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TMMOB, TOB-DER, TÜM-DER, TÜTED, HALKEVLERİ, ÇAĞDAŞ HU
KUKÇULAR DERNEĞİ, DGDF, İGD, SGB, TUS-DER, TÜMAS, TÜMÖD,
İKD, AKD, TİB, PİM, T, ZİRAAT ÇILAR-DER, TÜM-ÜR-DER, HSM-DER,
TÜM ZERBANK-DER, ANKARA DEMİRYOLU MEMURLARI DERNEĞİ,
ENERJİ-DER, İŞÇİ KÜLTÜR DERNEĞİ, DEVSAN-DER VE SANATÇI
LAR BİRLİĞİ BAŞKANLARI NATO ile ilgili olarak basına şu açıklam a
yı yaptılar.

BASIN AÇIKLAMASI

Faşist mihraklarca tezgâhlanan saldırı, cinayet ve kanlı tertipler sürüp gidiyor. Faşistler toplumun dem ok
ratikleşmesinden ve ulusal bağımsızlıktan yana olan tüm kişi ve kuruluşlara saldırıyorlar. Malatya ve Pazar
cık olaylarında olduğu gibi emekçi halkımızı birbirlerine düşürmek için kanlı
tertiplere girişiyorlar. Karışıklık
çıkarmak için kendi siyasal yandaşlarını bile bombalı suikastlarla öldürüyorlar.
Kargaşayı kendi elleriyle yara
tıyorlar, sonra da, bunun başkaları tarafından yapıldığını iddia ediyorlar. Amaçları, emekçi
halkımızı canından
bezdirmek, sindirmek ve sürdürdükleri
faşist demogoji ile, kendilerini, bu kargaşadan bir kurtuluş yoluymuş
gibi göstermektir.
Saldırganlar, tertipçiler ve amaçları bu denli belli iken hala faşist
mihrakların ve faşist güçlerin siyasi
tem silciliğini yapan partinin ve onun yan örgütlerinin üzerine gidilmiyor, gidilemiyor. Çünkü, mesele sınıfsal
dır. Çünkü, faşist mihraklar, emperyalizm ve onunla bütünleşen tekelci burjuvazi ile m üttefiklerinin yani dış ve
iç parababalarının koruyucu kanatlarının altındadırlar.
Faşist saldırıları, tertipleri geriletebilmek,
faşizme karşı mücadelede kalıcı
leyi faşizmin kaynağına yöneltmekle mümkün olacaktır. Faşizmin kaynaklandığı
nın düzeni ve ülkenin eperyalizm ile olan bağımlılık ilişkile ri kırılmadığı sürece
güçlerin gerekli gördüğü her an, şu ya da bu ölçüde su yüzüne çıkmaktadır ve

başarılar elde etmek mücade
sınıfsal yapı yani parababalarıfaşizm, emperyalist - kapitaüst
çıkacaktır.

Faşizme karşı tutarlı mücadelenin boyutları bu olm ak gerekirken son günlerde tam bunun tersine geliş
meler gözlenmekte, emperyalizmin askeri saldırı paktlarından birisi olan NATO ve emperyalizmin başını çeken
ABD ile bağımlılık ilişkilerimizi pekiştirici adımlar atılm aktadır. IMF örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası finans kapitalin ülkemiz üzerindeki hegemonyasını yoğunlaştırıcı, emperyalizme olan bağımlılığımızı artırıcı aniaşmalara girişilm ektedir. Bu yönde atılan her adım, bu yönde yapılan her anlaşma Türkiye işçi sınıfının ve di
ğer tüm emekçi sınıf ve tabaların üzerindeki em peryalist-kapitalist sömürüyü yoğunlaştırmakla
ve onları faşiz
min karanlığında boğmayı hedef alan güçlere güç kazandırmakla eş anlamlıdır.
■

NATO, emperyalizmin

Türkiye'deki NATO
rakollarıdır.
h

ülkemiz

üzerindeki sömürüsünü sürdürmek için kullanılan bir araçtır.

ve Amerikan üsleri, emperyalizmin bu amaca hizmet eden silah depoları, ileri ka

o NATO, Türkiye'yi kendi iradesi dışında her an bir savaşa sürüklemek, atom
tehlikesi ile karşı karşıya bırakan saldırgan bir örgüttür.
daha fazla konut, okul,

silahlarına

«

NATO'da kalmak,

■

NATO ve Amerikan üsleri faşist saldırı ve tertiplerin maddi, manevi güç kaynaklarıdır.

■

IMF, ABD’nin başını çektiği emperyalizmin ve NATO'nun ekonomik planda görüntüsüdür.

hedef olmak

hastane, yol fabrika yapmaktan feragat etmek demektir.

Bunun için NATO’ya hayır diyoruz. Bunun için ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalara IMF ile yapılan
anlaşmalara hayır diyoruz. Bunun için NATO'dan, CENTO’dan çıkılmasını, ikili anlaşmaların feshedilmesini, IMF
ve benzeri örgütlerle olan bağlantıların koparılmasını talep ediyoruz ve tüm işçileri, emekçileri, gençleri bu doğ
rultudaki taleplerini yükseltmeye çağırıyoruz.
ÜLKE TOPRAKLARI KİRALIK DEĞİLDİR
AMERİKAN VE NATO ÜSLERİNE

DERHAL EL. KONULMALIDIR.

İKİLİ ANLAŞMALAR YIRTILMALIDIR.
EMPERYALİZMİN SALDIRGANLIK
ULUSAL BAĞIMSIZLIK İÇİN,
NATO’YA HAYIR.

PAKTI OLAN NATO'DAN ÇIKILMALIDIR.

ÇOCUKLARIMIZA AYDINLIK BİR TÜRKİYE BIRAKABİLMEMİZ İÇİN

