1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE EŞİTLİK,
ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ TALEBİMİZİ YÜKSELTELİM
1 EYLÜLDEN, 2 EYLÜLE 54 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBETTİ!
Hitler faşizminin Polonya’yı 1 Eylül 1939 tarihinde işgaliyle başlayıp, 54 milyon kişinin hayatını
kaybettiği, yine milyonlarca insanının yaralandığı aç, sefil yaşamak zorunda kaldığı 2.Emperyalist Paylaşım Savaşı 6 yıl sonra 2 Eylül 1945 tarihinde sona erdi… Hitler faşizminin yenilmesinden
sonra insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birisi olan bu savaşın unutulmaması için dünyanın
dört bir yanında 1 Eylül’ün Dünya Barış Günü olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır.

EMPERYALİST PAYLAŞIM SAVAŞLARI DEVAM EDİYOR...
2. Dünya savaşından sonra dünyada ortaya çıkan ekonomik ve siyasal süreç sonucunda dünya
savaşlarının yerini bölgesel ve/veya iç savaşlar
almıştır. Emperyalist ülkeler gelişmiş silah endüstrileri açısından bu savaşları bir pazar olarak
kullanmaktadırlar.
Yine bazı bölge ve ülkelerde etnik ve mezhepsel
farklılıkları körükleyerek yarattıkları çatışma ortamları sonucunda, doğrudan kendi güdümünde
oluşturdukları iktidarlar aracılığı ile o ülkelerin
doğal zenginlikleri üzerinden menfaat elde etmektedirler. 1 Eylül 2014 Dünya Barış Günü’ nün
yaklaştığı bu günlerde özellikle Ortadoğu’da yaşananlar bizzat ABD tarafından ortaya konulan
GOP ( Genişletilmiş Ortadoğu Projesi) projesin-

den bağımsız değildir.
GOP projesi bölgesel politikalar geliştirerek stratejik coğrafyalarda söz sahibi olma temeline
dayanmaktadır. Bu çerçevede ön plana çıkan
bölgeler Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve
Kafkasya ile Hazar Bölgesi’ni kapsayan alan olmuştur. Bu bölgelerin ön plana çıkmasının sebepleri; doğal enerji kaynaklarının ve geçiş yollarının bulunması ve dolayısıyla bu bölgelerin
artan stratejik önemidir. Bu düşünceden hareketle ABD, gerektiğinde askerî güç kullanmak da
dâhil olmak üzere, demokrasinin oluşturulması
ve geliştirilmesi adı altında çeşitli yöntemlerle bu
bölgelerde hâkimiyet kurmayı ve hegemonyasını
pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

SAVAŞIN, ACININ, GÖZYAŞININ DEĞİL, EŞİTLİĞİN,
ÖZGÜRLÜĞÜN, BARIŞIN ORTADOĞUSU...
Uygarlığın beşiği, farklı etnik ve inanç gruplarının
coğrafyası Ortadoğu üzerinden uygulamaya konulan emperyalist politikalar onlarca yıldır bölgeyi
kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Emperyalistlerin bölge ülkelerine demokrasi götürme yalanı,
böl parçala yönet politikaları ile körükledikleri iç
savaşlar sonucu ortaya çıkan kargaşa ortamının
her geçen gün bölge ülkelerine daha çok yayıldığı
bir süreci yaşamaktayız.

rekçesi ile daha sonra asılsız olduğu anlaşılan bazı
“delillere” dayanılarak, Irak’a yapılan müdahale
yalnızca Irak’ta Rus ve Fransız petrol şirketlerinin
yerini Amerikalı ve İngiliz petrol şirketlerinin almasıyla sonuçlanmıştır. Ortaya konulan böl parçala
yönet politikaları sonucu şu an Irak üçe bölünme
ile karşı karşıya bırakılmış olup günümüzde bir
türlü bulunamayan kitle imha silahlarının lafı bile
edilmemektedir.

IRAK:DEMOKRASİNİZ BATSIN!

ABD ve İngiltere gibi emperyal güçlerin Irak’a demokrasi götürme adı altında uyguladıkları savaş
stratejisi ve ambargolar 20 yılı aşkın bir süre içinde
milyonlarca sivil ıraklının ölümüne neden olmuştur. Her gün yüzlerce Iraklının ölümüne sebep olan
bir kargaşa günümüzde halen devam etmektedir.

