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Çağımızda savaş ve barış sorunu; ins; a  ı^ıı /'ünde.•linin başında eksil
meyen bir önemle durmaktadır. Bu önfp, sürekli gi.-rj e>ren, sınırları daralan 
ve tarihsel yok oluş sürecini yaşayan kapitaliz» var cıdukça fetrecektir.
Çünkü emperyalizm aşamasındaki kapitalizm savaşın ve saldırganlığın tüm 
maddi koşullarına, oluşturmaktadır. Sömürü ve sava; birbirinden ayrılmaz, 
yol arkadaşlarıdır, birbirinin  doğal sonucudur.. Sosyalizm ve barış da bir
birinden koparılmaz bir bütündür.

Emperyalizm, dünya halklarını baskı ve egemenliği altında tutmak is
temekte, bunun için de doğası gereği ulu sİ ar ar.? sı düzeyde gerici, saldır
gan, militarist bir politika imlemektedir. İnsanlık bu politikanın sonucu 
olan iki dünya savaşının yıkımını yaşamıştır«, Bugüns yeni ve daha korkuı ç 
bir  savaş tehdidi ortadadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin yarattığı 
olanakların savaş araçlarına yansıtılması, bunun termc-nükleer bombalar, 
nötron bombası ile somutlanması, insanlığı toptan yokolma tehlikesi ile 
karşı karşıya bırakmaktadır.

Bütün dünya halkları, bu tehdidin ve kaynağının farkındadır. Uluslar

arası gericiliğin, saldırganlığın vesavaşm baş tahrikçisi Amerikan emper
yalizmidir, Amerikan emperyalizmi diğer ortaklarıyla birlikte kurduğu 

paktlarla, izlediği saldırgan politika ve hızlandırmaya. çalıştığı silahlan
mayla; sosyalist dllnya ülkelerine, uluslararası işçi sınıfı hareketine, 
ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklara ve tüm insanlığa karşı savaş tehdidi 
yağdırmaktadır. Uluslararası gericilik, militarizm, saldırı ve savaş tahrik
çiliği; insan emeğinin yarattığı maddi zenginliklerin, insanlığın refah ve 
mutluluğu için kullanılmasını, toplumların gelişmesini, ülkelerin kendi 
geleceklerini belirlemelerini ve sosyal yaşamlarını serbestçe örgütleyip 
istedikleri düzeni kurmalarını engellemektedir.

Ancak, emperyalist saldırganlığın ve savaş kışkırtıcılığının önlene
bileceği bir zamanda yaşıyoruz. Dünya sosyalist sisteminin varlığı, onun 
öncülüğünde uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş savaşı 
veren halkların, tüm barışçı güçlerle dayanışması, b irleşik  ve örgütlü 

çabası, yeni bir dünya savaşını önleyebilecek güçtedir., Bu nedenle, yeni 
bir  dünya savaşına karşı mücadelenin tek tek ülkelerde yaygınlaşarak etkin
leşmesi, uluslararası düzeyde yükselmesi ve gelişmesi yaşamsal bir öneme 
sahiptir. Vakit varken saldırgan güçler gemlcnmeli, savaş kışkırtmaları 
önlenmelidir .

Günümüzde dünya çapında genel ve kalıcı b±r barışın kurulması uğrun
da mücadele, artık bir tercih sorunu olmaktan çıkmıştır. Barış mücadelesi, 
ayrı toplumsal sistemlere sahip devletlerin barış iğinde yan yana yaşaması 
ilkelerinin , emperyalistlere kabul ettirilmesi mücadelesinin önemli bir 

parçasıdır. Sınıf mücadelesinin bir parçası olan barışın savunulması, işçi 
sınıfının emekçi k itlelerin , tüm barışçı güçlerin örgütlü mücadelesini 
gerektirir.

TÜRKİYE KÖKLÜ BİR BARIŞ MÜCADELESİ GELMEĞİNE SAHİPTİR

Dünya çapında güçlenen ve kuvvetlenen barış mücadelesine en özlü 
katkı, her ülkede tüm barıştan yanagüçleri; siyasi görüş, din, d il , cinsiyet 
ayrımı yapmaksızın son ferdine kadar birleşik, örgütlü bir mücadeleye sokarak 
yerine getir ileb ilir . Bilimsel sosyalistler, işçiler , emekçiler, bilim 

adamları, i ler ic i  gençler yıllar öncesinden beri ülkemizde barışın savunul
ması için  amansız bir mücadele yürütmüşlerdir. Bu mücadele 1950'lerde 

örgütlenmiş, Barış Cemiyeti adı altında ve onun Öncülüğünde geliştirilmiştir.
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Bu dernek, Amerikan emperyalizminiç, Koro halkına karşı yürüttüğü gerici 
saldırıya, Nato ülkelerinin, bu arada Türkiye'nin de aktif olarak katıl
masına karşı niicadele vermiştir. Emperyalizmin soğuk savaş taktiklerine, 
anti-komünizra ve anti-sovyetizm politikasına karşı ülkemizde de dünyadaki 
barışçı güçlerle dayanışma içinde yürütülen mücadele, ile  karşı çıkılmıştır.
0 dönemde yürütülen bu mücadele günümüzün barış savaşçılarına güçlü bir miras 
bırakmıştır.

