıtr l,aİ-'ia J:,spLil ,-jC*..,

-}İ{P§nrt.I*i:,la4ij,ı-E1.44EğjİDnt:;irjİiiİrJ,]Rİ-üE.j:OJIo!tr1{}in,"]tclJLUKüZEİİ$E
,,|ac, iz:ıı M;;rır nun düşü.lş..i_eu.ndırr. k:r"/ne,]<j,an,:3, Ma o;ııı],ırguıı tg:el §iYa§i oıkı Şı an}İ-

s.,;:;i-.:::iüjnd.J,İ,rb,ıı;,iınt;l...1i(üii.]]-Lu-r.],j,:ı:.(a,ıdj,j.{r.l:j'n&s'O;yalİ§tı:g,skesini*a!e"nöziindeaı,i-

.Ji=* ı..J,15]j*i,ğr.r o]i_ıa Mooi,,;.licı' a-ğ.l^j, fu;Il s,of.ry.;jü_i.i$.ı },il.."-ek6jbe cü ş]8!rı].rJıeroMa oeuı,a3J,n İ Şlüı,-"jt

güv.|,_:_.l,i. ıt -1fğeiiıe,,r b.i,ç*:ığ,lr].,,i : d !jİ}ğ S a,y,) j,:l si ;,J,:,3 ;: {i:jİ,!!e_ j ,ü'lt S:iiiüİ,a,ğası s,osyalİrsli haİe",

\- keıt; iriiJı;;.l, e-İ.ıı-o!s ş k:rı., ..l .,ı,:ıiıi;ı-ı" i.i.:jji, Şıı]' ';]'ı:ı_'L kut"6D]"üş ş evışJ"atını s os ya ıi zİnl-n

ki,İjş-,siı].!*;.ki}İj!.i*"tl!.;l...,'li;,:;tı.ji'h,..şllo.|.o.Tj.n:,İ:.,şİ'§t:Le:rineiıı.6ıiüEiJ,lEİdIL\}IE!§slı\DIİ?
Mao, ı;-l,r,ı€,::ı kar şL ĞeüİjjE:,İ, rü,,+_igı-_,jjş,ı:.-ieı,kÖY,],tİ;ı:: _,i:ıiİ,kİradc ], Mey!,s katlt,aııııda*sbc*

'1l\



,5
fuıınaı6ı gibi 1 Mgy1s. ta naotou].aı işb j.İljİç i _]ıuğ Jıvazlgi!1 ve, MC| nj_n teİtip-

r.ediği salc.ııı pianrnı faşistfeİle bil'likte hayata geçi3ip ,4 eİıekçİnin öliiaiine yol

, ,.,n katlianr gerçekle ştirdileı.
}I4g'6u].a,rulvebiıta,]<ınEoşistgrruplarr-ntiirkiJcdcişçisan:-flnınveeoekçi

ı;iılkıınızıı SD n_"pnry"t i zıc ine i;e y.rij i şbiılikçilğrine kaIŞr_ verdikleii çetİn savaŞa-

rı.i ne_ d.enli zaıaie \rerdikleıi s oi1 zan.lnlarda meYdana gelen bir takııir ofaflailada iYice

3çı& çıfuıştıı.Örneğins Mad.en-İ ş'ir, liEŞS patronlarans. karŞı baŞlaf,nı§ olduğu P'o'ıri

ı ıao,culaı I4.İSS patronlaHr ile Li].likte kırııak için ?aI güç}eıj. ile çah Şlyoİlaİ.DiğeI'
ı

aiandaİı nao'culaı işçi sanafr.nrzın gündeııc getiı,diği uluşal deıaokratik cephe,l nin o1uir

İ,aİIasİ, İQin geİİoi-F5lşlsi; güçleıle aY:rı eepjıade yeİ alıyorlar.3unuı:la birlikte geTici

:3şist kalaas. MC nao'cula::ın ,\,e Eoşistlerin biıeysel tercrist eYlenlerini köniklüJor,

irdJ_nd.an ff* Gerici-Iaşist kaİnasl 1,[C çi61o1orin bütün dikkatini sosyalİst olarak gös-

,.3§Oeyö çalı eiığı işçi saa]_fJ., bilinine düşıan nro'c.rları, ve gc§istlarin biıey\el te-

,o:rist eğ ey]Cüfcrinin üı bünc ç..kcrck9 zanl&Il , k_dJrui(] aır 9karı borcı},],, gerici iia,$ cÜc-

,,.anıı polttikasını kitle-lerden 8izlL,neJe çalı §ıyor,3ütüır eyf eğleri il e eğeneıı çe]rrele:'

':inbirpiyo.İilıcleralrhareketccennırc'culuklanücadelebun()denlcG:exici'f'aşistsüç.
, exc. kar Ş1 nücad e J-ccen,ı/ıı .i ü Şül:ülenı, z,

IıxİxİİxxIİxxİxxzx j(xxxİx]çxxx:txİxxxxixxxxxxİxxxxİİXx


