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günü yaptığı basın açıklamasında, son 
ekonomik tedbir kararlarını eleştirdi.

:: Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşıyor.;; Eu teşhis^siyasi 
iktidar sorumluluğunu taşıyanlara ait.Ağır bir ekonomik bunalım yaşadığı 
gerçek. Ama bu gerçeğin siyasi iktidar sorumlularınca açıklanmayan bir di- 
er yüzü var:

Ekonomik bunalım dar gelirlileri, ücretlileri korkunç bir hayat pahalılığı, 
zaruri iht.ijraç maddelerinin yokluğu, işsizlik biçiminde j^ansırlcen bir avuç 
para babası karlarına yeni karlar zenginliklerine yeni senginlikler katıyor.
5 Haziran seci.ilerinde işçiler ve emekçilerin büjnjl; çoğunluğu faşist baskı 
ve teröre karşı duydukları tepkinin yanında kendilerini ezen ekonomik koşul
lara karşı duydukları tepkininde bir sonucu olarak oylarını CHP ’ne verdi
ler. 11, 1-lC‘nin çöküşünde de aynı tepkiler önemli bir e tiren oldu.
I'Te var ki CHP ağırlıklı hülcümel: işbaşına geçtiği günden beri, ağırlıklı ka
nadına bağlanmış olan mutların tam tersine, ekonomik bunalımı* işçilerin, 
emekçilerin sırtına basarak aşmaya çalışıyor.
Gazetelerde boy boy yer alan TÜSlAD ilanlarının altında yatan gerçek neden 
mevcut hükümetin işçiden emekçiden yana ekonomi' politikası uyguluyor olma
sı demek delildir. ̂ TüSIAD’ m  tepkisi ve talebi işçi ve eiaekçilerin daha faz
la edilebilmesini, emperyalizmi^ ve onun finans kuruluşlarının tavsiyelerine 
uyulmasını- ve saten kendi haznelerine akan muslukların sonuna kadar açıl
masını sağlayacak bir ortamın yaratılmağıydı, lîetekim Hükümet 11-12 Haziran 
tarihli kararlarıyla bekleneni aynen gerçekleştirmiş, H'IP’nin tüm direktif
lerini yerine getirmiştir. Yeni bir devalüasyon zaruri ihtiyaç maddelerinin 
fiatlarında yeni artışlar, hayat pahalılığının bir kez daha katlanması de
mektir.Ve bunun faturasmında kimin tarafından ödeneceği bellidir.
İşçileri ve emekçileri daha zor günler bekliyor; tekelci büyük sermayedar
ları, Türkiye büyük burjuvazisini ise daha büyük karlar...
Açıkça görülmesi ve saptanması rereken nokta şudur: Tüm bu olanlar CHP’nin 
tok başına hükümet olmamasından, hükümet içersinde ortakları bulunmasından 
kaynakİanmıyor.
Sayın Başbakan söz konusu devalüasyon kararı ile ilgili demecinde açıkça şû  
nu söylüyor: :: ... gerekli kararları siyasal bakımından ne kadar güç olursa 
olsun cesaretle almayı hükümetimiz yurt sevgisinin ve devlet ®orumluluğunuı 
bir gerçeği saymaktadır.;î
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" Siyasal 'balcımdan -güç olan::nedir ?
Bu ifade, işçileri emekçileri ezecek M r  kararın alınmış olduğunun itirafıdır.

Bu ifade, ekonomi sistemi olarak kapitalizmi, emperyalizmle bütünleşmeyi, 
emperyalizmi bağımlılığı seçenlerin; ekonomik dar boğazdan çıkış için işçi
lerin emekçilerin gırtlağına basmaktan başka bir yol izleyemeyeceklerinin, 
sermayeye tam boy teslimiyetin itirafıdır.
Kapitalist sistemde, emperyalizmle bütünleşmeye varan ilişkiler ağının ördüğü 
bir dışa bağımlılık sisteminde, ekonomik bunalım şu veya bu ölçüde ama her- 
zaman gündemdedir ve ’bunalımın ¡̂ sıl yaratıcısı sistemin kendisidir. Bu buna
lımın tüm yülrlinün her zaman ve yalnızca işçilere ve emekçilere taşıtılmak 
istenmesi, bu yönde alman siyasi kararlar ise ayrıca ve önemle üzerinde 
durulması gereken bir husustur.
Önümüzdeki günlerde tüm isçi ve emekçiler bu değerlendirmeyi kesinlikle 
¿sapacaklardır.


