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Türkiye bundan 26 yıl önce, emperyalizm ile işbirliği içindeki egemen güçler ve onların kukla
sı siyasi iktidarlar aracılığı ile saldırgan NATO'ya sokulmuştur. Türkiye'nin Nato'ya girmesi ve
ABD ile yaptığı 55 gizli, ikili kölelik anlaşmaları ile emperyalizme bağımlılığı pekiştirilmiştir. Ana
dolu toprakları 101 adet ölüm üssünde bulunan Nato kontrolündeki ordu tarafından işgal ettiril
miştir. Türkiye'nin kendi savunmasında asla kulianamayacağı nükleer, biyolojik ve atom bombala
rına yığınak edilmiştir.
NATO NEDİR? NİÇİN KURULMUŞTUR?
0
Nato uluslararası kapitalist - emperyalist sömürünün silahlı gücüdür. Nato gerek kuruluşu, ge
rekse işlevleri açısından uluslararası tekellerin, IMF ve Dünya bankası gibi uluslararası sömürü
örgütlerinin kuruluş ve işlevleri ile iç içedir.
0
1945 yılında IMF (Uluslararası Para Fonu) ve dünya bankası kuruldu. (Bugün dünya banka
sının başında Vietnam katliâmının mimarı MC. NAMARA bulunmaktadır.)
% 1947'de Marshall planı ve yardımları yürürlüğe girdi.
Q
1949'da NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması) kuruldu.
0
ABD'nin büyük askeri kuvvetlere gerek duyması ve Nato'nun kuruluşu hayali bir Sovyet sal
dırısına ve komünizm tehdidine dayandırıldı. Gerçek neden ise ulusa! kurtuluş hareketlerini, ba
ğımsızlık mücadelelerini çıktığı yerde yok etmek, kapitalist - emperyalist sistemin vurgun alanla
rını, sömürü ve talanını korumak, SOSYALİZMİN yayılmasını önlemek, onu mümkün olduğu ka
dar dar bir alana sıkıştırmak ve yok etmektir.
£
NATO'nun 1959 yılında 31 ülkede 275 üs şebekesi,
1400 üssü ve bu üslerde 1.000.000
Amerikan askeri vardı.
NATO ve TÜRKİYE
4$ 1950 yılında Nato'ya girmek ve emperyalist sisteme yaranmak isteyen siyasi iktidar Meclis'e
danışmadan ve kamuoyunu hiçbir şekilde haberdar etmeden katıldı. Bu savaşta Türkiye, ABD'den
sonra en çok kayıp veren ülke oldu.
£
1952 yılında Türkiye ABD'ye ayrıca üsfer vermek ve gizli, ikili kölelik anlaşmaları yapmak
koşuluyla Nato’ya alındı.
£
Nato'ya girmekle Türkiye savunmasında kullanamayacağı yarım milyondan fazla askeri olan
bir orduyu beslemek zorunda bırakılmıştır.
^
Bütçenin üçte bîrini götüren savunma giderleri, eğitim ve sağlık giderlerinin enaz altı katı
olmuştur.
Ordunun askeri teçhizatı, yedek parçaları ve hatta benzini ABD'nin iznine tabi kılınmıştır.
£
Kıbrıs sorununda olduğu gibi, komşu ülkelerle çatışmalar tahrik edilerek silahlanma yarışı ve
militarizm körüklenmiştir.
H
Emperyalizm Türkiye'yi ekonomik oîarak kendine bağlarken diğer yandan da Nato ve Cento
gibi askeri ve siyasa! bağlantılar yaratmak suretiyle, ülke içinde kendini kamufle ederek gizli bir
denetm mekanizması oluşturmuş, aynı zamanda bir İÇ OLGU haline gelmiştir. Böylece anti-emperyalist mücadeleyi saptırarak ulusal mücadele ile sınıfsa! mücadeleyi birbirinden kopartıp, yal
nızca sınıfsal bir plâna sıkıştırarak, bir iç savaş durumuna getirmeye çalışmaktadır.
Biz demokratik kitle örgütleri, anti-emperyaüst, anti-faşist, anti-şövenist mücadeleyi bir bü
tün olarak kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdüreceğimizi duyururuz.
NATO EMPERYALİZMİN SALDIRGAN GÜCÜDÜR.
İKİLİ ANLAŞMALAR YSRTILMALI, ÜSLERE EL KONULMALIDIR.
NATO'YA HAYIR!
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