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21 Ekim günü toplanan TÜT3D Genel Yöne
tim Kurulu, sıkıyönetimin uzatılması
konusunda aşağıdaki görüşlerin üyelerine, parlamenterlere ve kamu oyuna ile
tilmesi kararını aldı.

«■«eçim sonuçlarıyla gelinen noktada gerici
güçler oy artışı sağlıyanlamak
la birlikte parlamentodaki ağırlığını artırmıştır. Bu durula CHP ’ sinin muha
lefet döneminde vaad ettiklerini yerine getirmemiş, tam tersine ::sağada,solada karşıyım- diyerek faşist tırmanışın üzerine gitmemiş emperyalizme ve fa
şizme karşı solla birliği red ederek sola karşı savaşı başa almış olmasının
bir sonucudur.
karşı
CHPüğj.r'' ıklı iktidar ITCD’lere, NAÎOCLoriı ve tckcllcrcAtavır almamış, tam aksi
ne ulusal bağımsızlığımızı, ulusal onurumuzu ayaklar altına alan bir politi
ka yürütmüştür. Bu politikanın sonucu olarak işçilerin, emekçilerin ücretleri
gerilerken fiatlar alabildiğine artmış ve geniş kitleler yoksulluğa
itil
miştir. Bu koşullarda gelişen demokratik toplumsa] muhalefeti bastırmak için
gerici güçler sıkıyönetimi dayatmış ve CHP ağırlıklı iktidar teslimiyetçi
tavrını sürdürerek sıkıyönetim ilan etmiştir.
"Yaygın terör olaylarını durdurmak gerekçesiyle” ilan edilen sıkıyönetim dö
neminde faşist terör üzerine gidilmemiş,tam aksine terör yükselmiştir.
Sorumluluğu CHP ağırlıklı iktidarın bizzat kendinde, olan sıkıyönetim döneinde ilerici yayınlar yasaklanmış, kamu oyunda saygınlığa sahip olan ÎKD Trü'SDER - POLDER gibi demokratik örgütler kapatılmış aralarında ^TT^vn Şubele
rinin! e bulunduğu birçok örgüt şubesi faaliyetten men edilmiştir. Açık bulu
nan örgütlerin ise tüm faaliyetleri yasaklanarak fiilen çalışamaz hale ge
tirilmek istenmiştir. Buna karşı eli kanlı faşist hareketin partisi ve UGD
nin üzerine gidilmemiştir.
Bu koşullar altında girilen seçimlerde halkımız, İM?’ye, ITATO'ya ,tekellerJ
boyun eğme ve teslimiyete, kemerleri sikma politikasına hayır demiştir„
Bu koşullarda bizce açık olan gelecek günlerin demokrasi, güçlerinin güç ve
eylem birliğini dünden daha zorunlu kıldığıdır.Askersel destekli ara rejimle
re ve üçüncü MC’lere karşı üyelerimiz ve tüm demokrasi güçlerini uyanık ol
maya, eylen birliğini her düzeyde güçlendirmeye, zorlu koşullara hazırlıklı
olmaya çağırıyoruz.
ü-elip geçmiş tüm sıkıyönetimlerin halka hiçbir yarar getirmediği^ i,n bilincin
de olan bizler kendine demokratım diyen millet vekillerinin gelinen nokta itibariyle sıkıyönetime hayır demelerinin bir demokratlık görevi olduğun- inaniyoruz.
Bu görevden şu veya bu nedenle kaçınanlar başta işçi sınıfınız olmak üzere,
tüm demokrasi güçlerinden 14 Ekim’dekinden daha ağır darbeler yiyeceklerinin
b:linçinde olmalıdırlar.
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