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ı E;rlül 1939. 
tnsanlı~ın büyük felaketlere sürüklendi~i 2.Emperyalist payl~ 

şım savaşının başladı~ı gün.Emperyalizmin kudurmuş köpe~i Hitler 
JAŞ!ZMİN!N Polonya sınırlarını aşarak yeni maceralara kendisi ile 
biDlikte insanlı~ı sürükledi~i gün.Bugün 1 ~lül 1979 günü aradan 
40 yıl geçmesine ra~en insanlık hala bu günü,yarattı~ı tahribat
ları yaşayarak Emperyalizmi ve onun kudurganlı~ı Faşizmi lanetla
yerek anıyor. 

32 milyon ölü,35 milyon yaralıyı arkasında bırakan,milyonla~ 
ca ev,işyeri ve ekonomik de~erlerin tahribine yol açan,dünya nüfu 
sunun %SO'ini kapsayan 61 ülkeyi ve 22 milyon kilometrekare ı i k 
bir alanı kapsayan,6 yıl süren 2.Emperyalist paylaşım savaşı em
peryalizmin insanlık için korkunç planlarını,saldırganlı~ını ve 
gericili~ini bir kez daha kanıtladı. 

Ancak;Emperyalizmin bu barbarlı~ı insanlı~ın gelişimi önünde 
ki engelleri daha parlak bir şekilde göstererek,insanlı~a yönelen 
bu saldırı savaşı kendi karşıtını kaçınılmaz olarak güçlendirdi. 
Dünya barışının kararlı savunucuları ve uygulayıcıları alan sosya 
listlerin barış politikasının önemi ve do~rulu~u yaşam bir kez 
daha ~aaıtıadı.Dünya savaşına,emperyalizmin saldırgan ve savaş 

kışkırtıcısı politikasına karşı Dünya barışını koruma ve güçlendir 
me için savaşımın gereklili~i kendisini dayatarak bu savaşım ken
disini dünya ölçüsünde geniş alanlarda gösterdi. 

1949 yılında Paris ve Prag'da bütün engellemelere ra~men ay
nı anda toplanan Dünya barış güçleri DUNYA BARIŞ KONS~Y!'ni kura
rak emperyalizmen saldırgan savaş politikasına karşı barışı koru
ma yolunda ileri bir adım atıldı. 

Dünya Barış Konseyi kısa zamanda çalışmalarını geniş alanla
ra yayarak barış cephesinin güçlenmesine ve yı~ınsallaşmasına 'ö
nemli katkıda bulundu.l955 yılında dünya ölçüsünde nukleer silah 
yapımına karşı açılan kampanya sonucu toplanan 500 milyon imza ba 
rış savaşımının kısa sürede vardı~ı boyutları göstermektedir.Bu -
nunla birlikte çeşitli uluslararası toplantı ve konferanslar,y ~
~ın eylemleri ve gösteriler ile Dünya Barış Konseyi dünya barışı
nı koruma yolunda günümüze dek kararlı savaşımını sürdürerek Ba
rış cephesinin güçlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur.l ~lül 
Dünya Barış Günü de Dünya Barış Konseyinin bu do~rultuda verdi~i 
savaşımın bir ürünu olarak kabul edilmiştir.Ve 1 ~lül Dünya Barış 
Günü'nde başta sosyalistler olmak üzere tüm dunya barış güçleri 
barış için savaşımı daha da ileri boyutlara vardırarak kalıcı bir 
dünya barışı için ileri mevziler elde etmektedirler. www.a
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r. Bugün lJ.O yıl sonra 2.Eınperyalist savaşın yıkımını çok geriler 
de birakacak ve dolaysız insan nesline yönelecek olan nükleer sa
vaş tendidine,emperyalistlerin yeni bir dünya savaşı özlemlerine 
karşı dünya barışının korunupu geliştirilmesi başta sosyalistler 
olmak üzere tüm barış güçlerinin ivedi demokratik ödevidir.Barış'ı 
koruma ödevi canalıcı bir sorun niteli~ini korumakta hatta dayat -
maktadır. 

