
Lenın'in 1 10 .Doğ umYıIdanümü

l ı

1
NisaN

1980

AyLıK reonir oenci

;ı+.
,ı;



-ı-



AYLIK DERGİ . YIL: l ı SAYI: l o NİSAN 1980 o 60 LİRA

İÇiNDEKİLER

Vladimir İliç Lenin'in 110. Doğum Yıldönümü Üstüne 4
Herşeyi Yığınlar, Yığın Savaşrmları Belirleyecektir -

H. ENGİN .....,.,. 74

Ateşle Oynamak 1,5

Faşizm Reel Bir Tehlikedir |7
Herşeyi Yığnlar, Yığın Savaşrmları Belirleyecektir 19

"Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partiierle İilşkilerin Güncel
Sorunlarr" Üstüne Teorik Bilimset Konferans (TT(P
Temsilcisinin yaptığı konuşma) 22

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karakterinin ve Politikasının
Ana Çizgileri 23

İşçi Sınrfınm ve Sol Güçlerin Eylem Birliği Üstüne 25

Eylem Birliğinin Gii,rıcel Ornekleri 26

Ulusal Sorun ve Sol Oportünist Grup - L. DOĞU 28

Uluslann Kendi Geleceklerini Belirieme Hakkr ve Program 2a
Oportünist Cöş Grubu 32
Kılavuzu Karga 36

TARİş Direnişi - ç. sAvAŞ 38
Direnişin Nedeni ve Amaçları 38
Direniş Haklıdır 39

Direnişe Kimler Katılü? 39
rARİŞ Direnişinin Dersleri .io

L. İ. Brejnev'in Pravda Muhabirinin Sorularrna Yarutlarr 44
Afganistan Halkıyla Dayanışma ve Antisovyetik Kampanyaya
Karşı §avaş - A. BABIŞ 52

Her Devrim Kendisini Savunmak Zorıındadır 52

Proletarya Enternasyonalizmi 55

Antisovyetik Kampanyanın Ardrndaki Gerçek 58
Afga"rristan Halkıyla Dayanışma ve
Antisovyetik Kampanyaya Karşı Savaş .....;............ 59

Komünist ve İşçi Partilerinden Haberler:
Irak'ta Diktatörlüğe Son! Demokratik Bir Rejim Kurulsun! 61

Kiirt Ulusal Sorunu Üzerinde Şovenist Tutum 63

Sosyo-Ekonomik Alanda Geridönüş 64

Baas'rn Antiemperyalist, Antisiyonist Savaşıma
Zararo' Konumu 66
Irak ile Suriye Arasında Birlik Üzerine 68
Demokratik Seçenok ....:..,.,.... 68

İran Devrimi Bir Yaşında 72

Şubat 1979 Devrimi'nin Aşamalarr 73

Şubat 1979 Sonrasr Devrimci Dönüşümler ve
Humeyni'nin Rolü ..;;,........... :74

ı

Al

l



Komünistler, bir çift sözüm var size:

ister devlet başında olun, ister zindanda,

ister srra neferi, ister parti katibi,

Lenin girebilmeli, her zaman, her mekönda

işinize, evinize, bütün ömrünüze

kenü işi, öz evi, kendi ömrüymüş gibi

NAZIM HİKMET

Sa}ıibi : URAL ATEŞER 1 Yaaı İşleri Müdürü: C. Ali ADIR o Yönetim
Yeri: Nuruosmaıriye Cad. Özayün İşhanı, No: 59-61/2 Cağaloğlu-İSTAN-
BUL o Yazışma ve Havale Adresi, ğRÜN, PK. 41, Sirkeci - İSta}lsul o
Türkiye Dagıtımr: TEMEL .DAĞITIM, Yerebatan Caddesi, Taşsavaklar
Sokak, Bayoğlu Han, No: 5/2 Cağaloğ|u - İstaı.IBUL 1 pi2gi_Baskr: BA-
ŞARAN MATBAASI ı Kapak Fitmleri: TAB GRAFİK 1 Kapak Ba§kı: TAB
OFSET o Yurtiçi Abone Koşullarıı Altıaylık 30o, Biryıllık 600 Lira ı Yurt-
dışı Abone Koşullanı F. Almanya-40 DM, Hollanda-aO Fl, Belçika-7oo Fr,
İngiltere-lo e, Fransa-lOo Fr. İsviçre-4o Fr, İsveç-100 Kron, ABD-25 $.



ÇAĞ, tlll<emizde basın-yaym özgı,lrlüğünün ciddi tehditler altın-
da bulunduğu bir dönemde yayına başlıyor. Düşünce ve ifade öz-
gfi,rlüğünü sınırlayan yasala,rın yaruslra, olağandrşı yetkilerlo
donanm.ış tek tek kişilerin idari kararlarla özgürlükleri ortadan
kalürabildiği böylesi bir dönemde, işçi ve demokrasi hareketi-

nin basın-yayın faaliyetlerini sürdiirebilme güçltüleri ortadadır. Ama böy-
]esi bir dönemde işçi ve demokrasi hareketinin sesini, sözünü yığnlara gö-
türme görevinin önemi, yakıcrlığı da ortadaür. İşte böylesi bir göreve kat-
kıda bulunmak için yayrna başlayan ÇAĞ, özeltikle işçi ve demokrasi hare-
ketinin belli başlı teorik ve ideolojik sorunlarına açıklık getirmeye çalışa-
caktrr.

ÇAĞ'ın bu sayrsında :

ı V. İ. Lenin'in 110. doğum yıldönii,ınü üstüne SBKP MK'nrn alüğr kararrn
çok az kısaltrlmrş bir çevirisi yer alıyor. İnsanlığın yaşamrnda yeni bir çağa
aünr veren Lenin'in çalrşmalarrnın öğrenilip yaşama geçirilmesi tüm diirıya
halkları için olduğu gibi halkımız için de büyük önem taşryor. Buna katı
kıda bulunacağr kanrsıyla sBkp Mk'run konuya ilişkin kararrnr yayınla-
mayı ödev bildik.
ı H. Engin'in "Herşeyi Yığrnlar, Yığın Savaşımları Belirleyecektir" yazısınr
veı{yoruz. Demirel hiütimeti'nin ekonomik, idari, askersel alanlarda alüğı
önlemlerle, emperyalizmle bağıtladıgı yeni kölelik anlaşmalanyla ülkemiz-
de reel olarak artan faşizm tehlikesini irdeleyen yazar, bur tehlikeye kar-
şı sav&şrn olanaklarını, biçimlerini ele alıp, yürütüeceği doğrultuları gös-
teriyor.
ı Bir diğer belge, Aralık 1979'da Macaristan'da toplanan "Sosyalist ve Sos-
yal Demokrat Partilerle İüşkilerin Güncel Sorunlarr" üstüne bilimsel kon-
feransta TKP temsilcisinin yaptığı konuşmadır. Ülkemiz sol kesimlerinde
ne olup olmadığı srkça tartışı.lan CHP konusunda duru, ayrrmh bir yakla-
şım sağlanrnası açrsrndan bu konuşmanın yeni perspektifler getirdiği, açık-
lü ve netlik sağlaöğı kanısrndayrz.

ı L. Doğu'nun "sol" oportünist İşçinin Sesi grupçuğunun ulusal sorun ko-
nusundaki çıkmazını ele a]an bir yazısı yer alıyor. ÇAĞ, işçi ve d,emokrasi
hareketinin sağlıklı bir biçimde gelişmesinin sağ ve "sol" oporttiırrizme kar-
şı ard.rcrl ideoloiik savaşrmla srkr sıkıya bağh olduğu düşüncesiyle, önü-
müzdeki sayılannda da revizyonist ve oportünist görüşleri eleştiren yazılar
yayİmlayacaktrr.

ı L. İ. Brejnev'in Pravda muhabirinin soru]arına verdiği yanıtlarr tarn me-
tin olarak sunuyoruz. Tüm dünyada gerliş yankrlar uyand]ran L. İ. Brejnev'in
bu yanrtlarr günümüz dünyasındaki gelişmelerin bir genel tablosuıu çıkar-
tryor ve dünya ilerleme güçlerinin 1980'li yıllardaki savaşım doğrultularınr
belirliyor.
ı A. Barış'ın "Afganistan Halkıyla Dayaruşma ve Antisovyetik Kampanya-
ya Karşı Savaş" başhklı yazlsı yer alryor. A.'Barış'ın yazısı, emperyalist pro;
paganda, merkezlerinin gerçekleri çarprtma ve böylece antikomünizmi ve
antisovyetizmi körükleme çabalanrun son zamanlardaki odağıru oluştııran
Afganistan devrimini, devrim sonrasr kuruculuk çalışmalarını ve Sovyetler
Birliği'nin Afganistan'a sağladığı enternasyonalist yardrmı çeşitli boyutla-
nyla ele alıp ortaya koyuyor.
ı 1979 Temmuzunun sonlannda Irak Komiiuıist Partişi MK'nın tamüyeli
toplantısında alınan kararr çok az kısaltılmış bir biçimde aktanyoruz. Irak
Komünlst Partisi'nin ükedeki gelişmeleri ele alüğı ve ulusal demokratik
cephenin genel çerçevesini saptadığı bu tamüyeli toplantı kararı, ükemiz
ilericileri açrsından da büyük önem taşıyor.
o İran Devrimi'nin birinci yrlrnda TUDEH'in politikasınr, İran Dovrimi'nin
dayanüğı güçleri, kazanrm]anil, şu anda vardığı noktayı ve karşı kaşrya
bulunduğu soıunları ele alan bir derlemeyi sunuyoruz.

çAĞ



yladlmir İliç Lenin'in
!lO. Doğuın YıIdönümü
Üstüne

ı Nison1980, V. l. lenin'in 110. doğum yıldönümüdür. SBKP Merkez Ko,
mitesi'nin.Lenin'in doğum yıldönümüne ilişkin olcrok oldığı ve ]6 Arolık
1979 günlü Provdo'do ,1o11ımlonon kororının çok oz kısoltılmış bir çeviri-
sini sunuyoruz.

Vladimir İliç Lenin'in 110. doğum yıldönümü yaklaşıyor. Bi-
limsel dev düşünür ve gerçek halk önderi, ateşli devrimci, Komü-
nist Partisi'nin ve dünyada ilk sosyalist devletin kurucusu Lenin,
pınl pırıl olan ttim kahraman yaşammr yüce davaya, proletarya-
nrn ve tüm ezilen yıiiınların toplumsal kurtuluşu savaşlmlna,
emekçi ipsanların mu1;luluğu için savaşıma verdi. Marks ve En-
gels'in gerçek ve direş.ken devamcısr olarak uluslararasr srnrf sa-
vaşlmı arenaslna çrkan Lenin, onlarrn devrimci öğretisini her yön-
1ü geliştirdi. O, eşsiz bir bilimsel öngörü yeteneğine, olay ve ol-
guların özüne derinlenresine inme yeteneğine sahipti, yeni tarih-
sel koşulların çözümleınesine diyalektik materyalist yöntemi ya-
ratrcr biçimde uygula5,arak Marksizın'in ti.im bileşen bölümleri-
nin önemli yönlerini i]kesel bakımdan zenginleştirdi, onun geliş-
mesinde yeni bir çağ euçtı.

Emperyalizm, soslıalist devrim ve proletarya diktatörlügu,
parti, demokrasi ve soı;yalizm savaşlmrnda proletaryanrn srnrfsal
bağlaşıklan, toplumsal ve ulusal kurtuluş savaşlml arasrndakl
kopmaz bağ ve aynı za,manda değişik toplumsal düzene bağlı ü1-

kelerin barış içinde yarıyana yaşamasl ilkeleriyle ilgili Leninci öğ-
reti tiim ülkelerin devrimcilerinin elinde çok değerli ideolojik-teo.
rik ve metodolojik sila,htır. Lenin'in sosyalist anavatanr savun-
mayla ilgili düşüncelerinin de büyük önemi vardrr. Lenin'in teo-
rik yaratrcrlığrnrn dorrığunu, sosyalizm ve komünizmin kurulu-
şuyla ilgili yarattığı bilim oluşturuyor.

Dünya proletaryasrnın dev teorisyeni, en büyük strateji ve
taktik ustasr Lenin, devrimci savaşlml ve komünizm kuruculuğu-
nu yönetme sanatrnr en ;yetkin biçimde biliyordu.
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Lenin'e, Bolşcvik Partisi'ne tarihtc ilk ulusal sosyalist dev-
riml hazırlamak ve yönetmek, bilimsel sosyalizm teorisini halk yı-
ğrnlannın geniş, zengin pratiğiyle birleştirmek gibi çok büyük
bir görev düştü.

Milyonlarca ezi|en ve sömürülen için, tüm emekçiler için Le-
ninizm, dünyanın sosyalist temeller üzerinde yenilenmesinin sim-
gesi, çağımrzın devrim bayrağı oldu. Yirminci yüzyılın tüm en
önemli olayları Lenin'in adiyla, onun öğretisiyle bağlıdır. Lenin'in
getirdiği yeniliklerin dışında bir Marksizm yoktur ve olamaz. Le-
ninizm, çağmızrn Marksizmi'dir, uluslararası işçi sınrfınrn genel,
bütünsel, sürekli gelişen öğretisidir.

Leninizm'in kalrcr önemi şu gerçekte yatlyor: O, işçi srnrfi-
nrn, tüm emekçilerin çrkarlarrnr, dünyada toplumsal ilerlemenin
istemlerini tarn ve derinlemesine yansrtıyor, çağımuln en yakrcı,
en güncel sorunlarrna doğru yanıt verilmesine yardrmcr oluyor,
ivedi sorunları yatattcr biçimde ve cesurca çözmeyi, toplumsal ge-
lişme perspektifini bilimsei kavramayı öğretiyor. Lenin'in zengin
ideolojik kalrtı, onun öğretisinin devrimci-eleştirici ruhu, Mark-
sizm'in temel ilkelerini oportünist değiştirmeler karşısında ardı-
cıl ve kararlı biçimde savunmasl ve onun tüm yaşamr, günümüz-
de uluslararasr Komünist, işçi srnıfr ve ulusal kurtuluş hareketle-
ri için devrimci düşüncenin ve devrimci eylemin tükenmez kay-
nağını oiuşturuyor.

Lenin'in tarihe en büyük hizmeti, bitimsel teori ile devrimci
pratik arasrndaki kopmaz bağın canlr simgesi, sosyalist devıimin
ve yeni toplumu kurmanrn esinleyicisi ve önderi olan yeni tip pro-
Ietarya partisini kurmak olmuştur.

Komünist Partisi'nin yönetiminde
rüyen Sovyet halk.' ii l t.^.ı ^

yü-
sanayileşmeyi, tarımrn kol-

l ^r_J başarryla gerçekleştirdi, kültür devrimi yaptı, tüm
dünyaya ulusal sorunu en doğru ve en hakça biçimde çözme ör-
neği verdi. Ükemiz krsa sürede güçlü bir sosyalist devlet oldu.
Sovyet insanlarr. Oktobr Devrimi'nin kazanrmlarrnr iç karşrdev-
rimcilere ve d§ soygunculara karşr savundular. Sovyet halkrnın
Büyük Anayurt Savaşr yrllarrnda faşizm üzerinde elde ettiği ut-
ku, tüm insanlığın yaz$sl üzerinde büyük bir devrimcileştirici et-
ki yaptı.

SBKP ve Sovyet halkının Leninci ilkeleri yaşama geçirme ça,
lışmalannrn evrensel,tarihsel sonucu, yeni toplum düzeninin ya-
ratrcr gücünün, onun gerçek insancrl özünün sürekli olarak daha
tam ortaya çıktığı gelişnıiş sosyalist toplumun kurulması olmuş,
tuı.

Parti ile halk arasirıdaki kopmaz birlik, Komünistlerin, Le-
nin'in deyimiyle, en geniş emekçi yrğrnlarrna yakınlaşması, be-
lirli ölçüde onlarla kayntışmasl, gerilim dolu dewimci çalrşmalar
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en önemli ivedi ödevlerin çöz{imünü yoğunlaştırarak onların ener-
jisini, kahramanlrklarrnı ve atılımlarrnı yükseltmek, tüm utkula-
nmuın temel kaynağıııı oluşturuyor. Parti kapitalist düşman
çemberi içinde bir tek ülkede sosyalizmi kurarken ve onu §avu-
nurken böyle hareket etti. O, dünyada ilk gelişmiş sosyalist top-
lumu kurarken de böyl,ı hareket etti. Gelecekte de böyle hareket
edecektir.

Tarihin aiuşı, çağdaş dünyanın görününıünü kökten değişti-
ren derin dönüşümler l,eninci ülkülerin doğrulıığuna ve yenilmez
gücüne tanıklrk ediyor.

Leninizm ba5nag, altında birçok Avrupa, Asya ve Latin Ame-
rika ülkesinde sosyalist devrim utkuya uiaştı. Marksizm-Leninizm
ve sosyalist enternasyo:nalizm temelinde birleşen dünya sosyalist
topluluğu, toplumsal iiı:rlemenin öncüsüdür. O, en dinamik eko-
nomik ve poiitik güçtü,r, barışrn ve halkların güvenliğinin daya-
na$dır. Yaşam, sosyali:zmin kurulup gelişmesinin genel yasallık-
lan temelinde, çeşitli ülkelerde sosyalizm kuruculuğunun değişik
biçim ve yöntemler göstereceğine ilişkin Lenin'in öngörüsünü
doğruladı. Sosyalist ül]<eler topluluğunu oluşturan her ülkenin
serpilip gelişmesi, bunlarrn ideolojik-politik blrliğinin güçlenme-
siyle, politikada, ekonomide, toplumsal yaşamda uyumluluğun
artmasıyla, tüm alanlaı:da verimli, eşit haklı işbirliğinin gelişme-
siyle sıkr sıkıya bağlıdır. Böylesi bir işbirliğinin örneği de, Le-
ninci enternasyonalist dayanışma ilkeleri temeline dayanılarak
kurulan Varşova Antlaşması ve Ekonomik Yardımlaşma Konseyi
örgütleri çerçevesinde kardeş ülkelerin birlikte hareket etmesi-
dir.

Uluslararasr Komünist Hareket, çağımızın en etkin politik
gücü olou. l) tı Lenln bulunuyordu. Onun işle-
diği ideolojik-teorik, politik ve de işçi sı-
nıfinın devrimei partilerinin eylemlerinin temelini oluşturuyUa
onlann savaşrmlarrna ve utkuya ulaşmalarrna yardrm ediyor.

SBKP, Lenin'in proletarya enternasyonalizmi bayrağını yük_
seklerde dalgalandırıyor, Uluslararası Komünist ve İşçi Sınıfi Ha-
reketinin bütiinlüğü için, tüm antiemperyalist ve barışsever güç-
leriıı eylem birliği için çalışıyor.

Burjuva toplumunda yaşamrn tüm alanlannr kapsayan ka-
pitalizmin genel bunalrmrnrn derinleştiği koşullarda, işçi sınıfi-
nın, emekçilerin emperyalist tekellerin egemenliğine karşr sava-
şımı giderek sertleşiyor. üretimin toplumsal karakteri ile üretime
özel iyelik biçiminde el konulmasr arasrndaki uzlaşmaz çelişki,
sert toplumsal çatrşmalar, işsizlik ve enflasyonun sürekli artıha_
sı, politik ve tinsel bunalrmrn derinleşmesi, ekonominin militarist-
leştirilmesi, tehlikeli silahlanma yanşl: bütün bunlar, Lenin'in
emperyalizmi geleceği olmayan, kapitalist toplumun son aşama-
sr olarak değerlendirmesinin dğruluğunu açıkça gösteriyor.
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Ulusal kurtuluş hareketleri, Lenin'in ülküerinin, Büytik Ok-
tobr'ın, diinya sosyalizminin gelişmesinin esinleyici örneğinin et-
klsi altında, büyfik başarılar elde ettiler. Gerikalmışhğa son ver-
meye, ekonomik bağımsızlığı elde etmeye ve hakça bir toplum dü-
zeni kurmaya çalışan birçok genç devlet, Marksizm-Leninizm'e,
reel sosyalizınin deneyimlerine başvuruyor.

SBKP ve kardeş partiler, toplumsal yaşam sürecini derinle-
me.§ne çöziimleyerek ltlarksian-Leninizııı'i yaratıcı bir biçimıte
geliştiriyorlar. Son yıllarda Marksizm-Leninizm hazinesine, geliş.
miş sosyalizınle itgili öğreti de girdi. Bu, yeni toplumsal-ekonomik
formas5ıonun oluşmasına ilişkfuı yasallıklan, komiiniarı kurucu-
luğunun yollan üstiine görüşlerimizi daha da zenginleştirdi ve
açıklığa kavuşturdu. Gelişmiş sosyalizmi kurma sürecinde işçi sr-
nıfı partisinin tiim halkrn öncüsü, partisi olması, proletarya dik-
tatörlüğü devletinin tiim halkın devletine dönüşmesi, yeni tarih-
sel bir insanlrk topluluğu olan Sovyet halkrnın meydana gelmesi
yöntindeki çıkarımlann büytik teorik ve politik önemi vardır.
SBKP'nln 23, 24. ve 25. Kongreleri'nin kararları, Parti'nin prog-
ram belgeleri, L. İ. Brejnev yoldaşın ve öteki Parti yöneticilerinin
yapıtlan devrimci teoriye bünlk katkıdrr.

Parti, Marksist-Leninist çöziimleme temelinde gelişmiş sos-
yalizmin gereksiııimlerine uygun olan, ana amael halkın madde-
sel ve kültürel yaşam düzeyini sürekli yükseitme olan ekonomik
stratejisini saptamıştrr. Parti, bilimsel-teknik devrimin kazanım-
lannın §osyalist ekonomi sistemİnin tistünlükleriyle birleştirilme-
si zorunluğunu belirtmiş, komünizmin maddesel ve teknik teme-
linin kurulması yolunu, etkin ekonomik yöntemlere geçme, üre-
timin etkinliğini artrrma ve çalışmanın niteliğini yükseltme yol-
larrru göstermiştir.

Ienin'in kooperatif planınrn ilkelerini yaratrcı bir biçimde ge-
liştiren SBKP, sosyalist köy ekonomisinde üretim güçlerinin hız-
la gelişmesi ve üretim ilişkilerinin arücıl yetkinleştirilmesi te-
melinde tanm üretiminin sürekli artışını sağlayan, köy ekonomi_
siııde uzrıanlaşma ve konsanf,rasyonun gelişmesini, bitki ve hay-
van çeşitliliğini artrrmayr öngören bir doğrultu izlemekte ve ar_
drcrl olarak bunu gerçekleştirmektedir.

Ekonomik stratejlyle bağlı olarak, işçl srnıfinın öncülüğiiıde
§ovyet toplumunun tektürleşmesini daha da hızlandrrrnaya, kent
ile köy arasrndaki, kafa ile ko] emeği arasındaki farkı giderek or-
iıüaE koldıızı&y&ı ülkedeki tüm ulus ve milliyetlerin birbirine
aatıi-aaışahr,ıişnasnı, iü;İşş: $ostluğun ve birliğin g.9çl"l:
mesini saglumayu. yönelik toplumsal politikanın İ.İ;İnlİ'O'U
amaç ve ödevleri saptanmıştrr.

Sosyalist demokrasinin daha da geliştirilmesi ve derinleşti-
rilmesi, Sovyet devletinin, gelişmiş sosyalizmin tüm potitik şiste-
minin yetkinleştirilmesi programl başanlı bir biçimde yaşarna
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geçirilmel*edir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin yeni
Arıayasasr, yani dtinyada ilk tüm halkın devletinin Temel Ya,§ası,
yaratıcr Marksizm-Leninizrrı'in, Lenin'in halk egemenliği ideleri-
nin getiştirmesinin ve somut uygulamasınrn.eşi görülmemiş bir
belgesidir.

Düşmanlanlruzln, sosyalizmi insan hak ve özgürlüklerini kı-
srtlayan, girişimciliği boğan bir toplummuş gibi gösterme yelte-
nişlerinden daha saçma bir şey yoktur. En geniş yığınlann dur-
madan artan politik ve emek etkinliği, onlann ttiın toplum ve dev-
let işlerinin tartışılmaslna ve kararlarrn alrnmasına doğrudan ka_

trlmasİ, Lenin'in «sosyalizm canlı, yaratrcı ve dğrudan halk yr-

ğrnlarının öz yapıtıdrr» görüşünün doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Zaporozki-Ukrayna'daki "lonin Hidroelektrik,Santralı"

Parti'nin ve halkın tüm faaliyeti gelişmlş sosyatist toplumun
da}ıa da güçtendirilmesine, komünizmin maddesel-teknik temeli-
nin kurulrnasına, toplumsal ilişkilerin yetkinleştirilınesine, 5rurt-
taşlann komünist ülküler ruhunda eğitilmesine yöneliküir. Parti'-
nin çok yönlü örgütsel ve politik çalışmalannın, işçi srnrfrnın, kol-
hozcu köylülüğün ve halk aydrnlannın özverili emeğinin sonucu
olarak, yurdumuzda, son 15 yıl içinde komünizm kuruculuğunun
her alanında -önemli ilerlemeler kaydedilm§tir.

gelişmesin_r]e :.i;a başarıni- ei*J
EL^_

ve kültürün Dünya-
n'ıYr ^__...9ğ ouyttll yakıt-enerj i kompleksi kurulmuştur. Endüstri üreti-
mi önemli ölçüde artmrş, köy ekonomisinin maddesel-teknik temeli
genişIemiştir. Ülkemizin savunma gücü artmıştır. Toplumsal kal-
krnma programl başanyla yerine getirilmekte, Sovyet insanlan-
nın genlik düzeyi durmadan yükselmektedir. Kişi başına düşen
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reel gelir ortalama iki kat artmrş, nüfusun yaklaşık üçte ikisi yeni
konutlara taşınrnış ve konut koşulları iyileştirilmiştir.

Lenin'in öğütlerine het zaman bağlı kalan SBKP, elde edileni
eleştirici açıdan değerlendirmekte, ortaya çıkan yeni sorunlarrn
çözümü için çaba harcamakta, eksikleri cesaretle açığa vurup gi-
derilmesi için çalışmakta, gelişmiş sosyalizmin tüm olanakların-
dan en etkin ve azami ölçüde yararlanılmasr, halkrn emeğiyle ya-
ratılan her değere karşı dikkatle, özenle davranılması için Komü-
nistleri, tüm emekçileri seferber etmektedir,

SBKP Merkez Komitesi'nin Kasım 1979 Plenumu kararlarrn-
da, L. İ. Brejnev yoldaşın Plenum'da yaptığl konuşmada Sovyet
ekonomisinin bundan sonraki gelişmesinin ana sorunları, üretim-
de etkinliği, çalrşmalarda kaliteyi önemli ölçüde artrrmanrn, hal-
kın genliğini yükseltmenin yolları belirlenmiştir.

Parti'nin dikkat merkezinde temel, kilit sorunlar bulunuyor:
Yakıt-hammadde bazının, enerji mühendisliğinin, metalurJinin,
makine yaplmmm ve kimya sanayiinin geliştirilmesi, ulaşrmda ve
temel kuruculuk alanrnda çalışmalarm özlü bir şekilde ve ivedilik-
le iyileştirilmesi, tarrmın yüksek düzeyde gelişmiş bir ekonomi ko-
luna dönüştürülmesi, gıda ve geniş tüketim malları üretiminin ar.
trnlması. Ekonomiyi planlama ve yönetme işlerinin, tüm ekonomi
mekanizmasrnrn iyileştirilmesi için geniş çapta çalışmalara geçil-
di. Parti, türn parti, devlet ve yığın örgütlerinden, ekonomi organ-
larrndan disiplin ve düzenin daha da güçlendirilmesini, her gün ti_
tiz bir örgütsel ve eğitsel çalışma yürütülmesini, yapılacak işler
karşrsında girişimci ve sorumluca tutum alınmasrnr, alrnan ka-
rarların sıkı sıkıya uygulanmasını istiyor.

Parti, tüm çalışmalar:.nda, ülkenin geniş bilimsei potansiye-
line dayanryor, halkın eğitim düzeyinin ve toplumun tinsel zen-
ginliğinin artırılıp yükselmesine, Leninci partilitik ve halkçılık il-
keleri temelinde gelişen çokuluslu sosyalist kültür değerlerinin ço-
ğalmasına sürekli özen gösteriyor. SBKP, emekçilerin komünist
bilincinin gelişmesine, ideolojik ve politik çalrşmaların iyileşmesi-
ne, propagandanın bilimsellik, kolayca benimsenme ve etkinlik dü-
zeyinin yükseltilmesine ve onun yaşamla bağlarının güçlenmesine
birincil önemi veriyor. Parti, toplumun tüm üveı
Leninizm, Sovyet enternasyonaiizmi, eme-
crA L ^--1 kaşı komünistçe tutum ve burjuva ideo-
lojisine karşı uzlaşmazlık ruhuyla eğitiyor.

Leninci parti yaşamr normlan ve parti yönetimi ilkeleri şaş-
madan uygulanıyor, parti içi demokrasi, eleştiri ve özeleştiri ardı-
cıl bir biçimde geliştiriliyor, her SBKP üyesinden beklenenler ar-
tıyor. Yaratrcı çalışmanın görevleri karmaşıklaştıkça, boyutları bü-
yüdükçe, bilinçli, tarihsel yaratıcılrğa ise giderek daha geniş halk
yığ:nları katıldıkça, toplumun yönetici ve yönlendirici gücü olan
Komünist Partisi'nin rolü daha da artıyor. SBKP, onun Merkez
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Komitesi, Leninci savaşIm ve çalrşma geleneklerini, devrimci gele-
nekleri gözbebeği gibi koruyor, çoğaltıyor.

§ovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bütün uluslararasr ça-
lşrnalannrn özürıü,'büyiik Lenin'in ütlrülerine bağlıIık oluşturu-
yor. Lenin'in ileri sürdüğü ve bilimsel olarak temellendirdiği pro-
leter, sosyalist enternasyonalizm ve barrş içinde yanyana yaşama
ili<eleri, Sovyetler Birliği'nin dış politikasrnda uygulanıyor. SBKP
ve Sovyet devleti, sosyalist ülkelerin birlik ve beraberliğinin güç-
lenmesi, emperyalizme, yenisömürgeciliğe ve ırkçılrğa karşı sava-
şan halkiara yardrm edilmesi ve desteklenmesi için, barışrn ve ulus-
lararasr güvenliğin pekişmesi, silahlanma yarışmln durdurulmasr
ve silahsrzlanma için elden geleni yaptrlar, yapıyorlar.

SBKP, Barış Programr ile ortaya çıktı ve onun gerçekleşmesi
için ardıcıl olarak savaşıyor. Sosyalist ülkelerle kapitalist devlet-
ler arasrnda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin gelişmesi, Avrupa
Güvenlik ve İşbirtiği Konferansı'nln başarıyla yaprlmasr, uluslar-
arası gerginliğin azaltılmasr sürecinin derinleşmesine yolaçtr. Sov-
yetler Birliği ile ABD arasrnda imzalanan SALT-2 Anlaşmasr'nrn
yürürlüğe girmesi, dtınyadaki politik durumun önemli ölçüde sağ-
lamlaşmasına katkıda bulunabilir. Varşova Antlaşması üyesi dev-
letlerin yaplct önerileri, Sovyetler Birliği'nin yeni barışçı girişim-
leri, Avrupa'da silahlarda ve silahlı güçlerde indirim yaprlması ve
barış ve güventiğin gerçekten güçlenmesi için reel perspektifler
açlyor.

