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TÜTDU Çube başkanlığına,

Uzun bir süredir gözlenen bir olgu$ bir yandan faşist terürün yoğun
laştırılması ve yaygınlaştırılması öte yandan faşist terörün bizzat 
uygulayıcıları tarafından sıkıyönetim taleplerinin yükseltilmesi ol
gusu, şu anda belirli bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır,

13 İlde sıkı yönetim ilan edilmiştir.

Bu g'üne dek sıkı yönetime karşı çıkar gözüken hükümetin bunu kabul
lenmek durumunda kalması,ileri sürülen gerekçe ve amaç her ne olur
sa olsun kendi açılarından bir gerilemedir.

Demokrasiden yana olan tüm güçler bu durunu dikkatle değerlendirme
lidirler.

Faşist terörü siyasi iktidarı ele geçirebilmenin bir aracı olarak 
gören ve ’ııllanan faşist güçler, ötedenberi talebet . .ikleri sıkı yö
netim koşullarını kendi hedefleri doğrultusunda kullanabilmenin a- 
rayış ve t J.aşı içindedirler.Sıkı yönetimi 13 ilin dışına da taşı
ra bilmenin ortamını yaratmak üzere,seçtikleri bir kısım illerde 
terörü yol unlaştırmak bunun için de gerekli provokasyonları yarat
mak girişimleri içindedirler.Bizatihi sıkı yönetim olgusu hakkında 
işçilerin emekçilerin yaşayarak öğrendikleri şaşmaz deneyimleri 
vardır,İşçiler.emekçiler daha önceki sıkı yönetim uygulamalarının 
kendilerine,zaten sınırlı olan ekonomik-demokratik haklarının daha 
da sınırlandırılmasından,hatta tamamen ortadan kaldırılmasından 
başka bir şey getir '.ediğini bilmektedirler.

Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bile,başta işçi sınıfı olmak 
üzere demokrasiden yana olan tüm güçler için herşey bitmiş değil
dir. Umutsuzluğasözellikle kendi gücüne güvensizliğe,telaşa düşmek 
söz konusu olamaz.! ağımsızlık demokrasi mücadelesi,f«şizmo ve emper
yalizme karşı mücadele en geniş işçi ve emekçi yığınlarını kapsa
yarak sürdürülecek lir,yükseltilecektir.Ama her zamankinden daha dik
katli,her zamankinden daha çok safların sıklaştırılmasına özen gös
terilerek, siyasi ayrılık noktalarını değil b.irleşilen noktaları öne 
çıkarmaya özen gösterilerek ve işçi sınıfının çelik disiplinine sa
hip çıkılarak mücadele sürdürülecektir.

DİSIC: in tüm işçileri,emekçileri 5 Ocak günü saat? 11 '• de beş dakika
lık saygı duruşunda bulunmaya çağırması olayı da bu çerçeve içinde 
değerlendirir ‘.elidir.Tüm. bu olanlardan sonra,b .ellikle Kahramanma
raş'taki faşist katliamın boyutları gözönünde tutulduğunda önerilen 
sınırlı demokratik' tepki muhakkak ki yapılması gerekeni,arzu edile
ni karşılamamaktadır ve karşılayamayacaktır dfii.

Ama böylesi sınırlı bir eylemde bile,tüm işçilerin vo emekçilerin 
bulundukları işyerlerinde bu çağrıya katıİmal<rı,tok bir yumrukmuş
çasına bu eylemin sınırları içinde kalmaları,ortak -isipline uymala
rı ve herhangi bir provokasyona olanak tanımamaları anlamlı olacak
tır.vo inancınız odur ki daha ileri aşamalar için küçük de olsa o- 
lumlr bir adım olarak değerlendirilecektir.

Bu itibarla tüm tüte-" üyelerini bulundukları işyerlerinde „bu çağrı
nın doğrultusunda 5 ücak günü saat: 11' de,Kahramanmaraş |ta faşistler
ce katledilenler için saygı duruşuna çağırıyor ve şubelerinizi ,üye- 
rinin bu çağrının özüne sadık kalmaları için gerekli çalışmayı yürüt
mekle yükümlü kılıyoruz.Çalışmalarınızda başarılar diler dostça se
lamlarımızı iletiriz .¡saygılarımızla, A

Aylo.ıt Cvöker"'" . v
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