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GÜNÜ YAPTIKLARI BASIK TOPLANTISINDA DİSK*
DGM YASA TASARISINA KARŞI AÇTIĞI MÜCADELI
Yİ DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR.

Egemen şınfların kendi sömürü düzenlerini sürdürebilmek için öt odenberi
uygulayageldikleri yont em;uyanan ve haklarına sahip çıkan emekçi halk kil
İslerini sindirmek,hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak,örgütlenmele
rine ve örgütsel mücadelelerine engel olmaktır, B-a sınıflar kendi çıkar
larına zarar vermeyecek oranda halka tanıdıkları sınırlı hak- ve özgürlük
leri böylece geri almakta,bilinç 1ener ve örgütlen.eye başlayan halk yıgıı
lan üzerinde terör yöntemleri uygulamaktadırlar.

12 Mart faşizmi bunun tipik örneğidir.
1961 Anayasasının sınırlı da olsa getirdiği hak ve özgürlükleri kullana
rak egemen sınıfların sürdüregeldikleri sömürü sistemini zorlayalı halkı
mızın uyanışı karşısında tedirgin olan
•r> omıflar..sömürü düzenlerin:
devam et irebilmek ve güvence altına alabilmek için 12 Mart Faşizmini tezgahlamışlardır012 Mart faşizmi«emperyalizmin desteğindeki sömürücü eğeme:
sınıfların,emekçi halkımıza ve devrimci aydınlarımıza karşı uyguladıklar:
vahşiyane bir baskı yöntemidir.

12 Martı' hazırlayanlar,faşizmi sürekli hale getirebilmek için onu ’'Kurum
la ştırmak” yolunu seçmişlerdir .Bu amaçla Anayasada ,Ar'■gren an temel il
kelerini alabildiğine zedeleyen değişiklilş^&ılaış„yasalar değiştirilni;
ve yâni antidemokratik yasalar ey-h-irn'İbiştir,
Bu kurumlaşma çabalarının en önemli odak noktası DGM yasa tasarısıdır«Bu
yasa tasarısı ile kurulmak istenen mahkemeler,emekçi halk kitleleri,işçi
ler,devrimci aydınlar,halktan yana tüm kişi ve demokratik kitle Örgütler
üzerinde daha acımasız ve amansız bir baskı düzeni kurmak için getirilme,
tedir.Tasarıya konulan tasfiye maddesi J>lr' n
• „*,,ılar nükümet
tarafından yeniden atanacak ve kurulacak .mahkemeler amaca uygun halo,
getirilecektir,
S1 k1 yön et ims iz sıkıyönetimi gerçekleş tirec ek ola11.bağ1 ııs1 z11 ktan jlıakim
güvencesinden yoksun bu olağanüstü özel mankene lor;.emekçi halkımız ve
halktan yana aydınlar üz er.ind e'“La güne kmdarki uygulamaların
kanıtla
dığı gibi-bir baskı aracı -elarak kullar.“;açaktır ,.
.(Şeriat devleti kurmak için örgütlenenleri ve bu yende nrc_yeganda yapan
ları cezalandıran, 163.incü maddenin tasarıdan çıkarılması da amacın bu
o1dugunu dogru1amaktadır„
Anılan nedenlerle bu basın topl‘
'r~aneını düzenleyen biz demokratik kit-~
le crgütl .,ri ,DMG7lerinin kuruluruna karşı ötedenberi sürdürereldiğimiz
m- aadclcgn. soruma kadar d-..yrm edeceği..izi.ve;,DİSK tarafından, bu..yasa ; h
t a a a ı a - a r ş ı önerilen güçbirlıgini ve girişilen eylemleri destekI :.diğ imiz i kamuoyuna duyururuz.

