Mücadele Sürüyor: IRPGF’nin Duruşu

IRPGF’nin Rolü
Uluslararası Devrimci Halkların Gerilla Kuvvetleri (IRPGF); dünyanın dört bir yanındaki
toplumsal devrimleri savunmaya, doğrudan sermayeye ve devlete meydan okumaya ve anarşizm
davasını geliştirmeye çalışan kendi kendine örgütlenmiş yatay (horizontal) bir silahlı militan
kolektiftir. İlkeli politikaların, ilkeli eylemleri gerektirdiğini idrak ve kabul ediyoruz. Biz
bir siyasi parti ya da platform değil, daha ziyade farklı anarşist görüşlerde yoldaşlardan oluşan bir
silahlı kolektifiz. IRPGF’nin kolektif birliği kendini, kurtuluşta bir ön koşul olduğunu
düşündüğümüz militan eylem uygulamasında gösterir. Rolümüz iki taraflıdır; dünya çevresindeki
özgürleştirici sosyal devrimleri savunma kapasitesine sahip bir silahlı kuvvet olmak, ve aynı
zamanda nerede varolursa olsun bir kesimin üstünlüğüne dayanan (kyriarchal) her türlü güce karşı
ayaklanma çıkarma ve mücadele etme kapasitesine sahip bir kuvvet olmak.
Biz çatışma alanlarına komuta etmek için girmeyiz, bundan ziyade; bir kolektif olarak
özerkliğimizi korurken; ezilen, sömürülen ve yok olma tehlikesi altında olanlarla, diğer silahlı
örgütlerle dayanışma içinde omuz omuza çarpışmak için gireriz. IRPGF, mücadele için kolektif
eylemin, dayanışmanın ve birliğin gerekli olduğuna inanır. Uluslararası dayanışma, ezilenlerin
en güçlü silahıdır. Aynı zamanda, uygun olan zaman ve durumlarda, eleştiriye ihtiyacımızı da
muhafaza ederiz. (Öz)Eleştiri korkulacak bir şey değildir. Aksine, kurtuluşa ermede; bireyleri,
toplulukları ve devrimci hareketleri devamlı tahrik eden bir enerji kaynağı olarak kucaklanır.
Silahlı Mücadele İhtiyacı
Kurtuluş hareketlerinde, düşmanla yüzleşmede barışçıl yollar kullananlar ile hem topluluklarını
hem de kendilerini silahlı mücadele ile savunanlar arasında çok büyük bir uçurum bulunur. Bu
ikili durum; onların bölgesi, bağlamı ve içeriği hakkında bilgi veren toplumsal konumların ve
kimliklerin bir kesişim ağını içerir. IRPGF’ye göre barışçıl yöntemler; devleti, kapitalizmi ve ‘bir
kesimin üstünlüğüne dayalı’ her türlü güçle yüzleşmede ve onları yok etmede yetersizdir.
Aslında, barışçıl yöntemler tersine yarar. Artarak izole hale gelen bireylere ve bölünmüş
toplumlara karşı olan baskı şekillerini artırarak düşmanı korur, cesaretlendirir ve güçlendirir. Biz,
kurtuluşumuzun bir silahın namlusundan salıverildiğine inanıyoruz.

Dünya çapında silahlı ayaklanmalar ve isyanlar sonuna kadar sürdürülecektir. Hayatı savunmak
için savaşıyoruz ve topyekün kurtuluş için mücadele ediyoruz. Ulus-devlet, otorite, sermaye ve
toplumsal hiyerarşi, özgürleşmiş bir dünyanın düşmanlarıdır ve dolayısıyla hepimizin
düşmanlarıdır. Bu baskıcı davranışların, tavırların, uygulamaların kişisel ve kolektif
içselleştirilmeleri ile ilgili özeleştiri ve kolektif eleştiri yollarıyla mücadelemizi sürdürürken; dış
düşmanlar, patronlar ve onların orduları ve polisleri ile kurşunlarla, bombalarla ve dinamitlerle
yüzleşilmelidir. Adalet ve özgürlüğün ateşi temizleyici ve tüketicidir. Bizler için geri adım
yoktur ve mücadele dışında kurtuluşun bir başka yolu yoktur. Topluluklarımız, ancak refahları
birçoklarının eziyet çekmesi ve sömürülmesine dayanan o azınlığı yok ettiğimiz zaman kurtuluşa
erecektir.
Efendi; kölesine sadece etik bir acıma, özveri ve sevgi sebebiyle özgürlük vermez. Köleler;
efendi’nin her türlü aracını kullanarak, hem efendi’yi hem de onun egemenlik ve zulüm
mekanizmasını ve araçlarını yok etmek için, özgürlüklerini ayaklanma, direniş ve devrim ile
kazanmalıdır. Zorbalığın boyunduruğu ve onun baskı zincirleri, ezilenlerin ayaklanmasına karşı
koyamaz. Kılıçların yok olduğu güne özlem duyuyoruz, ancak o gün gelene kadar, silahlarımıza
tutunacağız. IRPGF’nin varoluşu silahlı mücadelenin gerekliliğine dayanır. Bu gerekli olmadığı
gün, IRPGF de olmayacaktır. Duruşumuz, “sabit ordular” kavramına ya da kemikleşmiş ve kendi
içinde devletler haline gelmiş devrimci gruplara karşıdır.
IRPGF’nin Uluslararası Konumu
Üçüncü Dünya Savaşı’nın halihazırda başladığına, ve Suriye, Ukrayna ve dünyanın diğer
yerlerindeki çatışmaların sadece bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Kapitalist sistem sonuna
yaklaşıyor ve dünyayı talan ettikten ve kaynaklarını soyduktan sonra, şimdiye kadarki en şiddetli
krizini yaşıyor. Zindanlarına ve üretim hatlarına yerleştireceği fazla işçisi kalmayan krizdeki
sistemin düşmanlıkları ve çelişkileri açığa çıkıyor. Emperyalist güçler yaşam alanlarını korumak
amacıyla son kırıntılar için savaşıp faşizm yükselişe geçerken, hem sermaye hem de devletin
egemenliğine karşı ortak bir mücadele filizlenmektedir.
IRPGF, geleceğinin HER TÜRLÜ baskı, egemenlik ve sömürüden arınmış olmasını sağlamaya
çalışan tüm halkların yanındadır. Eşsiz kimliklerin kesişimlerinin ve bireylerin, toplulukların
içinde olan ve bireyler ve toplulukların arasında bulunan özelliklerin bilincindeyiz ve bunları
kabul ediyoruz. İnsan kimliğinin ve mücadelesinin polimorfik doğasını destekliyor ve tamamen
hayat bulmasını istiyoruz. Bu amaç uğrunda, toplu kurtuluşumuza erebilmek için dünya
etrafındaki tüm halklarla, onların ve bizlerin eşsizlikleri içinde bir araya geliyoruz.
DEVRİM VE ANARŞİZM İÇİN YATAY OLARAK KENDİ KENDİNE ÖRGÜTLENMİŞ
MİLİTAN KOLEKTİFLER & TOPLULUKLAR!
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