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İşçiler, emekçiler;
Bolşevik Partimiz 10. Kongresini yaptı.
10. Kongremiz emperyalizmin bütün dünyada görünürde “alternatifsiz” egemenliğini sürdürdüğü, komünizmin onun esas sahibi olan işçi sınıfı ve emekçilerin büyük çoğunluğunun gözünde bir kurtuluş alternatifi olarak görülmediği bir
ortamda yapıldı.
Yaşadığımız dünya, işçi ve emekçilerin acımasızca sömürüldüğü; işçi ve emekçilerin emeği ile yaratılan zenginliğin büyük bölümüne küçük bir azınlık tarafından el konulduğu; küçücük bir azınlık için “yok”un yok olduğu, büyük insanlık
için ise yoksulluk, baskı, sömürü, kimi emekçiler için hatta açlık ölümü demek
olan bir dünya. Adaleti “mülk” üzerine kurulu, mülksüz büyük insanlık için adaletsiz bir dünya.
Yaşadığımız dünya, emperyalist gerici temsilci savaşlarının yürüdüğü, yeni bir
emperyalist dünya savaşı tehlikesinin büyüdüğü, sömürücü sistemlerin egemen
olduğu, emperyalist barbarlığın kendini “insan hakları”, “demokrasi”, “özgürlük”
savunucusu, ezilenlerin dostu olarak gösterebildiği ve çoğunluğu da buna inandırabildiği bir dünya.
Yaşadığımız dünya bu barbar sisteme direnenlerin terörist olarak damgalandığı, en büyük terörist emperyalistlerin ise, terörizme karşı mücadele ediyormuş
pozlara bürünebildiği bir dünya.

Yaşadığımız dünya, insanlığın doğal yaşam temellerinin aşırı kâr uğruna tahrip
edildiği, doğayı tahrip edenlerin doğa koruyucusu postu altında gizlenebildikleri bir dünya. Yaşadığımız dünya, kadınların ikinci sınıf insan olarak görüldüğü erkek egemen bir dünya.
Böyle yıkılası bir dünya ortamında yapıldı 10. Kongremiz.
10. Kongremiz, ülkelerimizde hâlâ 12 Eylül Anayasası’nın faşist özünün korunduğu; biçim değiştirse ve faşist asker-sivil bürokrat vesayet gerilemiş olsa da,
hâlâ faşizmin hüküm sürdüğü bir ortamda yapıldı. Gelişmelerin hâlâ egemen sınıfların kendi aralarındaki iktidar mücadelesi tarafından belirlendiği bir ortamda
yaptık 10. Kongremizi. Kongremiz ülkenin her ikisi de birbirinden berbat yeminli AKP yandaşları ve yeminli AKP karşıtları biçiminde iki ana kampa bölündüğü,
kendine “sol” diyenlerin esas bölümünün bu iki kampın bir yanında o kampın siyasetinin uzantısı haline geldiği bir ortamda yapıldı.
Grevlerin yasaklandığı; işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin her türlü hak arama
mücadelesinin hâlâ faşist şiddetle bastırıldığı, hem de bunun “ileri demokrasi”
adı altında yapıldığı bir ortamda gerçekleştirildi 10. Kongremiz.
Türk şovenizminin egemenliğini sürdürdüğü, Kürt düşmanlığının, Ermeni düşmanlığının vb. hâlâ prim yapabildiği bir ortamda yaptık kongremizi.
Kadınlara karşı şiddetin, cinayetin tavan yaptığı bir ortamda, böylesi yıkılası bir
faşist düzen ortamında yaptık 10. Kongremizi.
Kuşkusuz yalnızca bu değil dünya. İçinde yaşadığımızdünyada işçi sınıfı, ezilen
halklar, tüm ezilenler çeşitli eylemlerle direniyor ve yeni bir dünya istiyor. Gelecek için umut bu mücadelelerde. Fakat komünist hareketin güçsüzlüğü sonucu
bu mücadeleler egemen sınıflar tarafından hâlâ çeşitli yöntemlerle ve biçimde
düzen içi mücadeleler olarak tutulabiliyor.
Bolşevizm’in kızıl bayrağını yükseklere kaldıran 10. Kongremiz, dünyadaki bütün rezilliklerin temeli olan sömürü düzenine karşı bir başkaldırı ve meyden okumadır. O Bolşeviklerin “Vardık, varız, var olacağız, yeryüzü komünist oluncaya
dek savaşacağız” şiarının bir kez daha ilanıdır.
10. Kongremiz, geçen dönem içindeki siyasi gelişmeleri ve örgütsel gelişmemizi marksist-leninist bilimin kıstasları temelinde değerlendirdi. 9. Merkez
Komitesi’nin sunduğu Siyasi ve Örgütsel Raporlar üzerine yürütülen yoldaşça tartışmalarda, hatalarımızı, kazanımlarımızı hiç bir kötümserlik ve abartmaya sapmadan gerçekçi bir şekilde değerlendirdi. Tespit ettiği hataları özeleştiri ile aşma
yönünde kararlar aldı. Gelecek dönemdeki çalışmanın köşe taşlarını döşedi.
10. Kongremiz, gerek partimiz, gerekse bütün dünya komünist hareketi açısından cevap bekleyen bir temel soruya cevap arama işinde, geçen dönem yaptığı-

mız teorik/siyasi araştırma ve tartışmaları bir sonuca bağladı. Sosyalizmden geri
dönüş konusunda, öncelikle Sovyetler Birliği’ndeki sosyalizmi inşa deneyimini
temel alarak, bu konudaki tezlerimizi karara bağladı.
Önümüzdeki dönemde bu tezlerimiz ve bunların gerekçelendirmelerini içeren
genişçe bir araştırma komünistlerin ve devrimcilerin denetimine sunulacaktır.
Başta partili yoldaşlarımız olmak üzere, bütün devrimcileri, sosyalizme, komünizme sempati duyan bütün işçi ve emekçileri 10. Kongremizin belgelerini incelemeye, tartışmaya, sahiplenmeye çağırıyoruz.
Bugün ülkelerimizde ve dünyada sosyalizme-komünizme sahip çıkmak, onun
için mücadele etmek, Bolşevik Partimize ve bütün dünyada Bolşevik Parti inisiyatiflerine sahip çıkmakla onların çevresinde ve saflarında örgütlenmekle, partili örgütlü mücadeleyle olur.
Bütün gelişmelerin gösterdiği bir gerçek vardır:
İşçi sınıfı ve emekçiler komünist bir önderlik altında birleşmedikçe, kazanımlar kalıcı olamaz. Sömürü sisteminin devrimlerle yıkılması, demokratik ve sosyalist toplumların yaratılması mümkün olamaz. Bayrağında “Herkes yeteneği ölçüsünde/Herkese katkısı ölçüsünde ” yazan sosyalist toplum üzerinden, bayrağında “Herkes yeteneği ölçüsünde/Herkese ihtiyacı ölçüsünde” yazan komünist topluma doğru yürünmesi mümkün olamaz.
Komünizme sempati duyan herkesin görevi bu yüzden bolşevik saflarda örgütlenmek, bolşevik saflarda mücadele etmektir. Bolşevik Partimizin inşasını, gerçek
sınıf mücadelesinin ateşi içinde, derinleştirmektir günün görevi.
10. Kongremiz “Görev başına!” diyor.
Kahrolsun emperyalizm ve her türlü gericilik!
Yaşasın proleter enternasyonalizmi!
Yaşasın Bolşevik Partimiz!
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