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16*4.1978 günü yaptıkları ortak Basın
toplantısında :,NATO1dan çıkılmalı ikili
antlaşmalar feshedilmeli ve üslere el
kamalıdır, "dediler.

Faşist mihraklarca tezgahlanan saldırı ve cinayetler sürüp gidiyor.
Bu saldırılar toplumun demokratikleştirilmesinden ve ulusal bağımsız
lıktan yana olan tüm kişi ve kuruluşları hedef alıyor. Saldırıların
düzenleyicileri Bu denli Belli iken hala faşist mihrakların, faşist
güçlerin siyasi platformda temsilcisi f-lan partinin ve onun yan örgüt
lerinin üzerine gidilmiyor, gidilemiyor. Çünkü mes’ele sınıfsaldır.
Çünkü faşist mihraklar emperyalizmin ve onunla Bütünleşen yerli Büyük
-burjuvazi ile müttefiklerinin koruyucu kanatları altındadır.
Başist saldırıları geriletebilmek, faşizme karşı mücadelede kalıcı
başarılar elde etmek mücadeleyi faşizmin kaynağına yöneltmekle mümkün
olacaktır. Faşizmin kaynaklandığı sınıfsal yapı ve ülkenin emperyalizm
le olan bağımlılık ilişkisi kırılmadığı sürece faşizm, emperyalistkapitalist güçlerin gerekli gördükleri h^ran, şu veya bu ölçüde su
yüzüne çıkmaktadır ve çıkacaktır.
Faşizme karşı tutarlı mücadelenin boyutları bu olmak gerekirken son
günlerde tam bunun tersine gelişmeler gözlenmekte, emperyalizmin aske
ri saldırı paktlarından biri olan NATO ve emperyalizmin başını çeken
,ilişkilerimizi
ABB ile bağımlılık/pekiştirici adımlar atılmaktadır. IMF örneğinde
rrnv.iiidüğü gibi; uluslara ra sı finans kapitalin ülkemiz üzerindeki hege
monyasını yoğunlaştırıcı, emperyalizme olan ekonomik bağımlılığımızı
arttırıcı anlaşmalara girişilmektedir. Bu yönde atılan her adım, bu
yönde yapılan her anlaşma Türkiye, işçi sınıfının ve diğer tüm emekçi
sınıf ve tabakaların üzerindeki emperyalist kapitalist sömürüyü yoğun
laştırmakla ve onları faşizmin karanlığında boğmayı hedef alan güçlere
gün kazandırmakla eş anlamlıdır.

Yineliyoruz NATO, emperyalizmin "başlıca saldırganlık paktlarından biri»
dir. Emperyalizm kendi hegemonyasını sürdürmek için NATO'yu kullanmakta'
dır, bu amaçla NATO*yu yaşatmaktadır. Türkiye’deki NATO ve Amerikan
üsleri de emperyalizmin bu amaca hizmet eden silah depoları, ileri
karakollarıdır ve Türkiye NATO*ya bağlı kaldığı sürece, kendi iradesi
dışında heran bir savaşa sürüklenmek, atom silahlarına hedef olmak
tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Bunun için NATO’ya hayır diyoruz. Bunun için ABD ile Türkiye arasındaki
ikili anlaşmalara İME ile yapılan anlaşmalara hayır diyoruz. Bunun
için NATO*dan, CENTO’dan çıkılmasını, ikili anlaşmaların .feshedilme
sini, İME ve benzeri örgütlerle olan bağlantıların koparılmasını
talep ediyoruz ve tüm işçileri, emekçileri, gençleri bu doğrultudaki
taleplerini yükseltmeye çağırıyoruz.
ÜLKE TOPRAKLARI KİRALIK DEĞİLDİR.
AMERİKAN VE NATO ÜSLERİNE DEREAL EL KONULMALIDIR.
İKİLİ ANLAŞMALAR YIRTILMALIDIR.
EMPERYALİZMİN SALDIRGANLIK PAKTI NATO»DAN ÇIKILMALIDIR.
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