Bu anlamda 1 ~lül Dünya Barış gününde barış sorununu gündem
leştirmek,bunun önemini ve hedefini kavratmak,yı~ınları bu konuda 
duyarlı kılmak gerekir. 

Kuşkusuz barış sorununu koyarken barış politikasının temeli, 
perspektifi,emperyalizmin saldırganlı~ının teşhiri ve barış için 
savaşımın önemini bir bütünlük içinde işlernek gerekir. 

BARlŞ SA V AŞ IMININ TEMELİ; , 

LENfNfST BARIŞ İÇİNDE YANYANA YAŞAMA POLİTİKASI. 

Emperyalizmin saldırganlı~ına ve savaş kışkırtıcılı~ına karşı 
dünya barışı için savaşımın temelini Leninist barış içinde yanyana 
yaşama politikası oluşturmaktadır.Bu anlamda barış savaşımının öne 
mini ve hedefini kavrayabilmek için barış içinde yanyana yaşama P2 
litikasına kısaca de~inmekte yarar vardır. 

Barış içinde yanyana yaşama politikası Lenin tarafından 1917 
Ekim Devrimi sonrası geliştirilmiş,genç Sovyet Devletinin dış po
litikasının temelini oluşturmuştur.Bu politika bugün dünya Sosya -
list Sisteminin dış politikasında karrarlıca uygulanarak emperya -
list sisteme karşı savaşıma yön vermekte ve insanlı~ın gelişimine 
büyük katkılarda bulunarak do~rulu~u yaşam tarafından hergün kanıt 
lanmaktadır. 

!ki sistem(Emperyalist-Sosyalist) içinde yer alan devletlerin 
karşılıklı hak eşitli~ine,birbirlerinin iç işlerine karışmamaya,her 
ülkenin toprak bütünlügüne saygıya,devletler arasında karşılıklı 
çıkara dayalı ekonomik,kültürel v.b.alanlarda işbirliğine ve her 
ulusun kendi sorununu kendisinın çözmesine kayıtsız şartsız uyma 
temeline dayalı barış içinde yanyana yaşama politikası Lenin tara
fından "EMPEHYAL!ZME KARŞI SAVAŞIMIN ÖZGUN B!R B!Ç!M!" olarak ge
liştirilmiştir.(Barış içinde yayyana yaşama.LEN!N.Ser Yay.) 

Toplumsal yaşamda üretici güçlerin gelişmesinde engel olan 
özel mülkiyete dayalı ilişkiler aynı zamanda genel olarak insanlı
gın gelişimi önünde engel durumundadırlar.Bu ilişkileri ayakta tu
tabilme ve uzun süreli kılabilmek için,karlarına daha fazla kar ka 
tabilmek için,insanları daha fazla baskı ve sömürü altında tutup www.a
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insanlı~ın ileriye yönelik gelişimini engellemek için özel mülki
yetin bütftn biçimlerinde oldu~u gibi özel mülkiyetin en yo~unlaş
mış toplum biçimi olan emperyalizm döneminde de tekeller egemenlik 
lerini zor,şiddet,savaş yolu ile ayakta tutmayı kendilerine temel 
politika edinmişlerdir.~peryalizmin askerileşmiş ekonomiye dayan 
ması ve sermayenin uluslararası bir niteli~e bürünmesi bu anlamda 
savaşları da buna uygun olarak dünya ölçüsüne çıkarmaktadır.Bunun 
içindir ki emperyalistler varlıklarını sürdürebilmek için savaşla 
ra-dünya savaşına-güvenirler.Çünkü;Sosyalist toplumun hızlı ve u
yumlu gelişiminin insanların refah düzeyini yükseltmesi ve bunun 
dünya ölçüsünde somut olarak görülmesi Dünya barışı koşullarında 
sosyalizmin önce ekonomik,buna ba~lı olarak diplomatik,kültürel ve 
b.bütün alanlarda emperyalizme karşı kesin zaferini sa~lar.Bu yüz 
den Lenin' in de belirtti~i gibi "SAVA§ KUNDAKÇILAIÜ SAV ~ŞA GÜVENİR 
BIZ BARIŞA GÜVENİYORUZ". 

