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1 Eyllil Dünya Barış günü dolayısıyla 
TÜTED Genel Merkezinden aşağındaki a- 
çıklama yapılmıştır.
31.8.1979

1 Eylül Dünya Barış Gününde ülkenizde ve tüm dünyada "barıştan yana olan 
tüm güçler barışa olan özlemlerini dile getirirken bu ur;urdaki mücadele 
asi derini bir kes daha vurguluyorlar.

mücadelesi emperyalizme, sömürüye lcarşı sürdürülen mücadelenin ay
rılmaz bir parçasıdır. Son çözümlemede emperyalizmin sömürünün yok edil
diği bir dünyayı amaçlar. Bunun içindir ki barış mücadelesi işçiler, ek
mekçiler tarafından emperyalizme, her türlü gericiliğe ve sömürüye, fa
şizme, her türlü baskı ve zulme karşı sürdürülen sınıf mücadelesinin bir 
parçasıdır. Ülkemizde ve tüm dünyada kalıcı bir barış ortamının kurula
bilmesi bu sınıf mücadelesinin başarıya ulaşmasıyla mümkün olacaktır.

Kalıcı bir barış ortamının kurulması savaşsız ve sömürüsliz bi*' <̂ ııya 
aslında yalnızca sosyalist ülkelerin ve on’’ h — 2. ılıklarının değil bu ül
keler dışındaki tüm ülkelerde yaçuyan insanların ezici çoğunluğunun da 
ertak istelr vp öaief&itlir. Bu nedenle barış mücadelesi en geniş tabanıyla 

Loleriıl kavraması gerelcfen bir mücadele olmak durumundadır. Sınıf mü
cadelesinde kaydedilecek başarıların yanında barış uğrunda mücadele e- 
debilecek engeniş kitle tabanı bu mücadeleye kazanılabildiği oranda ba
rış hedefine ulaşılabilecektir.

Zn ̂ ‘■'•nliot ülkelerde teknik elemanların barış güçleri içinde işlevsel 0- 
l'.rak önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu ülkelerin teknik elemanları bil
gilerinin ve yaratıcı emeklerinin emperyalizmin savaş kışkırtıcılığının 
‘-"̂ lıca maddi araçlarından biri olan silahların, özellikle kitlesel imha 
'ilahlarının üretiminde, geliştirilmesinde kullanılmasını istemiyorlar, 
Sreknik elemanlar ancak barış ortamında bilgi ve becerilerinin, emekle
rinin toplumsal gelişme yolunda, tüm insanlığın çıkarma kullanılabile- 
^ğini biliyorlar. Onun için teknik elemanlar her geçen gün çok daha faz- 
l -'îvıini’cia barış müoadelesine katılıyorlar.



1 Eylül Dünya Barış G-ününde TÜTED olarak ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ba
rış içleriyle olan dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Barışan ve 
barış uğrundaki mücadelenin olağanüstü önem kazandığa Ortadoğu'daki bir 
ülkenin teknik elemanları ve onların demokratik kitle örgütü olarak barış 
için mücadelede payımıza düşen görevleri üstlendiğimizi ve üstleneceği
mizi bir kez daha ilan ediyoruz.

1 Eylül Dünya Barış G-ününde}
- Ülkemizi ve ülkemiz insanını her an bir savaş tehdidiyle karşı karşıya 

bırakan tüm yabancı askeri üslerin sökülüp atılmasını,
- Emperyalizmin savaş kışkırtıcısı NATO’dan çıkılmasını,
- Emperyalizmle olan her türlü bağımlılık zincirinin kırılmasını,
- Bölgemiz ülkeleriyle dostça komşuluk ilişkilerinin kurulup, sürdürülme
sini ve bölgemizin mazlum halklarıyla dostluk, dayanışma içinde bulunul
masını,

- Helsinki Nihai Senedindeki!kH3îS2!İarın hayata geçirilmesini
■talep ediyoruz.

1 Eylül Dünya 
Barış Günü 
kutlanıyor

İSTANBUL HABER SERVİSİ —
• 'I  1 Eylül Dünya Barış Günü. Tür- 
'n <lye’de de törenlerle kutlana- 
^  çaktır. Barış Günü nedeni İle 
j TİP  Genel Başkanı Behlce Bo- 

t  ran, bir bildiri yayınlamış vo
2 insanlığın savaşı istemediğini,
3  barışın tüm İnsanların ortak öz- 
- lem ve dileği olduğunu söyle-

1 m iştlr
Boran, «rom savaşlarının he- 

^  llrmeslni İnsanlığın uygarlığını 
^  tehdit edecek düzeye geldiğini 
- savunmuştur

Bu arada TÜTED Genel Mer- 
î \  kezinden 1 Eylül mesa|ı yayın- 

lanmış ve barış mücadelesinin 
M  em peryalizm ^ vft sömürüye kar

şı sürdürülen Mücadelenin bir 
parçası olduğu bildirilmiştir.
Dem okratik Kadın Birliği DKB 
Genel Başkanı Yıldız Kurtuluş 
İse, kadınların silahlanm a yarı
şının durdurulm asıyla çocuklar 
•cin barış dolu bir gelecek ha
zırlanm asını istediklerini öne 
sürmüştür.