SSCB, sosyalist iılkeler, yeryüzünün türn barışsever güçleri,
uluslararası ilişkilerde yumuşamanln başta gelen eğilim olarak
kalmasr, potitik yumuşamanrn askersel yumuşamayla tamamlan-
ması için ardrcrl savaşlm veriyorlar.

Dünyada oluşan olumlu değişimler, emperyalist gericiliğin
amansu direnciyle karşılaşıyor. Militarist ve gerici çevreler, yu-
muşamaya karşı çıkışlarrnr yoğuniaştınyor, güçler dengesini ken-
dinden yana değiştirmeye çabalıyor, silahlanma yarışm1 artrrryor,
öteki ülkelerin içişlerine karışmayı, halkların kurtuluş hareketle_
rini boğmayı deniyorlar.

Barış ve sosyalizm düşmanı olan, büyük devlet ve hegemonya-

dakçıları olarak eylem }UrUu
ğfuıi açığa vuran, Maoculuğun ideoioji vc

Çin yöneticileri, açıkça emperyalizmin yar-
gerici niteli.

lğ v--__:
ya|izm arasındaki bağdaşmazlığı gösteren SBKP, aynr zamanda
SSCB ile ÇHC arasrnda gerçek bir komşuluktan ve karşılıklı yara-
ra dayalı işbirliğinden yanadrr ve iki devlet arasrnda itişkilerin nor-
malleşmesl için ardıcıl bir tutum izliyor.

Marksist-Leninist ilkelerin çekici sücü, reel sosyalizmin artan
saygınlığı ve etkisi, sıruf düşmanlnı en sert bir biçimde kaşıkoy-
maya zorluyor. BurJuvazi ve ideologları, her soydan ve boydan
oportünistler, revizyonistler komünizme karşı savaşlma hrz veri-
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yorları Marksizm-Leninizmi değiştirmeye, onun devrimci özünü bo-

şaltmaya, bilimsel sosyalizm teorisiyle sosyalist ülkelerin pratiği
arasında "çelişkiler" bulmaya yelteniyorlar. Bunlar Marksist-Le-
ninist bilimin evrensel-tarihsel önemini, sosyalizmin başarılarrnr
azımsamaya, sosyalist yaşam tarzını gözden düşürmeye çalışıyor-
lar. Emperyalizmin ve yardakçılarrnrn bu entrikalanna Komünist-
ler, uluslararası alanda srralarını güçlendirerek, burjuva ideoloji-
sine, revizyonizme, dogmatizme, milliyetçiliğe karşı, Marksizm-Le-
ninizm'in arılığı ve yaratıcrlığının geliştirilmesi için ardıeıl sava-
şarak yanıt veriyorlar.

Sovyet insanlan V. İ. Lenin'in 110, doğum yıldönümünü yük-
sek politik ve emek başarrlarr ortamında karşılıyorlar. Moskova ve

- Leningrad üretim öncülerinin girişimiyle, beş yıllık kişisel ödevle-
ün22 Nisan 19BO'e kadar yerine getirilmesi için bütün ülkede yurt-
severce bir hareket başladı.

Sadık Leninci L. İ. Brejnev yoldaşrn başın_da bulunduğu Par-
.ti Merkez Komitesi ve MK Politik Bürosu'nun çevresinde sımsrkı
kenetlenen §ovyet hallu, SBKP'nin iç ve dış poütikasrnın ana doğ-
rultusunu içten onaylıyor ve oybirliği ile ctestekliyor. Ütkemiz sı-
naıımış öncüsünün yönetiminde Leninci yoldan komünizme doğru
güvenle ilerliyor.

Lenin'in Ulyanovski'deki miize-evi, Lenln, 1878-1887 yılları arasında bu ovde
yaşadı.

SBKP Merkez Komitesi, V. İ. Lenin'in 110. doğum yıldönümü-
nün büyük bir halk bayramı olarak kutlanmasınr kararlaştırdı.
Moskova'da, Birlik Cumhuriyetleri'nde, bölge, yöre, il, kent, semt
merkezlerinde, emekçi kollektiflerinde, ordu loirliklerinde törenli
toplantılar yapılmasınr kararlaştırdı.
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Bu jübile yıldönümünün hazrrlanması için Birlik Cumhuri-
yetleri Parti Merkez Komiteleri'ne, bölge, yöre, il, kent ve semt ör-
gütlerine, temel parti örgütlerine, SSCB silahlı güçleri politik or-
ganlanna aktif politik ve örgütsel çalrşma yürütmeleri önerisinde
bulunuldu. fiim güçlerin, Parti'nin 25. Kongresi ve SBKP MK'nin
Kasım (1979) Plenumu kararlarrnrn, komünizm kuruculuğunun
giincetr ödevlerinin yerine getirilmesi, ülkenin ekonomik ve savun-
ma gücünün elden geldiğince artınlmasr için seferber edilmesi öne-
rildi. Gelişmemizin ivedi sorunlarrnın Leninci biçimde, cesaretle ve
ilkesel olarak ortaya konulması ve çözülmesi, varolan eksiktikterin
ortadan kaldırrlmasrna geniş emekgi yığınlarının katrlımrnrn sağ-
lanmasr istendi.

Bu şanlı yıldönümüne hazırlanma dönemi ve bunun kutlan-
ması, hallın emek ve toplumsal etkinliğini giderek artırmaya, ça-
baları 1980 yılı planrnrn yerine getirilmesi, onbirinci beşyıllığa baş-
langıç için iyi bir temel hazt|amaya çok yönlü katkıda bulunmak
için seferber etmeye yardımcr olmalıdır. Parti, devlet ve ekonomi
organlarının, sendika ve komsomol örgütlerinin dikkat merkezin-
de; halk ekonomisinin tüm kollarında etkinliğin artrrrlmasr ve ça-
lışmaların kalitesinin yükseltilmesi, emek verimliliğinin artrrrlma-
sr, üretimin yoğunlaştırılması ve bilimsel-teknik ilerlemenin hız-
landınlması, ekonomik planlama ve yönetiminin yetkinleştirilme-
si, örgütlülük ve disiplinin, verilen göreve karşı kişisel sorumlu-
luğun güçlendirilmesi sorunlarr durmalıdır. 1980 yılr Mart-Nisan
aylarrnda, "Leninciye, komüniste yaraşu bir biçimde yaşryalım,
çalrşalrm, savaşalım!" gündemli açık parti toplantriarı yapılması,
bu toplantrlarda, SBKP MK'nin 1979 Kasım Plenumu kararlarr, bu
buyrultu ve L. İ. Bre[nev yoldaşın yol gösterici önerilerinin ışığı
altında parti örgütlerinin ödevlerinin tartışrlmasr önerilir.

V. İ. lenln'İn 110. doğum yıldönümiintin Lenin'e yaraşır bir
biçimde karşılanmast ve 10. beşyıllık planın başarryla tamamlan-
ması için yığınsal sosyalist emek yanşmaları yaygınlaştırrlmalıdır.
Üretimde öncü olan ve beşyıIlık plan ödewlo,;l li#amadd_6-önco
Yerİne qe!ır91 ";;İ"}oİİe-xtıne,ıtni-ve *şileri ödüllendirmek ama-
cıyla Leninci şeref diplomasr hazrrlanmalrdrr.

Devlet bilim ve teknik komitesi, Sovyetler Birliği Sendikaları
Merkez Konseyi, bakanlıklar ve kurumlar, yarrşmalarda üstün gı--
lenler için ödül olarak SSCB halk ekonomisinin başanlarr sergi-
sini ve Lenin'in kaldığı yerleri ziyaretler düzenlemelidirler.

Parti'nin ve Komsomol'un politik öğrenim sistemlerinde, eko-
nomik öğrenim sisteminde, okullarda, tüm ideolojik eğitim çalrş-
malarında Marks, Engels ve Lenin'in yapıtlarınrn, SBKP'nin ta-
rihsel deneyiminin somut ekonomik ve politik ödevlerin çözümüy-
le sıkı bir biçimde bağlı olarak. incelenmesi ve öğrenilmesine bü-
yük önem verilmelidir. Lenin'in fikirlerinin uluslararası önemi,
gtincelliği, her bakımdan üstün gelen gücü bütiin yönleriyle açık-
lanmalıdır. Lenin'in öğütlerinin gerçekleşmesi ve Marksişt-Leninist
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öğretinin yaratıeı gelişmesi için Parti'nin yürüttüğü devrimci-ye-
nileyici çalışmalar geniş olarak'gösterilmeli, gelişmiş sosyalist top-
lumun kazanrmlarr, başarrlarr, SBKP'nin iç ve dış politika§l ge-
niş olarak propaganda edilmelidir. §osyalist topluluk halklarrnın
tarihsel kazanımlarl ve sosyaliznin kapitalizm üzerindeki köktü
üstünliikleri inandrrrcı bir biçimde açrklanmalrdır.

İdeolojik ve eğitsel çalışmalar, SBKP Merkez Komitesi'nin
"İdeolojik, politik-eğitsel çalışmaların daha öte iyileştirilmesi"ne
ilişkin kararına göre yetkinleştirilmelidir. Emekçilerin V. İ. r.e-
nin'in yaşaml ve eylemi, Komünist Partisi'nin ve Sovyet halkının
devrimci, savaşkan ve emeksever gelenekleri örnek tutularak eği-
tilmelerine olağanüstü bir önem verilmelidir. Birlik Cumhuriyet-
leri komünist partiieri'nin Merkez komiteleri, sBkp Moskova
Kent Komitesi, Parti'nin yöre ve bölge komiteleri ve Znanie (Bil-
gi) Kurumu Genel Yönetim Kurulu tarafından Moskova'da, Bir-
iik Cumhuriyetleri'nin başkentlerinde, yörelerde ve bölge merkez-
lerinde konferanslar, seminerler örgütlenmeli, "Lenin'in davasr ya-
şlyor ve üstün geliyor" konulu toplumsal-politik toplantılar yapıl-
malr, konferanslar verilmelidir.

Parti, sendika ve komsomol örgütieriyle kültür kurumları, dev-
rimin emektarlarr savaş ve emek kahramanlarıyla karşılaşmalar
düzenlemeli; Lenin'in yaşadığı yerlere geziler, tiyatro festivalleri,
sinema ve televizyonda film gösteriieri, konserler, resim sergileri,
V. İ. Lenin'e ve Komünist Partisi'ne adanan okur toplantıları dü-
zenlemelidirler, Devlet ve halk müzelerinde, Lenin odalarrndakl
sergiler yenilenmeli, V. İ. Lenin'in yaşamınt ve eylemini dile geti-
ren kitap ve fotoğraf sergileri düzenlenmeli, kitaplıklar, kültür-
eğitim kurumlarr, ajitasyon örgütlerince sanat yarrşmalarr açılma-
lıdır.

SBKP MK'ne bağlı Toplumsal Bitimler Akademisi, Marksizm-
Leninizm Enstitüsü, SSCB Bilimler Akademisi'yle birlikte, 1980 yı-
lının Nisan ayrnda Moskova'da "Marksizm-Leninizm ve Çağrmız"
konulu bilimsel bir konferans düzenlemelidirler.

Gazete ve dergilerin Yazı Kurullarr, TASS ajansı, SSCB Dev-
let Televizyon ve Radyo Yayınlan Komitesi, V. İ. Lenin'in dğum
yıldönümü hazırlıkiarr ve kutlamalarınr geniş çapta yansrtmalr-
drrlar. SBKP MK, Komünistleri ve Komsomol üyelerini, tüm Sov-
yet insanlarrnı Vladimir İliç Lenin'in 110. doğum yıldönümünü
komiinizm için savaşımda yeni başarrlarla karşılamaya, beşyrllr-
ğın sonuncu yrlrnı atılımla doiu Leninci emek yılrna dönüştürme-
ye çağınyor.

Yaşasrn devrimci savaşımln, komünizm kuruculuğu ve barr-
şın bayrağr olan Leninizm!

Yüce Lenin'in adr ve davasr yüzyıllarca yaşasın!
Yaşasrn, komünizmin kurucusu yüce Sovyet halkı!
Yaşasrn Leninci SBKP!

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi
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Herşeyi Yığınlar,
Yığın §avaşımları

Eelirleyecel«tir
u. nxcir,ı

Üıkemiz ve halkımız olağanüstü ve acılr günler yaşıyor. Bir
yandan emperyaüzm, içerden işbirlikçi tekeici burjuvazi vuruyor.
burjuvazinin saldrnsı, ekonomik, politik ve İdeolojik çok yönlü art-
mrş durumda.

Drşa bağrmlı, çarpık kapitalizm iflas etmiştir. Artık burjuvazi
bu gerçeği gizleyemiyor. 'oNurlu ufuklar" masalr bitti. Şimdi batı-
yotluz diyorlar. Demirel «başarılr olmak zorundayız, buna mecbu-
ruz» diyor. Haklıdır. Başarılr olmak zorundadrrlar. O kadar,ki,
günler bile burjuvazi için önemlidir. AP hükiimeti önüna "yiz
gün" koydu. Kuşkusuz yıız giinde çok şey yapılabileceğini kimse
unımuyor. Ama tüm mesele "çok şeyin" ne olduğudw. Bugün ar_

tık bellidir. Demokratik özgürliikleri yok etmek için "çok şey"
yapmak. Ne olursa olsun bundan çıkarılması gereken anlam, bur-
juvazinin hesabrnı aylarla değil, günlerle yaptığıdrr.

Giinlerin hesabr esas olarak devrimcileri, demokratlarr, tüm
ilericileri ilgilendiriyor. Demokrasi savaşrmrnda eğer hergün ile-
riye bir adım atılamiyorsa bu, burjuvazinin iki adım ileri atmasr
anlamrna gelir.

Politik ortamrn değerlendirilmesinde tartışmalı yan sanınz ki
pek kalmamrştır. §isli gibi görünen yanlar da netleşm§tir. Fili ta-
nrmlamada farklılıklar dün özür kaldırabilirdi. Bugün ise görü-
nen köy kılavuz istemiyor. Saat henüz L?'yi vurmadr. Ama 12'ye 5
var. İyl değerlendirilebilirse çok şeyin değ§ebileceği bjr zaman ata-
lığıdır bu. İşte amacıınu geleceği belirteyebilecek derecede önemli
olan bu zaman dilimini böyle_sine yoğun ve önemli kılan etmenle-
rin üzerinde durmaktrr. Görev ise bellidir. Tüm demokrasi güçleri-
nin birliğini sağlamakta geç kalmamak.

Dışa bağımlr, çarpık kapitalizm iflas derecesinde ağrr bir eko-
nomik bunalım içindedir. Kapitalizmin dışa bağımlıiığı bunalımın
kaynaklanndan biridir. Bunu derken, ana kaynağın kapitalizm
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olduğunu da söylemiş oluruz. Ama özgül yan, bir yandan dışa ba-
ğımlı oluş, diğer yandaır ise kapitalizmin çarpık ğeüşimidir.

Sanayi adına ne varsa hemen hepsi dış girdilere bağlıdır. Fab-
rikaların bacalarrnın tütmesi dışarıya oluk oluk döviz akıtmakla
olanaklıdır. Döviz yoksa petrol yok, elektrik yok, ara mallan yok,
gübre yok, ilaç yok, yedek parça yok, krsacası kapitalist ekonomi
için yaşam yok. Bu yapıdaki bir sanayinin gelişmesi demek, daha
fazla dış girdi demektir. Daha fazla dış girdi, daha fazla döviz de-
mektir. Bu kısır döngü ülkemizin ve halkımızrn ağrr biçimde sö-
mürülmesi, yabancı tekellere zenginliklerimizin akmasr biçiminde
sürüp gelmiştir. Ama bugün daha ileri gidemiyor.

Çarpıklık ya|nızca sanayinin dışa bağımlı, tüketime dönük,
montajcı karakterinden kaynaklanmıyor. Ekonominin bütünü çar-
pıktır. Tarrm h6,1ö ekonomimizde önemli ağırlıkta bir yer tutuyor.
Buna karşın tarımrn gereksinimleri karşılanmıyor. Sanayi tarrma
hiçbir biçimde destek olamryor. Kuşkusuz tarrmda kapitalizm son
yıllarda gelişmiştir. Ama bu sancılr bir geüşimdir, yavaştır. Böy-
le olunca tanm da sanayi için gerekli girdileri veremiyor. Tanm-
dan sanayiye kaynak aktarılamryor.

Sanayiye hizmet etmeyen dallarda, özellikle ticaret ve hizmet-
ler sektöründe dikkat çeken şişkinlikler vardrr. Sermaye, denetim
altına alrnamaz biçimde spekülatif alanlara akıyor.

Bu krsa tablo bize şunu söylüyor: Bunalım iki noktadan kay-
naklanıyor. Birincisi dışardan ihraç edilenidir. Dışa bağımlılık ne-
deniyle kapitalizmin dünya çapındaki genel bunaiımr ülkemize
yansımştır. İkincisi ise, ülkemiz kapitalist ekonomisinin iç çeliş-
kilerinin doğurduğu bunalrmdrr. Her iki etmen birbirini etkile-
mekte, derinleştirmekte ve karşrmrza olağanüstü boyutlara varan
bir bunalım çıkarmaktadır.

Böylesi bir yapıda, kendi ayakları üzerinde duramayan kapi-
talist ekonomide dışa bağımlılığın artması, tekelleşmenin hrzlan-
masr bunalrmı derinleştirmiştir. Ekonominin büytimesi tümüyle
durmuştur

ATEŞLE OYNAIUAK

Durum böyleyken AP hükilmetinin aldığı önlemler esas ola-
rak açık iki karakter gösteriyor. Drşa bağımlılığı artrrmak tekelle-
ri güçlendirmek; ve gerekli kaynağı çalışan halkın sırtından çı-
karırıak. Yani bunalımın nedenleri, bunalımdan çıkışın yolu ola-
rak ele alrnıyor. Bir bakrma çivi çiviyi söker mantığı izleniydr. İşte
bu ateşle oynamaktır. Burjuvazi de neyle oynadığını biliyor. Bu
nedenle Demirel, «başarrlr olmak r,otundayız» diyor.

IMF'nin dayatmaları, CHP ağırlıklı hükümetin buna boyun-
eğerek attığı adırrılar ve ensonu AP htlktimetinin bu yoldaki daha
kesin ve daha tam adımları tek bir hedefe yöneliyor: Kapttalizmi
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ayaklarl üzerinde durabilir hale getirmek, onu güçlendirmek. Ge-

iöı.ıi ,.r*aye birikimi, ekonomik önlemler paketiyle açıkça belli
olduğu gibi, işçi ve emekçi srnrflardan, küçük üretici orta katman_

lar İe İekelcİ olmayan sermayedarlarrn sırtından çıkarılacaktır.
Elbette bunun bir faturasr vardır. Burjuvazi yığınların patlaması-
nı önleyebilmek için "baskr paketi" hazrriamıştrr. Bu "paket",
''anarşiyle mücadele" adı altında daha Ecevit hükümeti zamanın_
da yürürlüğe konmuştur.

Ülkemizde yarr askersel bir yönetim vardrr. Demokratik öz-
güriükler hemen hemen tümüyle yok edilmiştir, ediliyor. Son çı-
kan antidemokratik yasaların uygulanmasıyla bir polis rejimi tam
anlamryla oturmuş olacaktrr.

Alrnan önlemlere dikkat edilirse, burjuvazinin uzun erimli
hesaplar yaptığı apaçık görülür. Ülkemiz emperyalizm için hem
ekonomik, hem politik, hem de askersel bakımdan son derece
önemlidir. Ortadoğu'da emperyalizmin saldrrganlrk stratejisinde
Türkiye kilit önemindedir. Böyle bir ülke emperyalizmin hiç kuş-
ku duymayacağr ölçüde sağlam kalesi olmak zorundadrr. Yal.nızca
işbirlikçi erklerin varlığı, artık yeterli bir güvence değildir. Çün-
kü ekonomik bunalıma koşut derin bir politik bunalrm gelişiyor.
Uzun süreli hükümet krizieri doğuyor.

Öte yandan başta işçi sırufımız olmak üzere emekçi srnıflar
ve tüm çalışanlar politik güçler dengesinde önemli bir ağırlık oluş-
turuyorlar. Demokrasi güçieri genişliyor. Sosyalizm her alanda
yaygınlaşıyor. Halkımu uyanryor. İşçi srnrfrmrzrn politik öncüsü
her gelişime damgasınr basryor.

Afganistan Devrimi'nde açıkça görüldüğü gibi, empetyalizm
artık her istediği yerde devrimei ve ilerici güçleri boğacak komp-
lolar düzenleyemiyor. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosya-
list dünya sisteminin gücü bunu engelliyor.

İşte bütün bu nedenlerle alrnan önlemler en az 3-5 yılı kap-
sayacak vadelidir, köklüdür. Ne olacaktır bıı süre içinde? Kapita-
lizmin güçlenmesinin boyutu ne olacaktrr, ne anlama gelecektir?

Alrnan önlemler bize şunu apaçık gösteriyor: Hedef tekelci ka-
pitalizmi güçlendirerek devlet-tekeI kapitalizmini bir sistem ola-
rak oturtmaktır.

"Sistem" sözcüğü yanlış anlaşılmamalrdır. Kapitalist sistem-
den ayrr bir ekonomik sistem değildir devlet-tekei kapitalizmi. Ka-
pitalizmin gelişiminin vardrğ,r bir biçimdir. Bu biçimin ögeleri ge-
lişme içinde oluşur. Başlangıcrnda bir eğilimdir. Kapitalizm geliş-
tikçe tekelleşme büyür. Ekonomi giderek devlet tekellerinin ve özel
tekellerin tam denetimine girer. Hem politik üstyapıda, hem de
ekonomide tekeilerin egemenliği kurulmuş olur. İşte bu anlam-
da bir "sistem" olarak devlet-tekel kapitalizmi yerleşmiştir.

Devletin ve özel tekellerin birleşmesi bu nedenle basit bir des-
tekleme anlamrna gelmez. Bu destek her zaman vardrr. Ama kimi
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dönemlerde, devlet işletmeciliği ile tekeller rakip durumdadrrlar.
Genelinde devlet tekellere destek verdiği halde bu böyledir. Te-
keller belli bir güce gelene dek bu çelişki kendini fazlaca hisset-
titmez.

Alınan önlemlerle bu rekabet alanlarr tekellerin lehine kaldı-
rrlıyor. KİT'lerden körlı olanlar (örneğin sigara fabrikaları gibi)
özel sektöre devredilmek isteniyor. Öte yandan devlet işletmeciliği
tam bir kapitalist işletmecilik anlayışıyla yeniden düzenlenmek
isteniyor. Böylece artacak ulusal gelir, devlet eliyle yeniden bölüş-
türülerek tekellere akıtılacaktır. Aynr şey devalüasyon, fiyat ar-
tışları ve vergiyle yinelenecektir. Devlet, tekellerin fiyatlarınl ser-
best bırakmıştır.

Diğer yandan bu hedefe varmadaki engeller de temizleniyor.
Devlet aygıtında demokratik unsurlar hrzla eleniyor. Yerlerine te-
kellerin ajanlarr konuluyor. Bu kişiler tekellerin doğrudan hizme-: ,şp",

tinde olan kişilerdir. Turgit Öza|'ın "ekonomiye ,ıön veren adam" ,.._ğ'

olarak tanrtrlmasr boşuna değildir. Bu gelişme devlet aygrtrnın
"her alanınr" içine alryor.

Bu gelişme elbette çokuluslu tekellere kapının sonuna kadar
aç;.lması anlamrna geliyor. Çokuluslu tekeller ancak böylesine gü-
venceli ekonomik ve politik yapı gördüklerinrie akacakiardır. Böy-
lece ka[ı_ıalist entegrasyon gerçekieşmiş olacaktır.

Bu hedefe varana kadar demokrasi "asklya" alınacaktır. Bu,
aşırr gerici, baskıcı, yarı askersel bir yönetim ya da, daha güçlü
bir olasılıkla, açık faşist bir diktatörtüktür.

İşte faşizm tehlikesinin kökü budur. Onu ciddi bir tehlike ha-
line getiren de budur. Kapitalizmin gelişimini düşük görenler, ya
da abartanlar emperyalizmin, işbiriikçi tekelci burjuvazinin eko-
nomik, politik ve askersei stratejisini bir bütün olarak değerlen-
diremeyenier, faşizm tehlikesini ciddi kılan bu temeli göremiyor-
lar. Bunun pratik sonucıı iıe önemli oluyor. Bu global stratejiyi
göremeyenler demokra,,i güçlerinin bu koşullarda çıkış yapmaları-
nrn, direnmelerinin faşizmi getireceğini sanarak pasifizme kapılı-
yorlar. Oysa anlatmaya çalıştık ki, ekonomik alanda köklü adım
atmak zorunda olan burjuvazi politik a]anda da, hatta öncelikle
bu alanda adrm atmak zorundadır.

Diğer bir yanlış ise emperyalizmin sözkonusu ettiğimiz çok-
yönlü stratejisini hiç hesaba katmayarak, yalnrzca iç faktörleri he-
saba katarak sonuç çıkaranlarınkidir. Bunlar kapitalizmin gelişi-
mini abartanlardrr. "Ya faşizm, ya devrim" ikilemine saplanıp ka-
lanlardan, silahlı eylem "çağrlsl" yapanlara dek görüşleri kapsar
bu yanılgı.

FAşİZM REEL BiR TEHLİrs»İn
Buraya dek çizilen tablo faşizmin ciddi bir tehlike olduğunu

anlatrr bize. Ama bütün bu nesnel etmenler, eğer başkaca koşul-
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ları varsa, devrimci, demokrat, tüm ilerici güçlerin utkusu için de
rol oynayabilir.

Nasıl bir rol oynayabileceği ise somut durumda politik güç-
ler dengesine bağlıdır. Bu denge kimden yanadrr? Devrimci, de-
mokrat, tüm ilerici güçlerden mi yoksa gerici-faşist güçlerden mi?

Bunu anlamak, doğru saptamak kolay değildir. Bunu ancak
bilimi kendine krlavuz edinen, yığınların derinliklerine inmiş olan,
sınıf savaşımlarrnrn başında yürüyen, böylece nabzı sürekli elde
tutabilen kollektif bir beyin, örgütlü hareket en doğru biçimde
saptayabilir. Gerçekten de, işçi srnrfrmızrn politik öncüsü her so-
mut durumda yaptığı uyarrlarla bunu kanıtlamıştır. Bu gerçek bu-
gün daha açrk kavranlyor.

Bir yandan faşizm tehlikesinin yeterince ciddiye alrnmama-
srndan pasif tutumlarrn yeğlendiği, öte yandan zamansız "dev-
rimci durum" ilanlarınrn yapıldığı dönemlerde bu yanlışlar ko-
nusunda uyarl yaptı. Bir devrimci durumdan sözetmek için henüz
erkendir, dedi. Dış etmen, emperyalizmin rolü unutulmamalıdır;
özellikle emperyalizmden kaynaklanan faşizm tehlikesi ciddidir,
dedi. Ama, aynl zamanda, devrimci sürecin derinleştiğine de işa-
ret etti. Bunalımrn devrimci sonuçlar doğurmasr için savaşmak
gereğini ortaya koydu. Eylem ve cephe birliğinin yaşamsal önemi-
ni tekrar tekrar betirtti. Şimdi ise faşizmin reel bir tehlike duru-
muna geldiğini söylüyor.

Gerçekten de politik güçler dengesi gitgide gerici güçlerden
yana kaydı. Bugün oldukça ileri adimlar attrlar.

Seçimlerden önce politik güçler dengesinde bu ölçüde açık bir
farktan sözedilemezdi. İlerici güçler konumlarınr koruyorlardı. An-
cak burjuva reformizminin rolü, boş umutlarrn yrkrlışr, buna eşlik
eden faşist terör, demokrasi güçierinin dağınıklığı politik gelişme-
yi olumsuz yönde etkiledi.

Son seçimler bunun göstergesi oldu. Gerici güçler başan ka-
zandl Seçimler bu olumsuz gelişmeyi yalnızca yansrtmakla kal-
madı, aynl zamanda onu hrzlandrrdr da. AP hükümetiyle emper-
yalizrnte yeni anlaşmalara gidildi, bağımhlık daha da perçinlendi.
Tekellerin saldrrrsr hrzlandr, demokratik özgürlükler önemli ölçü-
de yokedildi. Polis rejimi kurulmaya başlandı. Sıkıyönetim sert-
leşti.

Taktikler olasr olan duruma değil, varolan duruma göre ku-
rulur. Başka deyişle, politika olasrirklar üzerine değil, olanaklar
üzerine oturur. Çünkü taktik, somut duruma en uygun savaşlm
araç ve biçimlerini seçmek demektir. Bu ise güçleri "potansiyel"
olarak değil, o anda, o somut durumda gerçek olarak ele almayr
getirir. Kuşkusuz ki, taktik savaşlmln hedefi bugünkü olanaklarr
genişleterek, gücü artrrarak "olası" olan hedefi "olanak" haline
getirmektir.

İşçi sınıfımızrn politik öncüsü faşizm tehlikesini geriletebil-
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mek için ulusal çapta genel diren§in, genel grevin zorunlu oldu-
ğunu belirtiyor. Ama bu hedefi herşeyi bir çırpıda çözecek bir si-
hirli değnek olarak görmüyor. Öyle değildir.

Birincisi, bu savaşım bugün için erki hedeflemiyor. İkincisi
bugün her bir konum için savaşımlmız, mevzi direnişimiz genel
direnişin olanaklannı haztlayacaktrr. yani onun hazıflığt g-örevı
duruyor önde. Bu hazırlık alltan ve üsttendir.

HERŞEYİ YİĞINLAR, YIĞIN SAVAŞIMLARI
BELİRLEYECEKTİR

Eldeki olanakları görmeyip, o silahlarr kullanmayı düşünme-
yip kolay yollar aramak genellikle bunalrmlr ve baskılr dönemler-
de düşülen bir küçiikburjuva hastalığıdır. Çoğu kez şöyle düşü-
nütdüğü olur: "Yrğrnlar bekliyor, bir çözüm a?ryorlar, onlara bir-
şeyler söylemeliyiz". YrğınlarLn zaman zaman çöztimsüz bekleyiş-
lere dt§tükleri olur. Ama bu, hiçbir zaman sihirli değnek aradrk-
larr anlamrna gelmez. Tersine onlar uzun §üren, kahrrlr, sabrrlı
savaşrmlara yatkındrrlar. Fakat eğer kendi deneyimleriyle doğru-
luğuna karar vermemişlerse kolay yollara iltifat etmezler.

Savğan halk, savaşan yığrnlar çözümü bulurlar. Bu kendili-
ğindencilik değildir. Devrimcilerin beklemekten başka yapacakları
birşey yoktur anlamrna gelmez. Tam tersine, çok şey yaparak yı-
ğrnları "savaşlma çekmek" onlarrn görevidir. Örgütlü, bilinçli bir
savaşlma çekilen yığınlar çözümü yaratacak, yani bugün olanak-
lı görülmeyen hedefleri olanaklı, kılacaktır. Tarihe damgasrnr ba"
san "Sovyet" modelini kim bulup çıkardı? §avaşan yığınlar değil
mi?

Devriınci durum öncesinde yığınlar içinde günlük devrimci ey-
lemin önemini kavramayan, bunun yarınki utkuyu hazrrlamada
sonuç belirleyici rolünü göremeyen kişi devrimci değildir. Bugün
diinden bin kat daha f.az|a bir enerji ve istekle yığrnların içine
dalnnak gerek. Yığrnlarla bütünleşmek gerek. Ama bu, yığınlar
içinde kaybolmak da değildir;,Yol gösterici ilke YIĞINLARLA BİR-
LİKTE, vIĞINLARIN öNüNDE sAVAşTIR.