!şte kalıcı bir dünya barışı sa~lamak için dünya ölçüsünde ka 
rarlıea sürdürülen savaşımın dayandı~ı temel budur.Dünya devrim sü 
recinin temel gücü Dünya Bosyalist Sisteminin bu temel üzerinde 
yükselen kararlı dış politikası bugün emperyalizmi daha da köşeye 
sıkıştırıyor.Bu yüzden de emperyalizm saldırganlı~ını gizleyebilme 
için bugün de~işik yöntemlerle barışçı görünüme bürünmek istiyor. 

Ancak; Emperyalistlerin kendilerini gizlemek için büründükle
ri görünümler,sürdürdükleri bütün çabalar başta Sosyalist Sistem 
olmak üzere dünya barış güçleri tarafından boşa çıkarılıyor.Bu a
landa sosyalist Sistemin Leninist temel üzerindeki barış politika
sı dünya halklarına,genel olarak insanlı~a,gelişimi önündeki engel
leri aşmak için uygun koşullar hazırlıyor,yeni ufuklar açıyor.Bu du 
rumda emperyalizmin saldırgan ve savaş kışkırtıcı politikası gerile 
mekte,sosyaliEm dünyada yeni mevziler kazanmaktadır.Kararlı barış 
politikası ile dünya barışını koruyup geliştirme ve güvence altına 
almak için yeni mevziler elde edilirken emperyalizm hergün yeni bir 
alandan mantar gibi fışkıran ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımla 
rı ile kovuluyor. 

Leninist temel üzerinde barış politikasının önemli bir yerini 
bu anlamda emperyalizmin savaş kışkırtıcı,saldırgan politikasının 
teşhiri oluşturmaktadır. 

EMPERY ALİZMİN SALDIRGANLIGI VE SAVAŞ KIŞKIRTICILIGI 
Barış savaşımı emperyalizmin saldırgan ve savaş kışkırtıcı po 

litikasını teşhir etmeyi,bütün insanlık için yaptı~ı hesapları boşa 
çıkarmayı gerekli kılmaktadır.Bu anlamda emperyalismin saldırganlı 
~ını yaratan onun savaş kışkırtıcı politikasının temelini oluşturan www.a
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ekonomik yapının kaçınılmaz sonuçları olan dünya sava,ına karşı 
barış politikasının gereklili~i daha da somutlaştırılabilir.Ea
peryalizmin bugün yaratmak istedi~i,bunun için yo~n çabalar sar
fetti~i dünya savaşı,saldırgan yayılmacı politikanın do~al bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.Emperyalizm döneminde iki dünya 
savaşına tanık olmuş,bu savaşlarda milyonlarca insanın ölümü,bir 
o kadar işgücü ve ekonominin tahribini yaşayan insanlık için em
peryalizmin saldırganlı~ı b8gün daha bir önem göstenmektedir. 

Oretim ve sermayenin yo~laşmasında,tekellerin ortaya çık
ması ve sermayenin uluslararası bir nitelik kazanmasında,sermaye 
ihracının özel bir önem kazanması,banka sermayesinin ve sına~ ser 
mayanin bütünleşerek mali oligarşinin oluşması ve dünyayı yenidan 
paylaşma e~iliminin do~asında ~fadesini bulan emperyalizm,çürü~ 
müş asalak kapitalizmdir.Çürüyen asalak kapitalizmi ayakta tuta
bilmek,daha fazla sömürü ve baskı,daha fazla kar elde etmek için 
tekeller ekonomiye militer bir nitelik kazandırırlar.Bu,aynı za
manda çürüyen,asalak kapitalizm olan emperyalizmin saldırganlı~ı 
nın temelini oluşturan askerileşmiş ekonominin somut ifadesidir. 

