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iiHlCiûTA

Aylardır yüzlerce öğrenci, işçi, öğretmen, teknik elenan ve memur,
U

far>ietlerin Ifuro ularıyla can verdi, yaralandı. Görüşleri ister pay-
'11

la ş ı ls m , isterse paylaşılmasın, halkları için dalıa iyi yarınlar inşa 

etneyi istenekten başka suçları olnayan genç insanlardı bunlar. Bu 

olaylara karşı, yine aylardır, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana 

olan tün kişi ve kuruluşlar bu ülkede herşeyden önce can güvenliğinin 

sağlanmasını talep ettiler. Bu talebin hayata geçirilebilmesi için 

tün demokratları, iler ic ileri , yurtseverleri tırmanan faşizme karşı 

dalıa etkin bir biçimde mücadeleye çağırdılar. Demokrasi mücadelesinin 

yalnızca parlemento aritmetiğini isleyen bir parlemento içi ruhalefetle 

ba çyj r ila maya cağını ; tırmanan faşizmin ancak ve ancak tüm demokratik 

kitlelerin  yani başta işçi sınıfı olmak nzere tüm emekçilerin kararlı 

mücad .-leşiyle geriletilebileceğini vurguladılar. Faşist nurluların 

yalnızca sosyalistlere değil,er veya geç tüm demokratlara, ilericilere , 

yurtseverlere do (Çevrilebileceğini belirttiler.

Hitekim faşist namlular ITilcsar'da, Şiran'da vo -Erzincan’ da bu kez 

doğrudan sise, sizin  demokratik kişiliğinize  yöneltildi. Sise bu 

namluları çevirenleri yönetenlerin bu olayla ulaşmak ^istedikleri 

lıedef her ne olursa olsun, olayı, aylardır uygulanmakta olan faşist 

baskı ve terörün bir uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Ve bu olayın 

da usun soluklu demokrasi ve bakımsızlık nücao:eleJtindo demokratik 

kitlelerin  mücadele azmini bilemekten öteye bir sonucu olmayacağını 

vurguluyoruz.
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