Irak’a 1991 yılında Kuveyt’i işgal ettiği gerekçesi ile
ABD tarafından başlatılan askeri müdahale ile başlayan süreç kesintilerle de olsa günümüzde halen
devam etmektedir.
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Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha silahları olduğu ve El-Kaide terör örgütüne destek verdiği ge-

ARAP BAHARI: TUNUS, LİBYA, MISIR VE SURİYE!
2010 Yılında Tunus’la başlayan ve Ortadoğu coğrafyasını etkisi altına alan özellikle Libya ve Mısır’da
iktidar değişiklikleri ve kanlı iç çatışmaları beraberinde getiren ve kamuoyunda Arap Baharı olarak
adlandırılan süreç Suriye’de sekteye uğramıştır. Başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin bahsi
geçen ülkelere demokrasi götürmek vaadiyle destekledikleri ayaklanmalar Suriye’de başarılı olamamıştır. Mısır’da katılımın çok düşük kaldığı seçimle iktidara gelen Mursi yönetimine karşın ortaya çıkan
halk ayaklanması ABD destekli darbe ile Sisi’yi iktidara taşımış, Libya’da Kaddafi sonrası iç çatışmalar
halen sürerken bu ülkelerde siyasi istikrarsızlık halen devam etmektedir.
SURİYE…
Suriye’ ye karşı bizzat başta ABD olmak üzere ortaya konulan emperyalist müdahale başarılı olamamıştır. Ancak halen devam eden iç çatışmalar ve bölgede ABD’nin taşeronluğuna soyunan AKP’nin
kraldan çok kralcı tutumu Türkiye’yi de Suriye’de yaşanan savaşın bir parçası haline getirmeyi başarmıştır. Paramiliter güçler tarafından Suriye’deki etnik ve mezhepsel farklılıklar körüklenerek derinleştirilmeye çalışılan çatışmalar Suriye’yi kan gölüne çevirmiştir.
Suriye’ye askeri müdahale konusunda kraldan çok kralcı tutum sergileyen AKP, bölgedeki etkinliğini
arttırmak için özellikle Suriye iç savaşının doğrudan bir parçası haline gelmiş, cihatçı güçlerle ittifak
içerisinde ülkemizi savaşın üssü haline getirerek, bugün ortaya çıkan tablonun da sorumlularından
birisi olmuştur.
Türkiye bu politikalar sonucunda savaşın doğrudan tarafın haline gelmiş, savaş ülke içine taşınmıştır. Akçakale’den sonra Hatay, Ceylanpınar, Reyhanlı ve Gaziantep gibi memleketimizin birçok yerine
yağan bombalar, kurşunlar bu politikaların doğrudan sonucudur. Rojava’daki ablukanın ve katliamların faili olan El Nusra çetelerinin Türkiye’de barındırıldıklarını, eğitildiklerini ve sınırdan geçirilerek
Suriye’ye gönderildikleri herkes tarafından bilinmektedir.
Suriye’de sürdürülen iç savaş nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesinde, ailelerinin parçalanmasında, milyonlarca Suriyeli vatandaşın mülteci konumuna sürüklenmesindeki sorumlular emperyalist saldırganlığın sahipleri ve işbirlikçileridir. 2 milyon Suriyeli Türkiye’de mülteci konumunda
olup, son günlerde Suriyeli mültecilere ilişkin yaşanan linç girişimleri Ortadoğu’daki ateşin kıvılcımlarını ülkemize yansımaya başladığının göstergelerinden biridir.