Orta Doğu ve Kıbrıs sorunlarıyla dünyabarışının f i i le n  tehdit edildiğe 
bir bölgede yer alan ülkemizde, barış mücadelesi bugün özel bir anlam 
taşımaktadır.

ülkemizde barıştan yanagüçler, kalıcı bir b "rış ve uluslararası gü
venlik için sağlam, ileri  adımlar atılmasını sağlamak, emperyalizmin soğıik 
savaş politikasını engelleme ve bölgemizde, tüm dünyada silahlanma yarışını 
durdurma mücadelesi için  seferber olmalıdır. Detantın kazanımlarmın savu
nulması, Orta Doğu ve Kıbrıs'ta  Birleşmiş Milletler kararlarıçerçevosinde 
geçerli çözümlerin gerçekleştirilmesi, nötron bombasının yapımının ve bu 
bombanın Noto üyesi ülkelere yerleştirilmesinin önlenmesi, b r ı ş  mücade

lesinin  hedefleri arasındadır. İşçi sınıfı, emekçi kitleler ve barışçı 
güçler, emperyalist saldırı bloklarından çıkılması, askeri harcamaların 
azaltılması ve komşularımızla dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları yapıl
masını talep otmeKtodir.

BARIŞ MÜCADELESİ ÖRGÜTLÜ BİR MÜCADELE OLMALIDIR
Barış mücadelesinin, bütün ülkelerde bir örgüte gereksinimi, bu 

mücadelenin kitlesel niteliğinin  bir sonucudur. Barış mücadelesi bütün 
dünyac» emeği ile yaşayan, ulusunun ve halkının mutluluğu için  çalışan 
insanların, geniş kitlelerin  çıkarlarını temsil etmektedir. Bu nedenle 
barış mücadelesi, emekçi kitlelerin , emperyalizme, uluslararası gericiliğe, 
militarist güçlere karşı bir mücadelesi olarak gelişmek zorundadır. Barış 
mücadelesinin, savaş kışkırtıcısı emperyalist güçler ve onların ekono
mik, politik, toplumsal dayanağı olan tekeller ve onların destekçileri 

dışında, toplumun bütün sınıf ve tabakalarından en geniş kitleleri kapsa
mına alabilmesi, ancak bu kitlelerin  barış mücadelesini hedef alan örgütler
de birleşmesiyle ve onların mücadele gücünün bu örgütler aliyle seferber 
edilmesiyle mümkündür.

Kaldı ki, günümüzün en önemli özelliklerinden b ir i , b r ı ş  mücadelesine 
kitlelerin  aktif katılımının güçlenmesi, tüm dünyada, güçlü bir barış hare
ketinin koşullarının gelişmesidir. Dünya barış güçlerinin uluslararası 

kitlesel örgütü Dünya Barış Konseyi'nin son yıllarda geniş yığınları kap
sama yönündeki güçlü ve sürekli atılımları bu gelişmeyi simgelemektedir.

Barış mücadelesinin bir örgüteolan gereksinimi, aynı zamanda, bütün 
barış güçlerinin eylem birliğinin  sağlanmasızorunluluğunun sonucudur .
Bütün ülkelerde emperyalizme, tekellerin egemenliğine, her türlü gericiliğe, 
her türlü ulusal ve toplumsal baskı, eşitsizliğe karşı mücadele eden tüm 
güçlerin mücadeleleri nesnel olarak barış mücadelesinin de hedefleri doğ
rultusundadır. Ne var ki dünyadaki tüm barışçı güçlerin ve akımların eylem
lerinin  tok ve güçlü bir barış mücadelesi hrreketi içinde birleştirilm esi, 
ancak bu güçlerin somut bir eylem programı doğrultusundaki birliğ i  ile sağ
lanabilir . Tek tuk ülkeler ve dünya düzeyindeki barış mücadelesinin bir örgüt 
çatısı altında yönlendirilmesi zorunluluğu, bu eylem birliği zorunluluğunun 
da kaçınılmaz, bir sonucudur.

Kısacası, barış mücadelesinin örgütlenmesi, temelde bir kitlesel müca

dele ve eylem birliğ i  örgütlenmesidir.


