Bütün ülkelerin devrimci ve Marksist-Leninist
güçlerinin bilgisine

Bülten 02/06
„Gegen die Strömung“ - Almanya’da Devrimci Komünist Partisi’nin inşası için
yayınorganı’na ait yayınlarından parça ve özetler: Nisan-Hazira 2006
Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Nisan bildirisinin ana teması:

Alman Şövenist brun büyüklüğüne karşı:

“Kapitalist sınıfı iktidarda tutan sihir” işçiler arasındaki bölünmedir (Marx)
“1 Mayıs işçilerin enternasyonal mücadele günüdür! Dayanışma! Bu dayanışma sadece dünya
çapındaki işçileri, salt alman emperyalizmi tarafından baskı altında tutulan ve sömürülen dünya
halkları ile dayanışmayı kapsamaz, aksine, özellikle kendi yaşadığımız ülkedeki ezilenlerle de
dayanışmayı içermek zorundadır. Burada pratik
dayanışmanın objesi, özel baskılara maruz kalan
ve daha çok sömürülen mültecileri, sezonluk işçileri ve göçmen işçileri kapsamaktadır.”

Kapitalizm, işçiler arasındaki
rekabete dayanmaktadır
Bunun kaynağı ise, azami kar hırsıdır. Bu
bağlamda,
“alman burjuvazisi her aracı kullanarak sömürüyü katmerleştirmekte birlikte, elinde olan tüm
imkanları kullanarak, işçiler arasındaki rekabeti
kızıştırmaya çalışmaktadır.”
Bildiri, bu rekabetin nasıl oluştuğunu ortaya
koyarak, modern göçün kaynaklarını ortaya koy–
maktadır:
“... böylelikle 90’lı yıllarda Doğu-Avrupa’dan, ama
aynı zamanda Afrika’dan ve Asya’dan gelen bir
göç kitlesi giderek çoğaldı. Alman emperyalizmi
bu gelişmeleri bilinçli olarak kullanmaktadır:
Yeni göçen işçiler, burada endüstriyel bir yedek
ordu oluşturmaktadırlar ve en düşük ücretlerle
çalışmaya ve en kötü iş koşullarını kabul etmeye
zorlatılan bir kütle konumuna getirilmektedir.”
Emperyalistler bu durumu, ücretleri düşürmek
ve çalışma koşullarını giderek kötüleştirmek için

kullanmaktadırlar.
“Diğer taraftan alman emperyalizmi bu olguyu,
“böl ve yönet” politikasına iktidarını daha da
sağlamlaştırmak için, işçiler arasındaki bölünmeyi körüklemekte; alman milliyetçiliği ve alman
şovenizmini körükleyerek, özelliklede alman işçilerini kendisine bağlamak istemektedir.”
Bildirinin bu bölümü Lenin’in bir pasajıyla nokta–
lanmaktadır:
Ama sadece gericiler, bu halklar göçünün ilerici
anlamı karşısında gözlerini kapatabilirler. Kapitalizmin gelişmesi olmadan, ve bu gelişmenin
temeline dayanan bir sınıf mücadelesi olmaksızın, kapitalist boyunduruktan kurtuluş mümkün
olamaz. Kapitalizm, yöresel yaşamın kokuşmuşluğunu ve geri kalmışlığının parçalayarak, milli
sınır ve ön yargıları parçalayarak, tüm ülkelerin
işçilerini, Amerika’da, Almanya’daki vs Fabrikalara ve işletmelere çekerek birleştirerek, dünyadaki
tüm emekçileri tam da böylesi bir mücadelenin
ortasına çekmektedir.” (Lenin, Kapitalizm ve mülteci işçiler, 1913, Eserler, Cilt 19, S. 447, Alm.)

Polonyalı işçilerin Almanya’da
özel basıklara ve sömürüye maruz
kalmasına karşı mücadele edelim!
Polonyalı emekçiler üzerine katmerli baskı koşulları
Almanya’da uzun ve vahşi bir geçmişe sahiptir.
Başlangıcı ta alman kaiserreich zamanlarına kadar
ulaşmaktadır. Nazi faşizmi döneminde, 3 milyonu
Yahudi olan tam 6 milyon Polonyalı katledildi ve 2
milyonu zoraki çalışmaya zorlandı.

Bugünkü Polonyalı göçmen işçilerin
durumu: Hiçbir yasal korunması yok,
resmi dairelerin keyfi muamelesine
maruzluk, polis tarafından
kovuşturma, Nazi terörünün ve
rasist kışkırtmanın hedef boyu

Bildiri, böyle bir mücadelenin 2003’te 19 mültecinin
ödenmeyen 40 bin puroluk ücretlerinin ödenmesi
ile neticelendiğine dikkat çekmektedir.
“Bu kahrolası ama aynı zamanda oldukça etkili
işçileri bölme manevralarını etkisiz hale getirmek için, yoğun ve militan bir şekilde sürdürülmesi gerek böylesi ortak eylem ve mücadeleler
ilk adım olmalıdır.”

