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 2009
Yılda dört kez Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Hollandaca, Rusça, Ispanyolca ve Türkçe olarak yayımlanır.

Ocak’ta yayınlanan bildirinin konusu şuydu:
Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı
yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!
„Her emperyalist ordu da olduğu gibi, Federal
Ordu (Bundeswehr) da kendi nüfusu içinde belli bir dayanağa ve desteğe muhtaçtır. Burjuva
medyasının da desteğini alarak, Alman emperyalizmi ve militaristleri, devasa bir propaganda
mekanizmasını harekete geçirerek, adım adım
yürütülen askeri olarak etkinlik alanlarını genişletme hedeflerini dinamik etkin olarak hazırlama
ve uygulamayı ve Almanyadaki nüfusu, önemli
bir direnişle karşılaşmaksızın, değişik bayrakların altında hayata geçirilen giderek daha açık
ve kapsamlı savaşlara hazırlamayı başardılar.
Bunun ötesinde, Alman emperyalistleri, başkalarını özellikle de ABD emperyalistlerini hedef
göstererek, kendilerini ‘barış seven’ ve ‘insancıl’
olarak lanse ederek, kendi savaş hareketlerini ve
caniliklerini hasır altı etmeyi başardılar.
Bu nedenlerden dolayı, Ağustos 2008’de Hanover de, Bundeswehr’in 1. Topçu birliğine karşı
yürütülen „sommerbiwak“ adın altında düzenlen eylemler gibi doğrudan Bundeswehr’e ve
onun savaş hareketlerine ve giderek militaristleşmesine karşı yürütülen aksiyonlar çok büyük
bir öneme sahiptir. Ne yazık ki bu tür eylemler
ilerici ve demokratik hareket tarafından genelinde küçümsenmektedir. Bahsettiğimiz eylemde,
toplumun ve tüm sosyal yaşamın giderek militaristleşmesi, Federal ordunun ‘iç düşmana’ karşı
bir çok defa planlanan ve uygulanan eylemleri
ve de diğer ülkelerde, ‘hümanist’ kisvesi altında
yürütülen Federal Ordunun askeri eylemleri tekrar tekrar teşhir edildi...“

„Hümanist yardım“ ve açık
savaş propagandası
„Alman emperyalizmi, özellikle de 1990 da
DDR’in ilhakından sonra, kendi savaş eylemlerini ve işgallerini daha kolay hazırlamayı, hayata
geçirmeyi ve genişletmeyi başarabildi.
Alman emperyalistlerin, ilkin ‘insani yardımlaşma’ yada ‘nazi faşizminden çıkarttığımız dersler’
bahanesi ileri sürerek kendi savaş eylemlerini
haklı çıkartmayı adım adım başardılar. Örneğin
1999’daki Yugoslavya savaşında olduğu gibi.
‘İnsanı yardım gerekçesi’ bugünlerde o kadar
büyük bir rol oynamasa dahi, bu gerekçe hala
kullanılmaktadır. Ama ileri sürülen diğer ‘gerekçeler’ giderek daha büyük rol oynamaktadır bugünkü propagandada.
Güya Federal Ordu, işgal edilen ülkelerde, teknik destek veren bir kurum gibi, yapısal kalkınmayla ilgilenen, su arındırma, kanalisazyon gibi
görevleri yerine getirmekle meşgulmuş. İddia
bu. Okullar inşa ederek ve öğretmenler eğitirek,
Alman emperyalizmi aynı zamanda kendisini,
batılı kültürün taşıyıcısı olarak göstermektedir.
Örneğin Kongo’daki harekatta, Bundeswehr’in,
‘uygar demokrasinin’ inşasına yardım için ve seçimlerin kontrolü için orda olduğu iddia edildi...
Bu bağlamda, Bundeswehr’in işgal ettiği yerlerde, polis ve diğer idari kurumların yeniden inşasında aktif rol olması, örneğin Afganistan’da olduğu gibi, büyük bir önem taşımaktadır...
Hangi bahaneyle olursa olsun, açık savaş propagandası ve ‘düşman güçlerini imhasına’ yönelik

