
Kapitalizmin krizinin derinleşme-
si, burjuvazi ile proletarya ara-
sında varolan sınıf çelişmesini 

de keskinleştirici bir rol oynamaktadır. 
Burjuvazi, böylesi dönemlerde, prole-
taryanın öncü örgütü üzerindeki bas-
kılarını artırma ve onu sınıftan tecrit 
etmenin taktiklerini izler.

Alman Tekelci burjuvazisi, MLPD’nin 
proletarya içindeki etkinliğinin artma-
sını engellemek ve onu tecrit etmeye 
çalışmaktadır. 

Kapitalizmin ekonomik, finans ve si-
yasi krizinin derinleştiği, toplumun 
genel olarak burjuva sistemine karşı 
güvensizliğinin geliştiği bir süreçte, 
Alman tekelci burjuvazisinin temsil-

cisi birçok  siyasi kurum çok yönlü ve 
aşamalı olarak, MLPD üzerindeki bas-
kılarını artırmakta, küçük burjuvazi 
yoluyla da onu işçi sınıfı ve emekçiler 
içinden tecrit etmeye çalışmaktadır.

MLPD’nin işçi sınıfı içinden tecrit edil-
mesi görevini, bütün burjuva partile-
rin yerine getirmeye yeminli olması-
nın yanında, esas olarak işçi sınıfın-
dan yana gibi gözüken küçük burjuva 
devrimcileri (oportünist, revizyonist 
ve anarşistler) de bu görevi üstlenmiş 
gibi. Tekelci burjuvazi, “sol” görünüm-
lü, anarşist ve maceracı bu tasfiyeci     > 
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MLPD antifaşist, antiemperyalist birleşik bir cephe oluşturmaya çabalıyor.
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Egemenler MLPD‘yi suçlu durumuna düşürmeye çalışıyorlar, burada 2018‘de Rebell Müzik Festivalinde olduğu gibi

gruplara, bu görevi vermiş gözükmek-
tedir. Çünkü, bu grupların ezici ço-
ğunluğu, Stalin şahsında, işçi sınıfının 
dünya görüşü olan Marksizme-Leni-
nizme karşıdırlar.

Burjuvazi ve neonaziler ile bazı anar-
şist-maceracı küçük burjuva gruplar, 
siyasal farklılıkları olsa da, MLPD düş-
manlığında birleşmiş durumdalar. Bur-
juvazi, MLPD’nin önderlerine konuşma 
yasağı getiriyor. Geniş kitlelerin katıl-
dığı festivallerini yasaklamaya çalı-
şıyor. Neonazi faşistler ise, MLPD’nin 
önder ve ileri gelen kadrolarını açık-
tan ölümle tehdit ediyor. Küçük burju-
va anarşist-maceracı gruplar ise yürü-
yüş ve mitinglerde MLPD’ye saldırıyor. 

Tekelci burjuva devletin polis şefleri, 
burjuva basınında ve tv’lerdeki açık 
oturumlarda MLPD’yi hedef alıyor. Kü-
çük burjuva marjinal maceracı grup-
larda, yürüyüş ve mitinglerde MLPD 
saflarında yürüyenlere sprey boya 
sıkarak saldırmakta, onun bayrakla-
rını indirmeye çalışarak, yırtarak po-
lisin görevini üstlenmekte bir sakın-
ca görmüyorlar. Onlar, ML bir partiyi 

düşmanlaştırmakta burjuvaziyle aynı 
saflarda hizalanmanın ayırdına va-
ramayacak durumdalar ya da bilinçli 
olarak planlı davranmaktalar. Bunun 
sonuçlarını görmüyor olduklarını var-
saymakla hareket edemeyiz, onların 
bu küçük burjuva yaklaşımlarını, düş-
manla onları taraf yapan MLPD ‘ye  
yönelik saldırılarını görmemek ML yo-
lunda yürüyenler için naif bir yaklaşım 
olsa gerek.

Üzücü olan, kendine ML diyen Türki-
ye’li bazı gruplarda bu anarşist-ma-
ceracı grupların MLPD’ye yönelik kar-
şı-devrimci saldırılarını görmezden 
gelerek, onları destekler duruma düş-
mektedirler. 

Burjuvazinin MLPD’den rahatsızlığı 
anlaşılır. Çünkü iki karşıt sınıftırlar ve 
MLPD; proletaryanın ideolojik olarak 
kazanılmış ve pratik olarak deneyim-
lenmiş ML partisidir. Almanya çapında 
çalışması ve büyük fabrikalarda örgüt-
lenmesi vardır. Büyük işçi direnişle-
rinde  MLPD’nin imzası vardır. Tekelci 
burjuvazi bu nedenle MLPD’ye saldır-
maktadır. Ancak, proletaryanın dünya 

görüşünden yoksun küçük burjuva 
tasfiyeci (likidatör) gruplarda, burju-
vazinin bu karşı-devrimci taktiklerini, 
kendi taktikleri olarak benimsemiş-
lerdir. Maceracı ve marjinal tasfiyeci 
grupların, MLPD’ye yönelik saldırgan 
tavrıları, burjuvazinin MLPD’yi krimi-
nalize etme çalışmalarına hizmet et-
mektedir. 

Bütün ML parti ve devrimci örgütlerin 
ortaklaşa mücadeleyi geliştirmeleri 
gerekirken, bazılarının, tasfiyeci-ma-
cerajı grupları kollamaları, onların 
Marksist-Leninstlere karşı saldırılarına 
kol-kanat germeleri kabul edilemez.

Bugün, anti-faşist, anti-emperyalist 
birleşik cepheyi bütün alanlarda ge-
liştirme görevi acilken, küçük burjuva 
maceracı grupların enternasyonal pro-
letaryanın birliğine kast eden eylem-
leri teşhir edilmeli, gerçek niyetleri ve 
ML düşmanlıkları kitlelere, bıkmadan 
usanmadan anlatılmalıdır.

“Sol” maceracılık ve oportünizm yenil-
giye, Marksizm-Leninizm zafere götü-
rür!


