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Bala bandýrýlmýþ acý gelecek...

ABD&rsquo;de seçimler yapýldý. ABD halký büyük güç merkezinin yarattýðý evsizlik-iþsizlik korkusu pompalanarak
Obama&rsquo;yý Baþkan seçti. Durum açýklýða kavuþmuþtur. Güç merkezi kötü polisi geri çekip iyi polis olaný istemiþtir. Dünya
tehlike iki kat büyümüþtür.
Bala bandýrýlmýþ acý gelecek... "Bugün ABD ekonomisinde Finans sektöründe ortaya çýkan çalkantý ABD yi de terbiye kýskac
alabilme yeteneðindeki büyük güç merkezinin uzakdoðuya yönelik para akýþýnýn sonucudur.Bakalým ABD ekonomisi bu daralm
gibi karþý tedbirlerle ve önerilerle karþýlayabilecek? Bakalým ABD devlet aygýtý kimin denetimindeymiþ ?Ülkelerde kapitalist üre
iliþkileri diye birþey kalmýyor.Üretim yerine tüketim destekleniyor.Kredi musluklarý sonuna kadar açýlarak modern üretim þartlarý
ortadan kalkýyor,köle gibi çalýþtýrma dönemi geliyor.Çin'de yaratýlan üretim üssü, tüm dünyada üretimi yok etmenin ve teslim alm
yapýsýný hazýrlýyor."
Yukarýya aldýðým alýntý bu bölümde 18 0cak 2008&rsquo;de eklemiþtim.
Ýlk önce finans merkezlerinin uyguladýðý domino etkisi yöntemiyle bütün ülkeler açýk düþürüldü. Altýn tepside sunulan kre
TRÝLYON DOLAR bir anda buharlaþtý...Türkiye&rsquo;den örnek verelim, Bankalar bu sürecte el deðiþtirdiler. Limanlardan bazý
büyük sanayi kuruluþlarý,iletiþim ve ptt hizmetleri el deðiþtirdi. Tarým arazilerinde bile yabancý yoðun alýmlar yapýldý. ÞÝMDÝ 4
dolarlýk bir iç-dýþ borç sorunumuz daha var. Yani hem deðerlerimizi sattýk ham de borcumuz katlandý. Paranýn bir kýsmýyla du
yollar ve belediye geçitleri yapýldý. Birileri hükümetimize "inþaat sektörü canlanýrsa ekonomi patlama yapar " dediðinden, bir kýs
parayla banka kredisi kullandýrýlarak konut inþaatlarý yaygýnlaþmýþtý.Bugün bu önermenin sonucu 3.5 milyon konutluk emlak
stokunun satýlamadýðý, banka kredilerinin durdurulduðu sýkýntýlý günler gelip çatmýþtýr. Yatýrýmlar durma eðilimindedir. Ýþsiz
durdurulamaz olmuþtur.
Þimdi ne durumda olduðumuza gelince, ÖNDER'in uygulayacaðý politikalara nasýl ortak olup durumu
kurtarabiliriz diye düþünmekteyiz...Býrakýnýz önlem sözlerini..size ait olmayan deðerler için ne önlemi uygulayacaksýnýz ki...tarý
bitirdik, sanayi üretimi AB ülkelerine yapýlan ithalata dayalý ihraç ürünleri þiþirmesiyle borçlanmamýzýn en büyük ayaðý lüks tüke
olduðundan bitme noktasýndadýr...Halkýn kredi kartlarýyla bankalara ve piyasaya olan borçlarý 6 yýlda 15 milyar YTL&rsquo;den
90 milyar YTL&rsquo;ye ulaþmýþtýr.Bu paranýn gecikme faizleri tutarýnýn iki katý kadar olduðu da ayrý bir dram...Tüketici kredile
borçlarý ise önümüzdeki günlerin sýkýntýlarýndan biridir.
