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Öğretir.enlerin, memurların, t<?knik elemanların demokratik kitle örgüt

leri olan TÖB-DI3R, TÜM-Dı3B, TÜTSD* in Ankara Valisinin kararıyla faa

liyetten alıkoyulmaları MC*nin gerçek yüzünü "bir kez daha açığa çıkardı.

İkiyüz bine yakın üyeye sahip TÖI.-DT2H, Ttîîi-DSR ve TÜTED öğretmenlerin, 

memurların, teknik elemanların ekoncmik-demokratik haklarını talep 

ediyorlardı. Kamu kesiminde çalışan öğretmenler, memurlar, teknik 

elemanlar için toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı istiyorlardı, 

Tüm halkı ezen hayat pahalılığına, konut kiralarına hayır diyorlardı. 

Eğitimin demokratikleşmesini, çalışanlar arasında yaratılmak istenen 

ayrıcalıkların kaldırılmasını, işçi-memur ayrımına son varilmesini 

talep ediyorlardı. Kamu kesiminde çalışanların "bir bölümünün şu veya 

"bu statüde sayılarak siyasi haklardan yoksun bırakılmış olmasına karşı 

çıkıyorlar ve siyasi faaliyette "bulunma, siyasi partilare girme 

hakkının genelleştirilmesini savunuyorlardı.

öğretmenler, memurlar, teknik elemanlar giderek "bu vî benzeri ekonomik_ 

demokratik talepler etrafında tüm güçlerini birleştiriyorlardı. 5 Şubat 

Ankara mitingi güçltl bir gösteri oldu. 5 Şubat Ankara mitinginde 

öğretmenlerin, memurların, teknik elemanların haklarını alma mücadele

lerindeki, demokrasi mücadelesindeki kararlılıkları somutlandı. Ve yine 

Ankara mitinginde, kitlelerin haklı taleplerinden, kitlelerin özlemle

rinden kaynaklanan güçlü kitle gösterilerinin yasa dışı uygulamalarla 

engellenemeyeceği kanıtlandı.

örgütlerimizin faaliyetten alıkonulması MC için çıkar yol değildir. Tüm 

çalışanlar haklarına sahjp çıkmışlardır, sahip çıkacaklardır. Tüm çalı

şanlar akonomik-demokratik taleplerini sürdüreceklerdir. Örgütlerine 

sahiptirler, sahip çıkacaklardır. Koşullar ne olursa olsun demokrasi 

mücadelesi kesintiye uğramayacaktır, uğratıihamayacaktır, erteleneme

yecektir. Emperyalizmin ve faşizmin provakasyon misyonunu üslenmiş 

Maocu diye anıjkan bozkurtlar da kitlelerin önünde gerçek yüzleri ile 

açığa çıkmışlardır!» Bundan böyle onlar bu misyonlarını sürdüremeyecek

tir. Kitleler buna müsaade etmemiştir, etmeyecektir.
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MC*nin son uygulaması tir kez daha kanıtlamıştır kij öğretmenlerin, 

memurların, teknik elemanların ve tüm emekçi hralkm sorunlarının 

temelli çözümü, ekeıomik-demokratik taleplerinin tam anlamıyla 

karşılanması, ülke genelinde verilmekte olan denokrasi ve bağımsızlık 

mücadelasinin başarıya ulaştırılması ile gerçekleşme yolnna girecek

tir . Çalışanlardan yana olmayan iktidarların ekonomik-demokratik 

talepler karşısında getirebileoeğt tek şeyin, talepte bulunanları 

sindirmek üzere uyguladığı baskı, zulüm ve kabalama olduğu bir kez 

daha görülmüştür. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların 

güçlerini demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde birleştirmeljri, 

faşizme ve empeıçralzme karşı mücadele bayrağını yükseltmeleri gün

demdedir. Hiçbir güç haklarına sahip çıkmış, haklarını sonuna dek 

savunmada ve genişletmede kararlı kitlelerin örgütlü mücadolesini 

geriletümeyocektir, bastıramayacaktır.

Başarı, demokrasi ve bağımsızlık için güçlerini birieştirenlerin,
0

örgütlü-kitlesel mücadeleyi sürdürenlerin, yükseltenlerin olacaktır,
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