Emperyalizmin çünüyen asalak kapitalizm olması aynı zamanda 
ekonominin askerleştirilmesinin nedenini oluşturmaktadır.Çünkü;Çü 
rüyen asalak kapitalizmi ayakta tutmak,dünya halklarının zorla bas 
kı altına alarak egemenli~ini pekiştirrnek için şiddete,savaşa başvur 
mak gerekir.Sermayenin uluslararası niteli~iniden ötürü bu şiddet 
ve savaş politikası dünya ölçüsünde do~al olarak sürdürülür.Bu po 
litika ile bir yandan emperyalizmin ayakta tutulması amaçlanırken 
di~er yandan askerileşmiş ekonominin işlemesi,silah sanayinin ge
lişmesi için uygun koşullar ve pazarlar oluşturulur.Bugün emperya 
list devletlerde sürdürülen hızlı silahianma ve silah sanayinin 
ülke ekonomisindeki yerine bakıldı~ında bu durum daha açık görül
mektedir. 

Bugün ABD ekonomisine yön veren tekellerin en karlı müşteri
sinin "savunma" bakanlı~ı olması,emperyalist devletlerde nsavunma" 
giderlerinin hızla artması,bu harcamaların bütçeye yükledi~i a~ır
lı~ın sa~lık,eğitim vb.insan yaşamı için zorunlu harcamalardan çok 
düşük oldu~u dikkate alındı~ında emperyalizmin askerileşmiş ekono 
misi daha somutlaşmakta,bunun nedeni ve hedefi açık olarak kendini 
göstermektedir.Bu durum aynı zamanda emperyalizmin geri kalmış ve 
gelişmekte olan ülkelere egemenli~ini saglamakta,bu Ülkeleri emper
yalizme bagımlılılaştırmada önemli bir yer tutmaktadır. 

Emperyalestlerin dünyayı yeniden paylaşmak için yarattıkları 
l.dünya savaşı,dünyadaki tek sosyalist devleti.,bununla birlikte 
sosyaliz~ ve barış politikasını ortadan kaldırıp dünya egemenli www.a
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~ini yeniden kurmak ve dünyayı yeniden paylaşmak için yaratt~kla
r~ 2.dünya savaş~ emperyalizmin dayand~~~ ekonomik temel üzerinde 
yikselen sald~rgan,yay~lmac~,savaş k~şk~rt~c~ politikan~n kaç~n~l 
maz bir sonucu olarak ortaya ç~km~ş ve insanl~~~n gelişimine a~~r 
darbeler indirmiştir.Bugün bu politikaya karş~ güçlü bar~ş cephe
sinin kararı~ ve sab~rl~ savaş~m~ ile dünya bar~ş~n~ sa~lamada ö
nemli ad~mlar at~lm~şt~r.Kuşkusuz dünya ölçüsünde emperyalizm var · 
oldukça savaşlar kaç~n~lmaz olarak kendisini dayatacakt~r.Ancak 
emperyalizmin savaş k~şk~rt~c~ politikas~n~n temeline yönelmek,bu 
nu işlemez hale getirmek için savaş~m~ güçlendirmek,dünya savaş~
n~ yaratacak koşullara yönelik olma niteli~inden ötürü yeni bir 
dünya savaş~n~ önleyebilecektir.Çünkü dünya savaş~n~ yaratacak ko 
şullara yönelmek ve bunda başar~lar elde etmek kaç~n~lmaz olarak 
bu olguyu yaratacak koşullara karş~ dünya savaş~n~ önlemenin ko
şullar~n~ sonuç olarak güçlendirecektır.Hareketin d~~~nda hiçbir 
olgunun mutlak olmad~~~n~ dikkate al~rsak bunun olanakl~l~~~ ve 
önemi aç~kl~k kazanmaktad~r. 

