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Basın toplantısının metni şöyledir:

Emperyalizmle bütünleşmiş egemen güçler, artan bunalımlarını gidermek, 
yükselen sosyal muhalefeti bastırmak üzer; 6 yıl Knöe‘'*ugün, 12 Mart 
faşizmini tezgahladılar. Bilindiği gibi faşizm en genel tanımıyla; tekelci 
sermayenin en soyguncu,en s';ven, en kan dökücü kanadının açık diktatörlüğüdür 
Elbetteki bu ‘«lgu yani faşizm, her ülkenin ulusal özelliklerine göre biçim
lenir. 12 Mart muhtırası ile ülkemizde de bu olgu gerçekleştirilme yeluna 
gidilmiş, ancak demokratik güçlerin etkin direnci ile geriletilmiştir.

Hatırlanacağı gibi bu süreç içinde1-, binlerce yurtsever tutuklanmış, en canice 
işkencelere uğratılmış, 1001 e yakın devrimci katledilmiştir. Halkoyu ile 
kabul edilen 1961 Anayasası halka danışılmadan geriye doğru, değişikliklere 
uğratılmıştır. Bu dönemde sürekli grev yasaklamaları ile, faşizmin asıl 
hedefinin işçi sınıfı olduğu kanıtlanmıştır.
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Memurların sendikal haklarının ortadan kaldırılm.„sı, siyasi parti ve kitle 
örgütlerinin kapatılması, düşünce ve yayın özgürlüklerinin darbelenmesi, 
7aygınkitap toplatma, yasakla, ma ve yok eailmesi işlemlerinin yoğunlaştırıl
ması, bu dönemin en belirgin uygulâmalanndandır.

Bu günde 12 Mart benzeri faşist baskı, terör ve uygulamalar sürmektedir. 
Siyasi cinayetler, işkenceler, yayın yasakları, demokratik kitle örgütleri 
üzerindeki baskılar yaşadığımız günlerin somut gerçeklerindendir. Eğitimin 
faşistleştirilmesi, devlet dairelerine faşistlerin yerleştirilmesi, öğrenci- 
öğretmen-memur-teknik eleman kıyınının yoğunlaştırılması günümüzün 
öze İlikle rindendir. Tüm bu olgular göstermektedir ki, egemen güçler yeııi 
12 Martlar peşindedir. Daha açık'deyişle açık faşist diktatörlük peşindedir
ler.
Ancak,egemen güçlerin faşist baskılarına karşı, başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm emekçi halkımız kararlı mücadelesini sürdürmektedir. DGM alayında da 
görüldüğü gibi devrimci-demokratik güçlerin dayanışması ve ortak mücadelesi, 
faşist baskılara karsın sonuç alabilmektedir. Tüm demokratik güçleri ve 
kuruluşları faşîjf :e ve yu günkü faşist baskılara karşı saf tutmaya çağırıyor 
ve tüm ülkelerde ve ülkemizde faşizme karşı mücadele de hayatlarını yitiren 
devrimcileri saygıyla anıyoruz.


