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Dünya Barışını Kazanmak ve Korumak İçin

İşçi Kültür Derneği’nin Ankara’da düzenlediği 1 Eylül Dünya Barış Günü toplantısı-
na gönderilen mesaj, 1 Eylül 1978.

Yeni bir dünya savaşı iki eski savaştan çok daha yıkıcı ve öldürücü olacaktır. Yüz-
milyonlarca insan ölecek, hasta ve sakat kalacaktır. Uygarlığın maddi yapısı yıkıma 
uğrayacaktır. Daha savaş patlamadan, savaş çıkma tehlikesi insanlığın maddi ve 
manevi kaynaklarını tüketmektedir. Az gelişmiş ülkelerin giderek daha yoksullaş-
tığı, gelişmiş kapitalist ülkelerde dahi on milyonlarca insanın insanca yaşamanın 
olanaklarından yoksun bulunduğu günümüzde silahlanmaya, savaş hazırlıklarına 
yüzmilyonlarca dolar harcanmaktadır. Bu durumda barışı kazanmak ve korumak 
dünyanın bir numaralı sorunudur.

Sorunun çözümü için savaştan kaçınmak yetmez. Savaşın ve savaş tehdidinin 
uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için kullanılmasının kesin olarak önlenmesi 
gerekir. Uluslararası çapta bir silahsızlanmaya gidilmesi şarttır. Nükleer silahların 
geliştirilmesi ve üretimi durdurulmalı, mevcut stoklar yok edilmelidir. Sıcak ve so-
ğuk savaş kışkırtıcılığına karşı tutarlı ve kararlı bir mücadele gereklidir. Yumuşama 
-detant- süreci genişletilmeli ve derinleştirilmelidir. Emperyalizmin yumuşamayı 
yozlaştırma soğuk savaşı körükleme oyunları boşa çıkarılmalıdır.

Bütün bu görevlerin yerine getirilerek barışın kazanılması, ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilinçli, örgütlü, birleşik bir mücadele gerektirir.

Bugün dünyada barışçı güçlerle savaşçı güçler arasındaki mücadele özünde sınıf-
lar ve sistemler arası mücadelenin bir parçasıdır. Dünya sosyalist sistemi ve dünya 
işçi sınıfının savaştan, savaş kışkırtıcılığından hiçbir çıkarı yoktur. Sosyalist sistem, 
dünya işçi sınıfı hareketi ile birlikte emperyalizme karşı bağımsızlıklarını koruma 
ve kazanma mücadelesi veren ülkeler de barışçı güçlerdir. Emperyalizmin boyun-
duruğu altındaki ülkeler ve Türkiye de barışı kazanmak ve korumak için mücadele 
vermek zorundadırlar.

Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye İşçi Partisi, dünya barışını kazanma ve ko-
ruma davasının yaşamsal öneminin bilincindedir. Bu konuda onurlu bir mirasa sa-
hip olan partimiz sekterliğe de, sınıf uzlaşmazlığına da düşmeden; dünya barışı için 
mücadelenin, bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesinin ayrılmaz bir parçası 
olduğunu bilerek, olabildiğince en geniş yelpazede ilerici, demokrat, yurtsever güç-
leri harekete katabilmek üzere barış davasına ve mücadelesine sahip çıkmaktadır.
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