Bugün yakinen 600 bin Polonyalı emekçi, en
kötü şartlarda ve insanlık dışı koşullar içinde
Almanya’da çalışmaktadırlar. Bunlarda 300 bini
hiçbir yasal oturma hakkı bulunmamaktadır. Çoğu
illegal olarak, hiç bir korunma olmaksızın çalışmak
zorunda.

En mücadeleci ve en ilerici
işçi arkadaşları, devrimci bir
perspektif için kazanmak!
Bu görev şöyle formüle edilmektedir:

“Onlar en katmerli bir şekilde sömürülen işçi sınıfının en alt tabakasını oluşturmaktadırlar.”
Bildiri bazı verilere dayanarak bu durumu açık–
lamaktadır.

“Alman işçileri, günlük mücadelede, işletmelerde, diğer ülkelerden gelen işçilerle ortak bir mücadele cephesi yaratmak zorunda ve diğer ülkelerden gelen emekçiler için eşit haklar uğruna
mücadele etmek, alman şovenizminin ve rasizAlman şovenizmine karşı ve
min her türlü bölücü çabalarını boşa çıkartmak
“göç sınırlamasını” savunan işçi
ve diğer ülkelerden gelen işçilerin genellikle
aristokrasisi ve şövenist politikalara
daha ileri mücadele gücünden, onların mücakarşı mücadele edelim
deleci bilinçlerinden maksimal oranda öğrenDevamla bildiride, özellikle NGG ve IGBA sendika mek zorundadır...
yöneticilerinin oynadığı şövenist rolü ortaya
Böylesi zorunlu ve kapsamlı mücadele için şu çıkış
konmaktadır.
noktalarını temel almaktayız:
“Diğer ülkelerden gelen işçilere karşı şövenist
politikalarıyla, sendika yöneticilerinin korkunç
gerici karakteri berrak olarak ortaya çıkmaktadır.
-

Ilan:
„Gegen die Strömung“un 3. Partki
Konferansının Belgeleri (2004)

onlarsa sadece, ‘biz Almanların’ gelirlerini
aşağıya çekmeye çalışan, düşük ücretler kabul eden ‘rakipler’ kitlesi olarak görülmektedirler

Denektaşları
Programatik Temel Açıklama:

‘İllegal çalışma koşullarını engellemek’ amacıyla, IG-BAU sendi yöneticilerinin ana politikası şunlarda oluşmaktadır: Şantiyelerde
daha geniş kontrol, gümrük memurları,
‘Kaçak işçiliğe karşı Mali kontrol’ birimiyle,
işçi bulma kurumları, yabacılar daireleri ve
sosyal kurumlarla birlikte, inşaatlarda daha
sık kovuşturmalar düzenlemek.”
Bu politikaya karşı sendika içinde örgütlü ilerici
işçiler protesto etmektedirler ve “kovuşturma ve
tutuklamalar yapan resmi organların bir uzatması
haline” getirilmek istememektedirler.

Sosyalist devrim, Proleterya Diktatörlüğü ve
Komünizm için Programatik Belgeler (Tezler)
I. Proleter enternasyonalizm ve proleter dünya devrimi
II. Alman emperyalizminee, militarizmine
ve revanşizmine ölüm
III. Emperyalist Almanyada sosyalist devrim temel yolu
IV. Modern revizyonizme karşı mücadele
V. Komünist partisinin zorunluğu ve
onun inşasının ilkesel sorunları
VI. Bilimsel komünizmin klavuzluğunda hareket
eden dünyadaki tüm güçlere mesaj

“Bu arkadaşlar, ‘legal’ ve ‘illegal’ olarak çalışan
tüm ülkelerden işçilerin, daha iyi çalışma koşulları için, daha yüksek ücret için ortak mücadele etmek zorunda olduklarına dikkat çekmektedirler.”