Ne sihirli savaşlm silahları aramak, ne de öznel etmenin ro.
ttinü abartmak doğru değildir. Öznel etmenin devrimci sürece
müdahale kapasitesinin bizzat stirecin bir parçası olduğu olgusu
unutulmamalrdrr. Öznel etmenin olanaklan nesnel_ koşutlarca be-
lirlenir. Ama bu olanaklann doğru değerlendirilmesi devrimci sü-
reci, ne§nel koşullarr etkiler.

Olanakları genişletecek, değiştirecek güç yığınlaidır. Yrğınla-
rrn eylemi söz konusu olduğunda dikkatle ele alınması gerekli olan
politik güçler dengesidir.' 

rolİtlt güçler dengesi birçok etmene bağlr olarak değişebilir.
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Bir hükümet krizi, bir hükümet değişikliği, hatta bir politik ka-
rar, toplumsal bir olay bu dengeyi etkiler. Ama poiitik güçler den-
gesindeki önemli, ciddi değişme yığınların politik eğilimlerinin de-

ğişmesiyle gerçekleşebilir. Bu değişme için ille de tüm yığınların
bir değişme içine girmesi gerekmez. Yığının belli kesimlerindeki
belirli değişmeler de bu sonuçta etkili olur.

Politik güçler dengesindeki ani değişmeler genellikle orta
katmanlarm şu ya da bu kesiminin yön değiştirmesiyle gerçekle-
şir. Bu nedenle de bu kesimler "yön seçemeyen güçler" olarak da
adlandırrlrr.

§on seçim sonuçlarr da bu dediğimizi doğruluyor. Yığınlar sa-
ğa ka5rmış değitdir. Ama orta katmanlarrn bir bölümü kaymıştır.
Dün gerici partilerden kopan, ya da nötralize olan, yani tarafsız-
laşan kimi kesimler yeniden bu partilere (özeltikle AP'ye) dön-
müştür. Öte yandan dün CHP'yi destekleyen kimi kesimler ise on-
dan uzaklaşmış, önemli ölçüde gerici partilere yönelmemiş, ama
nötralize olmuşlardrr. İşte politik güçler dengesinin gerici güçler-
den yana ağırlık kazanmasr böylece ortaya çıkmıştır.

Bu değişmede tüm yiğınları çekmek kadar, sözkonusu bu ke-
simlere yönelik politika, taktikler de son derecede önemlidir. Bur-
juvazi de bunu biliyor. Onun da taktiği bugün öncelikle orta kat-
manlarr nötralize etme, giderek yarr askersel yönetime kitle tabanı
kazandrrma amacrna yöneliktir. Amacrna varmak için terörü et-
kin bir silah olarak kullanıyor. Onlarr korkuyla sindirmeye çalışı-
yor. Öyle ki, özellikle kent orta katmanlarrnr evlerine hapsetme^
ye uğraşıyor. İç savaş tehlikesi demagojisine başvuruyor. Yoğun
bir antikomünizm, antisovyetizm yapu/or. Maceracr unsurların ka-
rakoi basmak, srradan polisleri öldürmek, hatta banka camlarrr_ı.ı
kurşunlamak, bombalamak gibi amaçsrz eylemleri burjuvaziye ge-
niş malzeme sağlıyor. Bir yandan bu gerekçelerie özgürlükler kı-
srtlanıyor. Öte yandan sözkonusu kesim]er gericilik yönünde etki-
leniyor. Bunca ilericinin öldürülmesine, bunca özgürlüklerin yok
edilmesine ses çıkarmayan kimi öğretim üyelerinin gericiliğin i-s-

tediği doğrultuda ses çrkarmaları dikkat çekicidir.
Son kepenk kapatma eylemi, ya da zorlamasr da aynr yöncle

ele alrnmalrdır. Esnaf ve zanaatkarlarrn kendi gönüllü eylemleri
biçiminde olmayan kepenk kapatmalar olumsuz sonuçlar doğur-
muştur. Bu alanda yükselen potansiyele zatat vermiştir.

Devrimciler, işçi srnrfınrn eylemlerini yükseltmeye, tüm diğer
çrkrşlarr bununla bağlamaya, her tür serüvenciliği dışlamaya, pro-
leter kesimlerin eylemi olmasa da her eylemin proleter damga ta-
şlmasrna, örgütlü ve yığinsal olmasrna özel bir önem vermek zo-
rundadrrlar. Yanlış eylem biçimlerinin sonuçlarının bugün diin-
den çok daha ağır olacağr unutulmamalıdır. Yığınlardaki potan-
siyel yükseliyor. Belirli kesimlerde özgül nedenlerle bu yükselnre
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hızlı oluyor. Yer yer bu nedenle patlamalar, sert savaşımlar doğu-
yor. Bu tür yığın çıkışlarr, potansiyelin erken dağılmasıyla, kııd-
rolann krrrlmasryla sonuçlanmamalrdrr. Burjuvazi mevzi patlama-
lardan korkmuyor, tersine kışkırtmayla bunu sağlamaya çalışıyor.
Bu eylemlerin genel savaşım düzeyinden kopmama'sına dikkat zo-
runludur. Eylemi başarr noktasrnda sona erdirmek, yeni ve ileri
çıkışlar için böylece potansiye]i daha da artırmak, oianakları elde
tutmak gerek. Yığrnların geri kesimlerini hareketlendirmek, faz-
la öne çıkanlarr tutmak, yrğın savaşımlarrnr ulusal çapta, genel
çapta yükseltmek taktiğiyle yürümek gerekiyor.

Unutmamalıyız ki baskr, terör herşeyi belirlernez. Yrğınlarr
eyleme çekici milyonlarca malzeme birikiyor. Alınan ekonomik ön-
lemler ağır sonuçlarrnr önümüzdeki aylarda gösterecektir. Orta
katmanlar hızlı bir çöküşe uğrayacaklardrr. Esnaf ve zanaalkar-
lar ağır biçimde ezileceklerdir. Özellikle köylüleri, ekim ve hasat
mevsimi olağanüstü güçlükler bekliyor. Orta ve hatta zengin köy-
lüler bile bu aylarda ekonomik çöküntüyü bütün çıplaklığıyla his-
sedeceklerdir.

Üstte demokratik güçlerin birliğini sağlamak yolunda geci-
kilmeksizin adım atr]malrdır. Srnrf ve kitle sendikacılığı temelin-
de sendikal birliği sağlamak, atlan ve artacak olan grevlerle ola-
nakları genişleyen, tekellerin sendikal özgürliiklere, ücretlere kar-
ş1 savaşlmına DİSK ve Türk-İş arasında, 5ıa da tek tek sendikalar
arasında eylem birliğiyle çıkmak gerekiyor.

Altta, yığınlar içinde eylem birliği adımlarınr atarken, öte
yandan gerçekleri geniş ölçüde açıklama kampanyası hrzlanmalı-
dır. Yığınlarln rr-er bir çıkrşı, protestosu genel antiemperyalist, an-
titekel, antifaşist, antişovenist savaşrma bağlanmalıdır. Binlerce
istem, ana istemleıle, ana belgilerle birleşti.rilmeli, örülmelidir.

Amerika'yla bağlanan kölelik anlaşmalarıyla savaş!

DGM'lere, zorbalık yasalarına karşr demokratik haklar için
savaş!

Ücretlere saidrrrya, işsizliğe, pahalılığa karşr savaş!

Amerikan ölüm füzelerine karşr savaş!
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j.§osyalist ve §oıyal Demol«rat
partilerle İılşrlıerin

Güncel 3orunları" Üstüne
Teoril« Bilimsel Konferans

(11-13 Aralık 19?9, Macaristan.fihani)

Mocoriston'do l1-13 Arolık günlerinde, "Sosyolist ve sosyol demokrot
portilerle ilişkilerin güncel sorunlorı" konulu bir konferons yopıldı, Konfe-
ronso Avrupo'don oro|orındo TKP'nin de bulunduğu 28 komünist portisi ve
kübo komünist portisi'nin temsilcileri kotıldı.

Konferonsto işçi horeketi içinde sosyol reformist, komünist'olmoyon,

çoğu kez ontikomünist bir okım olon sosyol demokrosinin değişik ülkeler-
deki poriileri, ortok ve forklı yönleriyle incelencii. Bu pcrtilerin sosyol tc-
bon ve bi|eşimleri, ideoloiileri, iç politikolorı, komünist poı,tilerine korşı kor-

şı tuium[orı, iç oyrışmolorı somui olorok ele olındı. Sosyo|ist enternosyono-
lin rolü ve işlevi, özelIik|e gelişmekte olon ülkeierde orton etkinliği üstünde
duruldu.

Avrupo'do gelişmiş kopitolist ülkeler dışındo Sosyolist Enternosyonol'o
üye oton, yo do ilişki sürdüren portilerin 

-adlorı 
öyle bile olso- gerçek-

te işçi horeketinin sosyol demokrot, yo do sosyolist portileri olmodığı, kor-
deş porti temsilcilerince beliriildi. Bu olgu, sosyol demokrot portilerin yonı-
sıro, doho çok soyıdo populist ve buriuvo reformist portilerin Sosyolist En-

iernosyonol'e üye olduğu, ilişki kurduğu Lotin Ameriko için de geçerli.
Kordeş komünist portiIerinin temsilcileri, sosyol demokrot portiIerle ey-

lem birliğinin, olum[u ve olumsuz deneyimlerini, bundon çıkordıklorı ders-
leri oktordılor. Çıkon engellerin oşılmo yoIlorı ve yöntemleri üstünde du-
ruldu. Sosyol reformizmle uzloşmoz ideoloiik sovoşın, komünist portisini çok
yönlü güçlendirmenin, boşorılı bir eylem birliği politikosının oyrıImoz por-

çosı olduğu gerçeği bir kez doho doğrulondı.
Borış ve yumuşomonın sürdürü|mesi silohsızlonmo yönündeki sovoşım-

do, güncel olorok Botı Avrupo'yo Amerikon otom roketlerinin yerleştirilme-
sine korşı komponyodo sosyol domokrot portilerle eylem birliği sorunu bu
görüş değiştokuşunun boşlıco oğırlık noktosını oluşturdu. Kordeş portilerin
temsilcileri, bu komponyoyo ülkelerinde hongi güçlerin ne biçimde kotıldı-
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ğını, sosyol demokrot portilerin oldıklorı değişik tutumlorı örneklerle oçık-
lodılor. Bu konudo, komünistlerle sosyol demokrotlorın eylem birliğini güç-
lendirmek olonoklı ve zorunlu bir sorun olorok gündemde duruyor. HoIk-
lorın en dirimsel çıkorlorı için işçi sınıfının eylem birliği, borış horeketine en
geniş güçleri kotmokto güçlü bir çekim merkezi oluşturuyor.

Konferonsto, TKP temsilcisinin yoptığı konuşmoyı, oşoğıdo sunuyoruz.

,,--

Değerli yoldaşlar,
fiirkiye'de işçi srnıfr, politik bakımdan -birçok gelişmiş ka-

pitalist ülkelerden aynmh olarak- büyük çoğunluğuyla bir ko-
münist ve bir sosyal demokrat partide örgütlenmiş değildir. İlle-
gal koşullarda Türkiye Komünist Partisi, işçi sınıfınln en bilinçli
kesimlerini, giderek artan bir ölçüde, kendi çatrsrnda örgütlüyor.
Bunun yan§rra ,işçi sınıfınrn şu ya da bu kesimlerini etkileyen,
legal çalışan tİP ve TSİP vardır. Bunlardan başka sol belgiterle
ortaya çıkan her soydan ve boydan birçok parti ve grup da bulu-
nuyor. Burjuva reformcu görüşler emekçilerin, bu arada işçilerin
önemli bir kesiminin üstünde etkinliğini henüz yitirmiş değiidir.
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal reformizıni işçi sınıfına sızdırmak
istiyor. Bu süreçte Sosyalist Enternasyonal'in sağcı yöneticilerinin
yöntemleri küçümsenmeyecek bir ro1 oynuyor.

Cumhuriyret HaIk Partisi'nin Karakterinin ve Politikasrnrn
Ana Çizgileri

CHP'nin 1977 yılından bu yana sosyalist enternasyonale üye
olması, bu partiyi Batı Avrupa sosyal Demokrat partileriyle eş tut-
maya yol açmamalıdır. Türkiye'nin en eski burjuva partisi olan
CHP, burjuvazinin etkili çevreleriyle sürekli bağ içinde gelişegel-
miştir. CHP, kurulduğundan bu yana çok sınrf ve katmanlı bir
burjuva partisi olagelmiştir. Bugün de tekelci burjuvazinin belirli
temsilcilerinden tekelci olmayan burjuvaziye, orta katmanlardan
bir kısım emekçilere kadar değişik güçlerce oluşturuluyor.

1960'ların ortalarında, bu partinin ideolojisinin daha çok ulu-
sal reformcu olan çizgilerine, Ecevit'in yönetimindeki "ortanrn so-
lu" hareketiyle bazı sosyal reformcu ögeler eklendi.

Görüldüğü gibi, CHP'nin reformist politikası, işçi hareketi
içinde bir oportünist akım olarak ortaya çıkmamıştrr. Ama sosyal
demokratizm, bu burjuva partisi yöneticilerince, onlarla bağlı sen-
dika liderleri aracılığıyla işçi hareketine sızdırrlmak isteniyor. Bu
anlamda CHP içinde bir sosyal demokrat eğilimden söz ediyoruz.

1979 Kasımına değin, iki yıla yakın hükümet süresince CHP
ağırlıklı hükümetin dış politikasr, emperyalizme ve NATO'ya ba-

ğımlılık konumlarrndan ayrılmadı. Hükümete gelmeden önce
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NATO'dan çıkmayı da içeren sol kanadın tutumu etkinlik kazan,
madı.

Öte yandan CHP'nin dış politikasrnda başka burjuva partile-
rinden ayrrlan kimi özellikler vardır. CHP yöneticileri, bu politi-
kayı "çok yönlü" dış politika olarak adlandırıyor. Bu politikanın
özellikleri, NATO'ya bağlılık koşuilarında emperyalist merkezler
arasında, özellikle ABD iie Batı Avrupa arasındaki çelişkilerden
yararlanmak, Batı Avrupa'daki emperyalist ülkelerle, özellikle Fe-
deral Almanya ile ilişkileri geliştirmek ve sosyalist ülkelerle iiiş-
kileri belli bir dereceye kadar ABD'ye karşr "denge unsuru" ola-
rak geliştirmektir. Bu politika, Sovyetler Birliği ile bir Politik Bel-
ge'nin imzalanmasr, «Sovyetler Biriiği'nden Türkiye'de tehlike
gelmediği» yolundaki resmi açıklamalar, NATO'nun uzun süreli si-
lahlanma harcamalarına yönelik belirli bir eleştiri, Filistin Kur-
tuluş Örgütü'nün Türkiye'de bir temsilciiik bürosunun açrlması
gibi kimi olumlu yönlerde yansıdı. Hükümetinin geri çekilmesin-
den bir süre önce CHP Genel Başkanı, yaptığı bir açrklamada,
Sovyetler Birliği'nin yeni barış girişimini, «SSCB'nin barış politi
kasrnrn yeni bir kanrtı» ve «politik yumuşamadan askersel yumu-
şamaya dönüşmeye bir'katkı» olarak değerlendirdi. Yeni atom ro-
ketlerinin Türkiye'ye yerieştirilmesine karşıçıktı; ama onlarrn Ba-
tı Avrupa'ya yerleştirilmesine karşr tavır almadı.

TKP, bariş içinde yanyana yaşama, yumuşama politikası,
Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkeierle ilişkilerin geliştirilme-
si yönünde küçük de olsa her adrmı destekliyor. Bu olumlu yön-
lerden CHP'yle ve her şeyden önce onun tabanıyla bu amaçlar çer-
çevesinde eylem birliğini sağlamak için yararlaruyor. CHP üyele-
rinin ve CHP'nin belirli kesimlerinin, yeni nükleer roketlerin Ba-
tr Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı ülkenin dört bir yanında ör-
gütlenen yığın eylemlerine katrlmas bu eylem birliğinin oianak-
larrnr gösteriyor.

Bunun yan§lra Türkiye Komünist Partisi, CHP'nin emper-
ya|izm yanlrsı ray|ara oturan dış politikasrnın yukarda sayrlan
yönlerinin de yetersizliğini ve srnrrlılrğrnı eleştiriyor. Kendi ardı-
crl antiemperyalist poiitikasınr, ardrcrl barış politikasrnr bunun
karşısrna koyuyor. l'Çok yönlü" drş politikasıyla, CHP yönetimi,
ülkede derinleşen bunalım koşullarında emperyalist üikelerden
belirli ekonomik ve askersel ödünler koparmak ariiacrnr güdüyor.
Bu politikanrn altinda, ayrrca bölgede Türkiye'nin belirli hege-
monyael amaçlarınr gerçekleştirmek için görece bir hareket öz-
gürlüğü sağlamak isteği de yatıyor. Bu, yine CHP'nin hükümette
olduğu 1974 yılında Krbrrs'a asker çrkartrlmasında ve adanrn bir
kesimine hölö eikonmasrnda ve Türkiye'de savaş endüstrisi kurma
yoiundaki hrrslı planlarla kendini gösteriyor.

Öte yandan uluslararası güçler dengesinin sosyalizmden yana
daha da değişmesi, CHP'nin temsil ettiği srnrf ve katmanların
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-değişik oranlarda olsa da- emperyalizmle belirli çelişkilerinin
olına§ı, CHP'nin ya da belli kesimlerinin barış ve yumuşama so-
runlarr çerçevesinde eylem birliğine çekilmesini bundan böyle de
olanaklı yaplyor.

İç politikada CHP programmın özünü oluşturan "üçüncü yol"
politikası, CHP'nin hükümette ağırlıkta olduğu kısa dönemde if-
las etti. Uzlaşmaz sınıfların çıkarlarrnı "hakça düzen" betgisiyle
uzlaştırmaya yönelik demagoji, emperyalist Uluslararasr Para Fo-
nu'nun (IMF), yerli tekellerin dayatmaları karşrsında emekçilerin
çikarlarını ayaklar altına almaktan başka sonuç vermedi. CHP
ağırlıklı hükümet derin bunalıma hiç bir çözüm getiremedi. "Sos-
yal devlet" ve "özyönetim" belgileriyle işçilerin karşrsına çıkan
hükümet, 12 Mart gerici askersel rejim döneminden bu yana en
fazla gtev erteleyen hükümet oldu. "Sosyal anlaşma" adr altrnda
sendikalarr, patron örgütlerini ve hükümeti "uzlaştırma" çabası,
pratikte CHP'nin etkilediği sendikaların bile direnciyle karşılaştr
ve iflas etti. Emperyalizme bağımlılık ve Tüı:kiye'nin içinde bu-
lunduğu derin bunalım koşulları, bu politikaya devlet sektöründe
bile çok dar sınırlar çekiyor.

Kendine daha önce en faz|a oy sağlayan, "demokratik hak ve
özgürlükleri geliştirme" sözü yerine, CHP yönetimi, gericiliğin ve
militarist çevrelerin baskılarrna boyuneğdi ve kendi eliyle demok-
ratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan önlemler aldı, sıkıyönetime
gitti. "Hem aşırı sağa, hem de aşrrr sola karşr olma" savl altında,
artan faşist terör karşrsında geriledi ve demokratik örgütleri ka-
patmaya gitti. İşbaşına gelmeden önce demokrasi savaşrnda "pa-
ralel hareketi" olanaklı gören konumlardan, üyelerinin faşizm
tehlikesine karşr, demokratik hakları korurmak ve geliştirmek sa-
vaşında Komünist ve sosyalistlerle eylem birliğini yasaklama ko-
numlarrna geçti.

CHP'nin bu sağcı gelişmesinde ve kendi programının gerisine
düşmesinde sağ yönetimin kendi srnrfsal konumları nedeniyle yı-
ğınları harekete geçirmekten duyduğu korkunun da önemli bir
rolü oldu.

CHP'nin politikasının iflasr, bu partinin son seçimlerde uğra-
clığı büyük oy kaybında yansrdı. Bu süreç CHP içinde tartışmaları
artırıyor ve srralarınm aynşmasına yol açlyol.

İşçi Sınıfının ve SoI Güçlerin Eylem Birliği Üstüne

Türkiye'de işçi sınıfınrn eylem birliği sorunu, CHP'yIe tüm
olarak eylem birliği anlamrna gelmez. Bu çerçevede, ancak CHP'ye
bağlı olan işçi yığınlarıyla tabandan eylem birliği söz konusudur.
Hem CHP yanl§l yönetimlerin olduğu sendikalarda, hem de eko:
nomik, toplumsal ve demokratik amaçlar için yürütülen yığın sa-
vaşlarrnda bu yolda olumlu adımlar atılmıştrr. Emperyalizme, te-
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kellere karşı bu yığın savaşları içinde, Komünistler, CHP'nin bur-
juva reformist politikasının içyüzünü işçi yığrnlanna açrklıyor,
antikomünizme, oportünizme karşı,savaşlyor, onlarr bu etkinlik-
ten kurtarmak için çalışıyor.

CHP'nin belli kesimleriyle, özeiiikle sol kanadıyla eylem bir-
liği ise özünde orta katmanlarla ve öteki tekelci olmayan güçler-
le bağlaşıklık sorunuyla bağlıdır. TT(P bu bağlaşıkhğı, Kürt de-
mokratlarryla bağlaşıklık gibi ulusal demokratik cepheyi oluştur-
ma stratejisi çerçevesinde ele alıyor.

Bunun yan§rra TKP, baskıcı bir rejim kurmak isteyen, şim-
diki Demirel hükümetinin gerici çabalarına karşı, faşizm tehiike-
sine karşr, demokratik hakları koruma savaşrna -en geniş demok-
ratik güçlerle eylem birliği çerçevesinde- tüm CHP'yi çekmeye
çalışıyor.

İşçi sınıfınrn eylem birliği çerçevesinde ise TKP, sosyalizm
amacrnl benimseyen Tİp ve TSİP'le politik düzeyde eylem birli-
ğini savunuyor. Tİr ve TSİP, gitgelli ve daha süren bir gelişme
içinde, birçok sorunda bilimsel sosyalizmden esinlenen görüşlere
yöneldiler. Bu partilerde Komünistler'le eylem birliği eğiliminin
ortaya çıkmasr, TKP'nin ardrcrl eylem birtiği politikasıyla sağlan-
dı. TKP, Komünistler ve,sosyalistler arasındaki eylem birliğini
baltalayan sağ ve "sol" oportünist tutumlara karşr, ilkesel planda
ideolojik savaşr başarılı bir eylem birliği politikasının aynlmaz
parçasl saylyor.

Kuşkusuz bu partilerle eylem birliğinin önünde, aşrlmasr ge-
reken belirli zorluklar vardır. TKP'nin illegal koşullarda savaşmak
zorunda olmasr, Komünistler'le eylem birliğine karşı ön yargrlar,
bunlardan bazılaridır. TKP ile bu partiler arasrnda görüş ayrılık-
larrnrn olması, ortak eylemlere engel değildir. Tersine, eylem bir-
liği süreci içinde bu görüş ayrılıklarını bugünden yarrna olmasa
da giderme olanaklarr vardrr.

Kuşkusuz TKP ile bu partilerin ortak savaşl, işçi sınıfının bir-
liği sorununu çözmüş olmayacaktır. Üstelik gelişmiş kapitalist ü1-
kelerden farklı olarak işçi sınrfının önemli bir kesimi hAlöı burjuva
partilerinin etkisi altındadır. Ama Kornünistler'le sosyalistlerin
eylem birliği, bu etkinliği geriletmek ve daha geniş işçi yığınla;
rını savaşa katmak için daha elverişli koşullar oluşturacaktır. Ko-
münistler'le sosyalistlerin işbirliği, daha geniş sol güçierin birliği
için bir çekim merkezi oluşturacaktır. C}fP sol kanadrnr ve Kürt
demokratlarrnr ulusal demokratik cephe çerçevesine çekmeyi ko_

laylaştıracaktır.

Eylern Birliğinin Güncel Örnekleri

Geçtiğimiz altr ayda, Komünistler'le sosyalistier arasrnda öte-
ki demokratik güçlerin de katıldığı ortak eylemler için örnekler
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artmıştır. NATO'ya ve silahlanma yar§ına karşr ortak bir yürü-
yüş gerçekleştirildi. Son yıllarda ikibinden taz|a insanrn kurban
gittiği faşist teröriin tırmanmasına karşr, bu terörün başlıca ör-
gütleyicisi faşist MHP'nin kapatıiması için bir kampanya süasın-
da, yer yer tabandan eylem birlikleri yapıldı. 14 Ekim Senato üç-
te bir yenil-eme seçimleri srrasrnda yeni adımlar atrldr. TKP bu se-
çimlerden önce sosyalist partilere, Kürt demokratlarrna, CHP'nin
sııl kanadına ve öteki demokratik adayiara bir seçim bloku ve brj
gerçekleşmeyince de seçim kampanyasrnda ortak çıkışlar önerdi.
İstanbul'da ve başka yerlerde Komünistler'le sosyalistlerin bir ke-
siminin, Kürt demokratlarinrn ve ilerici adayların katıldığı ortal{
seçim miting ve toplantıları yapıldı. Seçimlerden sonra değişik
gençlik örgütleri, demokratik istemler için eylemlere çağiran or-
tak bir çıkış yaptılar. Böylece Komünist, sosyalist ve Kürt demok-
rat gençliğin eylem birliği yönünde olumlu adrmlar atıldı. Birçok
kentlerde Komünistler ve sosyalistler, Büyük Oktobr Sosyalist Dev-
rimi'nin 62. yıldönümünü ortak toplantıIarla kutladılar. Bu iş-
birliği, Batı Avrupa'ya nükleer -roketlerin yerleştirilmesine karşi
Barış Derneği'nin girişimiyle örgütlenen üç haftalık kampanyada
daha belirgin olarak yansrdı. Bu kampanyanm değişik yığm ey_
lemlerini Komünistler, sosyalistler ve öteki barış güçteri ortaklaşa
düzenlediler. Ç",oJ< sayıda CHP üyesi ve yer yer bu partinin belirti
kesimleri de bu kampanyaya katılü. Türkiye Komünist Partisi,
Yunanistan Komünist Partisi ve Krbrrs Emekçi Halkın İlerici Par-
tisi-AKEl'in halklanmıza ortak çağnsı, bu kampanya için çok
olumlu bir etki yaptı.

TKP, işçi srnrfinın eylem birliğine ve ulusal demokratik cep-
henin oluşturulmasına yönellk politikasını bundan böyle de ar-
dıcrl olarak izleyecektir. Partimiz, Marksizm_Leninizm ilkelerin-
den ve uluslararası komünist hareketin zengin deneyiminden yü-
rüyor. Bu konferans da, kardeş partiler arasındaki geniş bir görüş
değiştokuşu ile bu deneyimlere kollektif bir katkı yapmıştır. TKP,
kardeş komünist partilerinin şu ya da bu biçimde kollektif top-
lantr ve konferanslannr çok yararlı görüyor ve zorunlu saylyor.
Bizim deneylerim7z de, ancak Komiinist Partisi kendi ideolojik ve
örgütsel bağımsızlığını titizlikle korursa, oportünizme karşr uz-
laşmaz bir savaş yürütürse ve yorulmak bilmeden kendi politik
etkinliğini artrrmak ve srralarının birliğini güçlendirmek için sa-
vaşırsa, eylem birliğini her düzeyde gerçekleştirmekte başan sağ-
landığınr gösteriyor. TKP, bundan böyle de bu yolddn yürüyecek-
tir.

Değerli yoldaşlar, son oiarak, Türkiye Komünist Partisi adına,
Macaristan Sosyatist İşçi Partisi Merkez Komitesi'ne, bu konfe-
ransa Partimizi çağırdığı için, gösterdiği büyük konukseverlik için
candan teşekkür ederim.
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ulueal sorun ve
§ol Oportüniıt Grup

r,. ooĞu

Gericiliğin konumunu sağlamlaştlrma ve saldırrlarrnı yoğun-
laştırma çabalarına karşr, demokrasiden ve özgürlükten yana tüm
güçlerin eylem ve cephe birliği ivedi bir zorunluktur. Bugün ya-
şamsal olan ve sorumlujuktan sryrılmayı düşünmeyen herkesin
üzerinde birleştiği gerçek budur. Nitekim, bu yönde kimi somut
adrmların atrlmasr bu gerçeğin yansrmasrdrr.

İşbirlikçi tekellerin yoğunlaşan saidırılarr karşısında ortak
güçlerin eylem birliğinin zorunluluğu, kimi görevleri ertelememi-
zi gerektirmiyor. Eylem birliği ve cephe gerçeği ideolojik savaşlml
zorunlu kılıyor. Oportünizme karşr savaşlm olmadan günün gö-
revlerini yerine getirmek olanaklı değildir.

Oportünizm, somut koşulların yüklediği görevler yerine ken-
di isteği yönünde hareket eder. Kendi eğilimini somut gerçeğin ye-
rine koyar. Böylelikle, somut koşullarrn yüklediği güncel görevleri
atlar. Bugün sol oportünist, küçükburjuva milliyetçi, parti düş-
manr bir akım olarak ortaya çıkan "İşçinin Sesi" bu gerçeğin tipik
bir örneğidir.

Sol oportünist, küçükburjuva milliyetçi akrmrn en belirgin
özelliklerinden ikisi : 1) Politik durum değerlendirmesinde irade-
cilik; ve 2) sınıfsal bağlaşığı, politik bağlaşığın karşısına dikmek,
bugünkü ilerici politik güçleri karşıya alarak, ideolojik savaşrmr,
politik savaşlmm hedeflerinden koparrnak; böylelikle, ortak güç-
lerin eylem birliğini atlamaktır.

Yazıda, cöş * grubunun Kürt sorunu konusundaki demagoji-
ieri üzerinde duracağız. Diğer konular yazlm;z:.n drşında kalacak-
tır. Kaldı ki, bir yazıda tüm bunları ele almak olanaklı değildir.

Uluslann Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı
ve Program

Ulusların kendi geleceklerini özgürce belirieme hakkı, Lenin-
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ci bir ilkedir. Lenin, ulusların kendi geleceklerini özgürce belirle-
me hakkının demokratik bir istem olduğunu söyler. Bu, toplumun
demokratlaştırılması sorunudur. Ekonomik ve politik alanda de-
mokratikleşme olmadan uluslann kendi geleceklerini özgür irade.
leriyle belirlemeleri olanak]ı değildir. Bu açıdan sorun, demokra-
tik devrim sorunudur.

Ezen ulus burjuvazisi, sömürü düzenini sürdürebilmek için
ezilen ulusu baskr altında tutar. Ezilen ulusun her demokratik is-
temi ezen ulusun baskısıyla kaşılaşır. Ezilen ulusun yaşamrnda
baskı ve terör günllik yaşamm bir parçası olur. Böylesi bir llişki-
nin son bulması, ezilen ulusun ulusal demokratik haklarına ka_
vuşmafl ileri demokratik bir düzenle olanaklıdır. Ekonomik ve po-
litik atanda demokratikleşme olmadan, tüm bunları sağlayacak
demokratik bir erk olmadan, ezilen ulusun özgürlüğünden söz edi-
.lemez.

Ulusların kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkr, her ulu-
sun kendini yönetmek, geleceği konusunda karar sa_hibi olmak
hakkıdır. Kendi geleceği konusunda karar sahibi olması, ayrılma
hakkınr içerir. Nasrl ki, evlilikte boşanma hakkr mutlak boşanma
anlamrna gelmiyorsa, evlilik kurumunu bozmayı hedeflemiyorsa,
aynlma hakkı da, mutlak ayrılma anlamına gelmez. Evlilikte esas
olan yaşamın birlikte sürmesidir. Uluslarrn kendi geleceklerini öz-
gürce belirleme hakkınrn aynlma hakkrnı içermesi de böyledir.
İstenilen, uluslarrn birlikteliğidir. Birlik, onurlu ve gönüllü birlik-
tir; özgür ve eşit haklara sahip halkların gönüllü birliğidir.