Bu anlamda emperyalizmin yeni bir dünya savaş~ özlemine karş~ 
sald~rgan,yayılmac~,savaş k~şk~rt~c~ politikas~na karş~ dünya ba
r~ş~n~ koruyup güçlendirme savaş~m~nda emperyalizmin bu politika
s~n~n teşhir edilmesinin önemi büyüktür.Kuşkusuz bu önem'genel o
larak bar~ş politikas~n~n önemi ile bir bütünlük göstererek anti 
emperyalist savaş~mda bar~ş politikas~n~n bir parças~ olarak ken
disini hissetirir. 

GÜNilMÜZDE BARIŞ POLİTİKASININ öNEMl 

Bilim ve tekni~in ileri boyutlara alaşt~~~ günümüzde do~abile 
cek yeni bir dünya savaş~ dolays~z insan nesline yönelecektir. 

2.JJünya savaş~ndan sonra sald~rgan yüzü.-·' bir kez daha aç~~a 
ç~kan emperyalizm bu sald~rganl~~~n~ kamufle etmek için yeni yön
temlere başvurdu.Savaş~n do~urdu~ korkunç y~k~m ve felaketler Hi 
roşima'da,Nagazaki'de patlayan atom bombalar~n~n yarattg~ durum 
savaş sonras~ sm~yalizmin bir sistem olarak artaya ç~kmas~ Leninist 
baraş içinde yanyana yaşama politikas~ temelinde bar~ş politika
s~na yeni bak~ş aç~lar~ getirdi. 

DÜnya ölçüsünde sosyalizmin bir sistem olarak ortaya ç~kmas~ 
hiç kuşkusuz dünya bar~ş~ için en önemli etkendir.~üçler dengesin 
deki bu olumlu de~işme emperyalizmin savaş k~şk~rt~c~l~~~ ve sal~ 
d~rganl~~~na karş~ bar~ş güçlerinin-ki bar~ş~n en kararı~ savunu
cular~ ve uygulay~c~lar~ sosyalistlendir-dünya ölçüsünde etkinli-www.a
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~ini duyurmasını,emperyalizmin saldırgan politikasında yeni de~işim 
leri ve yöntemleri sonuç olarak çıkardı. 

Savaşın yarattı~ı felakete karşı savaş aleyhtarı kesimler sos 
yalistlerin dışında da gelişerek barış savaşımı dünya ölçüsünde ge 
niş bir cephe oluşturdu.Bunun en somut göstergesi 1949 yılında ku 
rulan DÜNYA BARIŞ KONSEY!'dir.Dünya Barış Konseyinin kuruluşu barış 
savaşımının yı~ınları kucaklamasında,insanlı~ın gelişimi önündeki 
emperyalist savaş tehdidine karşı önemli bir adım olarak savaşımın 
yayıldı~ı alanı somutlaştırıyordu. 

Savaş sonrası egemenliklerini sürdürme için emperyalistlerin 
hazırladıkları yeni plan,sosyalist sisteme karşı SO~UK SAVAŞ poli 
tikası idi. 

So~uk savaş politikasının temelini saldırgan yüzlerini kamufle 
etmek,uluslararası ilişkileri sürekli gerginleştirerek yumuşamayı 
ve Leninist barış içinde yanyana yaşama politikasının uygulama ko 
şullarını kısıtlamak,her alanda sözkonusu Leninist politikaya uy

gun işbirli~ini engellemek,giderek askerileşmiş emperyalist ekono 
milerinin işlemesine koşul hazırlayarak,hayali nkomünizm" tehdidi 
yaratarak askeri-ekonomik "işbirli~iu örgütleri kurarak geri kal
mış,gelişmekte olan ülkeleri baskı altında tuturak ba~ımlılaştırma 
oluşturuyordu.So~ savaş politikası ile "komünist0 tehdide karşı 
savunma görünümünde saldırı için koşul hazırlanmak iatenmiştir.Bu 
dönemde oluşturulan NATO,~ENTO,SEATO,ANZUS vb.askeri saldırı pakt 
ları ile bu isteme uygun somut örgütlenmeler ve çalışmalardır.Bir 
yandan saldırı için bu örgütlenmelere gidilirken,di~er yandan bu 
örgütlenmeler içinde yer alan ~eri kalmış,gelişmekte olan kapita
list ülkelerde askeri üsler yerleştirilerek bu ülkelerin "savunma" 
harcamalarında artış sa~lanarak uluslararası emperyalist silah te 
kellerine yeni pazarlar sa~lanmıştır.l950-1957 yılları arasında 
NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarındaki üç kat artış emperya 
lizmin saldırgan yayılınacı so~ savaş politikasının somut göster 
gesidir. 

