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HELSİNKİ KO İ ^ E R A N S I ’NIN YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE IÜTED
GENEL MERKEZÎ AŞAĞIDAKİ DEKLERASYONU YAYINLADI
I Ağustos 1 9 7 5 ’de 35 Devlet ve hükümet B a ş k a n ı n ı m katılmasıyla
gerçekleşen Helsinki konferansı,tüm dünyada barışın ve güvenliğin
teminat altına alınması yolunda güçlü bir adımdır.
Nihai sözleşme devletlerin hale eşitliği ve kendi politik,sosyal,
ekonomik ve kültürel sistemlerini serbestçe seçmek ve geliştirmek
hakkı dahil,egemenlik hakları,güç kullanmaktan ya da güç kullanma
tehdidinden kaçınılması,sınırların dokunulmazlığı,devletlerin toprak
bütünlüğü,tartışmalı konuların barışçıl yollardan çözülmesi,iç işle
re karışmama,il*san haklarına ve temel özgürlüklere saygı,halkların
eşit hakları ve kendi kaderlerini tayin hakları,her ülkenin özgür,
bağımsız ve barışçıl gelişimine ve karşılıklı güven ortamı yaratıl
masına yardım etmek,ekonomi,bilim,teknoloji,çevre sağlığı konuların
daki faaliyetin yanısıra kültür,eğitim,haberleşme,insani sorunlar
üzerinde uluslararası işbirliğine gidilmesi konularını kapsıyor.
Bu konferans ve sonuçları emperyalizmin saldırganlığına karşı,
başta sosyalist sistem olmak üzere tüm barış ve ilerleme güçlerinin
kazandıkları büyük bir başarıdır.
İnsanlık artık savaş istemiyor.2 Dünya savaşında 70 milyondan
fazla insan hayatını yitirdi.Çekilen tüm acılar,bir daha yaşanmak
istenmiyor.
Emperyalizm,halklar arasında gerginlik yaratarak savaş ocakları
açmaya çalışıyor,yaratılan !,dış tehlikelerle1' ülkeler silahlandırılmaya itiliyor.Halkların alın terleri emperyalizmin silah tekellerine
akıtılıyor.Ülkeler Nato gibi askeri siyasal saldırganlık örgütlerine
sokularak,ekonomik,kaltürel kalkınmaları engelleniyor.Emperyalizmin
askeri örgütleri Dünya Sosyalist Sistemine,Sovyetler Birliğine,Kapi
talist ülkeler işçi sınıfına ve ulusal kurtuluş hareketlerine yönel-»
tilmiştir.
• Çağımızı belirleyen özellik kapitalizmden Sosyalizme geçiş çağı
dır.Dünya Sosyalist Sisteminin Barışçı politikası insanlığın gelece
ğinin güvencesidir,
Helsinkide ulaşılan başarı,dünya barış güçlerinin 60 yıldır sür
dürülen barış politikasının kararlı bir şekilde uygulanmasıyla ger
çekleşmiştir.
Barış politikası İşçi Sınıfına ters bozguncu akıllar tarafından,
sınıf işbirliği ve sistemler arası işbirliği ile aynı kefeye koyula
rak çarpıtılmalctadır.
Barışı savunmak,emperyalist kapitalist ideolojiye karşı sürekli
savaşımı zorunlu kılar ve şiddetlendiriri
Barış politikası ve uluslararası ilişkilerde yumuşama,kapitalist
ülkelerde bağımsızlık demokrasi savaşımının,anti-tekel savaşımın iv
me kazanmasına yardımcı olmakta
emperyalizmin,toplumsal çelişkileri
saptırmak ve ekonomik bunalımı hafifletmek için dikkatleri dışarıya
çekme girişimlerinin.boşa çıkarılması anlamına gelmektedir.
Barış uğruna savaşım,tüm demokratik güçlerin emperyalizmin sal
dırganlığına karşı bütünleşmelerine yol açmaktajUlusal kurtuluş sa
vaşı veren ülkeler halklarının başarılarına elverişli bir ortam ha
zırlamakta emperyalizmin askersel müdahale olasılığını azaltmakta,
Sosyalist ülkeler-' ı yardımlarıyla kalkınmakta olan ülkelerde emper
yalizme olan ekonomik bağımlılıklara son verme,doğal kaynakları üze
rindeki haklarını koruma,tekellerin egemenliğine son verme olanağın?,
sağlamaktadır.
Emperyalist kapitalist sisteme bağlı ülkelerde Bilimsel ve tek > nolojik devrim çağıı:m meyveleri tüm insanlık için değil tekellerin
kârlarını artırmak için kullanılmakta; çok sayıda mühendis ve bilim
adamı askeri amaçlı araştırma işlerinde çalıştırılmaktadır.Teknik
elemanlar çalışmalarının hangi amaçlarla k u l l a n ı l d ı ğ ı m kayıtsız
kalamazlar.
