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B A S I fl A A Ç I K L A M A

1 ftylül 1977 "DÜNYA BARIŞ GÜJÜÜ"

nedeniyle TÜTED Genel Sekreteri

Basma şu açıklamayı yapmıştır»

1 ^ylül 1977 "Dünya Barış Günü"nde dünya barışını gerçekleştirmek için savaşan, 

kalışı bir barışın sürdürülmesi için mücadele veren tüm barış güçlerini saygı 

ile selamlıyoruz»

Gütüaüzde barış müoadelesi} yüzmilycnlaroa insana açlık ve yokluk getir oı* bil im 

vetekaolojideki gelişmeleri insanlığı yok etmek için kullanan emperyalizmin sal

dırgan politikasına karşı verilen bir mücadeledir» Bu nedenledir ki barış müca

delesi |faşİzme ve emperyalizme karşı olan tüm güçleri içerir, farklı toplumsal 

sistemlerde yaşayan barışçı güçlerin işlsirliğia gerektirir» Barış müoadeleei işli

leri»» köylülerin, öğrencilerin, memurların, öğretmenlerin, teknik al «sanların 

ecjeği ile geçinen tüm çalışanların ortak sorunudur. Bu mücadele, savaşa karşı 

mütadele veren, barış uğruna ülkelerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaş 

veren güçlerin ortak çabalarıyla başarıya ulaşacaktır»

Faşiıme va emperyalizme karşı verilen mücadelede olduğu gibi barış için veril «ı 

mübadelede ds temel ve itioi güç işçi sınıfıdır» Barış'a giden yolu belirleyen, 

onu örgütleyen işçi sınıfı ve cnunhar ek etidir. Barış'ı sadece bir istek ve bir 

dilek olmaktan çıkarmak, savaşa karşı olmayı genel bir propaganda hareketinin 

ötesine götürmek için barış yolunda mücadele vermek gereklidir. Adil bir herif, 

demokratik bir barış, yani tüm dünya halklarının hak ve çakarlarına aaygı gös

terilmesine dayalı, kitlesel imha silahlarının yapılmasına ve silah yarışıiıa 

karşı verileoek. bir barış müoadelesi işçi sınıfının başını çektiği bir müba

deledir.

Yüzyılımızda 10 milyon insanın ölümüne yol açan emperyalist dünya savaşlarında 

dünya barışının sağlanması için verilaı mücadeleler unutulmadı. Dünya barış müoa

delesi emperyalist eavaş kışkırtıcılığına karşı artan bir güçle sürüyor. Ulus- 

l&rara*l barış antlaşmaları^bu yönde önejsli adımlar atıldı.Antlaşmaların hayata 

geçirilmesinde yine en cnemlı etken ve tek güvaıce başta işçi sıhıfı olmak ü*ere 

tüm dünya barış güçleri olaoak.

Ülkemizde de barış mücadelesi, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi ile iç içe 

■ürüyor» Kalıoı ve sürekli barış uğruna hapislere girenlerin verdiği mücadele 

ü«tüne yükseliyor»Bundan böyle de tüm barışsever güçlerin ortak mücadelesi ile 

yüksel ao ek»
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Anti-faşist mücadelenin ivedi bir görev olduğu günümüzde faşizme karşı tüm ile

rici» yurtsever, demckrat güçlerin eylembirliği, barış mücadelesinin belirle- 

yioi güoü olacaktır. Bu mücadeledaj bilimin ve teknolojinin insanlığın hizme

tine sunulması mücadelesini veren, nükleer silahlara karşı çıkan teknik eleman

lar kendilerine düşen görevi yapacaktır. Laboratuvarlarda araştırma yaparak 

bilimin halkın yararına kullanılmasını sağlayan, torna başında ve fabrikalarda 

üretime katılan, emeklerini halkımızın hizmetine sunma mücadelesi veren teknik 

elemanlar barıştan yanadır. Teknik elananlar faşizme ve emperyalizme karşı 

barış için verilen mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi yer alacaklardır.

Teknik elemanlar "Barış istemenin yetmediğini, barış için mücadele verilmesi 

gereğinin bilincinde olarak,, işçi sınıfı ekseni etrafında verilecek mücade

lenin vazgeçilmez savunucusu olacaklardır.

T^ıaıo  hağır-Bizlık, demokrasi ve barış oüoadaleniz.


