
TOB-DER, ÎMMOB, TÜM-DER, HALKEVLERİ, TÜTED, DGDE, 

İGD, İKD, ÇHD, TÜS-DER, AKD, TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ 

MERKEZ KONSEYİ, ANKARA DEMİRYOLU MEMURLARI DER,, 

TÜM-ZER BANK-DER, ENERJİ-DER, TUM-OR-DER, T. Zİ

RAATÇILAR DERNEĞİ, İM-DER, DEV-SAN-DER, TİB,

TÜMOD, TUMAS, SGB, DHKD, PİM, İŞÇİ KÜLTÜR-DER, 

ANKARA SANATÇILAR BİRLİĞİ-DER, HAYVAN SAĞLIĞI M. 

DER, SOS-HIZ. MÜT-DER, ANKARA ECZACILAR ODASI.

BAŞKANLARI EAŞİST GÜÇLERİN ÜLKE ÇAPINDA GİRİŞ

TİKLERİ SALDIRI TERTİP VE PROVAKASYONLARIN YO

ĞUNLAŞMASI ÜZERİNE BASINA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI 

YAPTILAR.

MC'nin düşürülmesinden sonra, yoğunlaşarak sürdürülen; faşist cinayet, 
tertip vc provokasyonlar, son günlerde dalıada azgmlaşmıştır.

Tüm ilerici-devrimci güçleri lıedeı alan faşist cinayet çeteleri, son 
kez, saldırı ve sabotajlarını.Halkın ulaşım araçlarına, Meclis Başkanma, 
ve Danıştay Başkanlığına dek vardırmışiardır.

Bu kanlı sabotaj vc saldırıların faşist güçlerce düzenlendiği tüm ka
nıtlarıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Gerçekten, Antep'te halka silahla 
saldıranların, makineli tüfeklerle yakalananların, tonlarla cephanelikler 
bulunduranların, cinayet şebekelerini yöneten ordudan kovulan subayların, 
ilerici-devrimciler kaçırıp işkenceyle öldürenlerin, C IA !nın güdümünde yasa 
dışı faşist örgütler kuranların hangi dernek ve partilerin üyeleri oldukları 
ve hangi amaçlara hizmet ettikleri açıkça ortaya çıkmıştır.

Kamuoyunda da hergeçen gün sergilenen bu gerçeklere karşın, kimi ilerici 
bilinen basın organlarının ve büyük trajlı  gazetelerin, olayları çarpıtarak 
gerçekleri gizlemeye çalıştıkları ve hatta bu olayların sorumluluğuna dev
rimci güçleri de ortak etmek istedikleri gözlemlenmektedir. TRT’nin de bu 
çarpıtmalara katıldığı ve ilerici güçlerin tavırlarını yansıtmadığı görül
mektedir.

Olayların gerçek suçluları ortadayken, sucun ilericilerin  üzerine yıkmak
istenmesi faşistlerin  bilinen tektiklerinaondir.

Faşist güçlerce tertiplenen ve sorumluluğu ilerici-devrimci güçlere de 
yıkılmak istenen halka ve demokratik güçlere yönelik saldırı ve cinayetle
rin içinde hiçbir ilerici devrimcinin bulunmayacağı bilinen bir gerçektir.

Bu tür tertip ve provakasyon karşı _ _
tüm ilerici-devrimci güçlerin uyanık bulunması ve bunları boşa 

çıkarmak için kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiğini kamuoyuna duyuru
ruz.

İlerici-devrimci güçlere yönelik bu tertip ve provokasyonlar karşısında 
tüm yetkili ve görevlileri olayların geroelo sorumlusu oldukları halkımızca
bilinen faşist güçlerin ortaya çıkarılıp hesap sormaya çağırıyoruz.

BASINA AÇI KLAMA 

Tarih: 3 .3 .1 9 7 8