191 Sayfa, 5€, Almanca. Mesaj ingilizce, ispanyolca,
fransızca, türkçe ve Rusça olarak mevcuttur.
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•

Milliyetinden, deri renginden, dini kö- Bu tür mücadele biçimlerinin propagandasını,
kenden bağımsız olarak tüm alt tabadaki biz komünistler, bilimsel komünizmin temel düişçi sınıfının ortak mücadelesi ve ortak şünceleri olarak bayrağımıza yazmaktayız.”
eylemi temel bir şarttır.
Bildiride ayrıca şu konulara yer almaktadır:
• Ayrıca ilerici sendikacıların görevi, yöre* Göçmenlerin kriminalize edilmesine karşı USA
deki ilerici anti-rasist, nazi-karşıtı inisiyamilyonlarca insanın protestosu. * “Mesleğe baştiflerle ilişki kurmak, onlarla birlikte, devlayanlar yasası”na karşı Fransa’da meydana gelen
letsel sınır dışı etme politikasına, faşistlemilitan ve örnek mücadelelerden neler öğreneşemeye ve nazi-terörüne karşı mücadele
biliriz? * Rasist ve alman şövenisti egemen insan
içinde dayanışma içinde olmaktır.
ideolojisinin kopmayan geleneği. * Almanya’da
Bu bağlamda mücadele biçimleri, legalist sınırları kadın ve erkek işçiler ? Alman pasaportu olan işkırma perspektifi taşımak zorunda, işletme işgal- çiler ? “Alman işçileri”? * İşsizliğin ve ücret düşüşleri, uzun süren ve giderek kuvvetlenen grevler lerinden sorumlu kimlerdir? Lafontaine’ye göre
yürütme, caddelerde mücadeleci eylemler gibi bunlardan sorumlu kapitalizm değil, “yabancı işmücadele biçimlerine ağırlık verilmelidir.
çilerin” kendisiymiş!
Mayıs / Temmuz bildirisinin başlığı şöyle idi:

Hindistan’daki emekçi ve sömürülen halk kitlelerinin sürdürdüğü kitlesel
ve kısmen silahlarla yürütülen sınıf savaşlarını destekleyelim!
“İçlerinde Alman emperyalistlerinin de bulunduğu emperyalist büyük güçler, Hindistan’da
cereyan eden gelişmeleri tedirginlikle izlemektedirler, hele de komşu ülkedeki Nepal’daki demokratik devrimci hareketin başarılarından sonra bu tedirginlik iyice büyüdü. Bu şekilde tedirgin
olmalarında haklıdırlar, zira Hindistan’da – buradaki kamu oyundan tamamen ignore edilen
– Komünizmin kızıl bayrağını kendilerine rehber
alan bir hareketin, bugünkü en büyük silahlı mücadeleyi sürdürdüğü ve bu hareketin silahlı binlerce savaşçılarının ülkenin değişik bölgelerinde
büyük bir etkinliğe sahip olmasıdır. Dahası, yerel
gerici Hindistan yönetimi ve onların emperyalist
efendileri, 40 seneden beri devam eden Naxarbari hareketini imha etmeyi başaramadılar

Hindistan’ın değişik bölgelerinde sürdürülen
devrimci silahlı mücadeleler, komünizme yönelik
Naxalit-Hareketinin geleneği üzerine dayanmaktadır...
Tutukluların hapishaneden kurtarılması yönünde eylemler, silah elde etmek amacıyla Hindistan ordusuna karşı sürdürülen eylemler, devlet
organlarının temsilcilerine ve sömürücü sınıfın
temsilcilerine karşı eylemler, Hükümetin ve Büyük toprak ağalarının topraklarını işgal eylemlerinin yanı sıra, savaşçı militanlar, toprak devrimini
geliştirmek için kurtarılmış bölgelerde demokratik birimler yaratmaktadırlar...
Hindistan gizli servisinin verilerine göre NaxalitlHareketi, Hindistan’ın 28 eyaletinden 13’de aktifler ve 20 bine silahlı militana sahipler.”

Burada daha enteresan olan başka bir noktada, bu hareketin 60 yılların sonuna doğru, direk
olarak anti revizyonist bir hareket olarak ortaya
çıkmasıdır. Bugün devletin bir parçası haline gelen karşı-devrimci Hindistan revizyonistlere karşı
doğrudan silahlı mücadele içinde bu hareket ortaya çıkmıştı. Bu mücadele Çaru Mazumdal yoldaşın ismi ile doğrudan bağlantılıdır.”
Bildiri ilkin Hindistan’daki günlük mücadeleden
örnekler vermektedir.

Bu militan mücadele, gerici Hindistan rejiminin
sürekli terörist saldırılarına maruz kalmaktadır.

