Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist
güçlerinin bilgisine
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„Gegen die Strömung“ - Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için
yayınorganı’na ait yayınlarından parça ve özetler: Ocak - Mart 2004

Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.
Şubat bildirisi şu başlığı tanşımaktadır:
AEG, Liman, Gate Gourmet şirketleri:

İşçilerin grevlerini destekleyelim!
“... AEG Nürnberg’teki işçşiler, Gate Gourmet’deki
işçiler, Avrupa’nın birçok limanındaki işçşiler bir
grev ve mücadele içindedirler. Ve sanayinin diğer bölümlerinde de iyice belirgenleşmektedir ki,
mücadele ve grevler yürütülmezse, sömürü iyice
katmeleşecektir. Kendi mücadelerimizden ilerdeki
mücadeler için maksimal derecede dersler çıkartabilmek için, her mücadele ve her grev tanıtılmalı
ve dayanışma içine girilmelidir. Bu mücadelede üç
düşmana karşı karşıyayız: Kapitalister, Sendika bürokratları ve kendi hatalarımız.”

Bir yere gitmiyoruz! Burda kalmak
için mücadele ediyoruz! İşçiler
AEG Nürnberg’in kapatılmasına
karşı mücadele yürütüyorlar
Bildiri ilkin AEG Nürnberg’deki grev hakkında bilgi vermektedir. Nürberg’de yakınen 1700 arkadaş
işletmenin kapatılmasına karşı mücadele yürütüyorlar.

İG-Metal Yönetiminin uzlaşma
önerisi: Kapitalistlere yaltanmak
anlamına gelmektedir:

Kapitalistelere verilen bu uzlaşma teklifi, 800 işyerinin ortadan kalması anlamına geliyordu.

Biz nafaka parası için değil,
işyerlerimizin kurtarılması
için grev yapıyoruz!
19.01.06 Tarihinde işletmenin % 96,35 grev için oy
verdi. Hemen ertesi gün, işletmenin kurtarılması
hedefiyle sınırsız grev başlatıltı.
İşçi arkadaşlar ta başından itibaren büyük bir dayanışma ile karşılaştılar.
“25.02.06 tarihinde Elektroluks’a bağlı Logistik çalışanları greve katıldılar. Bu arkadaşlar yeni bir tarif
anlaşmasının imzalanması için greve başladılar.”
Yürüyüşler, dayanışma mesajları vs. şeklinde dayanışma biçimleri ile grevciler desteklendi.

Liman işçileri çalışma koşullarının
kötüleşmesine karşı başarılı bir
biçimde mücadele yürüttüler

İG-Metal yönetimi daha başlangıçta çok kapsamlı
uzlaşma teklifinde bulunmuştu:

Liman işçilerinin mücadelesi, Avrupa Parlamontosunun kararlaştırmayı planladığı “Liman servisi
yönetmenliğine” karşı yönelmektekydi. Bu yönetmenlik liman işçilerinin çalışma koşullarını kötürleştirmeyi hedeflemekteydi.

“Planlanan 15 milyon € ‘tasasrufun’ 12 milyonu işçiler tarafından karşılanacaktı. Buna karşılık ise işletme 2010’a kadar kapatılmayacaktı.“

“16.01.06 Tarihinde İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, Finlanda, İsveç, Norveç, Portugal, Kıbrıs ve ABD’den

07.10.2005’den bu yana grev içinde
bulunan Gate Gourmet Düsseldorf
işçi arkadaşları destekleyelim!

6000-8000 kadar liman işçisi Strasburg’ta büyük bir
miting yaptılar.”

Strasburg’ta militan bir gösteri
“Polis, gösterilerin avrupa parlamentosuna girişini engelleyebilmek için yürüyüşçülere karşı su fışkırtıcıları ve gözyaşartıcı gazlarla vahşi bir şekilde
saldırdı. Lakin işçi arkadaşlar yollarının kesilmesine
müsamaha göstermeyerek, çelik sopalar ve taşlarla
polise karşı direndiler... Polis işçilerin haklı ve militan protestolarını engellemeyi başaramadı. Parlamentonun dışcephesini kaplayan 200 metrekarelik
bir cam duvar yerlebir edildi.”

