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10. Yıl

Türkiye İşçi Partisi kuruluşunun 10. yıldönümünü, emperyalizme ve faşizme kar-
şı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için Türkiye’de verilegelen mücadelenin en 
ön safında en tutarlı, en bilinçli ve sürekli mücadeleyi veren politik örgüt olmanın 
kıvancı içinde kutluyor. 13 Şubat 1971’den geriye baktığımız zaman 10 yılda aldığı-
mız mesafe, önümüzdeki mücadele aşamalarına da inanç ve güvenle yönelmemizde 
azmimizi ve gücümüzü çelikleştiriyor.

Egemen sınıflar ekonomiyi kalkındırmada, ülkeyi yönetmede acze düştükçe, işçi 
ve emekçi sınıflar bilinçlenip örgütlendikçe mücadele keskinleşecektir; işçi ve emek-
çi sınıflara karşı, tüm devrimci, ilerici güçlere karşı, demokratik hak ve özgürlüklere 
karşı baskı ve şiddet uygulamaları artacaktır; şimdiden bu eğilim açık-seçik belir-
miştir. Son haftaların gelişmeleri bu anlama gelmektedir. İktidar ve muhalefetiyle, 
iktidar heveslisi çevreleri ile “tedbir! tedbir!” çığlıkları atarak, zaten kısıtlı demokra-
siyi büsbütün boğmaya kalkmaları bundandır; elbirliği ile Anayasayı değiştirmeye 
yönelmeleri bundandır. Ne var ki, sermaye sınıflarının tümü (burjuvazi), tarihin 
mahkûm ettiği bir sınıftır. İşçi sınıfı ise, kendisi ile birlikte tüm emekçi sınıfları, 
ezilen tüm halk kitlelerini sömürüden ve hürriyetsizlikten kurtarmakla tarihin gö-
revlendirdiği sınıftır.

İşçi sınıfı bu tarihsel görevini yerine getirebilmek için, bir yandan sömürücü 
egemen sınıflara karşı, bir yandan da kendi içinde yaşıyan her türlü burjuva etkilere 
ve sosyalizmden sapmalara karşı mücadele vermek durumundadır. İşçi sınıfı, bu 
ikili mücadeleyle sosyalist bilince varabilir, bu bilinci gerçekleştirir. Böylece hem 
dış durumu, sosyal düzeni, hem de kendisini değiştirmiş olur. İşçi sınıfı bu mücade-
leyi 3 düzeyde veriri: Ekonomik alanda sendikal düzeyde, burjuva fikir akımlarına 
ve sosyalizmden sapmalara karşı ideolojik düzeyde, iktidarı burjuvaziden almak ve 
sosyalizmin kuruluşuna geçmek için politik düzeyde. Bu 3 kollu mücadeleyi sosya-
lizm doğrultusunda yürütmenin ve başarıya ulaştırmanın aracı ise, bilimsel sosya-
lizmi kılavuz edinmiş işçi sınıfı Partisidir.

İşçi ve emekçi sınıfların, toplumdaki ilerici ve devrimci güçlerin, biricik öncü 
sosyalist partisi olarak bu tarihsel görevin bilinci içindeyiz. Gücümüzü Türkiye’nin 
işçi sınıfından ve emekçi halkından, ilerici devrimci aydınlardan ve yarının umudu 
gençlerimizden alıyoruz. Tarihin akışı durdurulamaz. Bağımsız, özgür, mutlu ya-
rınlar bizimdir.
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