Lenin, uluslarrn kendi geleceklerini özgiirce belirleme hakkı-
nı, aynlma hakkı olmaksrzın düşünmenin olanaksrzlığrnr belirtir.
Böylesi bir durumun antidemokratik olduğunu ve ulusun irade-
sine gem vurmak olduğunu söyler. Yine Lenin, ayrılma hakkının
mutlak ayrılma anlamına gelmediğine, istenilenin birlikte-kalmak
olduğuna dikkat çeker. Bunun nedeni şudur: Daha büyük bir
devletin olariaklanyta küçük bir devletin olanaklan arasındaki
fark açıktır. Ezilen ulusun geri teknolojisiyle ezen ulusun ileri
teknolojisi arasındaki ayTlm da tartrşma götürmez. Daha iyi bir
yaşam kurma savaşrmrnda büyük bir devletin olanaklannrn ye-
ri ortadadrr. Biz bunun için, her zaman büyük bir devleti küçük
bir devlete tercih ederiz.

Uluslann kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı, işçi sı-
nıfınrn birliğini zorunlu krlar. İşçi sınıfınrn ulusal ayrım öne çr-
karılarak bölünmesi, birliğinin bozulmasr tehlikesi vardır. Bu açı-
dan, §çi sınrfinın birliği ulusal sorunun çözümünde yaşamsaldır.
Burjuva milliyetçiliğinin yaygaraslna karşı işçi srnrfınrn kendi bir-
liğini korumasi, bu'birliğin halkların özgürlüğünün güveneesi ol-
duğunun unutulmamasr gerekir. Lenin ulusların kendi gelecek-
lerini belirleme hakkmı savunurken, işçi sınıiınrn blrliğinin -ayrıulustan işçilerin sınıf birliğinin- yaşamsal olduğunu ve bu birli-
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ğin özgürlüğün güvencesi olduğunu vurgular. Bu, bir devletin sı-
rurlan içinde işçi sınıfinın -hangi ulustan olursa olsun- partisi-
nin tek olacağı anlamına gelir.

Özetlersek : 1) Uluslann kendi geleceklerini özgürce belirle-
me hakkı demokratik bir istemdir. Toplumun demokratikleşmesi
sorunudur. Sosyalizme açılan ileri demokratik devrim sorunudur.

2) Uluslann kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı, ai-
nlma hakkınr içerir. Aynlma hakkı mutlak ayrılma anlamrnda de-

ğildir. İstenilen birliktir; özgür halkların gönüllü birliğidir.
3) Ulusların kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı, işçi

sınıfınrn birliğini zorunlu kılar. İşçilerin, ulusal baskrnrn yarat-
tığı olumsuz etkiden dolayı sınıf birliklerinin bozulmasrna fırsat
verilmemelidir. Hangi ulustan olursa olsun işçilerin tek bir bay-
rak altrnda toplanmasını sağlamak, işçi sınrfinrn birliğini koru:
mak, uluslarrn kendi geleceklerini özgtirce belirleme hakkının da
güvencesidir.

Uluslann kendi geleceklerini özgiirce belirleme hakkınrn özü
budur. Biz şimdi Parti Programl'nl bu anlayışla irdelemeye çalı-
şalrm.

So1 oportünist Cfu grubunun ilk saldınsr Parti Programı'nd
geldi. Elbette bu nedensiz değildi. Başta Barzani milliyetçileri ol-
mak üzere, oporttinistler ve tüm Parti dt§manlarrnın denedikleri
yol buydu. «Parti Programr Kürtleri ulus olarak görmüyor; Kürt-
leri, Lazlarla, Çerkezlerle aynı kefeye koyuyor» demogojisi, bu ters
akırriların ortak saldrrı noktalandrr. Sol oportünist CA,ş grubundan
aynı seviyesiz demagoji gelince şaşumadık. Herşeye karşrn, konu-
yu yeniden ele almayı da gerekli bulduk.

Şimdi Programa bakalrm: 1) Program, ulusal sorunu ileri de-
mokrasi -toplumun demokratikleşmesi- böliimünde ele alıiıor.
Sosyalizne yönelen ileri demokratik dtizen aşamasrnda sorunu iş-
liyor. Yani Program, ulusal sorunu demokratikleşme sorunu ola-
rak görüyor. Konya Konferans belgelerinde ve diğer yayınlarda
bu açıkça görülüyor.

Konya Konferans belgelerinin "Kürt Sorunu ve TKP Üstüne
Konuşma" bölümünde, «TKP, Kürt Sorununu sosyalizme yönelik
ileri demokratik aşamanrn önemli bir parçasr sayryor» deniliyor.
tİnü1.1 dergisinin 36. sayrsında da -ki bu yazı, dizi olarak 39. ve
43. sayrlarda da devam etti- «Bu anlamda ulusal §orun, toplum-
sal gelişmenin önündeki engellerin temizlenmesi, ileri demokratik
bir düzenin kurulmasl ve sosyalizme yönelme savaşımıyla içiçe-
dir» deniliyor. Yine, Devrimci Altenıatif'de *, «Kürt sorunu, öz-
gürltik ve ilerleme savaşlmınm ana sorunlanndan biridir. Kürt
sorununu savaş programma almamış bir hareketin başarısrndan

* Önder Sağlam, Devrlmci Alternatif, Ürün Yaymları, Ka,sım 1979.
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söz edilemez» deniliyor. Program, belgeler ve yaym, Parti'nin ulu-
§al sorunu demokratik devrim sorunu olarak ele aldığını açıkça
ortaya koyuyor.

2) Program, uluslarrn kendi geleceklerini özgürce belirleme
hakkını savunduğunu açlkça ifade ediyor. Ve Parti'nin «bu Lenin-
ci ilkeye bağlı» olduğunu vurguluyor. Ulusların kendi gelecekle-
rini belirleme hakkr, ayrılma hakkını içerir. Sorunun Leninci an-
lamı budur. Program'ln nasıl kavranması gerektiği Parti politi-
kasrndan, yayınından anlaşllır. Parti Merkez organr Atüm'rn, Ara-
lık 1979 tarihli sayrsrnda şöyle deniyor: «Kürt halkının kendi ge-
leceğini özgürce belirleme hakkr, aynlma hakkr dahil...» ("Gö-
nülü Birlik" yazrsrndan). Saldırı hedefi olan yayınlardan ÜnÜl{'-
ün 36. Sayısında: «Bir ulusun kendi yazg$rru özgürce beliriemesi,
ayrılma, bağımsrz devlet kurma hakkı anlamrna gelir»; Devrimci
Altenıatif'de, «İşçi srnrfr hareketi (...) Kürt halkının kendi gele-
ceğini özgürce belirleme hakkını aynlma hakkı anlamrnda yorum-
lamaktadır.» deniyor. Program'daki ulusların kendi geleceklerini
belirleme hakkı ifadesi aynlma hakkını içeriyor. Program bu ka-
darla kalmıyor, Çöziim yolunu da öneriyor. Kürt ve fiirk halkı-
nın birlikte yaşamaslnl savunuyor. §omut koşulların iki halkın
birlikte kalmasına uygun olduğunu söylüyor. Ayrılma hakkrnı sa-
vunmak, iki halkın birlikte kaünasrna işaret etmek, bunu propa-
ganda etmek birbiriyle çelişmez. Tersine birbirini tamamlar. Bi-
zim savunduğumuz iki halkın onurlu ve gönüllü birliğidir. Bunu
her zaman propaganda edeceğiz ve bu yönde savaşacağız.

3) Program, işçi srnrfının birliğine özel önem veriyor. Prog-
ram işçi sınrfinrn birliğini vurgultıyor. Konya Konferans belgele-
rinde, «TKP fiirkiye proletaryaslnln, Türk, Kürt ve tüm azınlık-
lardan proleterlerin öncü savaşkan koludur. Çalışma alanı tüm
fiirkiye topraklandır. Partiye girmekte hiçbir ulusal ayrıcalrk gö-
zetilmemektedir» deniyor. Diğer yayrnlarda da bu anlayışı açık
görebiliriz. En önemlisi, Kürdistan'da yükselen Leninci ses, Par-
ti'nin bu konudaki politikasının açık kanrtrdır. Bugün Kürdis-
tan'ın dört bir yanrnda -tüm zorluklara karşın- Leninci bir ha-
reket gel§iyor. Türk ve Kürt proleterlerinin birliğini taştan örü-
yor. Kürdistan'da yükselen bu Leninci ses yüz akrmrzdrr.

İşçi sınıfının birliği, Kürt ulusal hareketinin varlığını gözar
dı etmemiz anlamrna gelmiyor. İşçi sınıfrrun birliği, işçi sınıfinın
partisinin tek olacağr anlamındadır. İşçilerin sınıf örgütlerinde

-sendikalarda- 
ulusal aytrlm gözetilmeden bir çatı altrnda top-

lanmalan, srnıf çrkarlannr önde tutmalan demektir.
Bunun yanrnda, Kürt halkr üzerindeki baskıya ltarşı çrkan,

ulusal onura sahip çıkan, özgürltikten ve demokrasiden yana -iş-
çi srnrfı dışındakt- değişik kesimleri temsil eden Kürt örgütleri
de olacaktır. Nitekim, bugün böylesi bir durum vardır.

tşçi sınıfınm Leninci öncüsünün, Kürt ulusal hareketini, on-
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daki sınıfsal ayrışmayı yakından izlediği görülüyor. Kürt devrim-
ci-demokrat kesimiyle bağlaşıklık, gericilikle bağlantılı olan Bı,r-
zani milliyetçiliğine karşı savaşıyor. Kürdistan'da etkinliği art,ı-
yor.

Parti, uluslarrn kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı-
nı -ayrılma hakkı dahil- savunuyor. Soruna soyut yaklaşmı-
yor. Özgürlüğe giden yolu da gösteriyor. Bu, Türk ve Kürt ha!k-
larrnrn ortak savaşımıyla sağlanacak, iki halkın yeni bir yaşaln
kurmada birliğidir. Parti, fiirk, Kürt ve tüm azınlıklardan işçi-
lerin, Leninci öncünün bayrağı altında birliğini savunuyor. Parti,
Kürt devrimci-demokrat hareketiyle bağlaşıklık ve gericilikle bağ-
lantılr, Kürt halkrnr krrrma götüren bağnaz Barzani milliyetçili-
ğine karşı savaş politikası izliyor.

4) Program, ulusal sorunu, Kürt sorunuyla sınrrlamryor. Di-
ğer azınlıkları gözardı etmiyor. Soruna ulusal baskı ve ayncalığr
kaldırma, toplumun demokratikieştirilmesi perspektifiyle yaklaşı-
yor. Bu Leninci anlayışın ta kendisidir. Bu konudaki demagoji ne
olursa'olsun, programrn bu bölümü, ulusal soruna tutarlı yakla-
şımı güçlendiriyor.

Sözün krsasr, Parti, Programı ve politikasıyla soruna doğru
yaklaşıyor. Uluslarrn kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkı,
işçi srnıfının birliği ve Kürt ulusal hareketine bakışıyla Parti doğ-
ru yoldadır. Ulusal sorunda Leninci perspektif budur. Soruna böy-
lesine toplu bir bakış olmadan doğru yaklaşım sağlanamaz; ger-
çek çözüm yolu gösterilemez, Batzani milliyetçiliği başta olmak
üzere, tüm ters unsurlarrn ve en sonda küçükburjuva milliyetçi
CAş grubunun açık çözüm yolu önerernemelerinin nedeni budur.

Oportünist CAş Grubu

Cöş grubu Kürt sorunu konusunda yeni birşey söylemiyor.
İhanet grubu, daha önce söylenmiş, bugün artrk etkisini yitirmeye
başlayan eskimiş malzemeyi kullanryor. İhane& grubunun ana
mantrğı karaçalma, TKP düşmanlığrdrr. Barzani milliyetçilerinin
yolladıkları mektupları yayımlamaları, düşmanca saldrrrlarr bun-
dandır. Bu Cöş grubunun cehaletini ortaya koyuyor.

Küçtikburjuva milliyetçi akım, "ulusal" sözcüğü konusunda
demagoji yaplyor. Ulusal demokratik cepheye ve ulusal bağrmsrz-
lıktan yana olduğumuzu, ulusal onuru koruyacğımızı söylememi
ze saldırryor; ulusçuluğun burjuva ideolojisi olduğunu söyleyerek,
bunlarr, Kürt sorununa milliyetçi bir yaklaşım içinde olduğumu.
za kanrt gösteriyor. Böylelikle "ulu§al" sözcüğüyle, ulusçuluk ara-
srnda bağ kuruyorlar. Ulusçuluk -milliyetçilik- burjuva ideolo-
jisidir. Bu Cöş grubunun buluşu değil, olsa olsa ukalalığıdır. Ama
ulusçulukla, ulusal bağımsızlık, ulusal onur, ulusal demokratik
cephe arasrndaki bağ nedir? Onu çözmek gerçekten zot. Emperya-
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daki bilgilerle varıyor. «Kürdistan Türkiye'nin iç sömürgesidir.» *

diyor. Yeni birşey soylemiş olmuyor. Başkalarının söylediklerini
onlar tekrarlıyor. Amagları, etkislzleşen kaşı propagandayı dirilt-
mek, bulanıklık yaratmaktrr.

Sömürge sorunu emperyalist sistem sorunudur. Bugün, em-
peryaliarı drşrnda sömürgeciliği düşünmek olanaksızdır. Sömür-
geler, emperyalist tekellerin sermaye dışsatımr ve ucuz emekgü-
cü alanlarıür. Emperyalist tekeller sermaye dışsatımr ve ucuz
emekgücü aracılrğıyla yeraltr ve yerüstü zenginliklerini talan
ederler. Emperyalist tekeller girdikleri bu alanlan elde tutmak
için özel ordu beslerler ve buralarr özel statülerle yönetirler.

Sömürge deyince ayrı ekonomik birim akla gelir. Srnırlı da
olsa, emperyalist tekellere bağlı da olşa, görece bir iç pazat olma-
dan sömürge düşiinülemez.

Türkiye emperyalist bir ülke, sermaye drşsatımı yapan tekel-
lerin ülkesi değildir. Tersine, emperyalist tekellerin vurgun alanı-
dır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklan emperyalist tekeller tarafrndan
sömürülmektedir.

Emekgücü satrnalrmr Türkiye'nin her tarafrnda aynıdır. Kür-
distan'da farklı. emekgücü satrnalrmı yoktur.

Türkiye Kürdistan'l ayn ekonomik birim olarak ortaya çık-
mıyor. Bağımlı da olsa, görece bir iç pazata sahip değildir.

fiirkiye'nin "sömürgesi" olan Kürdistan'ın, İran, Irak ve Su-
riye için statüsü nedir? Daha dün denecek kadar yakın bir zaman
önce bağımsrzlıklarrna kavuşan lrak ve Suriye için Kürdistan'rn
statiisü nedir?

Kürdistan'ın sömürge olması, Kürt sorununa nasrl bir pers-
pektif getirir? Kürt ve Türk proleterlerinin ayrl. ayfl örgütlerde
yer alınasını gerektirir mi? Kürt,halkınrn ayrl savaşmasınr ve ko-
şullar ne olursa olsun bağrmsız devlet olmasınr gündeme getirir
mi? "Kürdistan sömürgedir" derken ne söylenmek isteniyor?

CAş grubu, Kür|sorununda "sömürgecilik" tezinin en önem-
li noktalardan biri olduğunu söylüyor. Eğer Cöş grubu demagoji
yapmlyorsa yukardaki soruların yanrtrnr da vermelidir. Biz, "sö,
mürgeciliğin" zorlama Bir tez olduğunu söylüyoruz. Aynı zaman-
da açık yanrt da veriyoruz. Ayrrca, Cöş grubunun sandığı gibi,
"sömürgecilik" ana tartışma konularrndan biri değildir. O, srnıf
savaşlmmın dışında olanlar için geçerlidir. Bugün ana tartrşma
konusu, ortak savaşlm konusudur; tiim ilerici güçlerin eylem bir_
liğidir; ve eylem birliği konusunda Kürt ilerici çevreleriyle ilk
önemli adımlar atılryor. Adı geçen kesim Kürdistan'l "§ömürge"
olarak değerlendiriyor. Baylar, eğer sizin buyurduğunuz gibi ol-
saydı, böylesi bir diyalog başlamazdı.

* İç sömtiucge, sömürgeci devletle sömürgenin topra,klannın birleşik olma:rn-

dan doğan bir ifadedir. Sömürgeyle iç sömtlrg;e aynı şeyür.
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Küavuzu Karga

CAış grubu kopardığı tüm gürültüye karşın somüt birşey söy-
lemiyor. Söyledikleri, somut veriler yerine TKP düşmanlığına da-
yanlyor. Bu grup Kürt ulusal hareketinin dünü ve bugünü konu-
sunda bilg.i sahibi değitdir. Onun için de Barzani milliyetçilerin-
den topladığr derme-çatma malzemeyle saldırıyor.

Cöş grubu malzemeyi İngiltere'den, Barzani milliyetçiliğinin
batınrn emperyalist çevreleriyle ilişki sağlayan adamr İsmet Şe-
rif Vanlr'dan sağIıyor. İsmet Şerif Vantr, Avrupa Kürdistan Genç-
lik Örgütü'nün --o zaman Barzani'ye bağlıydı- eski başkanla-
nndandır. İsveç'te uzun süre kalmrş, Barzani milliyetçiliğinin
önemli adamlarrndandrr. 1975'lerde Kürt demokrat çevreleri (Irak
kesimi) tarafindan ajan-provakatör diye,vurulmuş, ölümden kıl-
payı kurtulmuştur. Bu olaydan sonra İngiltere'ye yerleşmiştir.

İhanet grubu böylesi bir kaynaktan sağladığı bilgilerle yola
çıkıyor. Aynlma hakkr, azınlrklar, "ulusal" sözcüğü ve sömürge-
cilik konulanndaki demagoji bu kaynağa dayanryor. Türkiye'de
okurlar bu konuların özellikle Barzani milliyetçiliği tarafrndan
karşı propaganda malzemesi yapıidığını iyi biliyor. Cöş grubu bu
küflenmiş malzemeyi bulunmaz bir nimet olarak alıyor ve saldr-
ııya geçiyor. "Diyarbakrr'dan bir grup devrimci" imzasıyla "iha.
netin sesi"nin'yayımladığı mektuplar Barzani milliyetçilerine ait-
tir. Adı geçeri mektup sahipleri, Lice mitinginde köyleri dolaşrp,
«Mitinge gitmeyin. Bunlar faşizme geçit yok diyorlar. Neden ko.
münizme geçit yok demiyorlar. Bunlar komünisttir» diyen Bar-
zani miltiyetçiliğinin militanlarrdır. Cöş grubunun, "Kürt komü-
nistleri" dedikleri bunlardır, Gerçekten de sol oportünist ihanet
ne kadar komiinistse, Barzani milüyetçileri de o kadar komünist-
tir.

Kürt halkına dt§man, bağnaz milliyetçi bu antikomünist
grup, "Cöşların Sesi"ni balyalarla bölgede dağrtıyor. Aralarrnda
böylesine bir işbirliği de vardrr. İngiltere'de "baba" dedikleri Van-
lı'yla başlayan diyalog, fiirkiye Kürdistan'ında "Komünizme ge_

çit yok" diyen antikomiinist bir bağlaşmaya dönüşüyor. Cöşların
Yürüğü'nün, "bizden habersiz gazetemiz dört yerde basılıp çoğal-
tılıyor. Kendiliğinden dağıtım ağı kuruluyor" demesinin altında-
ki gerçek budur. Antikomünistlerden, polislerden oluşan bir dağı-
tım ağı!
. Sonuç olarak, ihanet grubu, Baruani mitliyetçiliğinin kullan-
dığr işlemez ha|e gelmiş karşr propagandayr Parti'ye karşı kulla-
nryor. Bu propaganda tutmaz. Batzani milliyetçiliğinin bu propa-
gandayla yol aldığı dönemlerde, Kürdistan'da Marksizm-Leninizm
bügünkü etkinlikte değildi. Bugün, bu konuda çok önemli adım-
lar atılmıştır. Barzani milliyetçiliğinin karşı propagandası gerile-
tilmiş, Marksizm-Leninizm alternatif olmaya başlamıştır. Cöş gru-
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bıınun bu gol§molerden, "e§ki camlarrn bardak olduğu"ndan ha-
bert yoktur.

İhanet grubu, Kürt hareketindeki sınıfsal ayrışmadan da ha-
berdar değildir. Kürt sorunu konusundaki tüm bilgileri Vanlr'dan
aldıkları için, Kürt hareketini Barzanl milliyetçiliğiyle sınırlryor-
lar. Böyielikle Kürt devrimci-demokrat hareketini atlryorlar, Bar-
zani milliyetçiliğini aklıyorlar.

Küçükburjuva milliyetçi akımın amacl Parti'ye karaçalrna o1-

duğu için demagoji yaplyor. "Özgürlük" diyor ama, özgürlüğün
nasıl koparrlıp alınacağını söylemiyor. Çözüm yolunu göstermek-
ten özellikle kaçıyor. Kürt milliyetçiliğini şahlandırmayı hedefli
yor. Böylelikle, Parti'yi yıpratacağınr sanıyor. Ama, dediğimiz gibl,
kurduğu ilişkilerle, soruna yaklaşımıyla batağa saplanryor. Kıla-
vuzu karga'dır. Onun için de sonunun ne olacağr bellidir!

Leninei öncü oportünizmin defterini dürecektir. Leninizm'in
bayrağrnı yükseltmede başarr gösterenler oportünizme karşr sava-
şımda da aynı başanyı göstereceklerdir. Bundan hiç kimsenin kuş-
kusu olmasın. Oportünizmin canma okuyacağız.

Ulusal baskrya, ırkçılığa, şovenizme karşı savaşmr yükselte-
ceğiz. Kürt halkıyla, Kürt yurtseverleriyle daha aktif dayanrşma!
Tiirk ve Kürt halklarrnın özgür gelecekleri için ortak savaşımda
ileri!

Oportünizme karşı savaşrmda Leninci öncüyü güçlendirelimt



TARİş Dlrenışi

ç. sAvAş

renİŞ direnişi, Türkiye işçi sınıfı tarihine kanla, kurşunla
kazrndr. Türkiye proletaryasınrn bu yiğit evlatları, onlarla daya-
ruşmaya geçen genel grevci işçiler milyonlarca emekçiyi uyandır-
dı. Onlara direniş gücü aşıladı. TARİŞ direnişi çevrende kümele-
nen fırtına bulutları arasrnda çakan ve önümüzdeki görevleri ay-
dınlatan bir şimşek oldu.

Direnişin Nedeni ve Amaçlan

TARİŞ işletmeleri yıllardan beri sınıf savaşmın başlıca odak-
larından biriydi. MC döneminde TARİŞ işçileri işletmeye srzdrrrlan
faşist komandolarrn en ağır saldırrlanyla boğuştular. Egemen sr-
nıfların TARİŞ'deki saldırılarlnln amaeı açıktır. Bir avuç holding-
ci en lısa zamanda küçük üreticilerin malına, mülküne el koy-
mak, kisa zamanda tekelleşmeyi daha yüksek düzeye ulaştrrmak
için her yola başvuruyor. TARİŞ türü işletmeleri bu hızlı tekelleş-
meye ayak bağı olarak görüyorlar. Emperyalist reçete uyarrnca ba-
tının sütçüsü, manavı, kasabr olabilmek için tarım ürünlerinin üre-
timine elçabukluğuyla oturmak, bu üretim alanında tekel oluştur-
mak isteniyor. Holdingciler, TARİŞ ve benzeri kooperatifleşme ha-
reketinin elbette kapitaliznıin yadsrnması olmadığını biliyorlar.
Ama onlar yine de böylesi girişimlerin yığınların bilincinde tekel-
lere karşı tepkilere dayanak olmasrndan korkuyorlar. Bu nedenle,
CHP yönetiminin böylesi reformcu uygulamalarlnl, sosyalizm ola-
rak göstererek saldırıyorlar. İşte TARİŞ'de yıllardır süregiden sal-
dın tekellerin TARİŞ gibi kuruluşları onbinlerce üretici köylünün
elinden zorlayıcı yoldan almak amacınr taşryor. Tekeller bu amaç-
larıJra ulaşmak için herşeyden önce TARİŞ işçi'sini sindirmek, iş-
çilerin bu kuruluşlara sahip çrkmasrnr önlemek, onların üretici
köylülerle bağlaşmasrna fırsat vermemek için TARİŞ'i faşist sürü-
lerin yatağı yapmak istediler. Gözü dönmüşcesine binierce işçiyi
işten atmaya karar verdiler. Holdingciler aynl zamanda TARİş iş_
letmelerine elkoyduklarında karşılannda haklarrnı söke söke alan
işçileri görmek istemiyorlar. Eli silahlr komandoların ustabaşılr-
ğında binlerce işgiyi boğaz topluğuna köle gibi çalıştırmayı, sömü-
rüyü alabildiğine artırmayı istiyorlar.
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İşte TARİŞ direnişi özünde tekellerin bu planına karşı işçi sı-
nıfrmızrn karşıkoyuşudur. TARİŞ'i tekellere kaptırmamak, işten at-
malarr önlemek, işletmelerin faşist yuvasl yapılmasınr engellernek,
TARİŞ'te onbir bin tşçinin ve seksen bin TARİŞ ortağı küçük üre-
tici köylünün denetimini sağlamak direnişin amacrdır. Direnişin
bu amacı, eylemi ekonomik savaştan politik savaşıma dönüştür-
mekle kalmadı. İşçi-köylü bağlaşıklığr yolunda da ileri bir adrm
oldu.

Direniş Haklrdır

TARİŞ işçilerinin bu haklı istemlerine egemen srnıflar bugü-
ne dek görülrnemiş sertlikte bir saldırıyla yanıt verdiler.

Tariş işçilerine, onlarrn mahallelerine saldrnldı. Bu saldırı,
askersel bir devirme prova$ haline getirildi. Türkiye işçi sınıfinrn
politik öncüsü, TARİŞ işçilerini ve yöre halkını Demirel yönetimi-
nin ve militarist kliğin kışkırtmalanna karşr sürekli uyardı. Çün-
kü egemen sınrflar, işileri zorla silahlı çatışmalara sürüklemek,
bu en yasal istekler uğrundaki savaşı alçakça bastırmak için elle-
rinden geleni yapıyorlardı. Bu amaçla krşkırtmalan işçi aileleri-
nin oturduğu mahallelere bilinçli olarak yaydılar. Görülmem§ bir
terör estirdiler. TARİŞ işçileri, emekçiler, çoluk-çocuk bu saldırıyr
önce saldırganlarr engellemeyi amaçlayan barikatlaria göğüsleme-
ye çalıştı. Sonunda halk işçilerin direnişini ve çoluk-çocuklarrnın
can güvenliğini korumak için silahlı çatışmalara zorlandı. Goşist
grüplann varolduğu yerlerde krşkırtmalarrn yoğunlaşması bu
amacl güdüyordu. TARİŞ direnişinde ortaya ç*an kanlr çatrşma-
iarın sorumlusu Demirel hükümetidir. Militarist kliktir. Bu neden-
le CHP sağ kanat yönetiminin bir yandan sözlerle TARİŞ'deki bas-
kılan kınarken öte yandan işçilerin eylemini «yasa dışr olduğu»
gerekçesiyle desteklememesi, bu kanlı saldırrlara dolaylı destek an-
lamr taşıyor. Komünistler bu direniş boyunca her türlü provokas-
yona ve serüvenci çıkışa karşı yığınlan uyarmakla yetinmediler.
Onlar yrğrnların zorlandığı çatışmalarda da komünist özverinin,
yiğitliğinin örneklerni de verdiler. Emekçileri barikatlarda yalnız
bırakmadılar.

Direnişe Kimler Katrldı?

TARİŞ direnişi tüm yığınsal direnişierde olduğu gibi arı-duru
bir işçi eylemi değildi. TARİŞ direnişi, srralarrnda temel olarak
proletaryanın yer aldığı, ama küçükburjuvaziden gelme ögelerin
ve her tür politik akrmrn katıldığı canlı ve sözcüğün gerçek anla-
mrnda devrimci bir eylemdir. Yakın geçmişte kimilerinin terör ey-
lemlerini en uzak bölgelere yayılan srnrf savaşr diye tanımlaması
ne denli serüvencilikse, şimdi yrğınlarrn bu güçlü direnişine go-

şist grupların da bulaşmasına bakarak TARİŞ 'eyiemini terörcü
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gruplann eylemi gibi gösteren burjuva propagandasina kapılmak
öylesine sakat, eylem kaçkını bir görüştür. Yığınlar her ayağa
kalktığında onlardan arı eylem bekieyen bir kimse, Lenin'in be-
lirttiği gibi, bunu hiçbir zaman göremeyecektir.

TARİŞ direnişi birbirinden kökten ayrr üç politik gücün bü-
tün çizgileriyle ortaya çrkmasrna yardımcı oldu. Bu üç politik güç-
ten birincisi CHP'dir. CHP yönetimi sözle TARİŞ işçilerinin hak-
larrnı savunmaya çalıştı. Ama öte yandan TARİŞ işçileri kanlı bir
saldınya uğradığr zaman sustu. Dahasr TARİŞ direnişini ezdir-
memenin biricik yoluna, tüm demokrasi güçlerinin her yerde di-
renişterle TARİŞ işçilerini desteklemesine karşı çıktı. CHP tabanr
bir kez daha yönetimden ayrıldı. CHP'li rARİŞ işçileri direnişe
aktif olarak katıldı. İkinci potitik öge serüvenci gruplardır. Bun-
tar TARİŞ direnişini serüvenlere çekmek için tüm yöntemleri kul-
landrlar. Kuşkusuz bu gruplarrn tabanrnda çok sayıda dürüst dev-
rimci gençler vardır. Ve bunlar TARİŞ işçilerinin başarısını isti-
yorlardı. Ama goşist yöneticilerin taktikleri nesnel olarak egemen
srnrflara geniş olanaklar verdi. Bu taktikler egemen sınrfların iş-
çileri zamansız silahlı çatışmaya sürükleme isteklerine yardımcr
oldu. En geniş demokratik güçlerin TARİŞ'te dayanışmaslnı za-
yıflattı ,ge burjuvazinin tüm güçlerini birleştirerek işçilerin üze-
rine saldırıya geçmesi için fırsat yarattı. Üçüncü politik güç, Ko-
münistler ve giderek somutlanan demokratik eylem birliği hare-
kçti; Komünistler'in, TİP'in, TSİP'in, Kürt devrimci demokratla-
n9m ve CI{P sol kanadınrn güçleridir. Bu güçler, birbirlerinden şu
ya da bu ayrımlara karşın birieik devrimci doğrultuda yer almayı
başardılar. TARİŞ direnişinin yalıtlanmasınr, ilk kez İzmir'de ba-
şanlan genel grevlerle, yurt ölçüsünde örgütlenen eylemlerle ulu-
sal ve uluslararası dayanışmayla önlediler. Egemen srnrfların çok
daha kanlr saldırrşna frrsat vermediler. Ve planlanan tüm işçi-
lerin işlerinden atılmaslna bir ölçüde engel oldular. İşçi sınıfının
politik öncüsü, onun üyelerinin ve örgütlerinin direnişin her bir
evresinde yiğit TARİŞ işçilerinin en önünde panzerlere; tank-
lara, ölüme meydan okumasından haklr bir gurur duyuyor. Sınıf-
lar ve politik güçler için böylesi eylemler en iyi sınav günleridir.
Bıİ sınavrn sonucu ne olmuştur? İşçilere bu konuda ne anlatılma-
lıdır?