Savaş sonrası oluşan ve bugünde varlı~ını daha büyük ölçüde 
sürdüren bilimsel,teknolojik gelişmelerin emperyalistlerce silah 
sanayiinde kullanılıp yeni nükleer-kıtalararası kitle kırım silah 
larının yapımına hız verilip geliştirilmesi,do~acak bir dünya sa
vaşında bu silahların kullanımı ile savaşın insan nesline yönelme 
sinin kesin koşullarının belirmesi barış politikasının günümüzdeki 

öneminin önemli bir yanını oluşturmaktadır.Hiroşima'da,Nagazaki'de 
patlatılan atom bombalarının bugün hala etkisini sürdürdü~,patla www.a
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dı~ı anda 200 bin insanın bir anda yok edilmesini sa~ladı~ı düşü
nülürse bugünkü silahların yarataca~ı etki hiçte ola~anüstü bir du 
rum de~ildir.Kaldı ki,bugünkü nükleer silahların kullanımının in 
sanlık için yarataca~ı korkunç felaket bilim tarafından kanıtlan
mıştır. 

Yeni koşullara uygun barış savaşımı Leninist temel üzerinde 
başta sosyalistler olmak üzere dünya devrimci süreci ve tüm dün
ya barış güçlerince sorunun öneminin bilinciyle karraryıca sürdü
rülmektedir. 

Dünya barışının en kararlı savunucuları olan sosyalistler bu 
politikalarını 1957 Komünist Partileri Moskova toplantısı sonuç 
bildirisinde şu şekilde somutlaştırmaktadırlar;"Komünist partiler 
barış için savaşmayı birinci görevleri sayarlar.Barış isteyen bü
tün güçler ile birlikte savaşı önlemek için ellerinden gelen herşe 
yi yapacaklardır"(Dünya Komü.Hark.Ortak Belgeleri). 

Barış savaşımı,başta sosyalist sistem olmak üzere dünya dev~ 
rimci süreci tarafından uluslararası ilişkilerde yumuşamayı amaç
layan detant,nükleer silahların yapımını ve kullanımını kısıtlama 
yı giderek silahsızlahmayı amaçlayan SALT görüşmeleri ile önemli 
mevziler elde etti. 

Dünya barış güçlerinin so~ savaş döneminde emperyalizmin 
bölgesel savaş ve saldırı politikasına karşı barış savaşımı,emper 
yalizme karşı çok yönlü va kararlı bir biçimde sürdürülerek emper 
yalizmin saldırganlığını dizginliyor,çöküşünü ve yok oluşunu biraz 
daha yakınlaştırıyor. 

Dünya Barış Konseyi'nin ABD emperyalistlerinin Vietnam'a sal 
dırılarını ve NÖTRON bombasının yapımına karşı kampanyası dünya öl 
çüsünde barış güçlerinin emperyalizme karşı başarısı ile sonuçlan 
dı. 

