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Yıldırım Koç
Seçimlere birkaç gün kaldı. Herhalde ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini ve büyük
olasılıkla hemen arkasından ikincisini yaşayacağız.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dr.Doğu Perinçek’e, milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi’ne oy
vermek için çok neden var.

GEÇMİŞİ UNUTMAYALIM
Türkiye yıllardır emperyalizme karşı mücadele ediyor.
Onyıllardan beri Fethullahçı casusluk ve terör örgütüne karşı en etkili mücadeleyi veren, bu
hainleri Aydınlık Dergisi ve Gazetesi’nde sürekli olarak teşhir edenler, Doğu Perinçek ve
arkadaşlarıydı.
AKP’nin açılım politikasını uyguladığı, “solcu” olduğunu ileri süren birçok kişi ve örgütün bu
politikayı desteklediği ve Amerikan emperyalizmiyle fiilen işbirliği yaptığı dönemlerde, bu politikalara
karşı çıkan, emperyalizme karşı Türkiye halkının (Türk milletinin) ortak mücadelesini savunan belki tek
örgütlenme İşçi Partisi idi.
Türkiye ekonomisinin nasıl bir çöküntüye mahkum edildiğini teşhir eden, ülkemizin üretim
gücünün yeniden artırılmasını yıllardır savunan da Vatan Partisi idi.
AKP’nin dış politika hatalarını çeşitli ülkelerin en üst düzey yöneticileriyle görüşerek düzeltmeye
çalışan da Doğu Perinçek ve arkadaşlarıydı.
Ermeni soykırım iddialarını mahkum etme konusundaki başarıları ise tarihe geçmiştir.
Günümüzde de Kemalist Devrim’i geliştirerek tamamlamayı amaçlayan, bağımsız ve demokratik
bir Türkiye’yi yaratacak güç, bu ve benzeri nedenlerle Vatan Partisi’dir.

VATAN VE EMEK MÜCADELESİNİN BÜTÜNLÜĞÜ
Ancak Vatan Partisi’ni bu seçimlere katılan diğer partilerden ayıran son derece önemli bir nokta
daha vardır. Bu noktanın gerektiği gibi kavrandığını ve seçim çalışmalarında etkili bir biçimde
kullanıldığını sanmıyorum.
Vatan Partisi, vatan ve emek mücadelesini bütünleştiren tek partidir.
Vatan Partisi yıllardır, vatan mücadelesinin başarısının, Türk milletinin yüzde 70’inden fazlasını
oluşturan işçi sınıfının bu davaya sahip çıkmasına bağlı olduğunu anlatıyor. İşçi sınıfının hak ve
özgürlüklerini geliştirme mücadelesinin başarısı ise, işçi sınıfının vatanımıza sahip çıkmasından
geçiyor.
Türkiye’de başka hiçbir siyasi örgüt, vatan mücadelesi ile işçi sınıfının hak ve özgürlükler
mücadelesinin birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içinde olduğunu kavramış değil; böyle bir anlayışla
hareket etmiyor. Vatan Partisi’ni Vatan Partisi yapan en önemli özelliklerden biri, bu bütünlükçü
mücadele anlayışıdır.
Dr.Doğu Perinçek’i Doğu Perinçek yapan en önemli özelliklerden biri de, kendisinin 50 yılı aşkın bir
süredir işçilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi mücadelesine katılması, her fırsatta bu
mücadeleye destek vermesidir.

HAYAT, VATAN PARTİSİ PROGRAMINI DOĞRULUYOR
Bu anlayışın ne ölçüde anlatılabildiği tartışılabilir. Vatan Partisi’ne karşı yıllardır sürdürülen ve son
aylarda daha da yoğunlaştırılan karalama kampanyasının etkileri küçümsenemez. Ancak hayat Vatan
Partisi programı doğrultusunda gelişiyor.

Geçmişte Fethullahçı casusluk ve terör örgütüyle şu yada bu biçimde işbirliği yapanlar, en azından
söylemlerinde bunlara karşı çıkmaya başladı.
Geçmişte bölücü terör örgütüne yanaşıp parsa toplamaya çalışanlar, bugün ülkemizin ve
milletimizin birlik ve bütünlüğünden söz etmek zorunda kalıyor; ancak yine de el altından bu örgütün
uzantılarıyla işbirliği yapıyor.
Geçmişte emperyalistlerin temsilcileriyle gizli görüşmeler yapanlar, bugün sınırlı da olsa,
bağımsızlıktan söz ediyor.
Geçmişte Kemal Derviş ve benzerlerinin ve onların arkalarındaki güç olan emperyalizmin dayattığı
ekonomi politikalarını savunanlar, bugün üreten Türkiye’yi savunduklarını söylüyor.
Bunlar ve benzeri nedenlerle, 24 Haziran’da Doğu Perinçek ve Vatan Partisi.

