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Açıklama metni aynen şöyledir:

"Sönürü, baskı ve zulum uygulamalarıyla dolu, iki yılı aşkın MC döneminin ar
dından bir genel seçim ve güven oylaması yaşayan Türkiye halkı, bugün, yine
bir MC girişimi ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu İki yılı aşkın süre içinde

iktidar olmanın tüm olanaklarını goıiŞ emekçi

kitleleri ezmek, susturmak, sindirmek ve ülkede terör havası estirmek için
kullananlar; ülkeyi batağa sürüklanek isteyenler yaptıkları ile yetinmemek
ledir ler.
Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini sürdüren milyonlarca işç i, köylü, memur,
öğretmen, öğrenci, teknik eleman ve sağlık personelini bir yandan işsizlik ,
pahalılık* geçim sıkıntısı ile karşı karşıya bırakırken; öte yandan uyguladıkları
acıması» baskı ve kıyımlarla bunal ımlar yaratan ve faşist silahlı çeteleriyle
saldırılar düzenleyerek yüzlerce insanımızı
daha fazla saaürü, daha fazla baskı

öldür® , binlercesini yaralayanlar;

ve daha fazla zulum için yeniden iktidar

olmaya çalışmaktadırlar.
Onekçi halkımızın sırtından milyonlarına milyon katabilmek? faşist ideolojileri
yaygınlaştırmak yolunda iktidar olanaklarını sonuna kadar kullanabilmek} devlet
kurun ve kadrolarına yerleştirdikleri faşist militanlarını koruyabilmek ve
çoğaltabilmek; doğunun anekçi halkı üzerindeuyguladıkları özel baskıları sür
dürebilmek; din-mezhep ayrımlarını körükleyerek halkı birbirine karşı getire
bilmek, ayyuka çıkan yolsuzluklarını ört-bas edebilmek; an ekçilerin var olan
hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırabilmek; TRT'yi bugüne kadar olduğu gibi
halkın değil kendilerinin sesi kılabilmek için iktidar olmayı istemektedirler*
Ancak; emekçi halkımız bu tür girişimlere ve uygulamalara karşın, iki yılı
aşkın bir süre içinde yılmadan^ bunalmadan acılara göğüs germiş, mücadelesini
güçlendirerek sürdürmüştür. Bu yüadaı» yeni bir MC karşısında daha güç ü bir
direniş bulacaktır.
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Açıkça 'bilinmektedir kis tün baskı ve saldırılara karşın, Türkiye'deki
devrimci, demokrat, ilerici kitlelerin ve anların örgütlerinin mücade
leleri engeli en ememiş, geril edilememişti»» Aksine güçlenmiştir.
Bu, bundan sonra da , böyle olacaktur*
Geçtiğimiz zor dönemlerde, anti-faşist, ant i-emperyalist eylemde, ehemi i
adımların atıldığını , ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Önünüzdeki
ç*tin günlerde bu eylemin önündeki
tor' iği çalışmalarının hız

engellerin kaldırılmasının, eylem

kazanmasını» kaçınılmaz ve mutlaka yerine

getirilmesi gerekli bir görev olduğuna inanıyoruz »
Tüm devrimci, iler ic i, demokrat k iş i ve kuruluşların bir araya gelmesinin
ve ortak bir program çer^vesinde yapılacak eylem birliğini gerçekleştirmesinin
gereğine inanıyoruz.
Bizler bu çabada kendimize düşen görevleri yerine getirmeye kararlıyız®
Bizler; halkının çıkarlarını savunan, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin
mutlaka başarıya ulaşacağına inanan ve bu yolda çaba harcayan kitlelerin
örgütleri olarak? kitlelerimizden aldığımız güçle ve kitlelerimizle birlikte
mücadelemizi daha da geliştirerek sürdürmeye kararlıyız.
MC'lerin verilen ve verilecek olan mücadelelerle yok olacağından, gelecek
günlerin aydınlık olacağından kimsenin kuşkusu olmaaalıdır.
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