Bu işletmede çalışan 120 işçiden 85 greve başladı.
İşçilerin büyük kesimi Türkiyeden ve Maroko’dan,
Polonya’dan, Yunanistan’dan, Brasilyadan gelmektedirler. Onlar, uçakların yemek servislerini yapan
bir Catering-işletmesini tarafından tehtidlerle ücret kısıtlamalarına zorlanmaktaydılar.
“Onlar iki büyük probleme karşı durmak zorundalar: Bir taraftan grev kırıcılarına karşı... ve diğer
taraftan da sendika bürokratlarına karşı, ki bu sendika Gate Gourmet’in diğer şubelerinde grev ile
dayanışmayı örgütlemek için zerre kadar çaba sarf
etmemektedir.”

Başarının bir nedeni: İşçilerin
grevleri ve eylemleri uluslararası bir
şekilde planlanıp koordine edildi

Ver.di’nin yönetimi, biçimsel bahaneleri öne sürerek, dayanışma grevlerinin örgütlenmesini engellemektedir.

Sözkonusu Liman sözleşmesi, parlamento tarafından 532’ye karşı 677 oyla reddedildi.
“... Strasbourg’daki İşçilerin militan eylemi, yürüş
ve grevlerle destek gördü..”

“Tüm bunların karşısında Düsseldorf’ta grevlerine
kararlıca devam eden işçi arkadaşların, dayanışma
örgütlemek için yürüttükleri çabaları çok daha hayranlık uyandırmaktadır.”

Dayanışma olağanüstü büyüktü, grev eylemlerine
katılan işçilerin sayısı 40 binin üzerindeydi.
“Fakat ‘ucuz işgücü’ ülkelerdeki işçileri bu eylemlere çekmek maalesef başarılamadı. İster EU’nun
içinde olsun ister dışında bu ülkerdeki liman işçilerinin de bu tür mücadelele çekmek bir görev olarak
durmaktadır. Gerçek çözüm, samimi proleter enternasyonalizmi hayata geçirmekte yatmaktadır...
Bu enternasyonalist mücadele, ‘ucuz’ işgücü ülkelerden gelen işçilerin çok kötü çalışma koşullarının
iyileştirmesini de hedefine koymak zorundadır.”

Bildiride ayrıca şu makaleye yer verilmiştir:
ĲĲDayanışmacı olmak eleştiriyi dıştalamaz, özelliklede işçi mücadeleleri içinde beliren miliyetçi
eğilimlerle mücadele edilmek zorundadır
ĲĲGegen die Strömung’un 3. Parti kongferansının
(2004) Denek taşları ve tezler başlıklı belgesinden bir bölüm: „İşçi sınıfının ve diğer

emekçilerin siyasi ve sosyal koşullarının
kötüleşmesine karşı mücadele.“

İran’daki aktüel siyasi durumu ele alan tezleri içeren Mart bildirisi burada kısaltılmadan
aktarılmatadır.
İran devlet başkanı tarafından Avrupalı hayudilere karşı uygulanan nazisoykırımının inkar edilmesine karşı, ABD emperyalizminin saldırganlığına
ve her şeyden önce Alman emperyalizmine karşı mücadele:

İran’daki devrimci güclerle dayanışma !
Şu günlerde enternasyonal platformda
İran konusunda ortada dolaşan gürültüler, - ki bunların temelinde, elle tutulur
ekonomik, askeri ve politik çıkar dalaşları
durmaktadır – gerçektende bir mayın tarlasını andırmaktadır.

1. İran’daki egemen sınıfların büyük kesiminin
ABD ve diğer işgalci güclere karşı Irak’taki silahlı
gerici gücleri desteklediği ortadadır. İrandaki iktidar sahipleri aynı zamanda emperyalizme bağımlı
gerici devletlerin arasında orta doğuda bir liderlik
konumunu ele geçirmeye çalışmaktadır. 6 Milyon
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Yahudinin katledilmesini inkar eden açıklamalarıda buna hizmet etmektedir. Ayrıca bu yolla, başta
Almanya’da olmak üzere Avusturya, Filistin, Lünan
vs. gibi ülkelerde bulunan nazi grupları, antisemit
kışkırtmalarla İran’a bağlanmak istenmektedir.

için büyük güçlerin kendi aralarındaki rekebeti
usta bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durumda ya
iyice hesaplanmış nedenlerden ötürü ya da mantıki olmayan bir takım ideolojk hedeflerden dolayı, Alman emperyalizminin, ABD emperyalizmine
doğrudan dalaşma içinde İran’da esas emperyalist
güç kalmaya devam etmek için, ABD emperyalizminin İran’a karşı askeri müdahalesine karşı çıktığı
bir durum pek ala ortaya çıkabilir. Ama aynı şekilde, İrak savaşında olduğu gibi arka planda kalmamak için ABD emperyalizmine destek verdiği bir
durmda ortaya çıkabilir.

