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ÖLÜM FÜZELERİNE HAYIR
ABD emperyalizmi son geliştirdiği nükleer başlıklı füzeleri Avrupaya ve bu arada Türkiye % de yerleştirmek istiyor.Pershing-2 ve Cruise
adlı bu füzeler,HİROŞİMA'YA atılan atom bombasından kat kat daha güçlüdür.yani atıldığında milyonlarca insanı ve bir kaç ülkeyi birden yok
edebilirler.
Daha önce NÖTRON bombasını denediler.Şimdide nükleer başlıklı füze
l e r i n i deniyorlar.Amaçları açık:Soğuk savaşı yeniden alevlendirmek,başta
Sovyetler Birliği olmak üzere tüm sosyalist ülkelere karşı provakasyonlar
hazırlamak ve ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren halkları baskı
altında tutmak.Bu arada,çürüyen emperyalizm savaş kışkırtıcılığında ken
dine birde yandaş buldu.Maocu çin yönetimi her gittiği ülkede saldırgan
NATO'nun propagandasını yapıyor.Silahlanmaya daha fazla para ayrılmasını
istiyor.Savaş kışkırtıcılığına hız veriyor.
Asyadan kovulan,Latin Amerikadan kovulmaya başlayan emperyalizm
Orta Doğuda ilerici hareketleri bastırmaya çalışıyor.İran gibi önemli bir
kuklasını kaybeden emperyalist güçler kancayı Türkiye'ye taktılar.Onun
içindir ki faşist terör tırmandırılıyor,her gün sayısız yurtsever,ilerici,
devrimci öldürülüyor.Yenâ baskı yasaları (DGM,olağanüstü hal yasaları,
dernekler ve sendikalar kanunu v.b.gibi )gündeme getiriliyor.
Nükleer başlıklı füzelerin bir kısmını da Türkiye'de imal etmek isti
yor lar. Yani savaş sanayiinin geliştirilmesini,sanayiinin askerleşmesini*
bütçedân silahlanma için daha çok pay ayrılmasını dayatıyorlar’
.Q>u anda
bütçemizin üçte biri silahlanmaya ayrılmaktadır.1978'de Nato harcamaları
için ayrılan para 53 milyar liradır.Bu parayla,10 adet merkezi sulama sis
t e m i ^ elektrik santralı 50 merkezi-içme suyu ve kanalizasyon tesis1 ,35
adet irili ufaklı fabrika kurulabilir.
Dünyanın dört bir yanında,Dünya barış konseyi'nin öncülüğünde bu
ölüm füzeleri protesto ediliyor.Biz,Türkiye'de barıştan yana güçlerin
yanında saf tutan teknik elemanlar olarak yeni Hiroşima'lar,Nagazaki'lerin
önlenmesi için,bu füzelerin ülkemizde kurulmaması içinsavaşacağız.Demok
rasiden,Barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olan herkese bu konuda
sorumluluklar düşüyor.
-Sosyalist ülkelerle,ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veren ülke
lere karşı kullanılacak olan ölüm füzelerini topraklarımızda istemi
yoruz i
-Yaşasın Dünya halklarının Barış ve Özgürlük Mücadelesi:
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