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ENERJİ-DER,İŞÇİ-KÜLTÜR-DER,T.ZİRAATÇILAR DER, 
DEVSAN-DER, ANK-DEMİR, ME-DER,ÖRGÜT BAŞKANLARI 
ÜNİVERSİTELERDE YOĞUNLAŞAN FAŞİST SALDIRILAR 
VE DEMOKRATİK ÖRGÜTLERE YÖNELEN BASKILAR Ü- 
ZERİNE, BUGÜN DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISIND. 
AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI YAPTILAR.

Emperyalizme bağımlı egemen sınıfların  ekonomik ve siyasi bunalımları 
giderek artıyor.Hayat pahalılığı i ş s i z l i k ,  ve yoksulluk dayanılmaz ölçüle
re varıyor Tüm emekçi halkımıza yönelen faşist  baskı terör ve cinayetler 
alabildiğine  yoğunlaşıyor.

Üni versitelerin  açıldığı bu günlerde, ülkenin her yerinde bir  kısım devlet 
güçlerinin  desteğiyle faşist  güçler saldırılarını daha da arttırdılar . 
Üniversitelerin  faşist  işgal  altında tutulduğu,yurtların işgal edildiği 
böylece öğrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin ortadan kaldırıldığı 
günleri yaşıyoruz.Faşist  güçler doğrudan öğretim üyelerine de hedef a l ı 
yorlar .Ankara Fen Fakültesinde iki öğretim üyesinin odasının bombalanması 
E la zığ ’ da Veteriner fakültesinde bir öğretim üyesinin dövülm esi.saldırı . 
z in c ir in in  örneklerindendir.Zjraat f a k ü lt e s i ’nde "y©'Hacettepe Üniversite

s in in  Beytepe kampusun’da faşist  sa ld ırılar  nedeniyle i le r ic i  devrimci 
öğrenciler yaralanmış ve üstelik gözaltına alınanlar yine saldırıya uğ
rayan yaralanan öğrenciler olmuştur.

Ankara 'nın  bazı se n tle ri 'd e  faşist  işgal altında olup saldırılar  nedeniyle 
bölge halkının can güvenliği ortadan kalkmıştır.Esnaftan ve diğer halktan 
haraç toplayan faşist güçler ayrıca i le r ic i  olarak b ilin e n  insanlar sü
rekli saldırılar»düzenlemektedir.

Son günlerde demokratik kitle örgütlerine baskılar yoğunlaşmıştır.TÖB-DER 
genel merkezi ve Ankara şubesi gerekçe gösterilmeden aranmıştır.Halkevle
rinin  Dikmen şubesi polis tarafından basılmış ve halkevinde oturmakta 
olan i le r ic i le r  dövülmüştür.Yenimahalle Halkevi basılmış ve gözaltına 
alınan bir üye ’ye işkence edilm iştir .Bazı Demokratik örgütlerini son gün
lerde artan faşist saldırılar  ve hayat pahalılığı üzerine Tuzluçayır1 da 
düzenlediği, bütün yasal iz in le r i  alınmış olan halka açık toplantı sona 
erdikten sonra Tuzluçayır1 da halkı yıldırmak iç in  terör estir ilm iştir . 
Tuzluçayır ’ da halkın oturduğu kıraathanelere baskılar yapılmış ve toplan
tıyı tertip  eden b ir  avukat arkadaşımız la b irlikte  2 kişi gözaltına a- 
lm m ıştır .B u  olaylar ve Ankara V aliliğ ine  bugüne kadarki davranışları 
bundan sonra da yasal olmayan baskıların süreceğini göstermektedir.

"M HP"’ nin elinde olan bakanlıklarda i l e r i c i , devrimci memurların kıyımı 
alabildiğine  artm ıştır.Kıyılan memurların yerlerine ülkü ocaklarından 
tavsiye mektubu alan fa ş is t le r  yerleştirilm ektedir .Sağlık  ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı,kadrolarına 
fa ş is t le r in  doldurulması kamuoyunea'dp bilinmektedir.Bu bakanlıkta çalışan 
memurlar faşistlerin  saldırıları  nedeniyle cangüvenliğinlen de yoksundur.

Bu bakanlıkları üs olarak kullanan fa ş is t le r ,o  bölgedeki h a lk a ’ da s a l 
dırmaktadır . S ıhhiye ’ de D il  tarih  coğrafya fakültesinden gelmekte olan 
öğrencilerin üzerine sağlık bakanlığından çıkan fa ş istle r  saldırarak 
bazı öğrencilerin yaralanmasına focdet) olmuşlardır.

Biz '25 Demokratik örgüt olarak üyelerimize ve halkımıza yönelen bu baskı 
ve teröre lanetliyor ,bu  baskı ve saldırılara  karşı mücadelemizi sürdürece
ğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.


