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BASINA YAPTIKLARI ÜRTAK AÇAKLAMAÜA 
"HC'Nîrt URGÜTLERÎMİZE SALDIRILARI 
»¡VAH EDİYOR" DEDÎLF.R.

- 10.?.1977 günü saat 15.30'da emniyet gönevlileri TüBrDER yöneticilerine ha
ber vermeksizin Genel Merkezin kapısını mühürü bozup kırarak içeri girm işler- 
dir.

- 4.2.1577 günü yasal afişleme yanarken üzerlerine faşist lerce  ateş açılan ar
kadaşlarınıza emniyetçe işkence yan ıld ı.

HC suçluluğun te lası içinde, i le r i  sürdüğü mesnetsiz iddialarına suni del i 11- r 
yaratma peşindedir.

Bunun iç in, Tiin THB-ı)LR yönetic iler in in  avukatlarının adreslerini b ild ik le r i  
halde onlara haher vermeksizin kapıyı k ır ıo  içeri g irm iş l ird ir.

Bunun iç in  ^asal afişleme yapanlar?, ateş açanları b ir  tarafa bırakıp,ateşi i 
sa ld ır ıya  u^ru/anları dünlerce nez altında tutup,işkence ederek, düzmece i t i 
rafla r saklama yolunu seçmişlerdir.

Î'C Ankara Va lis in in  örgütlerimizi kanatırken de lil yetersiz i ini içinde bulundu
ğu, T3B-DEF; ıenel Merkezini, yönetic ile r in in  ve avukatlarının bulunmadığı b ir  
sırada b ir  kez daha aranmasından anlaşılmaktadır. TüB-JER'in arandığı günün sa
bahı, en azından TÜB-JER Genel Başkammn saat lO.CD'da TM^OB'de yapılan ortak 
u ıs ın  toplantısında bul"naco1ı L ir  nün ^nceJen bil inmekteydi.Nitekim bazı emni
yet mensupları basın toDİant ıs ım dışardan izlemişlerdir.buna rağmen TÖB-DER 
yöneticilerine haber vermeden Genel “lerkcze gidilm iş nlnası yasa d ışıd ır,Pu 
aramadan amaç sahte d i l i l  yaratmaktır.

Tüm bu uygulamalar, b ak ır s ız l ık  demokrasi mücadelesi versn kuruluşları s in d ir 
mek,susturmak amacına yönelikt ir.

Tüm bu uygulamalar»emekçilarin ekonomik demokratik ta leplerin i bastırmaya yö
ne lik t ir .

Ancak tüm ilericiler,demokratlar örnütlerimizden yana, demokrasi bağımsızlık 
mücadelesinden yana kesin ta v ır la r ım  almaktadırlar.

üvelerimiz demokratik haklarına,örgütlerine şahin <~ıkmaktadırlar,Sahip çıkacak
t ı r .  11.2.1977
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