kendi başına bir savaş kaynağı ve savaş kışkırtıcısı olduğunun, onun bağımsız bir emperyalist güç
olduğunu inkar etmektedir. Bu pozisyon, Alman
emperyalizminin ve onun Federal Orsudusunun,
Almanya’da baş düşman olduğunu gözardı etmektedir.“

doğrudan savaş harekatları, bugünkü noktada
çok ender rastlanan bir seçenek yada nerdeyse hiç rastlanmayan bir gündem maddesidir.
Afganistan’daki savaş hareketinde olduğu gibi,
elbette ki bu yönde ileri çıkmalar bugünde mevcuttur. ... Pratikte KSK-Birlikleri (sayıları yüzleri
geçen özel güçlerden oluşan) Afganistan’da senelerden beri ‘düşmanın imhası’ amacıyla savaş
yürütmektedirler...

Toplumun militaristleşmesi
„ ... Savaş yürütebilmenin bir önkoşulu da, ülke
içinde sessizliktir. Burjuva medyasındaki haberler,
kamuoyu önünde düzenlenen askeri yeminlerle,
‘ana vatan için şehit olan askerler’ için yapılması
planlanan anıt hakkında yapılan kamuoyu önündeki tartışmalarla bu amaca ulaşılmak istenmektedir. ...

Tüm
bu
propaganda
numaraları
ve
Bundeswehr’nin değişik fonksiyonları, Alman
militarizminin küçümsenmesine neden olmaktadır.“

Küçümseme ve emperyalist
yanlısı propaganda

Hiçte küçümsenmemesi gereken bir başka faktör
ise, ‘diğer ülkelerde görev’ yaparak savaş harekatlarına katılan ve ardından ‘geri’ dönen askerlerin
beyinlerinin koşullandırıldığı gerçeğidir. Kosova,
Makedonya, Afganistan ya da Kongo’daki savaş
harekatlarından edindikleri kendi tecrübeleri ile,
bu askerler sömürgeci bir işgalcinin nasıl davranması gerektiğini bilmektedirler ve bu tecrübelerini toplumun militaristleştirilmesi yönünde kullanmaktadırlar...

„Fakat mesele sadece Alman emperyalizminin
Bundeswehr propagandasından ibaret değildir. Bu bağlamda önemli bir rol oynayan başka
bir faktörde, SPD, Grüne ve PDS/Linkspartei gibi
burjuva partileri ve onların güdümünde sendika
ağalarının uyguladığı yumuşatma ve sulandırma
politikalarıdır. Onlar, emperyalist savaşları haklı
gösterme politikalarıyla, senelerden beri bir dizi
savaş karşıtı insanın kafalarını bulandırdılar ve
Alman emperyalizmine hoşgörüyle bakılmasına
gayret gösterdiler. ...“

Dışa karşı savaş harekatlarına paralel olarak, Federal Ordunun içe yönelik faaliyetleri kuvvetlendirildi. ... Haziran 2007 ‘de Rostock’taki G8zirvesine karşı protestoları esnasında harekete
geçirilen, 2000 Bundeswehr askeri, alanı kontrol
altına almak için Tornado uçakları, Marina botlarının ve de panzerlerin kullanımı buna örnek olarak verilebilir. ...“

Yanlış pozisyonlar
Ancak sahte marxistlerin yaygınlaştırdıkları yanlış pozisyonlar da anti militarist hareketi içinden
zayıflatmaktadır...
Örneğin, Bundeswehr hala bir çokları tarafından ‘küçük bela’ yada ‘ABD emperyalistlerinin
güdümünde’ olarak gösterilmektedir. Hareketin
içinde mevcut olan en radikal pozisyonlar bile,
Bundeswehr’i, ‘EU-Emperyalizmin’ bir parçası
yada önde gelen bir parçası olarak görmekle yetinmektedir...

