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ABD, NATO üyesi Batı Avrupa Ülkelerine orta menzilli yeni PERŞÎNG 2 ve KRUYZ 
Füzelerini yerleştirme kararında olduğunu açıklamış bulunuyor.

Kısa bir süre önce imzaladığı SALT 2 anlaşmasını bile henüz onaylamamışken, 
politik yumuşamanın askersel yumuşama ile tamamlanması sürecini geciktirecek bu 
ABD planı dünyada acil ve kalıcı bir barıştan yana tüm insanları dehşete düşür - 
müştür.

Yeniden bir dünya savaşı istemeyen, soğuk savaşın hortlatılmasına karşı 
olan dünya halkları bu yeni füzelerin barışı tehlikeye sokmasından endişe duymak
tadırlar.

Geçtiğimiz ay Sovyetler Birliği'nin barış ve silansızlanmadan yana yaptığı 
s¿mut öneri ve açıklamalarına karşılık ABD’nin hiçbir geçerli ve inandırıcı ge
rekçeye dayanmayan bu girişimi barışsever dünya kamuoyunun haklı tepkisini topla
maktadır.

Dünya Barış Konseyi 27 Kasım tarihini bu yeni ABD füzelerine karşı ulus
lararası eylem günü ilan etmiş, tüm dünya barış güçlerini ve barışseverlerini 
savaş kundakçısı bu yeni füzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesi girişimine karşı çık
maya çağırmıştır.

Dünya Barış Konseyinin çağırışı üzerine, uluslararası eylem günü olarak 
kabul edilen 27 Kasım 1979 günü, siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları 
ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin katıldığı "Avrupa Güvenlik ve Si
lahsızlanma Sempozyumu"nda

1. Önümüzdeki günlerde Brüksel'de toplanacak NATO Konseyinde Türkiye Cum
huriyeti hükümetinin halkımıza karış istemleri doğrultusunda Perşing 2 ve Cruise 
füzelerinin NATO ülkelsrine yerleştirilmesine kesi»likle karşı çıkmasını,

2. Bu doğrultuda savaşım veren 200’ü aşkın örgütün temsil ettiği barış 
güçleri ve barışseverlerin bu savaşımı dir:, tutarak etkin bir biçimde sürdürme
sine, en geniş yığınlara yaymasını ve bu amaçla eylem ve güç birliğini geliştir
mesini ,

5. Dünyamız ülkelerinin bir çoğu siyasal bağımsızlıktan tsplumsal bağımsız
lığa geçme savaşımı verirlerken hükümetin bu ülkelerin vermekte oldukları sava
şımı, farklı sistemlere sahip ülkelerin barış sorununa nasıl değişik çözümler 
getirdiklerini ve dünya barışı konusundaki eğilimlerinin gözden uzak tutmamasını 
talep eder,



4. Ulusal "bağımsızlık geleneğine bağlı, savaştan çok zarar görmüş ve barış 
değerini kavramış bir toplumun barış güçleri ve barışseverleri olarak barış için 
savaşımın emperyalizme karşı savaşımdan ayrılamayacağının vurgulanmasını,

5. Ülkemize de yerleştirilmesi tasarlanan bu tür füzelerin soğuk savaşı 
tırmandıracağına, topraklarımızın bu amaçla kullanılmasının komşularımızla iyi 
ilişkilerimizi zedeleyeceğine, izlememiz gereken barışçı ve bağımsızlıktan yara 
politikaya ters düşeceğine, NATO'nun silahlanma harcamalarından ülkemize düşen 
payın kalkınmamızı engelleyen önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çeken,

6. Pershing II ve Cruise füzelerinin ülkemize yerleştirilmesinden yana 
olmanın doğuracağı ağır sorumluluğu bir kez daha hatıdlatarak bu konuda biz, ba
rışseverler ve barış güçlerinin ardıcıl savaşım vereceğimizi bildiririz.
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