
16.9.1977 TÖB-DER, TUM-DER, HALKEVLERİ, TUS-DER,

miÛB, KÖY-KOOP, TüTED, DGDF, İKD, AKD,

TUM-AS, TUM-ÖD, PİM, SGB, İM-DER, TİB, 

EiiERjİ-DER, Ai\lKA RADEM İ HTOLU MT34URLARI 

DERMEĞİ, TUMOR-DER, TEKLİK ZİRAATÇILAR 

DERuEĞİ, DEVSAN-DER, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR 

DEIMEĞİ, ve İGD SOu İŞKENCELERLE İLOİLİ 

OLARAK CHP GEJ.VEL BAŞKANI BÜLENT ECEVİT'E 

AŞAĞIDAKİ TELGRAFI YOLLADILAR.

Sayın Ec -'v\+ ,

2 . MC 'nin ! "t u  ^a-cmdan bugüne değin, tüm emekçi halkımız ve özellikle dem Ök ra tik 

kitle rgütl^ ine ve üyelerine yapılan baskı ve saldırılar koşut olarak sürmdcted}X» 

Pahalılıi ve son zamlar yoksul halkımızın büyük tepkilerine yol açmıştır. Bu tepki» 

leri örgütlü 1 içime dönüştürmeye çabalayan demokratik kitle örgütlerinin, bu çaba»

1 arını ? . JiC engellemek hatta bununla da yetinmeyip her türlü yasal hak ve özgürlük* 

lerini ortadan kaldırmak istemektedir. Bunun sen örneklerini demokratik kitle örgüt

lerine yapılan bombalı tertip ve saldırılarla yaşamaktayız. Sadece son üç günde 

Halkevlerinin, devrimci öğrencilerin binalarına patlayıcı maddeler atılmış, polis 

asıl suçluların peşini bırakıp örgütün yöneticilerini ve üyelerini göz altına almaştır. 

Hele dün akşşjı Emniyet -2. Şube Müdürünün Televizyonda öldürüloı kişinin katille»! 

olarak ilan ettiği PİM (Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği) üyeleri, salt kq* 

maodo olarak bilinen bir kişinin tanıklığı ile tutuklanmış ve üç günden beri de 

elektrik verilerek işkence görmüşlerdir. Hele bu saldırganların niteliklerinin, öloı 

devrimcilerin m ez arl arlar an an tahrip edilmesinde somutlaşması olayların hangi bo* 

yutlara ulaştığını göstermektedir.

Sayın Ecevit, bir iktidarın dışa bağımlı çarpık, ayrımcı ekonomi politikasından 

kaynaklanan anarşinin, yine o iktidarın bir bakanınca önlenebilme olasılığı az 

değil, hiç yoktur. Ama, o bakan, eğer isterse hukuk devletinin asgari koşullarına 

koıdi bakanlığında uyulmasanı sağlar ve işkaıceyi ekleyebilir.
I

Faşist iktidarın her türlü insanlık ve çağdışı ychtemleri, dün tüm insanlarca 

lanetlenmiş, yaran da lonetlenecektir. Ülkemiz buğun bu utançlı günleri yaşamakta* 

dır. Tüm demokratik güçlerin bu tarihsel suça karşı sessiz kalmaları, gelecekte 

onların de hrl’ S!»iT:ır indinde aklanmasını zorlaş t ıracak tır.

0 nedenle tüm ilerici, devrimci, demokrat güçlerin, demokratik hak ve özgürlükle 

rinin gaspedilmes in o sizin de gerekli duyarlığı göstereceğiniz , girişimde bulu

nacağınız güvenoesiyle saygılar sunarız.