Alman militarizmine karşı mücadele
Karşı bir kamuoyu yaratmak ve Bundeswehr’in
canilikleri ve uygulamalarını teşhir etmek her ne
kadar zorunlu olsa da, şu husus dikkate alınmak
zorundadır:
Kamuoyunca bilinen açık gerçeklere dayanarak
yürütülen bir ‘teşhir’, gerçek bir teşhir olmaktan
çıkmaktadır, zira Bundeswehr’in zaten bizzat
kendisi bu tür sayı ve olgularla oynamaktadır. Bu
şekilde bir mobilize etmek mümkün değildir...
Görevimiz, anti militarist eylemlerle koordineli bir şekilde yürütülmek zorunda olan, Alman
militarizmini gerçekten teşhir etmektir. NATOGüvenlik konferansına karşı yürütülen protesto
eylemlerinde de, ana saldırı Alman emperyalizmine ve onun savaş harekatlarına karşı yönlen-

Kim sadece ‘EU-Emperyalizminden’ bahsediyorsa o, Avrupa Birliğinin içinde de, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerle emperyalist bir
rekabetin olduğunu, ve Alman emperyalizminin
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dirilmek zorundadır ki, şu ana yön iyice bilinçlere
çıksın: Esas düşman kendi ülkendedir. ...

oldukça açıktı: Ordusu da dahil olmak üzere, kapitalist devlet parçalanmak zorundadır!“

Anti militarist hareket içindeki komünist güçler,
Bundeswehr’e karşı mücadelenin, Alman emperyalizmine ve onun devletine karşı yürütülen
mücadelenin bir parçası olduğunu açıklamak ve
gerekçelendirmek zorundadırlar. Marks için bu

Bildiri 2 A3 sayfasından oluşmaktadır ve şu eki
içermektedir:
Alman emperyalizmi, militarizmi ve rövanşizmi
(Tartışma için Tezler)

Şubat-Mart bildirisinin başlığı şöyledir:

Yunanistan’da Alman emperyalizmi
Yunanistan’daki militan gençlerin ve birçok emekçilerin dikkate değer mücadeleleri, özellikle de
6. Aralık 2008’da, Atinada 15 yaşındaki Alexis
Grigoropoulos’un polis tarafından katledilmesinden sonra, alevlenen mücadeleler, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanyada’ki devrimci
güçleri arasında sevinçle karşılandı. ...

şeklindeki kavramları eleştirisiz bir şekilde devralmaktadır ve böylelikle Alman emperyalizminin tarihi ve geleneği bir kenara atmaktadırlar.
Bu anlayışlara karşı da, aşağıdaki açıklamalar ile
pozisyonumuzu sergileyeceğiz. Ki, proleter enternasyonalisti dayanışma, kendi emperyalizmini,
Alman emperyalizmini hedef almayı zorunlu kılmaktadır.

Yunanistan’da mücadele yürüten yoldaşlarla dayanışmamız özel bir noktayı içermektedir: ‘kendi’
emperyalist gücün, Alman emperyalizmin yunanistanın tarihinde ve bugünkü dönemde oynadığı rol hakkında bilgilendirmek.“

Alman emperyalizminin
Yunanistan’daki etkinliği hakkında
„ ... Almanya 20. yüzyılın başlarından itibaren, Yunanistan mamüllerinin pazarlandığı önemli pazarlardan biridir. ...