ORTADOĞU’NUN YENİ AKTÖRÜ: IŞİD

I

rak’ta IŞİD’in sahne alması başta Irak olmak üzere bölgedeki dengeleri yeniden değiştirmiş
bulunmaktadır. IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi ve içlerinde işkolumuzda yar alan çalışanların da
yer aldığı birçok kişinin rehin alınması birden bire tüm ülkenin dikkatlerini Irak’a çevirmesine neden
olmuştur. IŞİD bölgede birçok etnik ve inanç grubu açısından ciddi bir tehdit unsuru olmaya devam
etmektedir.
AKP IŞİD KONUSUNDA DİL TUTULMASI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR…
Bizzat CIA tarafından eğitilen cihatçı çetelerin Libya, Mısır ve son olarak Suriye’de aktif rollerde
kullanılması ABD’nin taşeronluğuna soyunan AKP’nin her türlü desteği verdiği bu unsurların IŞİD adı
altında sahneye çıkıp Halifelik ilan etmesi ve kendilerinden farklı olan tüm halkları ve inanç gruplarına
yönelik giriştiği katliamlara tüm dünyada tepkiler yağarken IŞID konusunda AKP dil tutulması
yaşamaya devam ediyor.
Ortadoğu’da yaşanan bu katliamlar ve çatışmalar karşısında iki yıl önce Rojava’da gerçekleşen devrim
farklı etnik kimliklerin ve inançların oluşturduğu demokratik eşitlikçi yapısı ile bölge için bir moral
kaynağı olmuştur. IŞİD’in Rojova’yı hedef alması bu açıdan tesadüf değildir. Kobane’de IŞİD’in geri
püskürtülmesi Rojova devriminin bölge için bir umut olmasını sağlamıştır.
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IŞİD
KANA DOYMUYOR...
2 Ağustos 2014 gece yarısı Irak’ın Sincar (ya da
Şengal) Dağı eteklerinde yaşayan on binlerce
Ezidi Kürt, tıpkı Şii Arap ve Şii Türkmenler, Hıristiyanlar, Ermeniler gibi emperyalist ve gerici
güçlerin maşası IŞİD çeteleri tarafından katledilmiştir. Katliamdan sağ kurtulanlar, evinden
yalınayak, sırtlayabildiği küçük çocuğu, yaşlısıyla Şengal Dağı’na kaçabilmiş, dağa kaçan
binlerce Ezidi açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetmişlerdir. Günler sonra Türkiye’ye
sığınanlar ise insanlık dışı koşullarda hayata
tutunmaya çalışmaktadırlar.
Türkiye açısından ise bir yandan AKP iktidarı
IŞİD’e destek verirken, diğer yandan Türkiye’de
barış süreci ile ilgili olarak oyalamacı ve ikiyüzlü tutumunu sürdürmektedir.
Kendi yarattığı canavar ancak kendi menfaatlerine dokununca tepki gösteren ABD bölgede
ikiyüzlü politikalarını sürdürmeye devam etmektedir. İnsanların kellesini kesen, kadınları
esir pazarlarında satan bu çağdışı zihniyet karşısında direnmek insanlık görevidir.

ORTADOĞU’NUN
KANAYAN YARASI

FİLİSTİN
Ortadoğu’da son dönemde ortaya çıkan dengeler
Filistin halkını iyiden iyiye yalnızlaştırmış, İsrail’i
de cesaretlendiren bu durum Filistin halkı üzerinde
baskı ve şiddet politikalarının artmasına neden
olmuştur. Son olarak öldürülen üç İsrail’li genci
gerekçe göstererek başlatılan hava ve kara
harekâtı çoğunluğun sivil, kadın ve çocukların
oluşturduğu binlerce kişinin öldürüldüğü bir
katliama dönüşmüştür.
Dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliam
karşısında emperyalist merkezler İsrail’in ‘savunma
hakkıyla’ cümleye başlayarak katliamlara açık
bir şekilde destek verirken; İsrail saldırıları
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HER GÜN
BARIŞ...

Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetler
Birliği
(SSCB)’nin ve Varşova Paktı’nın dağılması
üzerine, 1 Eylül tarihi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 30 Kasım 1981 tarihindeki 57.
birleşiminde, “Genel Kurul”un açılış günü olan
her Eylül’ün üçüncü salı gününün “Uluslararası
Barış Günü” ilan edilmesiyle değişmiştir. Daha
sonra da, Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve
A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül “Dünya
Barış Günü” olarak ilan edilmiştir.
“Dünya Barış Günü” ile tüm dünyada, tüm
ülkelerin ve tüm insanların düşmanlıklarını
ve savaşı 24 saat süreyle durdurmaları ve
küresel ateşkesin ilan edildiği bir gün olması
amaçlanmaktadır. Tüm dünyada bu gün yerel saatle 12’de bir dakikalık saygı duruşu
yapılmakta, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki
“Barış Çanı” çalınmaktadır. Savaşlardaki insani
kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan
bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların
bağışladıkları bozuk paralarla üretilmiş ve
“Çan”ın üzerine “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı
kazınmıştır.

karşısında sözde tepki gösteren Erdoğan ve AKP
ise katliamlardaki sorumluluğunu ve biçareliğini
gizleyerek bu durumu gündelik siyasetin bir
parçası olarak kullanmaktadır.
Sol hareketin tarihsel kader birliği içerisinde
olduğu Filistin davasının bugün Hamas-AKP
eliyle sürüklendiği nokta kuşkusuz ki acı
vericidir. AKP’nin Filistin davasını bölgesel ve iç
siyasetinin bir aparatı haline getirmesine karşı
bugün solun Filistin halkıyla dayanışmayı ve
katliamcı İsrail’e karşı mücadeleyi daha aktif
bir biçimde sürdürmesine ihtiyaç vardır. Filistin
davasını araçsallaştıran ve Yahudi düşmanlığına
dönüştürerek ülkemizde gerici-ırkçı zihniyetini
pekiştirmeye çalışan AKP karşısında bugünlerde
dünyanın pek çok yerinde gelişmeye başlayan
eylemleri büyütmek ve her gün şiddeti arttırılarak
sürdürülen katliamlara karşı sesimizin daha gür
çıkaması gerekmektedir.
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