ABD&rsquo;de 2 trilyon dolarlýk kaynak çok büyük finans güç merkezinin çekim alanýna gönderildi. ABD&rsquo;de devlet
gücün aslýnda güç merkezinin gösteri aygýtý olduðu ortaya çýktý.Binlerce hatta milyonlarca para sahibi batarken diðer bazýlarý g
merkezine doðru yükseliþe geçtiler. Sistem böyle çalýþýyor. Aynen bizlere öðretilen küçük balýklarýn yutulmasý hikayesindeki gib
kapitalist üretim iliþkilerinin her iki tarafýnýn da bu yeni çekim merkezleri tarafýndan modasý geçmiþ eþya gibi itelenmesi olduðu
görülüyor...Modern anlamda kapitalist ve emekçi terimleri yerine , güç merkezleri ve ona baðlanmýþ bütün bir insanlýk dönemine
giriyoruz. Bütün ülkelerde ileri sürülen borsa,faiz,döviz sarmalý kullanýlarak, ülkelerin iþletmeleri, doðal kaynaklarý, yollarý, liman
postaneleri, bankalarý,tarým arazileri,deðerli neleri varsa hepsi satýn alýnýyor...Milli kapitalist üretimi bir yana ülkelerde üretim iliþ
ve karþýlýklý pazarlýk ortamý ,serbest piyasa yalanlarýyla el deðiþtiriyor...gerçekte ellerimizden kayýp gidenin bu deðerlerimiz ve
kurumlarýmýzla birlikte ülkemiz olduðunu anladýðýmýzda korkarým ki sesimizi kendimize bile duyuramayacaðýz.
ABD&rsquo;de seçimler yapýldý. ABD halký büyük güç merkezinin yarattýðý evsizlik-iþsizlik korkusu pompalanarak Obam
seçti. Durum açýklýða kavuþmuþtur. Güç merkezi kötü polisi geri çekip iyi polis olaný istemiþtir. Dünya bakýmýndan tehlike iki ka
Güç merkezi dünyanýn en büyük ekonomik organizasyonunu kullanarak sosyal politikalar balýna bandýrýlmýþ yeni bir uyu
esir etme yöntemi uygulayacaktýr.
Tüm dünya halklarýnýn sevgisini gösterdiði ÖNDER , öncekine göre daha da saldýrganlaþacaktýr. Erk kaynaklarý üzerinde
Azerbaycan ve Ermenistan&rsquo;da iktidar deðiþiklikleri gündeme getirilebilir. Ýran beklenmedik þekilde müdahaleyle
karþýlaþabilir. Afganistan&rsquo;ýn tamamen el deðiþtirdiðini ve ABD&rsquo;nin Ortaasya&rsquo;daki merkez ülkesi olduðunu
görebiliriz. Afrika köleydi-gönüllü köle gücü olmaya aday görünüyor. Güç merkezi ihtiyaçlarý ne gerektiriyorsa en büyük gücün on
getireceði açýktýr. 2 trilyon dolarlýk balýn acýsý en ücra köþelerde insanlarýn sosyal haklardan ve en doðal beslenme-barýnma
olanaklarýndan arýndýrýlmasýný gündeme getirebilir.
"Ekonomik kriz çýksýn da görün" bekleyiþi Milli bir görüþ olabilir mi ? Ekonomik kriz çýkabilir, çýkarsa ne yapýlmalý fikrini öne çý
gerekir.Türkiye hepimizindir. Ayrýca her þart altýnda krizlerin çýkmayabileceðini de yaþayarak öðrendik. Uluslararasý Güç Merke
uyumlu bir siyaset izleniyorsa o ülkede kriz beklenmemelidir.Daha doðrusu var olan iktisadi kriz bile deðiþik gündemler ve
dýþardan katkýlarla perdelenebilir. Ýktisadi bir kriz olsa bile "iktidar sýrasýnýn" kendilerinde olduðunu sananlar hayal görüyor. Tü
borçlandýrýlarak yeni köleciliðin altyapýsý hazýrlanýyor. 5.11.08 Bozdoðan
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