İlkin şunlar tespit edilmektedir:„Yunanistan bugün
kapitalist bir ülkedir. O bir taraftan komşu ülkelerine doğru bir açılma (Makedonya, Kıbrıs) politikası
güderken, diğer taraftan da, büyük emperyalist
güçlere büyük oranda bağımlı bir durumdadır.
ABD emperyalizmi Yunanistan’da hala, askeri üstleri ve ordu birlikleri bulunmaktadır. Ama onun
hasımları avrupadaki büyük emperyalist güçler,
özellikle de Alman emperyalizmi Yunanistanda
giderek etki alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. ...“

1945’de askeri olarak yenilgisinden sonra Almanyadaki finans sermayesine ait egemenler, 60’lı yıllarından itibaren Yunanistanda’da ekonomik alanda en önde gelen güçlerden biri haline gelmişti
ve hatta bazı sektörlerde liderliği dahi ele geçirebildiler. ...“
Şu örnekler ileri sürülmektedir: Almanya gerek
ihraç gerekse de ihracat alanında Yunanistanın
en önemli partneri durumundadır. Atinadaki
Metro’nun yapımında olduğu gibi, büyük projeler, Alman sermayesinin liderliği altında gerçekleştirilmektedir. Sermaye ihracı: ABD’nin yanısıra
Almanya, Yunanistan’da yatırım yapan önde gelen
ülekelerin arasındadır.

Alman emperyalistlerinin dünyadaki diğer büyük
emperyalist güçlerlere özellikle başta ABD emperyalistlerine karşı sürdürdüğü rekabet mücadelesinde, Yunanistan’da da giderek nüfus kazanmaktadır.“

Devamla bildiride şunlar tespit edilmektedir: „...
Alman emperyalizminin Yunanista’daki rolünü,
son dönemlerde Alman tekelci sermayesine karşı yürütülen mücadeleler ele alındığında daha iyi
anlaşılmaktadır.“ Bildiride verilen örnekler özet
olarak şunlardı:

Bildiri şunları vurgulamaktadır: „Alman emperyalizmi, Nazi-faşizmi ile mevcut kopmayan geleneği hasır altı etmek için kılıktan kılığı girmektedir.
Görevimiz bu manevrayı boşa çıkartmaktır. ... Alman emperyalizmi, sürdürdüğü ustaca ittifak ve
kamuflaj etme politikasıyla, kendilerini devrimci
gören Almanyadaki büyük bir sol kesimi şu yönde etkilemeyi başardı. Bir çok insan onları teşhir
etme yerine ‘Globalleşme’ ya da ‘EU-Emperyalizmi’

Yarısı devlete ait olan Public Power Cooperation
(DIE)’nin Alman enerji tekeli RWE tarafından devralınmasına karşı Mart 2006’da RWE’ye karşı grev.
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Thessaloniki’de fabrika kapanmasına ve kitlesel
çıkışlara karşı Ağustos 2008’de Siemens’e karşı
grev. Yunasitandaki en büyük telekomünikasyon sunucusu Helenic Telecom (OTE)’ya Alman
Telekom’un ortak olma planlarına karşı Mart
2008’de grev.

Siyasi etkinliği
„... Siyasi etkinliklerini genişletirken de Alman
emperyalistleri ‘ikili taktiğini’ uygulamaktadırlar.
1967 ile 1974 arasıda bir taraftan caniyane askeri
diktatörlüğü silahla ve diğer şeylerle yoğun olarak desteklemektedirler. Diğer taraftanda, muhtemel bir ‘iktidar’ değişikliğinde, Yunanistan’da
almanyanın etkinliğini daha kuvvetlendirmek
amacıyla Almanyada meydana gelen mülteci
toplumu arasında, ‘demokratik bir Yunanistan’ın
taraftarı olarak kendilerini lanse ederekteydiler...“