TA-RİŞ Direnişinin Dersleri

Yıllar boyu süregiden çalışma yaşammda her işçi kendisini
sömüren sınrfr tanryor. Ama işçi sınıfının politik bilinçle donan-
ması böylesi direniş günlerinde atrlrmlar yapıyor. Direniş on yrl-
lar boyu süren devrimci ajitasyonun yığınlarca benimsenmesi so-
nucunu doğuruyor. Şimdi TARİŞ direnişine katılan işçiler politik
düşmanlarrnı somut olarak gördüler, tanıdılar. Direnişte işçi sını-
fı ve ohunla dayanışmay& geçen emekçiler, orta katmanlar, köy-
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lüler ile işbirlikçi tekelci burjuvazi-militarist klik arasındaki ku-
tuplaşma çıplak olarak ortaya çıktı.

Tekellerin örgütleri "işçileri ezini devietin gücünü gösterin"
dedi. Demirel yönetimi bu isteği kanlı saldrnlarla yerine getirdi.
Proletarya, devletin ve hüktimetin niteliğini daha açık gördü. Pro-
|etatyaya, halka baş düşmanı göstermek için TARİŞ direnişi par-
lh,k ,bir örnektir.

TARİŞ direnişi eşsiz deneyimler kazandırdı. Şimdi her TARİŞ
işçisi, egemen srnrflarrn değil erki, en küçük bir hakkı bile kendi
isteğiyte vermeyeceğini daha iyi görüyor. Burjuva yasalcılığının
ve burjuva parlamentarizminin zehirli etkilerini yoketme, devrim
ister barışçı ister barışçı olmayan yolu izlesin devrimci şiddet ol-
madan devrimin utkuya ulaşamayacağı gerçeğini görme süreci
böyleşine çetin direniş günlerinde hızlanıyor.

Erki ele alan proletaryanm ve yoksul köylünün devrimi niçin
her yöntemle savunmak zorunda olduğu, proletarya diktatörlüğü-
ntin niçin devrimin temel yasallığı olduğu işte böylesi direniş gün-
lerinde yığınların bilincine sökülmezcesine yazılryor. TARİŞ dire-
nişi, tam da fiirkiye'nin içinde debelendiği ağır bunalımdan kur_
tulmanın ordu eliyle olacağı masallarrnın anl4(ıldığı günlerde baş-
ladı. Böylece, yarlm yüzyıldır işçi srnrfrnr, emekçileri şaşırtmak
için uydurulan bu gerekçenin nasıl büyük bir yalan olduğunu
TARİŞ işçisi de, Türkiye.halkı da gördü, yaşadı. Ama bir başka
gerçeği de gördü yığınlar: Kaput giyıniş haik çocuklarınrn, yurt-
sever subaylann barbarca yöntemlere nasrl karşr koyduklarına da
tanık oldular; bu kesimi halkrn savaşamına kazanmak, emperya-
lizme ve işbirlikçi tekelci burjuvaziye karşı savaşıml utkuya ulaş-
trrmak, halkın gücüyle kaput giymiş halk çocuklarınln, yurtsever
subaylarrn güçlerini birleştirmek olanaklıdır. Bu ya|nız olanaklı
değil her türlü köklü dönüşümün ve devrimin utkusu için zorun-
ludur.

Direniş halkın srralarrnda devrimci coşkuyu uyandırdı. Ama
bir de egemen srnrflarrn işçi hareketini yalıtlamak ve onu silahlı
serüvenlere sürükleyerek vurmak için ne denli alçakça çabalar
harcadığını da gösterdi. Goşist gruplarrn tabanr işçi hareketini
destekliyoruz sanısıyla egemen srnıfların ve serüvenci şeflerin pe-

şinden sürüklqniyorlar. Evet, Türkiye'de böylesi eylem günleri ge-
lip çattığında kuyruğunu bacaklannın arasrna alıp kaçanlar her
zaman çıkar. Böyleleri özellikle genğlerin arasrnda goşizme sav-
rulma yönünde bir ters tepki yaratrr. Ama şimdi goşist §eflerin ar-
dında sürüklenen bu gençler için proletarya hareketinin önderi
binlerce Komünist'in örneği var. Onlar, eyleiısizliğe de, serüven-
ciliğe de karş çıkıyorlar ve proletaryanln savaşı hangi biçimleri
alırsa..alsln, savaşm ön srralarrnda yiğitçe Partri bayrağını dalga-
landırryorlar. İşte şimdi bu Komünist militanlar direnişin dersleri
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arasmda serÜvenciliğin işçi hareketine verdiği zatar|arı sırtların-
daki dipçik, cop ve kurşun yaralarrnın onuruyla işçi yığınlarına
anlatıyorJar.

"Komünist öneüyü destekle!.." Bt1 belgi TARİŞ işçisinin do-
laysız dersidir. Niçin? Çünkü yığınların hareketlenmesinin arttr-
ğİ nu ortamda sübjektif etkenin, Parti'nin rolü aralıksız artryor.
Onun önderlik rolünü güçlendirmek her zamankinden büyük'
önem taşryor. Öyleyse buna uygun görevleri çözmek de gerek. Kad-
rolar için önem taşıyan görevlerden önemlileri şöyle beliriyor : Bi-
rineisi Parti'nin fabrika örgütlerini daha da güçlendirmek gereki-
yor. Özelikle legal, sendikal çalışan biçimlerinin dışında ve bir çok
kez kendiliğinden oftaya çıkan işgal ve benzeri değişik savaş bi-
çimlerini örgütleme, yönetme yeteneklerinin geliştirilmesi daha da
önem kazanryor. İkincisl yığrnlardan öğrenmek, yığınlarrn nabzr-
nı elde tutmak, eyleme katrlan yığınların isteklerini, bilinç du-
rumiarrnr ve psikolojilerini iyi tanımak her şeyin başında geliyor.
Çünkü ancak böylelikle yığrnlann tümünü kavrayacak ve eylemi
ileriye götürecek belgiler hazrrlanabilir. Yığınlardan kopmamak,
yığınlarla birlikte olmak ancak böylelikle sağanabilir. Üçüneüsü
yığınlara öğretmek, eyleme bilinç ve örgütlüliik kazandrrmak, yr-
ğın eylemlerinin kabardığı her dönem y:d.z|ı<at daha f.az|a önem ka-
zanı.t. Değişik politik akrmlann etkisinde kalan yığı{ılarla ortak
eylem yürütürken onlarr Parti'nin ideolojik, politik çizgisine yak-
laştırmak görevi savsaklanamaz. Direniş içindeki yığınların gün-
cel istemleriyle sınırlı kalmamak, bu istemleri Parti'nin öne koy-
duğu politik hedeflere bağlamak srnıf savaşrnın alfabesidir. Bu ka-
dar da değil. Eylemler ytikseldikçe ideolojik savaşımda artan bir
önem kazanryor. Reformizmin ve goşizmin işçi hareketindeki yan-
sımalarrna, sağ ve "sol" oportünizmin her tür belirtilerine karşr sa-
vaşta dur-durak yoktur. Yrğınların önünde başka türlü yürüne-
mez. Milyonlarca işçi ve emekçinin politik, ideolojik önderliği baş-
ka türlü kazanrlmaz. İşçi srıırfinrn politik öncüsü, saksrda büyü-
tülmüş entellektüel grupçuklara hiç mi hiç benzemez. Parti, sert
sınıf savaşlannın içinde güçleniyor. Her direniş Parti sıralarrna
savaşkan yeni kadrolar, militanlar kazandrrlyor. Bu süreci derin-
leştirmek direnişler sırasrnda ortaya çıkan işçi önderlerini Parti'ye
kazanmak canalıcr görevdir. Çünkü onlar yrğrnların geri kesimleri
eylem sonrasl geri çekilirken ön srrada kalan granit taşlar gibi-
dirler. Devrimci eylemin git-gelli sel yatağı böyle granit taşlarla
döşendikçe öyle bir duvar ortaya çıkacaktır ki, bir kez o sel yata-
ğını dolduran sular bir daha geri çekilmeyecek egemen sınrfların.
düzenini yrkıp geçecektir. Egemen sınrflar böylesi yığınsal bir di-
renişi zorbalıkla bastırmaya kalkmakla işte bu dersleri işçi sınıfı-
nrn daha büyük bir coşkuyla öğrenme süreci4i istemeyerek hız-
landırmrş oldu. TARİŞ direnişinin ürünteri toplandıkça militarist
ktiğin, Demirel yönetiminin ve boyalı burjuva basının utanç ve-
rici bayramı derin bir korkuya dönüşecektir.
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Güncel Görevler

TARİŞ işçilerinin direnişi kuşkusuz bugün de sürüyor. Deği-
şik yöntemlerle direniş tüm bölgeyi etkiliyor. Şimdi TARİŞ direni-
şinin önündeki görevler nelerdir? Genel olarak bu görev; saldırr
sonrasrnda güçleri yeniden toplamak, yaralarr onarmak ve direnişi
amacına ulaştırmak için yorulmadan savaşmak; TARİŞ işçileriyle
dayanışmayı daha geniş çevrelere yaymak; TARİŞ direnişinin
uyandırdığı yığınları, tekellerin, emperyalizmin, gericiliğin saldı-
rrlarınr püskürtmek amacıyla genel greve hazırlamaktır.

Türkiye işçi sınıfının politik öncüsü, tutuklanan işçilerin ser-
best bırakılmasrnı, işlerinden atılan tüm TARİŞ işçilerinin işleri-
ne alınmasını, TARİŞ'de işçi ve köylü kontrolünün sağlanmasını
istiyor.

TARİŞ'i tekellere kaptırmamak ve TARİŞ işletmelerini faşist
yuvası yaptırmamak için tüm demokrasi güçleri omuz omuza!..

ı
sANAT

EıtEĞİ,NE
ABoNE
oLMAI(

isrnıınz MisiNiz?
ı

Sanat Emeği'ne abone olmak size her ay 9o 28 indirim
sağlıyor!,.. Her sayı, ?5 lira yerine 58 liraya!...

Sanat Emeği'ne
6 aylık abone 350 lira
1 yıllık abone 700 lira

Sanat Emeği'ne abone olmak için:

En yakrnrnızdaki postaneden bir Posta Havale Fişi ala-
rak "§anat Emeği PK. 1339 Sirkeci-İSTANBUL"
adresine paranlzl yatırın.
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L. İ. Brcjneyrin
pravda }lııhabirinin

§orularına yanıtları

.. eiz DE, UyARILMAsI GEREKENınRİ
UYAIİDIK VE SALDIRIYA SOŞ VnniLMEZSE

AFGAN HALKINI rnırıirn KARşIsINDA,
nöyr,psi nin zon DuRUMDA

yALNIz BIRAKMAyeceĞrıııızı
giıninnir

niıiııoiĞi cini niz
sözüıııüzüı.ı nniyiz ...ı»

ı SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Yüksek Sovyet Prezidyumu
Boşkonı L. l. Breinev, dünyodoki son gelişmeler üzerine Provdo nıuhobi-
rinin sorulorını yonıtlodı, Yumuşomo, Avrupo'do nükleer silohtorın kısıt-
lonmosı, Afgoniston, lron ve öteki önemli sorunloro değinen Bre|nev'in
konuşmosının iomomını oşoğıdo sunuyoruz.

Soru: Leoiia İllç, giinümüzde, özellikle Amerikan yönetiminin
son girişimlĞri ışığında uluslararası durumu nasrl değerlendiri-
yorsunuz?

Yanrt: Barrş, yumuşama ve silahsızlanma, ŞBKP'nin 24, ve
25. Kongreleri'nde onaylanan Barış Programı'nı yaşama geçirme
doğrultusunun Partimizce ardıcıl ve yaratıcılıkla uygulanmasl,
çok şeyin elde edilmesini sağladı. Daha geniş açıdan baktığımız-
da, başlıcası, dünya savaşı -barrş koşullarında krsa bir nefes al-
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ma- yine dünya savaşr biçimindeki yürekler acısı döngüyü kır-
manln başarılmış olduğunu görürüz. Bu tarihsel sonuçtan biz Sov-
yet insanlarr, dostlarımrz -kardeş sosyalist ülke halkları, barış
için, yumuşama için, toplumsal düzenleri farklı devletlerin barış
içinde yanyana yaşamasr için savaşm§ ve savaşmakta olan her-
kes- haklr olarak kıvanç duyuyor.

Ne var ki, 70'li yıllarla 80'li yıllarrn kavşağında uluslararası
durum, üzülerek belirtelim ki, hissedilir bir biçimde ağırlaştı. Ve
halkların gerçeği bilmesi gerekiyor: bunun sorumlusu kimdir? Üs-
tü örtülü değil, açık yanıtlryorum: bunun suçlusu emperyalist
güçlerdir; her şeyden önce ABD'ndeki belirli çevrelerdir. Bunun
suçlu§u, gerginliği giderme sürecini kendi saldırgan amaçl,arr, sa-
vaş histerilerini kÖrükleme ve başka ülkelerin içişlerine karrşma
girişimleri için bir engel sayanlardrr. Bunun suçlusu, başka dev-
letlere karşı saygısrzca davranma alrşkanhklarından kurtulamamrş
kimseler, uluslararası alanda kendilerine herşeyi yapma hakkı
verilmiş gibi davranan çevrelerdir.

Bir süreden beri ABD'nde ve NATO üyesi öteki kimi ülkeler-
de, yönetici çevrelerin yumuşama davasrna düşman, savaş tehli-
kesinin artmasına yolaçan silahlanmayı körükleyen bir yol izle-
dikleri açıkça görülüyor. Bu yola, daha 1978'de Washington'da,
NATO'nun Mayıs toplantrsrnda, NATO üyesi ülkelerin askersel
bütçeierinin 20. yizyrlrn sonuna kadar otomatikman artrrrlmasr-
nrn kararlaştrılmasryla girildi. ABD'nin politikasında militarist
eğilimler, son zamanlarda yeni uzun dönemli silahlanma prog-
ramlarr hazırlanmasrnrn hızlandırrlmasrnda, ABD sınırlarrnın çok
uzaklarrnda, bu arada Yakındoğu ve Hint Okyanusu bölgesinde
yeni askersel üslerin kurulmasrnda, askersel müdahale politikası-
nın bir aracı olarak "çevik kuwetler" denilen ordu birliklerinin
oluşturulmasrnda kendini gösteriyor.

SALT-2 Anlaşması gibi önemli bir belgeyi ele alalım. Bu An-
laşma'nrn yaşama geçirilmesiyle, silahsızlanma alanrnda büyük
adımlarrn atrlmasr yolunu açma olanaklarr doğacaktı. Bu Anlaş-
ma, bilindiği gibi, tüm dünyada, bu arada ABD'nin NATO üyesi
bağlaşıklarrnda, uluslararası kaınuoyunun çok geniş çevrelerinde
destek bulmuştu. J. Carter yönetiminin Anlaşma konusundaki tu-
tumu ne olmuştur? Anlaşma imzalanrr imzalanmaz, ABD'nde
SALT-2 Anlaşmasr'nr gözden düşürme kampanyası başlatılmış;
Anlaşma'nın düşmanları, parafe etme sürecinin kendislni ise

-ABD yönetici çevrelerinin de göz yummaslyla- Anlaşma'nın
fiilen onaylanmasını zorlaştrrmak için kullanmaya başlamışlardrr.
SALT-2 Anlaşması'nın onaylanmasını belirsiz bir süre için don-
durma yönünde bir karar çıkarmakl4 Başkan Carter, bu çirkin
davranışa bir çizgi daha eklemiştir.

ABD, Aralrk 1979'da, NATO'lu bağlaşıklanna, bir dizi Bhtı Av-
rupa ülkesine yeni orta menzilli nükleer roketlerin yerleştirilmesi
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kararınr dayatmıştır. Bu ise, silahlanma yar§ına yeni bir halka
eklemektedir. Üstelik Washington, §ovyetler Birliği'nin bu sorun-
tarla ilgili hemen görüşmelere başlamasına ilişkin yaplcl önerile-
rine olumlu yanıt verme eğiliminde olan bağlaşıklarına baskı yap-
mış, onlarr söz:ün tam anlamryla susturmuştur.

Bugün, banş ve yumuşama düşmanlan Afganistan'daki olay-
lar iizerine spekülasyon yapmaya yelteniyoriar. Bu olaylar çevre-
sinde dağlar gibi yalan üretiliyor, yüzsüzce bir antisovyetik kam-
,panya körükleniyor. Gerçekte, Afganistan'da ne olmuştur?

Nisan 1978'de orada devrim yapılmıştır. Afgan halkı kendi
yazg§mı kendi eline almış, bağımsızlık ve özgürlük yoluna koyul-
muştur. Tarihte her zaman olduğu gibi, geçmişten kalma güçler
devrime kaşı başkaldırmışlardır. Elbette Afganistan halkr tek ba-
şrna bunlann üstesinden gelebilirdi. Ne var ki, devrim, daha ilk
günden başlayarak dıştan bir saldrnyla, içişlerine dıştan bir kaba
müdahaleyle karşı karşıya gelmiştir.

Binlerce, onbinlerce karşıdevrimci, srnırdrşında eğitilerek ve
silahlandrrrlarak, silahh birlikler halinde Afganistan topraklarrna
stlİtllıntŞttlr. Emperya|izm, kendi yardakçılanyla birlikte aslrnda
devrimci Afganistan'a karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatmış-
tır.

Afganistan, bu saldrrıya kesinlikle son verilmesini, yeni ya-
şamı rahatça kurmasrna engel olunmamasrnr ısrarla istiyordu.
Dış saldınyı göğüslerken Afgan yönetimi daha Taraki'nin cum-
hurbaşkanİıgı- suasında ve daha sonralarr yardrm için Sovyetler
Birliği'ne birkaç kez başvurmuştur. Biz de uyanlmasr gerekenleri
uyardık ve saldrrıya son veriİmezse Afgan halkını tehlike karşı-
srnda, böylesi bir zor durumda ya|nız bırakmayacağımızr bildirdik.
Bilindiği gibi biz sözümüzün eriyız.

Saldırganlarrn Afgani§tan'a karşr yürüttükleri eylemlere, erki
ele geçirerek Afgan toplumunun geniş katmanlarrna, Parti ve as-

. kersel kadrolara, aydınlara, din adamlanna, yani Nisan.Devrimi'-
nin dayandığt güçlere karşı gaddarca baskılara başvuran Amin
yardımcı olmuştur. Ve halk, başında Babrak Karmal'rn bulundu-
ğu Demokratik Halk Partisi'nin yönetiminde, Amin zorbalrğına
karşr ayaklandı ve bu rejime sonverdi. Bugün Washington'da ve
kimİ başkentlerde, Amin'in arkasından gözyaşı dökülüyor. Bu da,
onların ikiyüzlülüğünü daha açık bir biçimde gösteriyor. Şimdi sel
gibi gözyaşı dökenler, Amin'in yığınsal krrrmlar uyguladığı, yeni
Afganistan devletinin kurucusunu zorla alaşağı ettiği, yasalara
a.ykrn bir biçimde onu fiziksel olarak ortadan kaldırdığı zamarı
neredeydiler?

Ardı arasr kesilmeyen silahlı saldırrlar, gerici dış güçlerin teh-
likeli boyutlar alan komplosu, Afganistan'ın bağımsızlığını yitir_
me§i, onun tilkemizin güney srnrrında emperyalizmin askersel üs-
sü, köprübaşı haline getirilmesi için gerçek tehlikeler oluşturdu.
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Başka bir deyimle, dostumuz Afganistan hükümetinin istemine
olumsuz bir yanıt vermemizin olanaksrz olduğu bir döneme gelin-
di. Eunu yapmamak, Afganistan'ı emperyalizmin ezgisine itmek,
saldırgan çevrelerin halkların özgürlüklerini kana boğduğu Şili'-
deki gibi, burada da aynı şeyi yinelemelerine göz yummak olurdu.
Başka türlü hareket etmek, ülkemizin güney srnrrrnda Sovyet dev-
letinin güvenliği bakrmından ciddi bir tehlike ocağrnrn belirmesi
karşısında pasif bir gözlemci olarak kalmak olurdu.

Afganistan bize başvururken, Aralık 1978'de Afganistan ile
S§CB arasrnda imzalanan dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaş-
maslna, öteki devletlerin birçok kez başvurduğu Birleşmiş Millet:
ler Tiizüğü uyarlnca, her devletin savunmasrnr bireysel ve kollek-
tif savunma hakkrna dayanmıştrr.

Afganistan'a Sovyet birliklerinin gönderilmesi kararını almak,
bizim için kolay olmamıştır. Ama Parti Merkez Komitesi ve §ov-
yet hükümeti, tfim koşullar toplamını gözönünde bulundurarak,
kendi sorumluluğunun tam bilinciyle hareket etti. Sovyet birlik-
lerine verilen tek ödev de, dıştan gelecek saldrrryr püskürtmede
Afganistan halkına yardım etmektir. Bu birlikler, Afganistan yö-
netiminin bunlarrn Afganistan'a gönderilmesi istemine başvurma-
sınr gerektiren nedenler ortadan kalkrnca hemen Afganistan'dan
çekileceklerdir.

Emperyalistlerin ve Pekin'in propagandası, bilinçli olarak ve
yüzsüzce, Sovyetler Birliği'nin Afganistan olaylarrndaki rolünü te-
pe takla ediyorlar.

Kuşkusuz, hiç bir Sovyet "işgali" ya da "saldlrısl" olmamış-
trr ve yoktur. Başka blrşey vardır: biz, yeni Afganistan'a, onun
hükümetlnin isteği üzerine, dışardan silahlı saldrn hareketleri kar-
şrsrnda ulusal bağımsızlığınr savunmaslna, özgürlüğünü ve onu-
runu korumasrna yardım ediyoruz.

Dahası var: Afganistan olaylarının ABD'nin ve öteki devletle-
rin ulusal çıkarları ve güvenliğiyle hiç bir ilişkisi yoktur. Sorunu
başka türlü gösterme yönündeki her çaba saçmadrr. Bunlar kötü
niyetle, kendi emperyalist planlarrnı gerçekleştirme amacıyla ya-
pılıyor.

Sovyetler Birliği'nin Pakistan'a, İran'a ve bölgedeki öbür ül-
kelere karşr herhangi yayılrmcı planları olduğu yönündeki açık-
lamalar da kesinlikle yalandır. Sömürgecilik politikası ve psikolo-
jisi bize yabancrdrr. Bizim başkalarının topraklarrnda, başkaları-
nın zenginliklerinde gözimıj.z yoktur. Petrol kokusu ya|nız sömür-
gecileri çekiyor.

Sicillerinde Vietnam'a karşı "iğrenç savaş" bulunaniarın,
Çin saldırganları sosyalist Vietnam'a karşr silahlı saldırrya geçti-
ğinde kılları kıpırdamayanlarrn, Küba topraklarrnda halkın ve hü-
kfimetin iradesine karşın on yıllardır askersel üs bulunduranların,
devrimci İran halkına karşı açık askersel baskı uygulayanlann,

47



bu ütkeyi ambargo ile tehdit edenlerin, silah şakırdatanların,
İran'rn kaıa sularına nükleer silahlarla donatılmış deniz kuvvet-
leri donanmaslnı, bu arada ABD'nin uçak gemilerinin önemli bir
böliiımünü gönderenlerin uzun uzadıya "barışa karşı Sovyet teh-
didi"nden sözetmeleri; uluslararasr moral bekçisi kesilmeleri açık-
tan açrğa ikiyüzlülüktür.

Sonuç olarak bununla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Afga-
nistan'rn içişlerine gerçekten karışrlıyor, hatta böylesi bir girişim
için Birleşmiş Milletler Örgütü gibi çok saygıdeğer bir kurum
kullanılıyor. Afganistan hiikümetinin karşı çrkmaslna karşrn, sö-
ztimona "Afganistan sorunu"nun Birleşmiş Milletler'de görüşül-
mesi, aslrnda Afganistan devletinin egemenlik hakkını kabaca çiğ-
nemekten başka birşey değildir.

Nitekim Afganistan hükümeti ve onun Birleşmiş Milletler'-
deki temsilcisi, herkesin duyacağı bir biçimde belirtmiştir: Bizi ra-
hat brrakrn, §ovyet birlikleri bizim isteğimiz üzere gelmiştir ve bu,
Sovyet-Afganistan anlaşmasrna, BMÖ fiizüğü'niin 51. maddesine
uygundur.

Bu arada, koparılan gürültü-patı,rtı perdesi ardrnda, Afganis-
tan'a sokulan ve yasal yönetime karşı saldın eylemlerini sürdüren
unsurlara yardımlar artrrılmaktadır. Beyaz §aray, geçenlerde bu
elemanlara silah, savaş malzemesi ve bu düşmanca eylemler için
gerekli her şeyi sağlamayı daha da genişletme kararrnda olduğu-
nu açıklamıştır. Batı basınr, Pekin'deki görüşmeler sırasrnda, ABD
harp bakanlnln bu tür eylemlerin koordine edilmesi konusunda
Çin yönetimiyle anlaştığını bildirmiştir.

Afgan konusunu sonuçlarken, Afganistan'daki olaylarla ilgili
emperyalist güçlerin düşmanca tepkisinin bir siirpriz olmadığını
belirtmek gerekiyor. İşin özü şudÜr: burada emperyalistlerin ve
yardakçrlarrnın hesapları boşa çıkarılmıştır.

Kısacası, bugünkü uluslararası durumun daha da gerginleş-
mesinin gerçek nedeni; Afganistan'daki olaylar değildir. Afganis-
tan olmasaydı, ABD ve NATO'da belirli çevreler dünyadaki duru-
mu gerginleştirmek için mutlaka başka bir bahane yaratacaklar-
dı.

Son olarak da, Afganistan'daki olaylar bahanesiyle ABD yöne-
timinin attığı tüm adımlar -SALT-2 Anlaşması'nln onaylanma-
sının dondurulması, önceleri bağlanmış anlaşmalar hiçe sayılarak
SSCB'ne bir dizi malların bu arada buğday satımrnın durdurul-
masl, ikili ilişkilere ilişkin birçok sorunla ilgili olarak Sovyetler
Birliği'yle sürdürülen görüşmelerin kesilmesi, vb.- açıkça göste-
riyor ki, Washington, onyıllar önce olduğu gibi, şimdi gene biziriı-
le "soğuk savaş" diliyle konuşmayı denemeye kalkışıyor. Bu ara.
da J. Carter yönetimi önemli devletlerarası belgelere saygıslzlığını
gözlerönüne seriyor; bilim, kültür alanrnda kurulan bağlarr, in-
sanlar arasındaki ilişkileri çiğniyor.
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Ülkelerimiz arasrnda çeşitli alanlarda iyi ilişkiler konusunda
vanlan ve son zamanda Carter hiikiimetince keyfi ve tek taraflı
bonılan anlaşma, hükümetlerarası sözleşme, karşılıklı görüş de-
ğiştokuşu ve sözleşmeleri sıralamak bile güçtür. Biz, elbette ABD'n-
le şu ya da bu ilişki olmadan da oluruz ve hiç bir zaman böyle bir
şeyi dayatmaya kalkışmadık; çünkü kanımızca bu ilişkiler karşı-
lıklı yarara dayanıyor, ülkelerimiz halklarınrn çrkarlarrna uygun-
dur ve her şeyden önce banşın güçlenmesine yardım ediyor.

Ama Washington'un bağrmsrz, egemen devletleri keyfince köh
"ödüllendirme", kdla "cezalandırma" gibi bir "hakka" küstahça
sahip çıkmiş bulunması, ortaya ilkesel bir sorun çrkarryor. Bu tür
hareketlerle ABD yönetimi, devletlerarası ilişkilerde yerleşmiş olan
uluslararası hukuk sistemine fiilen bir darbe indiriyor.

Carter yönetiminin bu tür davranrşları yüzünden dünyada,
ABD'nin, devletlerarası ilişkilerde güvenilmez bir taraf olduğu,
yöneticileri bazı iştahlarrn, kaprislerin dürtüsüyle, duygusal pat-
lamayla ya da o andaki çıkarlarr dar çerçevede kavrama alışkan-
lığıyla hareket eden ve her an kendi uluslararası yükümlüliikleri-
ni çiğneyebilen, imzaladıklarr anlaşma ve sözleşmeleri bozabilen bir
devlet olduğu kanısr giderek güçlenmektedir. Üstelik, halkların
ölçülü ve sorumlu bir politika uygulamasınr haklı olarak bekledik-
leri büyük, etkili bir devletin yöneticileri böylesi bir tutum içinde
olurlarsa, bunun tüm uluslarara$ duruma ne kadar tehtikeli, yı-
kıcr bir etki yapacağını uzun uzun anlatmaya gerek yıktur.

Kuşkusuz, ABD yönetiminin bu eylemleri, bize, bunun giri-
şimcilerinin hesapladığı zatar|an veremez, ve[neyecektir. ABD'-
nin bize buğday satışrnr durdurmasr sonucu Sovyetler Birliği'nde
besin maddeleri açısrndan sözümona bir "sıkıntr" başgöstereceği
yolundaki hayasrz hesaplar, bizirrı ekonomik potansiyelimizle ilgi-
li saçma tasarımlar üzerine kurulmuştur. Sovyet halkr, rahatça
yaşamak ve çalrşmak, öngörülen planlarr yerine getirmek ve ken-
di genliğini sürekli yükseltmek için yeterli olanaklara sahiptir. Ve
kesinlikle belirtmek istiyorum ki, Sovyet insanlarınrn ekmek ve
öteki yiyecek gereksinimlerini karşrlama planlannda bir kilo bile
aza|ma olmayacaktrr.

Biz, Amerikan hükümetinin hareketlerini oisa olsa, askersel
tehlikeyi aza|tma, barrşı güçlendirme, silahlanma yanşmı krsrtla-
ma yönünde uluslararası çabaları engellemek amacryla, başka bir
deyimle tüm insanlığı ilgilendiren konuların önüne baraj çekmek
amacıyla yanlış bir hesapla Afganistan olaylarrnr kullanma yelte-
nişi olarak değerlendirebiliriz.

ABD'nin aldığı tek yanlı önlemler, ciddi bir politik yanlş he-
saptır. Bunlar, bir bumerang gibi, bugün değilse yarın, dönerek
onu fırlatanlara çarpacaktır.

Eğer politikamrza yapılan bu saldınlarla, bizim dayanıklığı-
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mul slnamak istiyorlarsa, bu, tarihin deneyimlerini tamamen
gözardı etmek demektir. 1917'de dünyada ilk sosyalist devlet doğ-
duğu zaman, halkrmrz hiç kimseden izin istememiştir.

O, bugiin de yaşamını hangi yasaiara göre sürdüreceğine ken-
di karar veriyor. Emperyalizm, Sovyet devletini daha doğuşu srra-
sında slnamaya kal\ıştı. Ve bunun nasrl sonuçlandığını herkes
anrmslyor. İnsanlığın yaşadığı en kanlr savaşta faşist saldırganlar
bizi dize getirmeyi denediler. Ama yenilgiye uğradrlar. "Soğuk sa-
vaş" yrllarrnda, dtinyayl uçurumun kenarrna iterek, ardarda ulus-
lararasr bunalımlar yaratarak bizi sınadılar. Ama o vaman da bizi
kimse sarsamadr. Bugün bütün bunlarr anrmsamakta yarar var-
dır.

Soru: Size göre Avrupa'da durumun gelişme perspektifleri neler-
dir?

