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TÜTED Genel Başkanı Aykut
GÖK.ER 3.6.1978 günü yaptığa,
basın açıklamasında “FOL-DSR'in
kapatılması sermaye sın ıf lar ın
dan icazetli sivil Sıkıyönetimin
ilk a d ı m ı d ı r ” dedi.
Bugüne dek gerek örgüt olarak gerekse tek tek tüm üyeleri yüksek
bir sorumluluk anlayışı içinde hareket eden ^OL-DER'in k a p a t ı l ı 
şı "SİVİL SIKIYÖİTETa KİN" ilk adımıdır. POL-L'ER'in "SUÇ» u t o p
lumun demokratikleştirilmesinden yana açıkça tavır alfasıdır.
POL-DER*in kapatılması benzer "suç"u sürekli olarak işleyen ör^
gütlerin tümünü susturma girişimini açığa vuran adımdır.
"Hem sağa hem sola karşı olma" anlayışının, Faşist cinayet ve
terör şebekeleri ile toplumun demokratikleştirilmesi için m ü c a 
dele edenleri aynı kefeye koyma a h l a y ı ş m ı n altında yatan te
mel neden artık açıkça görülmelidir.
Toplu mu n demokratikleştirilmesi için mücadele edenlerin bununla
İÇİÇe ve aynı za. .anda emperyalizme karşı da mücadele ettikleri"*
sömüren ve ezm»ye çalışan sermaye sınıflarından yana değil s ö 
mürülen ve ezilmeye çalışılan işçi sınıfından ve diğer emekçi
sınıf ve tabakalardan yana tavır aldıkları ve onların nihai
kurtuluşunu gözettikleri gerçeği bir an için olsun akıldan ç ı 
karılmamalıdır.
Asıl ezilmek istenen tüm demokratik güçler- asıl bastırılmak
istenen işçi sınıfının başını çektiği bağımsızlık- demokrasi
mücadelesidir- işçi sınıfının siyasi hareketidir. Bugüne dek
faşist cinayet ve terör şebekelerini yolcetm^k için kclclü bir
girişimde bulunmayanların asıl amacı bu şebekelere karşı "sol”
danda terörist yöntemlerle -revap verilmesini sağlayacak bir
ortamın yaratılmışıydı. Bunu temin edebil .ikleri ölçüde tüm
ilericileri, demokratları ,• sosyalistleri ve onların örgü tle ri 
ni karalayabilecekler , onları da terörün başlıca yaratıcısı
olarak gösterecekler ve böylece asıl amaçlarına bir sis p e r d e 
si altında ulaşacaklardı. Bu tuzağa ezici çoğunluk d üşm em iş
tir, düşmeyecek kadar yetkindir- sorumluluğuna sahiptir, işçi
sınıfının bilimini özümlemiştir.
Ne var ki büyük bir k ı s a m ı n karanlık güçl^rece tezgahlandığı
şüphe götürmeyen bazı olaylar ileri sürülerek, olmayanları
olmuş gibi gösterilerek gerçek niyetler açığa vurulmuş ve h e 
deflenen doğrultuda harekete geçilmiştir.

(2 )
Varılmak istenen hedef emperyalizmin ağababalarına ve yerli
sermaye sınıflarına rahatlıkla at oynatabilecekleri dikensiz
bir gül bahçesi sunnıak, "hür teşebbüs "e "özgürlükçü demokrasi"
nin faziletlerini kanıtlamaktır.
Susturulmak istenen demokratik toplumsal muhalefettir.
POL-DER'e sahip.çıkmak demokratik toplumsal muhalefeti y ü k 
seltme görevinin,\ ve onların sözcülerinden icazetli"S±vil
Sıkıyönetim" girişimini geriletme görevinin bir parçasıdır.