Askeri etkinliği
„ABD emperyalizmi, o zamana değin egemen
olan iniliz emperyalizminin egemenliğini 40’lı
yıllarında devralmıştı. ...
Ancak alman emperyalizmin askeri etkinli asla
küçümsenmemelidir. Bu kendisini bir taraftan
uygulanan tatbikatlarda göstermektedir. Alman
emperyalizmi 60’lı yıllardan bu yana, NATO tatbikatlarınada Federal Ordu birlikleri ile yer almaktadırlar. 70’li yıllarından beri Federal Ordu birlikleri,
Yunanistan’da tatbikat yapmaktadırlar. 1971’den
buyana, Bundeswehr, Kreata’da roket atma alanı bulunmaktadır, ve Yunan askeri havalanlarına
iniş yapma hakkı bulunmaktadır. Yunan subayları, Bundeswehr’in yönetmenler akademesinde
eğitilmektedirler, her kademeden Yunan askeri,
Bundeswehr’in okullarında eğitim görmektedirler. Burda sözkonusu olan şey, tarhisel bir geleneğin devamıdır. 1936’dan itibaren Yunanaistan’daki
askeri diktatörlüğün başında bulunan General
Metaxas, nazi faşizminin bir hayranıydı ve Prusya
savaş akademesinin mezunuydu.
NATO ve EU çerçevesinden bağımsız olarak, alman emperyalizmi, Yunanistandaki askeri etkinliğini senelerden beri giderek artırmakatadır. Özelİlişki imkanları
E-Mail: info@gegendiestroemung.org
web:

likle de Yunan ordusunu, alman savaş araçlarıyla
donatarak. ...“
Bildiri sonuç olarak şunları vurgulamaktadır: „Şu
bir olgudur: Alman emperyalizmi, hırçın bir büyük güç olarak Yunanistan’da ekonomik, siyasi ve
askeri alanda yoğun bir egemenlik uygulamakta,
bu etki alanını diğer emperyalist büyük güçlere
karşı rekabet içinde giderek kuvvetlendirmektedir. Şu da bir olgudur ki, Yunanistan’da sömürüye
ve baskıya karşı kayda değer mücadeleri doğrudan alman finanz sermayesinine karşı (Siemens,
Telekom, RWE) yönelmektedir. Bu yüzden bu
mücadeleri aktiv ve doğrudan destekleme özel
görevi üzerimize düşmektedir.
Bu bağlamda, Yunanistan’ın naziler tarafından
işgalinden bugüne kadar gelen, alman emperyalizminin kopmayan geleneğini teşhir etmek
vazgeçilmez bir görevdir. Üstelik alman devleti,
Yunanistanda gerçekleşen nazi katliamları ve
nazi soykırımının kurbanlarına herhangi bir tazminat vermeyi reddetmektedir. Bu haklı talepeler
desteklenmeksizin, almanyada demokratik çerçevede gerçek bir dayanışmadan söz edilemez.
Gönüllü, bilinçli ve devrimci bir ortak mücadele,
güveni şart koşmaktadır. Şayet Almanya’daki işçi
sınıfının Alman emperyalist egemen sınıflarının
caniliklerine bizzat eylemlerle karşı durduklarını
görmezler ve hissetmezlerse, Yunanistandaki işçiler nasıl güven oluşturabilirler ki?
Ana mesele şudur: Esas olarak ‘kendi’
emperyalistlerinin, Almanyada Alman emperyalisterinin caniliklerine karşı mücadele olmaksızın, alman emperyalizmi tarafından sömürülen
ve baskı altında tutulan ülekerdeki işçiler ile,
Yunanistan’daki devrimci mücadeleler arasında
proleter enternasyonalist bir ittifak olanaksızdır.
Tıpkı Marx ve Engels’e ait ‘Komünist Parti Manifestosu’ da ortaya konan komünist ilkeye uygun
olarak, ‘Bütük ülkelerin Proleterleri birleşin!’“

Alman emperyalizmine, militarizmine
ve rövanşizmine ölüm!
Bildiri dört A3 sayfasından ibarettir ve ayreten şu
özel konulara yer vermektedir:
* Alexis Grigoropoulos’un Aralık 2008 polis tarafından öldürülmesinden sonra gelişen mücadeleler * 17 Kasım 1973 üzerine * 1941-1949 arasında Yunanistan (Ek)
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