Yanıt: Bugün Avrupa'da durum, örneğin 70'li yıllarrn başrn-
dakinden çok daha iyidir. Ama kuşkusuz, Washington'un giriştiği
son sorumsuzca eylemler, burada da etkisini gösteriyor. ABD, Sov-
yet-Amerikan ilişkilerini bozrıak için, elden gelen herşeyi yap-
makla yetinmiyor. ABD, Batı Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birli-
ği'yle olan ve bilindiği gibi son 10 yılda epeyce yararlr sonuç ve-
ren ilişkilerini de bozmak istiyor. ABD, Avrupa'da güvenliğin güç-
lenmesi ve banşçı işbirliğinin gelişmesinde yeni bir dönemi başla-
tan Helsinki Toplantısı Sonuç Belgesi'nin ruhunu, özünü boşalt-
mayr deniyor. Ve, son olarak, uluslararasr durumu gerginleştir-
meye yönelik adımlanyla Washington, Avrupa devletlerine ve en
başta bağlaşıklanna boyun eğdirmeyi amaçlryor.

Ama Avrupa halklarrnrn temel çıkarlarr yumuşama ile kop-
maz bit bağ içindedir. Avrupalılar kendi deneyimleriyle onun
olumlu sonuç verdiğini gördüler. Biz eminiz ki, birçok kez yıl«cı
alevleriyle yanan bir anakaranın halklarr olarak onlar, okyanus
ötesinih politikacılarının isteğiyle serüvencilik yoluna girecek de.
ğillerdir. Yumuşamaıun meyvalarıru, bunlan ezıneye hazrr olan-
ların ayaklarr altrna atmayı isteyecek bir Avrupa devlet buluna-
cağına inanı|amaz. Avrupa'da Jnımuşama, en azından sosyalist iil-
kelere, Sovyetler Birliği'ne olduğu kadar, Batılr devletlere, ABD'ne
de gereklidir.

Avrupa'da yakrn gelecekte, barış yararrna, özellikle Madrid'de
yapılacak toplantıyla ve Varşova Antlaşması üyesi ülkelerin as-
kersel Jnımuşama ve silahsızlanma konusunda bir Konferans dü-
zenlenmesi önerisiyle ilgili olarak birçok yaplcı şeyler yapılabilir.
Biz, Avrupa anakarasında, küçük olsun büyük olsun, tüm devlet-
lerin yrllar boyu süren kollektif çabalarıyle sağlanan bütiiıı olum:
lu gelişmelerin pekiştirilmesinden ve çoğaltılmasrndan yanayLz.
Biz, gelecekte de barrş ve halklar arasrnda dostluk politikasınr uy-
gulayacağrz. Washington'un bugünkü aşrrr tutumuna karşrt ola-
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rak bizim konumumuz, son yıllarda silahlanma yarrşml durdur-
mak amacıyla çeşitli alanlarda başlatılan görüşmelerin sürdürüt-
mesi yönündedir. Doğal olarak bu, Avrupa'da askersel anlaşmaz-
lıkların giderilmesi soruniarryla da ilişkilidir.

Yineliyoruz: Biz, görüşmelerden yanayız; ama dürüst, eşit
haklılık, eşit güvenlik ilkesine dayanan görüşmelerden yanayrz.
Biz, krsa bir zaman önce, orta menzilli nükleer silahlarla ilgili ola-
rak işte böylesi görüşmeler önerdik. Sovyetler Birliği'nin, NATO
tarafrndan ileri sürülen ve görüşmelerin kuwet konumundan ha-
reketle yaprlmasrnı öngören koşullannı kabul etmesini kimse bek-
leyemez. NATO ülkelerinin bugünkü konumu, bu konudaki görüş-
meleri olanaksrz kılıyor. Biz, bütün bunlarr, son günlerde ABD hü-
kümetine resmen bildirdik.

Biz geleceğe iyimserlikle bakıyoruz. Ve bu, haklr bir iyimser:
liktir. Biz anlryoruz ki, uluslararası durumun Amerikan emperya-
lizmince bilinçli olarak gerginleştirilmesi, onun, sosyalizmin ko-
numlannrn güçlenmesi, ulusal kurtuluş hareketinin yükselmesi,.
yumuşama ve barrştan yana çıkan güçlerin güçlenmesi kaşısın-
daki hoşnutsuzluğunu dile getiriyor. Biz biliyoruz ki, halkların
iradesi, tüm engelleri aşarak, dünya işlerinin "yumuşama" sözüy-
le geniş bir biçimde dile getirilen olumlu doğrultu yolunu açtı. Bu
politikanın derin kökleri vardrr. Bu politikayı büyük, etkin güçler
destekliyor ve onun devletler arasındaki ilişkilerde başta gelen
eğiiim olarak kalma şansı kesindir.

Halkımrz ve ülkemiz, komünizm kuruculuğu yolunda emin
adrmlarla ilerliyor, onuncu beşyıilık planrn ödevlerini yerine geti-
riyor ve Parti'nin ileriye yönelik kararlarrnr uyguluyor. Sovyet in-
sanlarr ve dış ülkelerdeki dostlarımrz emin oiabilirler ki, Leninei
dış politikamrz, değişmez bir politikadır. O, SBKP'nin Kongre ka-
rarlarrnca saptanmıştır ve tiim dış politika eylemlerimizde yaşa-
ma geçirilmektedir. Bu politika, ardrcrl barrşseverlikle saldınyr
kararlılrkla püskürtme ilkelerini birbirine kopmaz biçimde bağla-
maktadır. Geride bıraktığımız onyıllar, bu politikanın doğruluğu-
nu kanıtlamrştrr ve biz gelecekte de aynı politikayı izleyeceğiz. Bi-
zi bu politikadan kimse saptrramaz.
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Afganistan Halkıyla
. Dayanışma ve

Antisovyetik Kamp enyeya
Karşı §avaş

A. BARIş

1980 yılına girerken Afganistan'daki Nisan 19?9 devrimi yeni
bir aşamaya yükseldi. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere diin-
yanrn dört bir yanında tiiın gerici güçl,er, onlann haber ajanslan,
gazeteleri, radyolarr, televizyonları Afganistan devrimi ve Sovyet-
ler Birliği'nin Afganistan halkrna uzattığı dostluk eli etrafında
büyük bir yaygara kopardılar, korkunç bir yalan kampanyası baş-
la.ttrlar.

Afganistan devriminin deneyiminden, bu devrimin yeni bir
aşamaya yükselmesiyle Afganistan halkrna, Sovyetler Birliği'ne
karşı başlatılan karalama kampanyasrndan çıkartılacak sonuçlar
nelerdir?

HER DEVRİM KENDİ§İNİ SAVUNİVIAK ZORUNDADİR

Her ülke için geçerli bir devrim modeli, şemasl yoktur ve ola-
maz. Çünkü her devrim gerçekleştiği ülkenin ekonomik, toplum_
sal, politik koşullarr içinğe, özgüllükleri içinde yer alir ve özgül ko-
şullan içinde biçimlenir. Ama öte yandan, her devrim için geçerli
öyle genelyasallıklar vardrr ki, bir ülkenin özgüllükleri ne olur§a
olsun, bunlar bu genel yasallıklarr yürürlükten kaldıramaz. Üzgil
koşullar genel yasallıkları ortadan kaldrrmaz, bu genel yasallık-
lan yoğurur, somutlaştrrrr.

,İşte, her devrimin kendisini, kazanımlarrnr koruması zorun-
luluğu böylesi bir genel yasallıktır. Çünkü her devrim, potitik erki
yitiren, konumlarr sarsılan eski egemen srnıflann saldrrısryla, di-
renişiyle karşrlaşır. Bu direnişe, bu saldınya karşı kendisini sa-
vunmayan devrim yenilgiye mahkumdur. Tarih bunun acr örnek-
leriyle doludur.

Afganistan'da, 19?9'un son günlerinde Nisan devriminin yeni

52



bir aşamaya yükselmesi, Nisan devriminin kazanrmlarrnrn iç ve
üş gericiliğin saldınlanna karşr savunulmasıyla doğrudan bağlı-
ür.

27 Nisan 1979'da'Afganistan'da gerçekleşen devrim politik er-
kin srnıfsal içeriğini değiştirmiş, onu eski toplumsal ve ekonomik
düzeni ortadan kaldıracak bir öze kavuşturmuştur. Ama her dev-
rimde olduğu gibi, ytırıetimi ele alan srnrfın savaşlml poiitiü< erki
ele geçirmekle bitmemiştir. Bir yandan yeni toplumun maddi, ma-
nevi kuruluşu sağlanırken, öte yandan eski konumlarrnı yitiren
sınrflarrn direnişini bastırma işine girişitmiştir. Afganistan gibi
gericiliğin derin köklere sahip olduğu bir ütkede bu iş daha da
zordur. Afganistan Demokratik Halk Partisi'nin (ADHP), Prog_
ramı'nda da açıklandığı gibi, «Afganistan, bu ülkeyi yüzyıllar bo_
yunca kuran, burada yaşayan, aynı acrları çeken, feodalizme ve
emperyalizme karşı ortak savaşan farklr kültürlere sahip, farklr
emekçi halklann ve kabilelerin yaşadığı bir ülkedir. Feodalist is-
tediğini yap yönetimi ve emperyalist politika nedeniyle bu halk-
lann hakları ve özgürlükleri gaspedilmiştir.» 1

1973'te 11.521.000 yerleşik, 1.331.000 göçebe nüfusa sahip olaı.t
Afganistan'ın sadece % |5'| kentlerde yaşamaktadır. 1978'de nü-
fusun % B0'inin uğraşı tarrmdır. Tarrmda ilkel araçlar kullanıl-
makta, feodal, yarr-feodal ilişkiler ağrr basmakta, toplam ekilebi-
lir alanların yansl bile işlenmemektedir. İşlenen toprakların ya-
rısr, tiirn suların iyeliği, tarımdaki nüfusun ya|nızca /o 5'ini oluş-
turan -ağalarrndrr.

Afganistan'da kapitalist ilişkiler yeni yeni boyatmaktadır.
Buna bağlı olarak, sanayi de son derece geridir. Üll<ede 160 fabri,
ka, 70 bin dolaylarrnda küçük işletme vardır; bunlarda 230 bin
kadar işçi çalışmaktadır.

Nüfusun /o 90'ı okur-yazar değildir. Dinin ve din adamlannın
halk üzerindeki etkisi büyüktür.

ADHP'nin Programr'nda da belirtildiği gibi, «üretici güçlerin
yavaş gelişmesinin ve Afgan halklarının trajik durumunun nede-
ni, srnıf çıkarlarr Afgan halkının çıkarlarıyla çelişkili olan büyük
toprak sahibi slnıfln, büyük tacirlerin, spekülatör ve komprador-
ların, yozlaşmrş bürokratlarln ve emperyalist tekellerin şubeleri-
nin e§onomik ve politik etkinliğidir.» z

Böyle bir toplumsal-ekonomik yapı içinde erki ele alan ve iş-
çilere, köylülere, ilerici aydrnlara, zanaahçılata, kentteki ve köy-
deki küçük mülk sahiplerine, toplumun tüm ilerici güçlerine da-
yanan ulusal demokratik hükümet: 1) demokratik bir toprak re-
formunu gerçekleştirmeyi; 2t işlenmemiş topraklarr tarrma aç-
ffi&yı, feodal ilişkileri yıkmayı; 3) devlet sektörünü geliştirmeyi;

ı Günümüzde Dünya ve Türkiye, Ürün Yayınlarr s. 54

z A€y,
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4) milliyetler sorununu hakça çözmeyi; 5) ve emperyalizme olan
bağımlılığa son vermeyi amaçlamaktadir. Bu köklü dönüşümler
sosyalizm kurueuluğuna geçişin öntindeki yolu açacaktır. ADHP'-
nin 1965'de onaylanan programrnda, partinin sonul amaelnın sos-
yalist bir toplum düzeninin kurulmasr olduğu belirtilmektedir.

Nisan devrimi sonrasrnda toprak reformunun belirli bir aşa-
masr tamamlanmrş, 3,5 milyon topraksız köylüye toprak dağıtıl-
mlş; yeni sanayi girişimleri kurulmuş; yeni örgütlenen sendi-
kalai işçi sınrfinrn okuma-yazma da içinde pekçok ivedi sorununu
ele almaya başlamrş; emekçi yrğınlar her geçen gün çıkarlarınn
devrim htikümetinin yaşamasına bağlı olduğunu açık seçik gör-
meye başlamışlardr.

Ama Afganistan'da devrim kazanrmlarının gelişmesi, demok-
rasi yolundaki ilerleme, feodal beylerin, tefecilerin, monarşi yan-
daşı askerlerin ve bürokratlann, din adamlarrnın gerici kanadı-
nın oluşturduğu iç gericilik cephesinin işine gelmedi. Devrimin ilk
gününden beri başını Amerikan emperyralizminin çektiği dış güç-
ler bu gericiiik eephesini beslediler; karşıdewimci çeteleri destek-
leyerek Afganistan devrimine karşı doğrudan saldrrı yürüttüler.
Afganistan'rn iç işlerine başından beri silahla karıştrlar.

. Afganistan devrimiyle bölgede yeni bir durumun ortaya çık-
ması, güçler dengesinin emperyalizmin daha da aleyhine dönme-
si, yayrlrcı Amerikan emperyalist çevrelerinin işine gelmedi. ABD,
dünya petrol yataklarrnın 2/3'ünden fazlasrnın toplandığı Basra
körfezi bölgesinde egemenliğini korumak istiyordu. Buna bağlı
olarak Afganistan devriminin ilk gtinlerinden başlayarak çeşitli
manevralarla Afganistan'da eski sömürücü, feodal düzeni geri ge-
tirmeyi denedi.

CIA'nrn Afgan-Pakistan srnrrındaki faaliyetleri yoğunlaştırıl-
dı. Afgan göçmenlerinin durumunu kolaylaştırmak bahaiıesiyle
Pakistan'a mali yardım ayrrldı; Pakistan'da karşıdevrimcilerin
eğitimi için kamplar kuruldu; Amerika'lı, Çin'li, Mrsır'lı eğitimci
ler bu çetbleri yetiştirmek için kullanıldı.

Bu arada Pekin'li hegemonyacrlar da Afganistan'daki karşı
devrimci çetelere ilişkin eylemlerini ABD ile uyumlu bir biçimde
yürütme kararr aldrlar. Ayrrca, Güneydoğu Asya'da gergintiği ar-
tırmak için Pakistan'dan yararlanmayı, bu ülkeyi Afganistan ve
diğer ülkelere karşr savaşa kışkırtmayı amaçlayarak, Pakistan'a
her türlü ekonomik ve askersel yardım yığmaya başladılar.

İç ve dış gericilik, ABD emperyalizmi, yönetimi ele geçirmiş
olan Amin kliğinden de yararlandı; dewim hareketine karşı ters
bir tavır alan, emperyalizme hizmet eden Amin kliğinin güçlen-
mesini sağladı. Bu klik, Nisan devrimi önderlerinden Taraki'yi de-
virdi; devrimi destekleyen din adamlarlna, aydınlara karşr sek-
terlikten başlayıp onbinlerce Afganistan yurttaşına karşı yoğun
bir tertir uygularımasrna kadar uza\\an kanlı bir zorbalrk rejimi
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kurdu. Eski «imürücü, feodal düzeni geri getirme yolunu açmak
iştedi. Amerikan emperyalizminin ajanı Amin kliğinin halka iha-
neti, devrim kazanrmlarınr tehlikeye soktu. Böylece, 1979'un son-
larında hem Afganistan'rn ulusal bağımsızlık ve toprak bütünlü-
ğü, hem de bölgenin barış ve güvenliği için büyük bir tehlikeye
kapr açan bir durum ortaya çıktı. Bu tehlikeyi savuşturmak, Ni-
san devriminin kazanrmlarrnr korumak zorunluluktu.

_ PROLETARYA ENTER,NASYoNALızııtrL

Her devrimin utkusunun kaçınrlmaz bir başka yasallığr, pro-
letarya enternasyonalizrrıidir; yani devrimi yapan ülkenin işçi sı-
nıfının, emekçilerinin, öteki ülkelerin işçi sınıflarıyla dayanışma-
sıdrr. Bu dayanrşma olmadan, devrim kazanrmlannln §avunulma-
sı, drş gericilikle, emperyalizmle el ele veren iç gericiliğin saldrn-
larrnrn boşa çıkartılması, ekOnornik, toplumsal, politik, kültürel
her alanda devrim kazanımlarrnın ilerletilmesi, sonul amaca doğ-
ru yol alrnmasr olanaksrzdrr.

Günümüz dünyasında güçlü bir sosyalist sistem var. Sosya-
list sistem yeryüzündeki topraklann L/A'inden fazlasını kaplıyor
ve dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlasr bu topraklar üzerinde ya_

şlyor. İşte, güni.imüzün devrimleri böylesine güçlü bir sistemin
desteğine sahiptir. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist
sistemin bu desteği, her devrimin utkusunun en büyük güvence-
si oluyor.

Afganistan'da ortaya çıkan tehlikeli durumu önleyecek, dev-
rirnin kazanımlarına sonuna dek sahip çıkacak güçler vardı. Af-
ganistan Demokratik Halk Partisi Genel Sekreterliğine seçilen
Babrak Karmal yönetiminde devrim konseyinin kurduğu yeni hü-
kümet, ülkenin bütün ulusal ve ilerici güçlerini bu amaçla savaş
birliğine çağırdı. Devrim kazanrmlarrnr, üIkenin toprak bütünlü-
ğünü, bağımsızlığınr korumak için yeni kesin önlemler aldı. Bu
çerçevede, Afganistan hükümeti, 5 Aralık 1978'de Sovyetler Birli-
ği ile yaptığr dostluk ve işbirliği anlaşmasrna dayanarak Sovyet-
ler Birliği'nden ivedi askersel yardım isteminde bulundu. Bu an-
laşma, her iki tarafin savunma gücünün geliştirilmesi uğruna ta-
rafların işbirliğini askersel alanda da sürdürmelerini öngörmek-
teydi. Böylesi bir istek, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün herhangi
bir ülkenin askersel bir saldrrr tehlikesi karşrsrnda dost bir ülke-
den yardrm isteyebilme hakkınr belirleyen 51. maddesine tümüy-
le uygundur. Emperyalist propaganda, Sovyetler Birliği'nin bu en-
ternasyonalist yar,dımını, "işgal" diye karalamaya çalıştı. İşgal
nedir? İşgal, bir ülkenin uluslararasr yasalarr çiğneyerek, ortada
iki ülke arasında hertürlü yardrmr içeren bir anlaşma olmaksrzın
bir başka iilkeye girmesidir, askersel müdahalede bulunmasrdrr.
Kopartılan tüm yaygaraya karşın, Sovyetler Birliği'nin Afganis-
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tan halkının yardımrna koşmasının, işgalle hiçbir ilgisinin bulun-
maması böylesine ortadadır.

Böylesi bir yardımı vermek de SSCB'nin sarsrlmaz Leninci drş
politika ilkeleriyle ttirnüyle bağdaşmaktadır. Sovyetler Birliği, ba-
nşseverlikle her türlü saldırıya kesin karşrlık vermeyi her zaman
bir arada yürütmüş; bağımsızlık ve özgürlük yolunda ilerleyen
halklara dostluk elini uzatarak, enternasyonalist görevini her za-
man yerine getirmiştir. Bu aos(luk eli, kurtuluş savaşlmlzda Tür-
kiye emekçilerine, halkına da uzanmrştır.

SBKP MK Genel Sekreteri L. İ. Brejnev, Afganistan'daki 19?8
Nisan devriminden sonra gericilik cephesine destek olan ABD em-
peryalizmini, öteki emperyalist güçleri saldrrrlarrna son vermedik-
leri takdirde Afgan halkını böylesi bir zot durumda ya|nız brrak-
mayacaklarr konusunda uyarmıştı. L. İ. Brejnev sorunu şöyle ko-
yuyordu:.

«Ardr arkasr kesilmeyen silahlı saldırılar, gerici dış güçlerin
tehlikeli boyutlar alan komplosu, Afganistan'rn bağımsızlığını yi-
tirmesi, onun ülkemizin güney srnrrında emperyalizmin askersel
üssü, köprübaşı haline getirilmesi için gerçek tehlikeler oluştur-
du. Başka bir deyimle, dostumuz Afganistan hükümetinin istemi-
ne olumsuz bir yanıt vermemizin olanaksız olduğu bir döneme ge-
lindi. Bunu yapmamak, Afganistan'r emperyalizmin ezgisine it-
mek, saldırgan çevrelerin halklann özgürliiklerini kana boğduğu
Şili'deki gibi, burada da aynı şeyi yinelemelerine göz yummak
olurdu. Başka türlü hareket etmek, ülkemizin güney sınrrında
§ovyet devletinin güvenliği bakımından ciddi bir tehlike ocağr-
nrn belirmesi karşrsında pasif bir gözlemci olarak kalmak olur-
du.» s

SBKP MK Genel Sekreteri L. İ. Brejnev'in ve 4 Ocak 1980
günlü basrn toplantısında Babrak Karmal'rn açıkça vurguladık:
ları gibi, Sovyet askersel birlikleri Afgan hükümetinin isteği üze-
riııe ülkenin bağımsızlık, özgürlük ve onurunu dışandan gelen
saldırrlara karşı korumak için oradadrr. Bu tehlike savulduktan
sonra bölgeden tamamen çekileceklerdir. Aynı basın toplantrsın-
da Babrak Karmal, Sovyet-Afgan ilişkiterinin, hak eşitliği olan
bağımsız devletler arasında yeni tip ilişkilerin en parlak örneği
olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir:

«Afgan halkrnrn bütün tabakalarr, §ovyet halkı ile olan dost.
luğa üstün bir değer vermektedir; çünkü Sovyetler Birliği het za-
man uluslarafa$ arenada ulusal bağımsızlrktan yana, Afganis-
tan'ın egemenliğinden ve devlet topraklarının bütünlüğünden ya-
na çaba göstermiştir. ... SSCB'nin Afganistan'rn sözümona iç iş-

s Bkz, "L. İ. Bre|nev'in Pravda Muhabirinin Sorulanna Yanıtları", Çağ, bu
sayı, s. 44.
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lerine "karışmasr" çevresinde koparılan propaganda şamatası apa-
çık bir provakasyondan başka birşey değildir, ona başka bir ad ve-
rilemez, bunlar çarpıtma ve yalandan başka birşey değildir. ABD
bu yalanlarla kendi yenilgisini haklı çıkarmak istiyor.»

Yalnrz Sovyetler Birliği, sosyalist sistem değil, kapitalist ü1-
kelerin ilerici güçleri de Nisan devriminin daha ilk gününden Af-
ganistan halkının yanrnda yer aldılar. Sovyetler Birliği'nin Afga-
nistan halkına uzattığı dost eli proletarya enternasyonalizminin
onurlu bir örneği olarak coşkuyla selamlaülar; ABD emperyaliz-
minin yaygarası karşrsrnda gerekli tavrı aldılar. Amerikan Komü-
nist partisi, Alman komünist partisi, Fransrz komünist partisi,
Avusturya'lı Komünistler, Arjantin Komünist Partisi, Kolombiya-
lı Komünistler, Lübnan Komtinist Partisi, Bengladeş Komünist
Partisi, Venezuella Komünist Partisi, Krbrrs Halkrnrn İlerici Par-
tisi (AKEL), Brezilya, Kanada, Şili, Danimarka, Ekvator, f'inian-
diya, Endonezya, İsrail, Ltiksemburg, Norveç, Panama, Peru, Fili-
pinler, Giiney Amerika, Uruguay, Avusturalya ve Tiirkiye Komü-
nist Partileri Afgan devrimiyle ve Afganistan'ın yeni hükümetiyle
dayanşmalarınr yaptıklan açrklamalarda ya da yayın organla-
rında açıkladılar. Amerikan emperyalizminin bölgedeki hegemon-
yacr tavrrnr kınadrlar ve Sovyetler'Birliği'nin Afganistan'a yar
dımınr proletarya enternasyonalizminin onurlu bir örneği olarak
içtenlikle desteklediler.
@.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Sovyetler Bir-
liği'nin Afganistan halkına yaptığı yardıma yüksek değer biçen ve
tüm ilerici güçlere, tüm halka seslendiği 31 Aralık 1979 güntü bil-
dirisinde şöyle deniyordu :

«TI(P, fiirkiye işçi sınıfı ve halkımız, Sovyetler Birliği'nin Af-
ganistan hükümetinin isteği üzerine yaptığı bu enternasyonalist
yardrmı doğru buluyor, yürekten destekliyor. Türkiye halkr, kara
gün dostumuz Sovyetler Birliği'nin ulusal kurtuluş §avaşlmua
yardrmlarınr unutmamıştır. ... Tl(P, Afganistan devrimini, Afga-
nistan halkının ortak düşmanımu emperyalizm ve gericiliğe kar-
şı haklı savaşrru destekliyor. Ükemizin tüm barıştan, bağrmsrzlrk-
tan, demokrasiden ve sosyalizmden yana güçlerini, tüm halkrmı-
zr, Afganistan halkıyla dayanışmayr güçlendirmeye, gericiliğin an-
ti-§ovyetik kampanyasrna karşr çıkmaya çağrrryor.»

Bu çağrı Türkiye işçi sınıfının, emekçilerinin, tüm ilerici güç-
lerin saflarrnda yankrsrnr buldu. Onlar Afganistan devriminin ye-
ni bir aşamaya yükselmesini, Sovyetler Birliği'nin sözünün eri ol-
duğunu göstermesini, Afganistan halkına, onun devrimine dost
elini uzatmasrnı coşkuyla karşıladılar. Afganistan devrimiyle da-
yaruşma belgileri, işsizliği, pahalılığı, antidemokratik baskrları
protesto gösterilerindeki belgilerin kopmaz bit parçasr oldu.
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ANTİSOVYETİK KAMPANYANIN ARDINDAKİ GERÇEK

Afganistan emekçi halkrnın, onun partisinin devrim kazanrm-
iarinı korumaktaki kararlılığı ve Sovyetler Birliği'nin bu savaşr-
mrnda Afganistan halkına yaptığı enternasyonalist yardım kar-
şrsında başta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm uluslararasl ge-
ricilik, Pekin hegemonyacrlarr korkunç bir yaygara kopardılar.
Carter, "dünya barışseverlerini ( !) işgaldeki Afganistan'r kurtar-
maya" çağırdı. Afganistan'daki gelişmeler kamuoyuna "Rus or-
dularr Afganistan'r işgal ettl; zaval|ı müslüman Afgan halkı yur-
dundan sürülüyor" biçiminde sunulmaya çalışıldı.

ABD emperyalizmi, NATO'cular kopardıklan bu yaygarayla
kendi karanlrk emellerini, oygnlannı gözlerden kaçırmak istiyor-
lardı.. Onlann gizlemek istedikleri nedir? Koparılan yaygarann
arkasında yatan gerçek nedir?

Birincisi: Nisan devriminin yeni bir aşamaya yükselmesiyle
ve Sovyetler Birliği'nin enternasyonaiist yardımıyla emperyaliz-
min Afganistan'ı yeniden boyunduruğa alma planları yıkrlmrştır.
Şimdi başta ABD emperyalizmi, tüm uluslararasl gericilik, Pekin
hegemonyacılan kopardıklan yaygarayla, uzun süreden beri Af-
ganistan'rn iç işlerine silahla karıştrklarrnr, iç karşıdevrimi kış-
kırttıklarını örtbas etmek istiyorlar. Devrimin önderlerinden Nur
Muhammed Taraki katledildiğinde, emperyalizmin ajanı,Amin
müslüman Afgan işçilerini, köylülerini ve aydınlarını boğazlar-
ken ağızlannl açmayanlar, şimdi "islam dostu" kesiliybrlar, "müs-
lümanlan korumak" adı altrnda ve İsrail'in siyonist liderlerinin
de desteklediği bir provakasyon kampanyası açıyorlar.

İkincisi: ABD emperyalizmi, başınr çektiği yalan kampanya-
sıyia, bölgemizde yeni askersel bloklar çatıştırmak, üsler kurmak,
askersel yığınak yapmak ve bunlarla saldırgan eylemlere hazır-
lanmak planlarrnı gizlemeye çabalıyor. İran'da kanlı Şah reji-
minin.yrkılmasıyla ve Afganistan devrimiyle, ABD emperyaliz-
minin, NATO'nun bölgemizdeki konumlarr sarsrldı. CENTO çök-
tü. Ortadoğu petrol yataklarr "tehlikeye" girdi. Şimdi ABD Orta-
doğu'ya müdahale için 100 binlik özel ordu kuruyor. Türkiye'nin
de içine gireceği yeni bir askersel blok tezgahlıyor. NATO'nun Gü-
neydoğu kanadrnı güçlendirmek için Yunanistan ve Türkiye üze-
rindeki baskrlannı yoğunlaştınyor. İran'da yitirdiği üsterini Tür-
keyi'de açacağt yeni üslerle telafi etmeye çabalıyor. Ttirkiye'ye da-
yatılan yeni kölelik anlaşması bu amaçlara yöneliktir.

Üçüncüsü : Uluslararası gericilik, "Sovyet yayrlmasr'' yayga-
rasr altrnda NATO'nun Batı Avrupa'ya atom roketteri, Perşing-2
ve Kruyz ftizeleri yerleştirme kararryla gerginliği, silahlanma ya-
rışınr tırmandırma girişimlerine karşr halkların yükselen tepkisi-
ni köreltmek istiyor. 1980'lerde ABD'nin birincil amacl askersel
gücünü artırmaktır. Yalnrzca gelecek mali yıl içinde ABD'nde as-
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kersel harcamalar 20 milyon dolar artacak, l980'lerin ortalarrna
doğru ise ABD'nin askersel bütçesi 200 milyarr aşacak, yeni stra-
tejik saldırı silahları üretilecektir. ABD, NATO üyesi ülkelerin de
askersel bütçelerinde her yi % 5'lik artışlar yapmalannı dayatı-
yor.

Böylece, ABD'nin politikası uzun ve çetin bir savaşrmla kaza-
nılmış olan yumuşama koşullarrnda barış içinde yanyana yaşama
ortamrnr yok etmeye, dünyayr soğuk savaş dönemine, hatta "sa-
vaş eşiğinde denge" politikasına geri döndiiımeye yöneliktir. İşte
Afganistan konusunda kopartılan yaygararun bir amacr da ileri-
ci, barrşsever güçlerin buna karşı tepkisini köreltmektir.

AFGANİSTAN HALKIYLA DAYANIŞMA VE
ANTİSOVYETİK KAMPANYAYA KARŞI §AVAŞ

ABD emperyalizmi, NATO'cular, uluslararası gericilik, karan-
lık amaçlarrnr nasrl Afganistan konusunda koparükları yaygara-
nın. ardına gizlemeye çabalıyorlarsa, Amerikancr, sıkıyönetimci,
holgingci Demirel Htikümeti de aynı şeyi yapıyor.

Demirel hüktimeti emperyalizmin Afganistan'rn içişIerine ka-
rrşmasmı onayladı; Carter hükiimetinin direktifiyle Afganistan
devrimine ve halkına, Sovyetler Birliği'nin enternasyonalist yar-
drmma karşı karalama kervanrna katıldr. Başta TRT, tüm burju-
va basını Afganistan konusunda olmadrk yalanlar, iftiralar kustu.
Bununla da yetinilmedi; halkın piyasada bulamadığı, bulup da
alamadığr şeker, çay gibi tüketim maddelerinin de içinde yer aldr-
ğı milyonlarca lira değerinde yiyecek, vb. emperyalizmin besleme-
si karşrdevrimci çetelere yarüm diye gönderildi.