Sosyalist Sistemin kararlı detant politikası ile HELSINKİ so 
NUÇ BİLDİRGESİNDE (1975) uluslararası yumuşamayı sa~lama yönünde ö 
nemli bir adım atmıştır.tielsinki sonuç Bildirgesi ile LEN!N!ST ba 
rış içinde bir arada yaşama politikasının temel ilkeleri uluslar
arası bir antlaşma olarak kabul ettirilmiştir.Helsinki Sonmç Bil
dirgesi dünya halklarının hakların güvence altına alan uluslarara 
sı bir antlaşma niteli~indedir.Yine Helsinki oonuç Bildirgesi ile 
alınan kararların emperyalistler ve onların uşaklarınca uygulamaya 
sokulmaması barış savaşımında emperyalizmin yuzünü teşhir ederek 
savaşımın önemini açık bir şekilde yansıtmaktadır. www.a
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Bilahsızlanma yolunda S~syalist Sistemin 22 yıldır diplomatik 
düzeyde sürdürdü~ özverili savaşımı 1979 haziranında nükleer si
lahların karşılıklı yapımın ve kullanımını sınırlayan SALT-2 ant
laşmasının Sovyetler Birli~i devlet başkanı LEON!D BREJNEV ve ABD 
devlet başkanı J!MMY CARTER arasında imzalanması ile önemli bir a 
şamaya varmıştır. 

Kuşkusuz barış savaşımında Leninist temel üzerinde geliştiri 
len yeni bakış açıları ile varılan düzey barış savaşımının günümüz 
deki önemini somutlaştırmaktadır.Barış savaşımı sınıf savaşımının 
özgün bir biçimi olarak yaşamın her alanında geliştirilmesi gibi 
önemli bir görevin yerine getirilmesi,savaşımın yaygınlaştırılma
sı,öneminin vurgulanarak yı~ınsallaştırılması ertelenemez.Bu an -
lamda başını ABD'nin çekti~i emperyalist saldırı ve savaş kışkırtı 
cılı~na karşı başta Sosyalist Sistem olmak üzere tüm barış güzle 
rinin dünya barışını koruyup geliştirmek ve güvence altına almak 
için yürüttükleri özverili savaşım yaşamın tüm alanlarında anti em
peryalist savaşımın bir parçası ve özgün bir biçimi olarak sürdü
rülmelidir. 

Barış savaşımını küçümsemenin do~raca~ı kaçınılmaz sonuç em
peryalizmin saldırganlı~ına katkıda bulunmaktır.Çünkü barış savaşı 
mının yöneldi~i temel hedef emperyalizmin askerileşmiş ekonomik iş 
leyişidir.Bu yapıya yönelik barış savaşımı nesnel olarak emperya
lizmin varlı~ına,maddi önkoşullarına yönelmektir. 

Bu anlamda dünya barışı için savaşmak anti emperyalist savaşı 
mın özgün bir biçimi olarak ezilen halkların ulusal ve toplumsal 
kurtuluşları için savaşırolarına uygun koşullar hazırlayarak kurtu 
luşlarını çabuklaştırır. 

Dünya barışı için savaşım,kapitalist ülkelerin işçi sınıfının 
"kendi" burjuvazisi ile uzlaşmasını de~il,sınıf savaşımının bir bi 
çimi olarak bu savaşıma uygun koşulların hazırlanmasıdır. 

Dünya barışı için savaşmak,emperyalist sistem ile sosyalist 
sistem arasında uzlaşma de~il,emperyalizmin geriletilmesinin özgün 
bir biçimidir. 

vünya barışı için savaşmak,insanlı~ın gelişimi önündeki emper 
yalist tehdidin,saldırı ve savaş kışkırtıcılı~nın gemlenmesi,geri 
tilmesidir.Bu anlamda dünya barışı için savaşmak,aynı zamanda bir 
insanlık ödevidir. 

Işte bu koşullarda ve bu kapsamda Kürdistan'ın ulusal ve top 
lumsal kurtuluş savaşının: önünde anti emperyalist savaşımın bir 
parçası olarak dünya barışını koruma savaşımı bir sorumluluktur.Bu 
sorumlulu~ ve hareketimizin anti emperyalist niteli~inin kaçınıl 
maz bir sonucu olarak barışı koruma savaşımını ülke koşullarına uy 
gun biçimlerde sürdürmek,emperyalizmin Ortado~'daki saldırı ve sa 
vaş politikasını boşa çıkarmak,barış savaşımını dünya barış hareke 
tu ile bütünleştirmek görevi ile karşı karşıyayız. 
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