2. Buna paralel olarak, özelliklede ABD emperyalizmi tarafından ama diğer emperyalistlerin de
eşlik ettikleri giderek yoğunlaşan bir tehtidler kulisi yaratılmata ve reel olarak askeri bir saldırı ve
müdahalenin hazırlıkları bulunmaktadır. Bu bağlamda yeryer atom programı, yeryer İsrail’il imha
edilmesi tehtidi, yeryer “uluslararası terörizmin”
desteklenmesi gibi gerekçeler ve bahaneler ileri
sürülmektedir.

5. Alman emperyalizmin ikili taktiğinin bir yansıması olan oportünist posizyonlara karşı mücadele
yürütülmek zorundadır: Bunlar,

3. Kendi çıkarlarını önde tutan bir emperyalist
bir büyük güç olarak sahnede yerini alan Alman
emperyalizmi, bir taraftan ABD emperyalizminin
eleştiricisi diğer taraftanda onun destekleyicisi ve
yedeği şeklindeki çifte taktiğini giderek derinleştirmektedir: Onun ABD emperyalizmi ile rekabeti
geçtiğimiz yıllarda iyice kızıştı, bu 2003’deki Iraksavaşı esnasında berrak bir şekilde ortaya çıktı.
Bu rekabet uzun vadede daha da keskinleşecektir,
zira alman emperyalizmin üçüncü kez dünya egemenliğini ele geçirme çabaları, ister istemez ABD
emperzyalizminin çıkarlarına ters düşecektir. Diğer yandan da Alman emperyalizminin ABD emperyalizmi ile planlı işbirliği de güçlenmektedir, ki
buda aynı Irak savaşında iyice belirgenleşti. ABD
emeperyalizmi ile yürttüğü bu işbirliğinde gaye
sadece yürütülen askeri müdaelelerden ekonomik kazançlar sağlamakla ibaret değildir. Daha ziyade Alman emperyalizmi, ABD emperyalizmi ile
yürttüğü işbirliğini, dünya çapındaki siyasi ve askeri mevzilerini genişletmek için kullanmaktadır,
bu Alman Federal ordusunun giderek ağırlıklı bir
içgalci güç rolü oynamaya başladığı Afganistan
örneğinde apaçık görülmektedir.

bir taraftan aptalca “anti-amerikancılık” yaparak
sadece alman emperyalizminin saldırgan politikasını hasıraltı etmekle kalmayan, aynı zamanda
“kendi” emperyalistlerine, amerikan emperyalizmine karşı nasıl daha iyi ve daha efektif olarak mücadele yapabileceği üzerine öğütler veren oportünist ve şövenistlerin ve;
diğer yandan da, İran’daki iktidar sahiplerinin gerici ve kışkırtıcı politikalarını bahane göstererek,
dünya çapında egemenlik alanı için dalaşan büyük emperyalist güçlerin, emperyalizme bağımlı
bölgesel bir iktidara karşı emperyalist bir savaşın
başlatılmasını, İran’ın emperyalistler tarafından işgal edilmesini talep eden oportünist ve şövenistlerin pozisyonlarıdır.
6. Tüm bu oldukça karmaşık ve olası gelişmeler
karşısında komünist ana tezler şu şekilde formüle
edilebilinir:

• İran’daki direnişte olan tüm demokratik-devrim-

ci yada komünizme meyilli güçleri destekleyerek,
İran’a karşı sürdürülecek her türlü askeri mü-

dahaleyi, büyük güçlerin kendi araların-

4. Önemli petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu ve dünyanın starajik en önemli yerlerinden
biri olan golf körfezi çevresi üzerinde egemenliği
ele geçirme uğrunda emperyalist haydutların arasında yürütülen dalaş son dönemde İran yönünde
odaklandı.

İlan:
Georgi Dimitroff Kitapevi
Burda, bilimsel komünizm klasikleri ve
anti-emperyalist, anti-faşist mücadele ilgili
literatür bulunmaktadır.