Demirel hükümeti Afganistan olayları etrafında kopartılan
yaygaruya katılmakla emperyalizmin barışı ve güvenliği baltala-
ma, halklann bağımsızlığınr boğma politikası yolunda bir adım
daha attı. Hükümetin bu tutumu, komşularımrzla ve kardeş Af-
ganistan halkıyla iyi ilişkileri baltalamaya yöneliktir. Brüksel'de
NATO'nun atom roketlerini onaylayan Demirel hükümeti, Afga-
nistan devrimine, halkrna, Sovyetler Birliği'nin enternasyonalist
yardrmına karşr karalama kervanrna katılarak ABD emperyaliz-
miyle sürdürdüğü gizli pazarlıklan, daha da pekiştirilmek istenen
ikili kölelik anlaşmalannr kamuoyundan gizlemeye çalışıyor.

Demirel hüktimetinin emperyalizme her alanda bağrmlrlığı
artırma, bölgede ve diinyada barış ve güvenliği baltalayıeı giri-
şimlere katılma politikasıyla halkın demokratik kazanrmlarına,
konumlanna, işçi sınıfının, emekçilerin yaşam koşullarına, ekmek-
lerine saldrrma politikası iç içe örülmüştür. İç politik gelişmeleri
uluslararası ve bölgemizdeki durumdan ayrrmak, egemen sınıfla-
rın emekçilere, halka k'arşı açtıklarr savaşı, ABD emperyalizmi-
nin, NATO'nun soğuk savaş politikasından, bölgemiz ve yurdu-
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muz üzerindeki planlarından koparmak olanaksızdrr. İşçi sınıfı-
run, emekgi halkın, tüm ilerici güçlerin baskı yasalarına, DGM'le-
re, Olağaniistü Durum yasalanna, teröre, baskılara, işkencelere,
sendikal haklarının bğazlanmaslna, ücretlerin dondurulmasına,
işsizliğe, pahalrlığa, açlığa karşı yürüttükleri savaş, barış savaşıy-
la, yeni kölelik anlaşmalarrna karşr savaşla, Afganistan halkıyla
dayanışmayla, anJisovyetik kampanyaya karşı savaşla işte böy-
lesine içiçe örülmüştür.

Sovyetler Birliği'nin Afganistan halkına yardrmrnı karalanıa-
ya yeltenenler, aynı ?amanda halkımrzın hak]r ulusal kurtuluş
savaşınrn tarihine de saldınyorlar; halkrmızm bugün verdiği ba-
ğımsrzlık, özgürlük savaşına da saldınyorlar. Afganistan devrimi-
ni karalama kampanyasına, antisovyetik kampanyaya karşı ke-
sin tavrr almak, enternasyonalist bir görev olduğu kadar, bir yurt-
severlik görevidir de.

* ABD EMPERYALİZMİNE,

iriı,i röınr,ix ANLAşMALARINA,

NATo,YA, IMF,YE, onTAK PAZAR,A

HAYIR!

ı

* SELAM OLSUN GREV MEYDANLARINDA,

SİLAHLANMA YARIşINA,

SAVAş TEHLİKESİNE ı<aRşı,

DÜNYADA VE BÖLGEMİZDE

BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİİ[

SAVAŞIM VEREN TÜRKİYE PROLETARYASINA!
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komlinist ye

lşçi Partilerlnden
Haberler

lrak'ta Dil«tatör!üğe Son !
Demokratik Bir Rejim Kurulsunt

ı 197? Temmuzunun sonlorındo lrok Komünist Portisi Merkez Komitesi, ül-
ke içindeki, Arop dünyosındoki ve uluslororosı orenodoki durumu tor-
tışmok üzere bir tomüyeli toploniı yoptı. Toplontıdo olınon kororı çok oz
kısoltılmış bir biçimde sunuyoruz.

].0 Mart 1979'daki MK toplantrsrnrn ardrndan gelen dönem
Irak rejiminin politikasında ciddi bir geriye dönüş dönemi olmuş
tur. Yukarda sözü geçen toplantının eleştiriei bir biçimde ele al-
dığı şey artık yalnrzca, genel olarak ilerici bir çizginin içindeki
olumsuz eğriler değildir.

Baas yönetimi, Ulusal Cephe'nin temel görevlerini yerine ge-
tirmesi ve Ulusal Tüzüğü'nün öngörülerini yaşama geçirmesinin
koşul ve öngereklerini yaratmak gibi ivedi zorunluklann yerine,
tek parti yönetiminin egemenliğini ve. diktasrnı gizlemek amacıy-
la, tiim dikkatini Cephe'yi kendine bağlı bir organ haline döni§-
türmek üzerinde toplanııştı. Cephe Yiiksek Komitesi'nin toplan-
trlan rastlantısal hale gelmiş ve yılda bir ya da iki kez yapürr
olmuştu. Toplantılar, rrak'ın ve öteki Arap ülkelerinin belli baş-
lr sorunlannı tartışıp çözüme bağlamak için değil de, üst yöne-
ticilerin aldıklan şu ya da bu önlemlere ilişkin haberleri dinle-
mek üzere düzenlenir olmuştu. Cephe Sekreterliği ise, kavuştur-
maya uğrayanlarrn boşyere yaptıklan şikayetlerle uğraşryordu.
Böylelikle Cephe kötürüm edildi; sonra da tümüyle yıkrldr.

1968'den güniimüze değin rejimin yönetici çevreleri, Baas
Partisi yöneticilerinden (ki bunlar bir dizi iç tasfiyeye uğramış-
tır) oluşan Devrim Komuta Konse5ri'nin bütiin yasama, yürütme
ve yargl yetkileri üzerindeki tekelini rsrarla koruyup sürdürmüş-
tür.

Antikomiiııist kampanya 1977'den bu yana yoğunlaşmıştrr.
Bu kampanya, 19?8 Mayrsında 31'asker ve sivil Komünist ve dev-
rimci demokratrn idam edilmesi, yüzlerce Kürt yurttaşın sürekli
öldürülmesi ve binlerce Komünist ve demokratın tutuklanmasıy-
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la yeni bir evreye girmiştir. Bu tutuklular arasrnda, yazgı|arı hö"-

lA bilinmeyen bir dizi emekliye ayrılmış subay ve Partimiz'in MK
üyeleri ve kadrolarr da,cardır. Yanısıra, ilerici_ulusalcrlar, demok-
rat unsurlar, Baas içindeki muhalifler ve dinadamlarr arasrnda-
ki rejim karşıtlarına karşr da kavuşturmalar, baskılar ve idam-
lar sürüyor. Bu terör kampanyaslna, iletişim araçlarrnda, rrak
Komünist Partisi, Arap ülkeleri Komünist Partileri ve dünya Ko-
münist hareketine karşı, yoğun bir yalan ve iftira kampanyasr
eşlik ediyor. Bu kampanya aynca, Marksizm'i gözden düşürme,
bilimsel sosyalizm ilkelerini çarpık bir biçimde sunma ve anti-
sovyetizmi zincirlerinden boşandrrma amaclnl da güdüyor.

Bu önlemler, devlet organlannrn, toplumsal örgütierin, eği-
tim sistemi ve kültürün üike çapında yoğun bir biçimde Baaslaş-
trrrlmasryla beraber yürüyor. Savunma; İçişleri, Dışişleri, Eğitim,
Yüksek öğrenim, Kültür ve Enformasyon bakanirklan ve bu ba-
kanlıklara bağlı dairelerde Baas üyesi olıııayanlarrn işe alınma-
iannr önleyen bir meslek yasağr dayatıldı. Ayrıca sendikalar, koo-
peratif birlikleri, kadın, öğrenci ve gençlik örgütleri ve meslek
kuruluşları tek elde toplanarak, rejimin politikasıru yürürlüğe
geçiren araçlar haline dönüştürüdü. Bunlara paralel örgütler
kurmayr yasaklayan ve bu hakkı kullananlarr ömürboyu hapisle
ceza|andtan yasalar çrkanldı. Haikı, özellikle de devlet memur-
larrnr yönetici partiye ve ona bağlı örgütlere üye olmaya zot|a-
mak için bir terör kampanyası açıldı. İşçilerin grev hakkı elle-
rinden alınü ve binlerce işçi yöneticilerin keyfi önlemleri, ko-
vuşturma ve benzeri tüm davranrşlarrnrn kurbanr oldu. Korkut-
nuı ve tehditlerden başka, bir talım ayncalrk vaadlerine başvu-
ruldu. Baasçr olmayanlara yurtdışında öğrenim görme hakkr ta-
nurmayarak, buna aykırr hareket edenlere ağır çalışrıa koşuluy-
la 15 yıl hapis cezasr öngörülmüştü. Öte yandan, Baasçı olmayan-
larrn askersel okullara, aytlca güzel sanatlar ve öğretmen okul-
larrna ve enstitülerine girmeleri de yasaklanmıştrr. Binlerce ni-
telikli öğrenci üniversite ve diğer yiiksekokullara girme hakkın-
dan yoksun bırakılm§, ya da okullarrndan atılmıştır. Eğitim
emekçileri de Baaslaştırmarun kurbanr olmuştur. Binlerce nite-
likli öğretmen işinden atrlmrş; bu da öğretim diizeyinde keskin
bir düşmeye ve çok sayıda öğretmenin ve çeşitli dallardaki uz-
manlarrn lrak'tan göçetmesine yolaçmıştrr. İnsan Hakları Bildir-
gesi'ne ters düşen ve politik nedenlerle ölüm cezasrna uğratma
maddelerinin sayrsr bakrmından eşi görülmedik bir dizi keyfi te.
rör yasasr çıkanlmıştır. Bu, daha şimdiden dünya kamuoyu için
bir endişe ve krnama nedeni olmuştur.

Ötetl terörcü kararnameler gibi bu yasalar da, egemen parti
yönetimine doğrudan doğruya bağımlı yğınsal baskı döneminde
birdenbire kurulan ve bu yönetimin üyelerinden oluşan olağan-
üstü mahkemeler ve komisyonlarrn eliyle yürürlüğe konmuştur.
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Böylesi bir dizi yargılamalarda, son üç yılda ölüme mahkum edi-
len binden fazla kişi de içinde olmak üzere, binlerce ve binlerce
ma§um insan kurban edilmiştir. Bütün bunlar, Baas yönetiminiıı
kendi tabanına güven duymadığınln ve terör ve darağacrna baş-
vurmadan erkte kalabileceğine inanmadığının çürütülmez kanr-
tıdır.

Küıt Ulusal §orunu Üzerinde Şovenist Tutum

Rejim, Kürdistan'da zorla Araplaştırma ve Baaslaştırma po-
litikası izleyerek, Kürt halkırun ulusal duygutannı provoke et-
mek için denemedik şey bırakmadı. Kürtlerin ağrrlıklı olduğu yö-
netim birimlerinin ttirnünü "özerk bölge"den aytrlp attı; binler-
ce Kürt'ü evinden sürdü ve fiirk ve İran srnırrnda yüzlerce kilo-
metre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki sınır bölgele-
rini boşaltarak, köylüleri ordu kamplarryla kuşatılmış kışlaya
benzer "kompleks"lere doldurdu. Bunlar her türlü titetim aracın-
dan yoksun bırakrldr. Kürt halkına seçimlere katılma hakkı ve-
rileceği yerde, Kürdistan yasama ve yürütme konseylerinin üye-
leri, arka aıil<aya iki dönem cumhurbaşkanınca atandı.

Baas yöneticileri, Arap devletlerinde yaşayan Arap olmayan
milliyetlere ve ulusal azınlıklara karşr eski konumlannr yeniden
yaşama geçirdiler. Zofla Araplaştrrmayı öngören bu konuma gö-
re, etnik gruplarrn, Arap dünyası içinde yaşayacaklarsa, Arap ulu-
suyla bütünleşmeleri gerekiyor. Bu sorun, Partimiz'le Arap Baas
Sosyaiist Partisi (ABSP) arasında bir ideolojik ve politik ayrılık
nedeni olarak kalmrştır. Partimiz, Kürt halkınrn kendi yazg§rnl
belirleme hakkını her zaman tanımış ve; tüm Irak'ı kapsayan bir
demokratik devlet sistemi içinde, Kürtlerin özerkük ve dillerinin
ve kültiirlerinin gelişmesi haklarr için savaşmrştır.

Ulusal azınlrklara gelince, rejim onlarla ilgili olarak bir hi-
leli yaklaşrm benimsemiştir. Başlangıçta onlarrn dil ve kültiirle-
rini, eşit haklarını koruyan yasalar çıkarmıştrr. Ne var ki, bunun
dürtüsü -o zamanlar rejimin ileri siirdüğü gibi- ilkeler değil,
onlarr Kiirt milliyetinin ulusal baskıya karşı savaşımrndan soyut-
lama niyetiydi. Ama lısa bir süre sonra, 1975'de Kürt silahlı ha-
reketi sona erince, rejim onlann haklarrnr tanrmayacak ve zorla
Araplaştırmayı dayatacaktı. Azınlıkların bu. yasalarda beliıtilen
h,akları kağıt üzerinde kaldı; bu da, binlerce ailenin lrak'dan gdç-
etmesi sonucunu getirdi.

Rejimin Kürt sorununu çözmekteki başarrsrzlığı, Kürt silahlı
hareketinin 1975'de sona ermesinden dört yıl sonra bugün Kür-
distan'ın hölö bir savaş alanr'ya da işgal altındaki bir ülke gö-
rtinümiiııü sunması olgusuyla kanıtlanıyor. Rejim, Kürt halkına
görüşlerini dilegetirmesi için hiçbir yasal yol brrakmamrştır; Kürt
halkrnın duygularınr dile getiren bir Kürt basınr yoktur; politik,
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toplumsal ve meslek örgütleri bulunmamaktadır. Merkezsel sen-
dikaların Kürdistan'daki şubeleri bile Sirbiri ardrna tasfiye edil-
miştir. Irak Kürdistanr'nda askersel yol, karakol, savaş mevzileri
ve kışla yapimma milyonlarca para harcanmrştır. Yetkili ma-
kamlar köylüleri verimli topraklardan çıkararak, buralan insan.
sız bölgelere çevirmişlerdir. Bunun sonucunda, Irak Kürdistanı
ve ülkenin öbür kesimlerine oranla ekonomik bakımdan daha ge-
ri bir düzeye gelmiştir.

Böylece Kürt halklna, onun varlrğınr ve ulusal haklarrnı sa-
vunmak için çeşitli ataçIat|a yeniden savaşıma girişmek zorun-
da brrakan bir durum dayatılmıştır.

. Sosyo-Ekonomik Alanda Geridönüş

7972'de petrol sanayiinin. ulusallaştınlmasr ve 1973 Ekim sa-
vaşrrun ardrndan petrol fiyatlarmda oluşan hızlr artış, Irak'ın
petrol gelirlerini tg72'de 5?5 milyon dolardan, 19?4'de 5 milyar
700 milyon dolara çıkardı; yani iki yılda on kat. Artış düzenli sü_

-rerek, 1978'de 15 milyar doiara ulaştı.
Petrol gelirlerinden üretim ve hiznet sektörlerine aktarılan

mlJazzam ödeneklerden ayrl olarak, bu gelirlerin büyük bir oranr,
tiirn atanlarda devlet aygıtının, özellikle baskr, istihbarat, pro-
paganda ve komplo organlarmtn ve ayn:- zamanda gösteriş uğ-
runa. israf ve.yersiz harcamalann beslenmesine ayrıldı. Bu gelir-
ler egemen çevrelerin Arap dünyasrnda hegemon5ıa kurma arzu-
sunu, aynl zamanda bir dizi entrika ve komploya girmesini kam-
çrladı. Irak yöneticileri yalnızca dar politik amaçlar için ödenen
yardrm, bağış ve borç biçiminde değil, aym| zamanda, kapitalist
devletlerin bankalarrna yatrnlan mevduatlar ve belirli hareket,
hükümet ve bireylere verilen rüşvetler biçiminde ülke dışrna mil-
yonlarca dolar akıttılar. Bu rüşvet ölneklerinden biri, İsrail si-
yonistlerinin dostu Jacques Chirac'rn yönettiği sağcı politik par-
tinin Fransrz soluna karşı seçim kampanyasrnr finanse etmeleri
olayrdrr. Ayrıca kapitalist devletlerin para.pazarlanna milyonlar-
ca dolar yatırrlmrş, böylelikle bu devletlerin ekonomilerini geliş-
tirmelerine ve ödemeler dengesi açıklarını kapatmalanna yardrm
eli uzatrlmıştrr. Bundan başka, iflas tehlikesiyle karşı karşıya bu-
lunan birçok kapitplist şirketi kurtarmak amacıyla dev boyutlu
iş anlaşmaları bağlanmıştır. Planlr bir maliye ve para politikası-
nrn olmamasrndan dolayr, sık sık kağıt para basrmına gidilmiş,
bu da dolu dizgin bir para enflasyonu, fiyat artışları ve yabancl
değiştokuş pazarlarrnda yerli kur değerinin düşmesi sonucunu
vermişiir.

Lg74-Lg7B kalkınma planrnın yerine getirilmesine gelinee, sa-
nayi sektöründeki yatırımlann /o gO'ından fazlası, ulusal eko-
nominin zararına astronomik kÖrlar vuran kapitalist korporas-
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yonlara ve çokuluslu şirketlere havale edildi. HAlö ağır basan eği-
Iim budur.

Ekonomik gelişrne l<onusunda, kA,rlıIık derccesi ciddi bir he-
saplamadan geçirilmemiş olan ve ürünlerin pazarlanmasr, işle-
tilmesi için gereken uzmanlrk ve ilk ve aramaddelerin sağlanması
bakımlarrndan gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlı projelere mil-
yarlarca dolar harcanmlş, böylelikle de lrak'ın bu ülkelere ba-
ğımlılığı daha da artınlmıştrr.

Böyiesine yoğun bir ölçüde yapılan milyonluk harcamalarrn,
bürokrat-asalak burjuvazinin hem sayrsal bakımdan, hem de mad-
desel zenginlik bakmrndan büyiimesinde derin etkileri olmuş-
tur. Ayrıca bu harcamalarrn ekonomik doğrultu ve genel politika
çizgi§i üzerirrde de hatınsayıtır bir etki§ olmuştur. Bu l<atman
devlet sektörünün zatatlna, asalak bir büyüme göstermiştir. Dol-
gun maaşlar ve harcrrahlar, haksrz kamu fonları alır olmuşlar;
yerli ve yabancı sermayeyle, gizlice ödenen muazr,am komisyon-
lar karşılığrnda anlaşmalar bağlamışlardır. Orta ve küçiikburju-
vazinin tabanr büyük ölçüde genişlemiş ve her zamankinden da-
ha zenginleşmiştir.

Krrda, eski feodaller, tüccarlar ve zengin köylüler ara§rndan,
rejimin kendileri için açtığı daha da zenginleşme ve başkalarrnı
sömürme olanaklarından, ayrrca çocuklannı orduya, baskı organ-
lanna, yönetime ve yönetici partinin politik ve toplumsal örgüt-
lerine sokma olanağından yararlanan geniş burjuva katmanlarr
boyatmıştır.

Öte yandan, işçi sınıfı özellikle sanayi ve tarım işletmelerin-
de ve inşaat sektöründe yığınsal bir ölçüde büyümüştür. Sayrsal
gücü ve yoğunluğu artmrş, toplumun çeşitli alanları üzerindeki
etkisi büytiınüştür. Ayrrca nüfusun bileşimi de, krrsal nüfusun
aleyhine, kentleşme lehine değişmiştir

Bütiln bunlar toplumun srrufsal bileşiminde önemli değişik-
likler ve sınrf savaşrnda bir keskinleşme sonucunu verm§tir. Bü-
rokrat ve asalak burjuva katmanların büyüyen etkisi, Irak Baas
Partisi'nin ideoloji ve politikası üzerinde gidereF artan bir etkide
butıınmaktadır; çünkü bu katmanlar Parti'nin esas toplumsal
tabanıdır.

Çeşitli üretim ve hizmet sektörlerinin, aynca ticari ve mali
politikalann son üç yıla ilişkin ekonomik verileri, özetllkle devlet
sektöründe israf ve yitiklerin, ytiksek proje masraflarrnın ve ge-
niş ölçüde verim düşüklüğünün yanısıra, belirgin gerileme gös_

tergelerini yansıtıyor. Bu gerilemelerin nedeni devlet sanayi ve
tarım sektörlerinin ulusal gelirin oluşumuna katkısınrn azalma,
srnda görülebilir.

Bu politikarun sonucu olarak halk yığınları ağır sorunların
yiikü altında ezilmektedir: yii§ek geçim masraflan, ttıketim
maddeleri yetersizliği, inşaat malzemeleri yoktuğu, konut soru-
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nunun derinleşmesi, ulaşım ve haberleşme bunalrmı, yetersiz be-
lediye ve sağlık hizmetleri vb.

_ Baas'ın Antiemperyalist, Antisiyonist §avaşıma
zararlı konumu

Özellikle Camp David anlaşmasrnrn ardrndan, Arap ulusal
kurtuluş hareketine karşı açılan saldrrının tehlikelerinin büyu.
düğü ve bu tehlikelerin halk yığınlarını harekete geçirmeyi, Arap
dayanrşmastnl ve Sovyetler Birliği'yle bağlaşıklığı pekiştirmeyi
ve bu saldırıyı geri püskürtmek için etkili bir Arap planının ge-
liştirilmesiüe katkr yapmayı ivedilikle gerekli kıldığı bir srrada,
rejim bu gerekliliklerle hiçbir ilgisi olmayan konumlar almaya
başlamıştır. rrak'ın sahip bulunduğu hatınsayrlrr maddesel, in-
sansal ve askersel potansiyellere karşrn, rejim bu lehlikelerin cid-
diyetine uygun birleşik bir konumun maddeleşmesinin başlıca bir
engeli haline gelmiştir.

Camp David anlaşmasrrun imzalannıasırun heıııen a.rdrn-
dan toplanan Direnme ve Kararlılık Doruğu'nda onaylanan doğ-
rultu, açrkça belirlenmiş genel çizgiieri, hedefleri ve görevleri olan
bir eylem birliği programlyla sonuçlanabilirdi. Bu doğrultu ay-
rıca, Arap askersel, politik ve ekonomik potansiyellerinin sefer-
ber edilmesi için gerekli olanaklarr sağlayan, resmi ve halklar dü-
zeyinde etkili bir ulusal kurtuluşçu birlik için temel hizmeti de
görebilirdi. Ama bu çizginin yerine gerici rejimlerin niyet ettik-
leri ve Bağdat doruğunda ve ondan sonra kararlaştrrılan, Camp
David'e "enaz" karşıkoyma ve yalnızca Mıslr'l boykot etme çiz-
gisinin getirilmesi, sözüedilen gereklilik ve hedefleri gerçekleştir-
me yönündeki doğru doğrultuyu bozmuş ve dolayrsıyla bugün
Arap dünyasınr tehdit eden büyüyen tehlikelerin başarryla ön-
lenmesi şansml zayrflatmıştır.

Irak rejimi, İsrail saldrrrsrna karşr savaşrm alanında üzeri-
ne düşen ulusal yflkiimlüliiklerden kaçınmak amacryla -dahaönce de birçok kez yaptığı gibi- kasıtlr olarak yeni çatışmalar
çıkarmıştrr. İran devrimiyle kasıtlı bir sürtüşmeyi,kışkırtmıştır.
Bu İran devrimine düşmanlık yolu, emperyalist çevrelerden ve
onlann yığınsal iletişim araçlarından cçsaret ve kışkırtma buldu.
Irak rejiminin Afgan halk devrimine ve Etiyopya devrimine kar-
şı tavn da, İran devrimine karşı aldığı tavıİOan daha iyi olmadr;
rejimin, Çin'in çirkin saldırrsrna uğrayan sosyalist Vietnam'a kar-
şı önyargısr da aynr oldu.

ABD Beşinci Filosu'nun savaş gemilerinin Arap Denizi'nin
sulannda gezindiği ve ABD emperyalistlerinin Arabistan Yarrm-
adası ile Basra Körfezi'ndeki komplolarrnrn yoğunlaştığı bir sr-
rada, rrak yöneticileri Suudi Arabistan'a yakınlaşmaya başlaya-
rak, karşılıklı güvenlik anlaşmaları bağlamış ve Mart'ta Küveyt
doruğunda varılan olumlu sonuçlarr suya düştirerek ve Dr. Tev-
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fik Rüşdi yoldaşı .öldürmekle Demokratik Yemen'in egemenliğini
çiğneyerek, Demokratik Yemen'e ve Kuzey Yemen'deki Ulusal De-
mokratik Cephe'ye karşr entrikalar çevirmek için çabalarlnı onun_
la birleştirmiştir.

Filistin direnişine gelince, bu hareket, artık Filistin Kurtu-
luş Örgütü'ne karşr kötü niyetlerini açığa vurmaktan çekinme-
yen Irak yöneticilerinin komploları, düşmanca hareketleri ve ci-
nayetlerinin sürekli bir hedefi olmuştur. Bu tutuma tanıklık eden
en son olay, Abdel Vasfi'nin --iibür adıyla Halid El-Iraki- öldü-
rülmesidir.

Uluslararası ilişkiler alanında, rejim "iki süpergüç" dedikle-
ri ABD emperyalizmi 

-ha_lkların 
düşmanı- ile Sovyetler Birli-

ği'ni -Araplar'ın sadık dostu ve kararlr bağlaşığı- eşit tutma-
yı amaçlayan düşünce ve görüşleri yaymaya başlamrştır.

Sovyetler Birliği'yte stratejik bağlaşıklığrn önemi vurgulan-
mak şöyle dursun, halklara ve onların kurtuluş hareketlerine des-
tek veren konumları ve ilkeli politikasından ötürü, Sovyetler Bir-
liği'ne karaçalınıyor.

Fransız emperyalizmiyle, öncelikli fiyattan bol miktarda pet-
roi sağlanmasr da içinde olmak üzere, politik ve ekonomik ilişki-
leri güçlendirme yönünde atılan adrmlar arasrnda, son zaman-
larda rejim "§ilah kaynaklarınr çeşitlendirme" yaftası altında,
Fransrz tekelleriyle ve Batr Almanya, İtalya, İspanya ve Brezil-
ya'daki başka silah üreticileriyle dev silah anlaşmalarr yaparak,
bu işbirliğinin alanlarr daha da geliştirmiştir. Anrmsanacağı gi-
bi, Sedat'rn politikasının yozlaşmaslnın ve açıktan açığa antisov-
yetizme 5ruvarlanmasrnln ilk habercisi de aynr yafta olmuştu.

Rejim, Baas'ın "Arap birliği" kavramınr -yani, Irak rejimi-
nin Araplar üzerinde egemenliğinin tanrnmasr- Batr'ya anlat-
mak ve kabul ettirmek için, emperyalist güçlere Irak yöneticile-
rinin önderliğindeki böyle bir "birliğin" onlarrn çrkarlarrna kar-
şı oimayacağı yolunda güvence vermeye çabalamıştrr. Rejimin en
rağbet ettiği örnek, şayet Sovyetler Suudi Arabistan topraklarr-
nın bir karrşrnr bile işga"l ederlerse, Irak ordusunun bu ülkeyi
"savunma"ya }:ıazl.r olduğunu bildiren sözlerdir!

Irak yönetici çevreleri, Camp David bağlaşmasına kaşı çı-
kan en savaşkan güçlerden biri olan Irak Komünist Partisi'ne sal,
drrryr trrmandrrmak için,-Arap ulusal kurt4ıluş hareketinin bu
bağlaşmaya karşı savaşta içinden geçmekte olduğu en aot bfi za,
maru seçmiştir. Arap ülkeleri Komünist partilerinin de bu saldı-
rıya hedef olmasr nddensiz değildir; çünkü emperyalizrn, siyonizm
ve gericilik, yurtseverlik ve enternasyonalizmleriyle tanınmrş bu
partileri kendi çrkar ve tasarrları için gerçek bir tehlike olarak
görüyor. Arap ülkelerindeki partilerimize karşı açılan bu kam-
panya Bağdat yöneticilerinin emperyalizme bölgedeki çıkarları
konusunda güvence vermek, Arap gericiliğinin beğenisini kazan,
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mak ve onunla işbirliğini güçlendirmek üzere, emperyalizme bir
başka kanrt daha sunma niyetini ortaya çrkarmrştır.

Partimizin yürilttüğü ideolojik savaş işi sınıfuıın, onun Ko,
münist hareketinin savaşı, onlarrn burjuvazi ve küçükburjuvazi-
nin hegemonya gayretlerine karşı bağımsrzlık savaşıdrr. Bu, tek-
başrna Partimiz'in savaşl değildir; Arap dünyasındaki tüm kar-
deş partiler de bu savaşl veriyorlar. Bu, aynı zamanda, şimdiki
Irak rejiminin dağıtmaya çalıştığı Arap ulusal kurtuluş hareke-
tinin tüm müfrezelerini savunma savaşrdrr. Kardeş Komünişt
partileri ve tiim ilerici, devrimci güçler Partirnizi savunmakla ya
da onunla dayanışma göstermekle, ortak davamızı, halkımızın ve
bütün Arap halklarrnın özgürlük ve ilerleme davaşınr savunuyor-
lar.

Irak ile §uriye Arasında Birlik Üzerine

Partimiz her zaman, Arap ülkeleri arasrnda birlik ya da bir-
leşme hakkınrn halkın demokratik haklarrndan biri olduğunu vur-
gulamıştrr. Aynr zamanda Partimiz demokratik bir tabana daya-
nan, emperyalizm ve siyonizme karşı toplumsal ilerleme savaşlnl
yiikselten ve İsrail saldrrrsrnrn üstesinden gelmeye, işgal altında-
ki Arap topraklannrn kurtarılmasrna ve Filistin'li Arap halkın
anayurduna dönerek kendi bağımsız ulusal devletini kurmasrnrn
sağlanmasına etkin bir biçimde katkr yapan kalıcr Arap birliği
için sürekli bir savaş vermiştir.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Partimiz, Irak ile Suriye arasında
yalonlaşma ve birleşme için, emperyalizm ve siyonizme karşı ve
§gal altındaki Arap-topraklarınrn kurtarrlmasr için bu ülkelerin
FKÖ ve aynl zamanda özgürlüğüne kavuşmuş bütün Arap devtet-
leriyle bağlaşması için sAvaşmrştrr. Partimiz bu savaşrmdan geri
durmayacaktrr.

Sedat'ın başınr çektiği Mısır burjuvazisinin ihanetinden ve
ortak düşmanla bağlaşarak Suriye'nin üzerine yüriimesinden son-
ra, iki devlet arasrnda yakınlaşmayı başlatan Suriye oldu. Ama
bu yöndeki uğraşlar olumlu sonuçlar vermedi. Bu, Irak rejiminin
Suriye üzerinde kontrol kurma emeline srmsrkı sanlması, onu Di-
renme ve Kararlrlık Cephesi'nden çıkarmaya ve Suriye'nin ba-
ğımsızlrğını pekiştirmesinin ve İsrail işgali attrndaki topraklan-
nı geri almasrnrn tek yolu olan Sovyetler Birliği'yle bağlaşıklığı-
nr zayıflatmaya kalkışmasr loaşta olmak üzere, bir dizi etken ve
nedenden kaynaklanmrştı.

Demokratik Seçenek

Partimiz, rejimin geriye doğru kayışınr durdurmak için elin-
deki tüm araçlarla savaşmıştrr. Ayrıca Partimiz kovuşturmaya
uğrayanlarr ayrlm gözetmeden savunmaya çalışmrş, dolayısıyla
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rejimin kullandığı baskıcı ve hoşgörüsüz yöntemleri açrğa vur-
muş ve aclmasu terör olaylarını dünya kamuoyunun gözleri önü-
ne sermiştir.