İlan: Georgi Dimitroff Kitapevi
Burda, bilimsel komünizm klasikleri ve
anti-emperyalist, anti-faşist mücadele ilgili
literatür bulunmaktadır.
Açılış saatleri: Cumartesi 10:00 - 13:00,
Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt

“Anti-emperyalist, anti-feodal ve ekonomik haklar uğrunda yürütülen mücadele ile sıkı bağlantı içinde ve bu mücadelenin ötesine de giderek,
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Naxilbari-Hareketi nasıl ortaya çıktı
ve ne için mücadele ediyorlar?
SBKP’de revizyonistler egemen olduktan sonra,
Hindistan komünist partisinin içinde de revizyonizme karşı bir mücadele patlak verdi, ama bu
mücadelede revizyonistler güçler egemen hale
geldiler.
“Sonunda, 1967’de Batı Bengalen yöresinde
bulunan Naxalbari’de Mazumdar ve yoldaşlarının önderliği altında toprak işçileri ve topraksız
ve küçük köylüler, toprak ağaların topraklarını
kamulaştırmak için silahlı eylemler başlattılar.
Bu aynı zamanda toprak devrimin bir simgesi
olmakla kalmadı aynı zamanda, barışçıl parlamenter yolu propaganda yapan KPİ(M)’in revizyonizmine karşıda bir savaş ilanı anlamına geliyordu.”
Naxalistler 300 köyü kurtarabildiler ve Mart 1969’a
kadar 500-700 km bir alanı kontrol ettiler. Hindistan
rejimi Naxalistlere ve onu destekleyenlere karşı
devlet terörü ile karşılık verdi. Mayıs 1970’e kadar
Naxalitlerin hemen tüm liderleri katledildi... Charu
Mazumdar yoldaş ise 1972’de gerici Hindistan
devletinin cellatları tarafından katledildi.

“Barışçıl-yol” revizyonist ideolojine
karşı devlet cihazına parçalamak
amacıyla silahlı mücadele

tarafından gücümsenmesine karşı Mazumdar
şunları vurgulamaktadır:
“Revizyonistler, işçi sınıfının mücadelesini salt
sendikal mücadelesiyle sınırlamaktaydılar ve
işçi-köylü ittifakının gerçekleştirilmesi amacıyla
işçi sınıfının sömürülen köylülerin mücadelesi
içindeki önder rolünü ... reddediyorlar.”

İşçi-Köylü ittifakına dayanan halkın
demokratik diktatörlüğü için
Revizyonistlerin birleşik cephe hükümetinin
doğrudan doğruya İşçi-Köylü iktidarına karşı
yönelmiş olduğunu Mazumdar yoldaş teşhir etti.

Modern revizyonizme karşı mücadele
“1956’dan sonra SBKP ve Sovyetler Birliğinin
güya ilerici ve sosyalist maskesini Hindistan’da
yerle bir etme tarihi kazanımı, Charu Mazumdar
ve HKP(ML)’e aittir.”
é é é
Almanya’da proleter enternasyonalizm demek
bizim açımızdan şunları kapsamaktadır:
“Alman emperyalistlerinin karşı devrimci oyunlarını
ortaya çıkartıp onlara karşı mücadele yürütmek,
aynı zamanda devrimci kurtuluş hareketlerini
maddi manevi ve siyasi olarak maksimal derecede
desteklemek.”
Bildiri ayrıca şu alt bölümleri içermektedir:

Charu Mazumdar şunu vurguluyor:
“Demokratik devrim, sadece silahlı mücadele,
halk savaşı ile zaferi elde edebilir.”
(“Hindistan’da devrimci köylü mücadelesinin tecrübeleri
toplamak için ileri”, 4.12.69, “Chingari”, Hidustan Ghadar
Partisinin(ML) yayın organı, Cilt 4, Nr. 5, Özel ek Nr.1,
Eylül 1972, s. 14, İngilizceden)

“Devlet cihazını parçalamadan toprak devrimini
(yani toprak reformunu) gerçekleştirmek istemek, düpedüz revizyonistliktir...”
(“Köylü mücadelesi, revizyonizme karşı mücadele içinde geliştirilmek zorundadır.”, Nisan 1967, “Saygıdeğer ve
ölümsüz önderimiz Charu Mazumdar yoldaşın, sekiz anti
revizyonist belgesi”, Mass Line Publication, 1982, İngilizceden)

Toprak devriminin zorunluluğu ve
anti-emperyalist anti-feodal devrimde
sömürülen köylü kitlelerinin rolü
Anti-emperyalist ve demokratik devrimce
sömürülen köylülerin rolünün revizyonistler

é Hindistan üzerine bazı bilgi ve veriler é
Hindistan’ın tarihine kısa bir bakış é
“Özgür
Hindistan Hareketi” – Boses hakkında é Alman
emperyalistlerinin 5. kolu olarak Hindistan
é Emperyalistlerin “çöplüğü” olarak kullanılan
Hindistan é
“Under the Banner of MarximLeninsm”
(Hindistan KP(ML)’in programına
eleştiriler) projesinin belgelerini eleştirici olarak
inceleyelim é Hindistan emekçilerinin ölümcül
düşmanı olarak Alman emperyalizmi.

İlişki imkanları

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