Alman emperyalizmi İranda çok yüksel derece aktif bir konumdadır. Tüm emperyalist büyük güçlerinin arasında o bir nolu “alışveriş partneri” konumundadır. Büyük emperyalist güçlerden hiçte
bağımsız bir konumda olmayan İran’daki iktidar
sahipleri, emperyalist büyük güçlere karşı sahip
olduğu sınırlı hareket payını giderek genişletmek

Açılış saatleri: Cumartesi 10:00 - 13:00,
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt
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daki emperyalist dalaşın bir parçası olarak, emperyalist bir savaşın bir ön hazırlığı
olarak hiç bir yanlış anlaşılmaya meydan
vermeyecek bir şekilde reddettiğimizi ve
buna karşı mücadele ettiğimizi ortaya koyuyoruz.
Alman emperyalizmi bu müdahaleye ister katılsın
ister katılmasın, Alman emperyalizmi ister ABD
emperyalizme karşı rekabetini keskinleştirerek,
İran’ı koruyan bir güç olarak davransın yada davranmasın bu yukardaki pozisyonumuzu hiç bir
şekilde değiştirmez. Her iki olası gelişmedede biz,

Alman emperyalizminin İran karşısındaki
ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarını, vede
onun ABD emperzyalizmine karşı rekabetini ve Alman emperyalizminin politikacıları ve medyasının buna eşlik eden ideolojik manevralarını öncelikli olarak teşhir
edeceğiz. İdeolojik ve siyasi olarak Alman emperyalistlerinin ekmeğine yağ sürmemek için Karl
Liebknecht tarafından formüle edilen ilkenin anlamı fevkalade büyüktür. Esas düşman kendi

ülkendedir!

• Bu çerçevede özelliklede Almanya’daki

komünist güçler için şu oldukça önemli ve vazgeçilmez
bir görevdir: Nazifaşizmini örnek ve ondan

ilham alan, İran’daki katliamcı antisemit
güçleri, Alman nazilerinin ağırlıkta olduğu enternasyonal bir ittifakın bir parçası
olarak teşhir etmek; bu ittifakın belgelerini ikna
edici bir şekilde ortaya koymak; İran’daki demokrati-devrimci yada komünizme yönelik direnişci
güçlerle demokratik, devrimci ve proleter enternasyonalist bir ittifak içinde İran’daki komprador
devletin temsilcilerinin gerçek yüzlerini ortaya
koyarak, onların nazifaşizminin ideolojisi ile kendi
ürünleri olan dinci ve milliyetçi gericiliğini birbiri
ile kaynaştırdıklarını teşhir etmek.

bir aracı, karşı devrimci ve emperyalist saldırganlığın bir ana unsurudur. Almanyada

militarizmin tüm boyutlarına karşı mücadele vermek, komünist bir partisinin inşasında, Alman emperyalizminin ve revanşizminin savaş hazırlığına
karşı mücadele içinde, alman emperyalizmin ve
onun ordusunun proletarya ve onun müttefiklerinin silahlı mücadele içinde parçalanarak sosyalist
demokrasinin, sosyalizme ve komünizme gitmek
için proletarya diktatörlüğünün kurulmasını hazırlamak için yürütülecek mücadele içinde bu önde
gelen görevlerden birisidir.
Bu yönde yürütülen mücadelenin içinde bulunduğumuz durumda geniş oranda eksikliği bize,
durumun ne kadar ciddi olduğunu ve sistematik
mücadele için ne derece çabananın gerekli ve zorunlu olduğunu, ama her şeyden önce tüm zorunlu mücadeleri bir yöne doğru kanalize edebilecek
ve açık bir perspektifle birleştirebilecek bir merkezi gücün meydana getirilelbilmesi için,

gerçek devrimci ve komünist bir partinin
inşası için mücadelenin ne denli canalıcı olduğunu göstermektedir.

Yaşasın İranda proletaryanın
önderliğindeki silahlı antiemperyalist demokratik devrim!
Alman emperyalizmi, revanşizmi
ve militarizmine ölüm!
Bildiri ayrıca şu makaleleri kapsamaktadır:
ĲĲAlman emeperyalizminin İran’daki dalaşın bir tarihçesi
ĲĲAlman emepryalizminin bugünkü ekonomik
egemenliğini gösteren bazı veriler
ĲĲİran develet başkanının nazi-faşist kışkırtması,
Alman nazilerinin önderliğindeki uluslararası
nazi-birliği tarafından desteklenmektedir

• Alman federal ordunusunun dünya çapındaki

sözümona “humaniter misyonu” hakkındaki demogojiye ve askeri kışkırtmalara karşı, Alman emperyalizminin dünya çapındaki askeri olarak mevzilerini genişletmesine karşı mücadele içinde şu
ana nokta ortaya konmak, kanıtlanmak ve iyice
bilinçlere çıkartılmak zorundadır: Onun devlet

cihazının ana katmanı olan Federalordu,
Alman emperyalizminin elinde caniane

İlişki imkanları

E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web: http://www.gegendiestroemung.org
(Dünyadaki gizli servizlerin olanaklarını küçümsemeyelim!)
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