Terör politikası, Baas yöneticilerinin, halk arasında derin
kökleri bulunan politik ve ideolojk bağımsızlığa sahip, emekçi yı-
ğınların haklarını şaşmaz bir biçimde §avunan, doğru ulusal po-
litikalar geliştiren, rejimi içtenlikle eleştiren ve onu lrak halkr-
na ve Arap ulusuna karşr işlediği hatalar ve suçlar için hesap
verrneye çağıran bir Komünist Partisi'nin varlığrndarı duyduğu
endişeleri 5ıansrtıyor. Baas liderlerinin Partimize karşı tgrör kam-
panyalarını haklr göstermek için uydurdukları bütün dtizmeceler
yerle bir olmuştur.

Bu gidiş, halkrn kazanımlarmı tehlikeye düşürmüş ve ülkeyi
çokyönlü bir politik, ekonomik ve toplumsal bunalrmrn içine yu-
varlamıştır. Bu da halkrn öfkesine ve bütün Arap ve Kürt yurt-
sever, demokratik ve ilerici partilerinin, güçlerinin ve gruplarrnrn
bu gidişe kaşr çıkarak, savaşımr yoğunlaştrrmalanyla birlikte,
şimdiki rejime karşı muhalefet cephesinin genişlemesl sonucuna
yolaçmıştır. Bu, rejimi, gerek Arap düzeyinde, gerekse dünya ile-
riei çevrelerinde daha büyük ve daha derin bir ölçüde hatktan
yalıtlanmaya götürmüştür. Bütün bunlarrn sonucu olarak, du-
rum keskin bir hükümet bunalrmına ve yönetici parti içinde ve
yüksek erk düzeylerinde şiddetli sürtüşmelere dönüşmüştür. Ge-
çenlerde bu, Ahmed Hasan El_Bekr'in bu koşullarrn baskrsr altın-
da, Baas Partisi ve devletteki sorumluluklarından alınması ve ye-
rine Saddam Hüseyin ile bir avuç yardakçısınrn merkezsel yetki-
leri üstlenmesine değin vardr. Durumun en kötüye doğru böyle-
sine keskin bir dönüş almasr üzerine, büyük bir sayıda yönetici
parti lideri ve kadrosu egemen kliğin sürdürdüğü sıkı boyundu-
ruğa başkaldırdı. Beklendiği gibi, bu durum egemen kliğin açtı-
ğı acrmasız bir tutuklama ve temizlik kampanyası biçiminde pat-
lak verdi. Kampanya, erk yapısınln,ciddi ölçüde yıpran§ını bo-
şuna dikkatlerden uzak tutma amacrnr taşıyan ve konumlan sar-
sılmrş, partideki yandaşIan ve_ en yakınlarr arasındaki saygınlrk-
larr onarrlmaz bir biçimde sön'ükleşmiş olan yeni cumhurnaşkaru
ile yardakçrlarrnrn despot çizgisini perçinleme gayreti niteliğin-
deki suçlamalarla toplanan yüzlerce Baas Partisi lider ve destek-
leyicisini, devlet memuru ve ordu subayınr kapsadı.

Bunalrmı şiddet yoluyla çözmeye katkışmak, ya|nızca buna-
lımı alevlendirir ve daha derinleştirir. Bıı despotik çizgide ayak
diremek, hiç kuşkusuz, aynı zamanda son derece ciddi karmaşrk-
lıklar ve sonuçlar da doğuracaktrr. Diktatörlüğün bunalımdan bir
çıkış yolu bulmasr olanaksızlaşacaktrr.

Bundan dolayr, halkı ve bütün muhalefet partileri ve güçle-
rini bir ulusal demokratik cephe içinde seferber etme sorunu ive_
di bir görevdir.
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Bu nedenle Partimiz, biçim ve içerik bakımından demokra-
tik olan bir ulusal cephe için, esas olarak ideolojik, politik ve ör-
gütsel balımdan bağımsız parti, örgüt ve güçlerden oluşan ve ka-
rarları oybirliğiyle alrııan bir eephe için, bağlı partilerin eleştiri
ve aralarındaki anlaşmazlıkları demokratik yollardan çözme hak-
kına sahip oldukları bir cephe için, üzerinde anlaşmaya vanlmrş
bir program temelinde ulusal demokratik devrimin görevlerini
yerine getirmek için savaş veren bütün antiemperyalist, antisiyo-
nist ve gericiliğe karşı güçlere açrk olan bircephe için savaşIyor.

Partimiz şu noktalar uğrunda savaşıyor ve bütün yurtsever
parti ve güçleri, bütün halk yığınlarrnr savaşrma çağırryor :

o Diktatiirlüğe son verilmesi ve derhal bir genel af ilan ede-
rek, politik tutuklu ve mahkumları salrvererek, politik nedenler-
le işinden ve okulundan atrlan sivil ve asker kişileri eski yerle-
rine döndürerek, izlemeleri, keyfi tutuklamaları ve fiziksel işken-
ceyi yasaklayarak, "olağanüstü" mahkemeleri ve terör organla-
rını dağıtarak, politik ve sendikal etkinlikler üzbrindeki her tür
erk tekeli belirtilerini ortadan kaldırarak ve aynr zamanda Baas-
laştırma ve ulusal, dinsel ve etnik zeminlerde ayrımcrlığın her be-
lirtisini yokederek, baskr ve terör politikasrnm sonuçlarının üste-
sinden gelecek ilerici bir ulusal koalisyon hükümeti kurulması;
o Parti, sendika ve toplumsal örgüt kurma ve bu örgütler için
faaliyet özgtirlüğü ve yayrm, ifade, toplantı, grev ve gösteri öz-
gürlüğü sağlanarak demokratikleşme;
ı Sıkıyönetime son verilmesi, onu sürekli kılan bütün yasa ve
düzenlemelerin ayrrca tüm terör yasalarının kaldırılmasr ve de-
mokratik bir anayasa taslağı hazırlayacak ve halkın iradesini di-
le getiren yürütme, yasama ve yargı organlarrnrn kurulmasına
yolaçacak bir ulusal kurucu meclis seçilerek, ülkenin demokra-
tik, anayasal bir yaşama yöneltilmesi;
o Ordunun anayurda ve tüm halka sadık demokratik bir ku_
ruma dönüştüriitmesi ve saflan arasındaki tekelci eğilimlerin ve
ulus ve mezhep aynmcılığı belirtilerinin tasfiye edilmesi;
ı Ulusal baskr, Araplaştırma ve sürgün politikasrnın sonuçla-
rınr ortadan kaldırarak, Kürt halkına tüm Kürt ağırlrklr yönetim
birimlerinde, demokratik bir lrak çerçevesinde gerçek özerklik
hakkrnı güvenceleyerek ve ulusal azrnlıklarrn yasal, yönetsel ve
kültürel haklarr sağlanarak, Kürt sorununun banşçı, demokratik
bir çözüme ulaştınlması;
ı Petrol gelirleri ve mali kaynaklarrn kullanımı için bilimsel
planlamanın benimsenmesi, sanayi, tanm ve öbür üretim ve hiz_
met sektörlerinin geliştirilmesi, ülkenin dünya kapitalist ekono-
misi ve pa7a,flna ekonomik bağımlılıktan kurtarrlması ve emekçi-
lerin yaşam düzeylerini yükseltmek ve yüksek geçim masraflarr-
nı, konut ve ulaşım sorununu, temel tüketim maddeleri yetersiz-
liğini gidermek için önlemlerin başlatılması;

70



ı İşçi sınıfı ile köylülüğün kazarumlannın korunup gel§tiril-
mesi, uğradıkları haksızlık ve kovuşturmalarrn düzeltilmesi, iş ve
yaşam koşullannın iyileştirilmesi, üretim işletmeleri, sendikalar
ve işyerlerinde demokratik ilişkiler istemlerinin karşılanması, iş-
çi ücretlerinin yükseltilmesi, sağlık ve kültür hizmetlerinden, ay-
rıca yaşam ve üretim dtizeylerini yiikseltmeleri için gerekli öbiir
önkoşullardan daha iyi yararlandırrlmaları ve ülkenin politik ve
toplumsal yaşantısuıa etkin katkrlarrnın sağlanması;
ı Arap ulusunun emperyalizm, siyonizm ve gericilikle savaşına,
Camp Da;\rid a;rılaşmasırun suyadüşürtilrnesi ve işal altındaki
Arap topraklarınrn kurtarrlmasrna etkinlikle katla yapıIması ve
Filistin'in Arap halkrnrn FKÖ önderliğinde anayurtlanna dön-
mek ve bağımsız ulusal devletlerini kurmak için verdiği savaşrn
desteklenmesi;
ı Arap halklan arasında daha sıkı savaşkan dayanışma ve em-
peryalizm, siyonizm ve geriİiliğe karşı şaşmaz bir muhalefet ve
demokratik bir taban üzerinde birlik;
o Antiemperyalizme dayalı bağımsız bir üş politika, bağlantı_
srzlar harcketinin geliştirilmesi, dünya barışı ve uluslararası yru_

muşamanrn, Sovyetler Birliği, öbür sosyalist ülkeler, dtinyadaki
bütün ilerici hükümet ve güçlerle işbirliğinin savunulması.

Cephe programmrn gerçekleştirilmesi, tümüyle, en geniş halk
yrğınlarrnrn bütün alanlarda ve en değişik biçimlerdeki devrimci
savaşlmlna bağlıdır.

Herşey, halk güçlerinin birliğine ve özgür, demokratik, sos-
yalist yönelimli bir lrak'rn yeniden dirilişinin önkoşulu olan dik-
tatörtüğe sonvermek için direşken, yorulmak bilmez savaşlmrna
bağlıdır.

YARııloaa
BızıilDı

sonot emegT gogınlorı

R YOLDAŞ1AR manueı tiago

Doğılım; Temel Doğıtım,

Yeieboton cod. Toşsovoklot sok,

Beyoğlu Hon No:5/2
Coğoloğlu - |STANBUL

Faşizm koşullarında
portekiz komiiuıiştlıerinin

parti yaşauu...
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İran Devriıııi Bir Yaşında

ı Geçtiğimiz Şubot oyındo lron'do konlı Şoh re|imine sonvergn ontimo-
norşist, ontiemperyolist devrim bir yılını doldurdu. Yolnızco despot Şoh
reiimini oloşoğı etmekle kolmoyon, bölgemizde emperyolist egemenliğe,
özellikle ABD emperyolizmine oğır bir dorbe de indiren lron devriminin
doyondığı güçleri, kozonımlorını, şu ondo vordığı noktoyı, korşı korşıyo
olduğu sorunlorı ve lron işçi sınıfının portisi TUDEH'in politikosını, omoç-
lorını özetloyen bir derlemeyi oşoğıdo sunuyoruz.

İran'da kanlı Şah diktatörlüğüne son veren halk hareketine
İran halkı, bir avuç büyük kapitalist, toprak ğasr ve onların gü-
dtimiindeki politikacı drşında tümüyle, işçisi, köylüsü ve ulusal
burjuvazisiyle katıldı. Aralarrndaki politik ve ideolojik ayrılıkla-
ra karşın işçi sınrfının, köylülüğün ve ulusal burjuvazinin çıkar-
ları ortak bir noktada birleşti. İlk amaç Şah'ı devirmek, -monar-

şiye ve emperyalist egemenliğe son vermekti. O aşamada hareke-
ti destekleyen güçler arasındaki ayrrlrklar o kadar ağır basmı-
yordu. Tiim İran halkı yıllardır kendisini sömüren, ezen, soluk al-
dırmayan zorba rejime karşı tavrr almakta birleşti.

İran'da büyük toprak sahipleri ve burjuvalar, ABD ve diğer
ömperyalist iilkelerin askersel-endüstriyel kompleksleriyle kolko-
laydılar. İran ekonomisi, özellikle ekonominin öncü endüstrisi
olan petrol, uluslararasr tekellerin çıkarlarına göre yönetiliyor-
du. Son 25 yıl içinde Şah, emperyalizmle elele İran halkını ola-
ğanüstü bir biçimde soymuş ve her türlü karşr çıkış hareketini
SAVAK adlı gizli polis örgütü kanalıyla bastırabilmişti. ÜlteOe
petrolden büyiik bir gelir elde edilmesine karşrn, bunun önemli
bir kısmr emperyalist ülkelerden silah ve pay senetleri satın al-
mak ve bölgedeki gerici rejimlere yardım etmek için kullanılıyor-
du. İşçi sınıfı olağanüstü boyutlarda sömürütüyor; grevler engel-
leniyordu. Şah'rn eüttüğü tanm politikası da milyonlarca köylü-
yü yoksulluğa itmiş; köylüler bir yandan kentlere göçerek kentli
işsizlerin oranlru artrnrken, öte yandan da kırdaki hoşnutsuzla-
rın sayısı giderek artmaya başlamıştı. ÜIkenin yabancı tekeller
tarafından soyulmasının yarattığr ekonomik bunalım ulusal bur-
juvaziyi de etkiliyor; ulusal burjuvazi gelişemiyor, o keşimdeki
hoşnutsuzluklar da artıyordu.

Böylece, 25 yıtın ekonomik, politik ve toplumsal ezgisi halk
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hareketinin niteliğini belirledi. Bunun yan§ua, İran'da dinin ve
dinadamlannın toplum içindeki tarihsel ve toplumsal işlevi so-
nucu halk hareketi dinsel bir görüntü kazandı. Ayetullah Humey-
.ni'nin bplgileri etrafında §avaşlm veren kesim yalnızca yığınla-
rın istemlerini yükseltmekle kalmadı; bir dereceye kadar bu an-
timonarşist ve antiemperyalist hareketi yönlendirdi, başrnı çekti.
TUDEH MK Birinci Sekreteri N. Kiyanuri'nin de belirttiği gibi *

İran'da eger,nen durumda olan İslam akrmr aleviliğin, ha|k ve
devrim hareketi ile gelenelrsel bağları vardır. İran'da tarih için-
de alevi dinadamları yabancı işgalcilere karşı yürütülen savaş-
iara defalarca katılmışlardır. A5nrca, kanlı Şah rejimi ilerici un-
surlarrn her çeşit çalışmasını engellediği dönemde, camilere açrk-
tan açığa saldrrmaya korktuğu için, yurtsever dinset gruplar ca-
milerde toplanarak halk yığınlarıyla ilişkilerini sürdürebilmişler,
diktatörlüğe ve emperyalizme karşı istemleri yığınlar arasrnda
yayabilmişlerdir.

Ama hareketin bu dinsel yönelimi, ona katılan başlıca güç-
leri, başta işçi sınıfi olmak ı|zere köylülüğün, şehir küçükburj.u-
vazisinin, aydınlarrn, öğrencilerin ve kadınların hareket içindeki
rolünü ortadan kaldrımamştır.

Şubat 1979 Devrimi'nin Aşamalan

Yığınların çıkarlarını birleştiren ve 10-11 Şubat ayaklanma-
sıyla doruğuna ulaşan halk hareketi 19?8-?9 döneminde üç aşa-
madan geçti.

Halkın hoşnutsuzluğunu yığınsal gösterilerle belirttiği ilk
aşamada, önce kimi ödünler vermeye hazırmış gibi davranan Şah
rejimi, 8 Eylül 1978'de Tahran'da yapılan gösterilere ateş açtrr-
dı ve 4.000'i aşkın insan öldürüldü.

Bu olaylardan kısa bir süre sonra, hatta herkesin oyunu
Şah'rn kazandığrnı düştinmeye başladığı sırada hareket, işçi sını-
fının giriştiği güçlü grevlerle yeni bir aşamaya ulaştı. Önderliği-
ni petrol sanayii proletaryasmm yaptığı, işçi, devlet memuru, ay-
dın, öğrenci vb. tüm emekçileri kapsamına alan grevler, temel sa-
nayi dallarrnr, ulaşrm, ticaret, hiaııetler ve eğitim alanlannı et-
kileyerek rejimi köktinden sarsmaya başladı. Şah ve emperyalist-
ler ancak askersel bir hiikümeti işbaşına getirerek bu hareketle-
ri engelleyebileceklerini düştiııdüler. Oysaki bu durum yeni hoş-
nutsuz yrğınların, örneğin köylüerin de harekete katılmasrndan
başka bir işe yaramadı. Köylüler milis kuwetleri oluşturdular;
büyük toprak sahiplerinin topraklarına ve üretim araglanna el
koydular, kendi yönetsel organlannı oluşturmaya başladrlar.

Askersel hükiimetle duruma egemen olamadığını gören Şah

* Bkz. N. Kiyanuri, "Halk Dcvriminde Yeni Bir Aşamanrn Başlangıcı", Ba-
rrş ve Sosyalizm Sorunlarr, Sayı, Is79/4.
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ve ABD emperyalistleri, yeniden sivil bir hükiirnete, hatta kimi
ödünler vermeye hazır gibi görünen bir hükiimete dönerek, bıı-
nun gerisinde şiddetli bir askersel darbe hazırlığına giriştiler.

N. Kiyanuri'nin belirttiği gibi TIJDEH, Ocak ayr başlarında
Ayetullah Humeyni'ye gönderilen mektupta ve MK'nin 13 Ocak'-
ta yayımlanan bildirisinde, halkın silahlı direnişe ve rejimin ken-
disine dayatmak istediği iç savaşa hazır olmasr için çağnda bu-
lundu. Diğer devrimci güçlerin de desteklediği bu çağrının ne ka-
dar yerinde ve zamanında olduğunu kısa sürede yaşam doğrula-
dı. Şah'ın muhafız birlikleri bir darbe denemesine giriştiklerinde
halk hazırdı. Darbeye karşr hava kuwetlerinde de ayaklanma baş-
gösterdi; 10-11 Şubat'ta genel silahlr ayaklanma utkuya ulaştr.
Şah yönetimine son verildi; emperyalist egemenlik ciddi bir dar-
be yedi ve erk ulusal demokratik güçlerin eline geçti.

Genel ayaklanmanın utkuya ulaşmasıyla iki nokta açık bir
biçimde ortaya kondu:

- Emperyalizme ve diktatörlüğe karşı direniş, harekete ka-
tılan güçler a_rasındaki politik anlaşmazlrklara, toplumsal eşitsiz-
Iiklere ve dinsel farklılıklara iistün geldi.

- Yıllar boyunca dayatılmış olan Amerikan taraftarlığı ve
Sovyet düşmanlığrna karşın halk hareketi açıkça Amerikan aleyh-
tanydı; buna karşrlık Sovyet ya da sosyalizm aleyhtan bir tek
olay görülmedi.

Şubat 19?9 Sonrası Devrimci Dönüşümler ve
Humeymi'nin Rolü

Halk ayaklanmasınrn utkuya ulaşmasından bu yana geçen
süre içinde Humeyni önderliğindeki dini gruplar antiemperya-
list savaşımln nesnel istemlerinden kimilerini yerine getirebildi-
ler. İran CENTO'dan çıktı; Amerikan askersel ve haberalma üs-
leri kapatıldı; petrol konsorsiyumuyla ttim ilişkiler kesildi; Filis-
tin Kurtuluş Örgütü tanındı; İsrail ile ilişkiler kesildi; İsrail, Ro-
dezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşr ekonomik boykot
uygulanmaya başlandı; özel bankalar, sigorta şirketleri, enerji,
madenler, uçak, otomobil, gemi endüstrileri, metalürji dalındaki
işletmeler ve hafif endüstri dallarındaki kimi işletmeler devlet_
leştirildi.

Halk hareketi sırasında ve sonraki gelişmelerde Humeyni'nin
kişiliğinde simgelenen İsbmi hareket, yrğınları emperyalizıne ve
monarşiye kaşı birleştiren bir rol oynadı. İran halkının /o BO'i,
ezilen yığınlarr, yoksul Müslümanları koruduğu için Humeyni'nin
arkasrnda yeralıyorlar. İran işçi sınrfının partisi TUDEH de Hu-
me5rni'yi, programının antiemperyalist, antimonarşist, halk de-
mokrasisinden yana olan özü ve ezilen yrğınlardan yana köklü
ekonomik ve sosyal değişiklikler öngördüğü için destekliyor. Şu
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anda Humeyni'nin yaptıkları Marksişt devrimci güçlerir_ı amaçla-
dıkları ile çakışıyor. *

TUDEH Merkez Komitesi Organı Mardom'un 3 Ocak 1980
günlü sayrsında Humeyni tipi din anlayışı üzerinde önemle. du-
ruiuyor; yaratıcr, kalıplardan kaçan Marksizm'in, "müstakberin"e
(burjuvaziye, büyük toprak sahiplerine, kapitalistlere, sömürü-
cülere, vb.) karşı içtenlikli bir savaşım platformuna ve Kuran'ı
da bir toplumsal savaşlm manifestosuna dönüştürmüş olan Hu-
meyİıl gibi büyük bir devrimci dinadamını hiçbir zaman "toplu-
mun uyuşturucusu" diye nitelemeyeceği betirtiliyor. Mardom'da
Humeyni'nin Noel öngünlerinde verdiği demeçte yeralan, «Ey ki-
liselerin pederleri ve İsa'nın izleyieisi dinailamları, gözünüzü
açın; ayağa kalkın ve dünyanın ezilmiş halklarrnı, "müstakbe.
rin"e karşı güçsüz düşmüşleri (mustazafin) destekleyın ... ve bif
kez için kiliselerinizin çanlarının ezilmiş İran halkının savunma-
srnda ve ezenleri krnamak için çalmasına izin verin.» sözlerine
önemle işaret ediliyor.

Banş ve §osyalizm Sorunlan dergisi bünyesinde TUDEH MK
üyesi G. Galarig, TKP'nin dergideki temsilcisi Kemal Kervan ve
Prof. R. Ahramoviç'ten oluşan uluslararası çalışma grubu şu sap-
tamayı yapmaktadır: **

İran'da. dini gruptann üstlendikleri görevler, dinin devrime
hizmet etmesi, Afganistan devrimindekinden çok farklıdır. Afga-
nistan emekçi halkınrn öncü partisi ADHP önderliğinde utkuya
ulaşan Afganistan devriminin ekonomik ve sosyo-politik amaçla-
rı başindan açıktır. Öte yanda, Afganistan'da devrimci darbe sı-
rasrnda ulusal bunalım İran'da olduğu gibi keskinleşmemişti; iş-
çi sınıfı ve diğer emekçi yığınlar açıkça belirlenmiş amaçlar uğ-
runa aktif bir savaşrm içinde değildiler; nüfusun önemli bir ke-
siminde devrimin toplumsal özgürlük ğetireceğine ilişkin toplum-
sal bilinç henüz gelişmemişti. Uluslararası çalışma grubu, bu bi-
tincin gelişmesinin köklü toplumsal-ekonomik değişmelerle birlik-
te, yığınların gerçek bilinç düzeyinden, gelenek -ve göreneklerin-
den soyutlanmamış, sürekli potitik çalışmaya bağlı olduğunu da
belirtmektedir. Afganistan'da, bu koşullarda, gerici güçler dini
karşıdevrim silahı olarak kullanmaya çalışmakta ve krsmen de
başarrlr olabilmektedirler.

§rnrf Savaşımı Keskinleşiyor

Şah'a karşr aralarındaki politik ayrrlıklara karşın antimo-
narşist ve antiemperyalist bir konumda birleşen yığrnlar, yeni

* Kiyanuri ile Röportaİ, Information Bulletin, 4/1980, s. 33.
t* "Ortadoğu'da Politik Kaymalar: Kökleri, Etkenleri, Eğilimleri", B§§, Şu-

bat 1980.
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İran'ın kurulmasr döneminde giderek farklılıklarınr daha belir-
gin bir blçimde ortaya koymaya başladılar. TUDEH, Şubat-Mart
1979idaki MK Pleinumu'nda, devrim sonrasl güçlükiere işaret et-
ti; devlet mekanizma§ında, orduda, poliste ve ekonornide emper-
yalizmin ve gericilerin halen uzantılarr olduğunu; uzlaşmacı mas-
kelerinin arduıda, hareketi geriletme planlan yaptıklarını; geçi-
ci hükümetin ancak emekçi yrğınların istemlerini yerine getire.
rek, emperyalist egemenliğin ve Şah despotizminin kalıntrlarınr
temizleyerek ülkenin olusal bağımsızlığını ve bölgesel bütünlüğü-
nü koruyabileceğini belirtti. * Ancak, ezilen yığınların yükselen
savaşıml döneminde erke gelen ve burjuva liberal kesimlerin uz-
laşmacı politikasını güden M. Bazargan'rn geçici hükümeti bu gö-
revleri göğüsleyemezdi. Halk hareketi içinde yeralan devrimci yı-
ğrnlar, devrimiıı, liberal burjuvazinin srnrrlr sınrf çıkarları çerçe-
vesine oturtulmasına izin vermediler; geçici hükümet di§tü ve
Humeyni'nin emriyle Devrim Konseyi ülkenin yönetimini ele al.
dı. TIIDEH MK bu değişikliği, İran halkının antiemperyalist dev-
riminin devamı ve gelişimi açrsından önemli bir adım olarak ni-
telendirdi. **

B§§'nin uluslararası çalrşma grubu, bugün İran'da çok sayr-
'da politik grup ve eğitim içüıde iki temel politik çizgiyi belirliyor:
Devrimciler ve refoımistle1. İşçi sınıfı, yoksııl köylQlük, orta bur-
juvazinin yurtsever kanadı, ilerici aydınlar ve öğrenciler fark-
lı biçimlerde olmakla birlikte devrimci çizginin temel istemlerini
desteklemektedirler. Çalışma grubu, bu çizgi içinde soldaki dev-
rimci-demokrat örgütlere ve TUDEH'e önemli görevler düştüğü-
ne işaret ediyor. Devrlmci çizginin-istemleri devlet aygıtının ve
ordunun yeniden biçimlendirilmesi, tüm ilerici güçlere özgürlük
verilmesi, ekonomide emperyalist bağımlılığın kaldırılma§, kamu
sektörünün geliştirilmesi, büyük özel sermayenin devletleştiril-
mesi, emperyalizmin dayattığı ttim anlaşmalardan çıkılması,
emekçi yığınlann yaşam koşullannın iyileştirilmesi, bağlantısız-
lar hareketi içinde antiemperyalist bir dış politika izlenmesidir.

Liberal burjuva gruplar ise her konuda daha rlımlı bir politi-
ka izlenmesine taraftardırlar. Liberal burjuvazi, çeşitli konularda
gerici ve errlperya|iarı yanlısı güçlerle işbirliğine girme eğilimin-
dedir.

Politik sahnede önemli ağırlığı olan Humeyni ve çevresinde-
ki dinadamlarr ise şimdiye kadar dövrim hareketi içindeki güçleri
birleştirici ve emekçi yığınlarrn çıkarlarını savunan bir politika
uygulamrşlardrr. Humeyni sağ unsurların devrimi geriletme ça-
balannr engellemiş; kitap yakma, ilerici kuruluşlara ait yerleri

* İran, Halk Partisi -TUDEH- MK Bildirisi, Information Bulletin, 1/1980,
s. 1,ü1.

** TUDEH MK Bildirişi, Information Bulletin, 2/1980, s. 51.
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yağmalama gibi gir§imlere karşı kesin tavır almş, Kürdiştan ile-
rici hareketi ile birlik çağnsını yinelem§tir.

Ancak, Humeyni ve çevresindekilerin ilerici potansiyelinin sr-
nrrlarr vardır. Humeyni'nin çevresinde geçmişte Şah'a karşı tek
söz söylememiş ve şimdi de Amerikan emperyalizmine karşr tavır
almayan dinadamları da yeralmaktadrr. Devrimin gerilemesi; sağ-
İslam unsurlarrn ve gericilerin güç kazanmasr hölö olanaklıdır.
Bu durumda karşıdewimci bir ortam oluşabilir. TUDEH MK Bi-
rinci Sekreteri N. Kiyanuri, or,duntın şu anda temelde Şah'ın or-
dusuyla aynı olduğuna önemle işaret etmektedir. * Çalışma gru-
bunun tartşmasında da ele alrndığı gibi, emperyalist etki altrnda
olan Şah'ın ordusu, tüm ulusun desteklediği genel ayaklanmaya
bile hava kuwetlerine bağlr bazı birlikler dışında katrlmamıştrr.
Bunun nesnel nedenleri vardır: askerler Şah'a olan bağlılrklarrn-
dan ötürü özel olarak seçilmişlerdir; diğer katmanlara kıyasla ay-
rrcalrklarr vardrr; askersel birliklerde gizli polisin ve CIA'nrn faa-
liyetleri yoğundur; askerlerin sürekli antidemokratik ve antiko-
münist propagandayla beyinleri yıkanmaktadır. TUDEH, Şah'ın
ordusunun kökünden değiştirilmesinin dewimei hareket aç§ın-
dan yaşamsai önem taşıdığını sürekli vurgulamıştrr.

İran devrimi yeni bir aşamaya getm§tir: tilkenin emperya-
lizmle bağlannr tümüyle koparmak; eski rejimin politik, ekono-
mik temelini ortadan kaldırmak sorunları gündemdedir. Devri-
min kazanrmlarrnrn derinleştirilmesi aşamaslna, Şubat 1979 ha-
reketini desteklemiş olan güçlerin tümü katrlmayacaklardrr. Ha-
reketin en sağında yeralan unsurlar, eski rejimden kalma gerici-
lere yaklaşarak devrimin demokratik içeriğinin derinleştirilmesi-
ni engellemeye kalk§abilirler. Karşıdevrim tehlikesi eiddidir. Ya-
kındoğu'daki jandarmalrk rolüne güçlü bir darbe indirilen ABD
emperyalizmi İran devriminin derinleşmemesi için elinden gele-
ni yapacaktır.

İran'da toplumun demokratik yönde gelişmesini sağlayacak,
bilimsel temellere dayanan programa sahip biricik parti TUDEH'-
tir. TIIDEH, ortak bir program temeli üzerinde, halk güçlerinin
birleşik devrimci cephesini yaratmayr, ve devrimci dönüşiimlerin
sonuçlarrndan en geniş yrğınlarrn yararlanmasrnı sağlamayi
amaçlamaktadrr. Parti, böyle bir cephenin oluşturulması için
program önerilerini 1979 Şubat-Mart aylarında hazırlamrş; dev-
rimei, ulusal ve barrşsever tiim güçlerin en geniş birlikteliğini
sağlayacak diğer önerileri de tartışmaya l:azır olduğunu belirt-
m§tir. ** TUDEH MK 16. Plenumu, Parti üyelerine ve seırıpati
zanlanna, gerçek devrimci tüm güçlerle, özellikle Humeyni'nin

* N. Kiyanuri ile Röportaj, Information Bulletüı, 22/lg7g, s. 53.
,ı* TUDEH MK Bildirisİ, Information Bulletin, 1/1980, g. 16.
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önderliğindeki aktif devrimci güçlerle birleşme görevini vermiş-
tir.

Ni,i(usun yarrdan fazlasrnr Azerilerin, Kürtlorin. Türkmenle-
rin, Arapların ve Belucilerin oiuşturduğu İran'da, TUDEH'in ve
diğer devrimci-demokrat parti ve örgütlerin azrnlıklar konusun-
daki tavrı en geniş cephenin oluşturulmasr açrsrndan önem taşr-
maktadır. TUDEH, çokuluslu bir ülkede ulusal birliğin ancak
halklar arasında karşılıklı saygı ile sağlanabileceğ,i inancrndadır.
Buna bağlı olarak, merkezsel bir.hükümetin otoritesi altında her
ulusun idari ve küitürel bağımsızlığa kavuşmasından, kendi dilin-
de eğitim görmesinden, dilini, kültürünü geliştirebilmesinden ya-
nadır.
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