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H er zamankinden daha çok bugün teknik elemanlar çalışmalarının
yıkıcı amaçlar için kullanılmasının önlenmesi için savaşım vermek
durumundadırlar.Teknik elemanlar çabalarını birleştirerek soğuk
savaş dönemine geri dönülmesini önlemek, v u r m s a m a n ı n . gelişmesini ve
bütün devletler arasında jgjpv^nlik ve işbirliğinin gelişmesini kolay
laştırmak, silahlanma y-rıs 3 T'in durdurulmaso va ta"» silahsızlanma
amacına doğru ilerlemesine yardım etmek bakımından cr.emli katkılar
da bulunabilirler.
Helsinki konferansında alınan kararlarla,nükleer savaş tehlikesi
önemli ölçüde azaltılmıştır.Uluslararası ortamın satlıklı bir duru
ma getirilmesi yolunda güçlü adımlar atılmıştır.
Bununla b e r a b e r ,emperyalizmin gücünün tamamen kırıldığı ve savaş
tehlikesinin ortadan kalktığını iddia etmek mümkün değildir.Emper
yalist güçler,savaş kışkırtıcılığı yaparak sorunların barışçı y o l
lardan çözülmesini engelliyorlar .'ülkelerin iç işlerine karışarak,
karşı devrimci darbeler planlıyorlar.Çok açık bir Sili örneğinden
sonra,ABD emperyalizmi italyadaki seçimlere karışmaya k a l k ı ş t ı ,şim
dide ortadoğu petrolü üzerindo "-1 bir denetim kurabilmek,ulusal
kurtuluş savaşlarını ve bu arada PIiü:nün ravuçınını bastırmak ama
cıyla “yıldırım orduları;; kurmaya k- İki sıyor.
Daîrış için mücadele,emperyalizme,faşizme,gericiliğe karşı müca
dele demektir.Bu uğurda tüm ilcrici güçlere,emekçilere büyük görev
ler düşmektedir.Soğuk harpten uluslararası gerginliğin azaltılması
na değin bir gelişme hız alıyor.Barış içinde yaşama ilkesinin haya
ta uygulanması için yeni perspektifler doğuyor.Sovyetler birliği ile
A BD arasında yürütülen stratejik silahların sınırlandırılması gülüş
meleri sonucunda SAİT 2 antlaşmasının imzalanması bu alanda atılan
yeni ve ileri bir adımdır.
Barış içinjtarihin çarkını geri döndürmeye çabalayan,halklar
arasına düşmanlık tohumları ekerek her çareye başvuran emperyalizme,
içte ve dıştaki gerici güçlere karşı savaşım giiçiendirilmelidir.
Türkiye’de bağımsızlık demokrasi barış ve ilerlemeden yana olan
tüm kişi ve örgütlerle birlikte,TÜTED olarak,militarizme onun saldı
rı politikasına,savaş tehlikesine karşı,demokratik kalıcı ve adalet
li bir barış uğrunda verilen savaşıma ve bunun bir parçası olan Hel
sinki nihai sözleşmesinin hayata geçirilmesi savaşımına omuz vermek
zorundayız.
Başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımız soğuk harp
politikasının körüklenmesini değil,harp ocaklarının söndürülmesini,
barışın ve güvenliğin sağlanmasını,emperyalizmin saldırgan örgütü
N A T O ;dan çıkılmasını,ülkemizin yabancı üslerdeıı arındırılmasını,ba
ğımsız ,barışçı bir dış politika izlenmesini istiyor.Helsinki sözleş
mesi emekçi halkımızın bu istekleri ile çakışmaktadır.
Helsinki nihai sözleşmesinin içerdiği temel hak ve özgürlüklerin
hiçe sayıldığı,ileriçilerin yurtseverlerin demokratların faşistlerce
katledildiği,faşistlerce kitle katliamlarının düzenlendiği,demokra
tik kitle örgütlerinin sudan sebeplerle kapatıldığı,yöneticilerinin
tutuklandığı, fa şist İtalya'dan kalma 141-142 maddelerin geçerliliğini
koruduğu,doğu bölgelerinde ırkçı şoven baskıların alabildiğine yo
ğunlaştığı, son çözümlemede işçi sınıfımızın,bağımsızlık ve demokra
siden yana olan güçlerin temel naklarıyla ve çıkarlarıyla çelişen
sıkıyönetimin sürdüğü ülkemizde Helsinki ııilıai sözleşmesinin hayata
hayata geçirilmesi için savaşıra daha da bir öneb. ’ uzanmaktadır .Bu
savaşım,CHP ağırlıklı hükümetin Helsinki sözleşmesini .ı;1'! MO-nin
yaptıf ı gibi görmemezlikten gelen tutumuna rağmen bağımsızlık
mo İcras i ve barıştan yana olan tüm güçlerin elbirliğiyle başarıya
ula ştırıla ç a k t ı r .

