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/>Tunus�tan sonra Ortado?u�da en b�y�k kitlesel ayaklanman?n ya?and??? M?s?r�daki
protestolar?n �lkede bir rejim de?i?ikli?ine yol a�ca?? kesindi. �le de oldu. H�sn�
M�barek�in istifas?ndan sonra, meydanlar? dolduran kalabal?klar, bu kez sevin��?l?klar?
atmaya ba?lad?.</p>      <br />Muhalif lider Muhammed El Baradey hayat?n?n en g�zel
g�n�n� ya?ad???n? s�ledi ve bundan sonra �lkenin daha iyi ko?ullarda y�etilece?ine olan
inanc?n? dile getirdi.  <p>Halk?n ve muhalefetin sevincinin ne kadar s�rece?ini bilemeyiz ama,
t�m ya?ananlar?n sonucunu g�ebilmek i�n bir s�re daha beklemek gerekiyor. M?s?r�daki bu
hareketin sonucunda gelinen nokta g�teriyor ki, �lke geriye d��?� olmayan bir yola girmi?
bulunmaktad?r. G��n�rdeki tablo ?�ledir; M?s?r halk? kendi gelece?ini �g�r bir ?ekilde yine
kendi iradesi ile ?ekillendirmek istemektedir. </p>  <p>Bu m�mk�n m�d�r?</p>  <p>De?ildir.
</p>  <p>Her ne kadar ortada bir �devrim� varm?? gibi g�terilse de, b�le olmad???n?
s�lemek zor de?il. �Devrim�, bir isyanla ya da bir hareketle tan?mlanacak kadar basit bir
s�re�de?ildir. Zaten ?u k?sac?k zaman i�nde diktat� devrilse de diktat�l�?�n yerinde
durdu?u g��lm�?t�r. <br />Basit bir kural var. Basit� a�klayay?m. Bir �lkede egemen
s?n?flar?n dayand??? g��er ve o g��erin olu?turdu?u siyasal a?lar varl???n? s�rd�rd�?�
m�ddet�, �de?i?im�den s� edemeyiz. M?s?r�daki yeni yap?lanma s�recinde de bu a?lar?n
k�ten de?i?imi m�mk�n olmayacak, sadece el de?i?imi ya?anacakt?r. </p>  <p>Uzun
zamand?r kimse B�y�k Ortado?u Projesinden s� etmiyor. Hatta BOP�un rafa kald?r?ld???
s�leyenler bile oldu. Bu hareketlerin ya?and??? �lkelere bakt???m?zda BOP�un hala
i?lerli?ini s�rd�rd�?�n� g��yoruz. Bu �lkelerin BOP kapsam?nda d��?�m� istenen
�lkeler oldu?u bilinmektedir. </p>  <p>Peki bu d��?�m nas?l olacakt?r? Her �lke i�n farkl?
senaryolar?n yaz?ld??? kesin. Tunus, M?s?r, �d�n gibi petrol zengini olmayan �lkelerdeki
senaryo ise, bu �lkelerin �retim ve t�ketim potansiyelinin k�resel sermayenin eline ge�esi
?eklindedir. </p>  <p>Zeynel Abidin ve H�sn� M�barek y�etimleri k�resel sermayeye
kap?lar?n? a�am?? m?yd??</p>  <p>A�??t? a�as?na da, halk hi�rahat de?ildi. Muhalefet
her ge�n g�n g��eniyordu. Bu da Ortado?u'ya bi�len ?l?ml? ?slam modelinden uzakla?mak
demek oluyordu. Il?ml? ?slam modelinin sa?lanabilmesi i�n muhalefetin elde tutulmas?
gerekmektedir. K?sacas? ABD, bir yandan bu �lkelerin ekonomisinin k�rselle?mesini isterken,
bir yandan da radikal e?ilimleri kendi kontrolleri alt?na almay? ama�amaktad?r.<br /><br />Bu
y�zden ABD ve ?srail, b�gesel �karlar? bak?m?ndan bug�ne kadar her t�rl� deste?i
verdikleri M�barek rejimini korumak i�n gereken �bay? g�termedi. Herkes bu eylemlerin zor
kullan?larak bast?r?laca??n? ve ordunun m�dahalesine izin verilece?ini d�?�n�rken,
onlardan tam tersi a�klamalar geldi. </p>  <p>M?s?r�da her diktat�l�kte oldu?u gibi temel
hak ve �g�rl�kler bask? alt?ndayd?. Sebepsiz tutuklamalar, g�alt?nda yap?lan i?kenceler ve
yarg?s?z infazlar?n haddi hesab? yoktu. Demokrasi ad? alt?nda otokrasi ya?an?yordu. �telik
halk fakir b?rak?lm??t?. S�rekli ya?anan yoksulluk ve ?iddet isyan ate?ini rahatl?kla fitilleyecek
iki kavramd?r. B�le ortamlarda halk?n soka?a d��lmesi zor de?il. Hele ileti?im a?lar?n?n bu
kadar yayg?nla?t??? g�n�m�zde bu �k daha kolay.</p>  <p>Arap halklar?n?n ya?ad??? ?ey
budur.</p>  <p>Durumu kendi lehlerine �virebilmenin tek yolu, d?? m�dahale etkilerini
minimumda tutabilmeleridir. B�lece sistem i� d��?�mde isteklerini yapt?rtabilirler. Ben
ya?anan bu senaryoda bunun pek m�mk�n olaca??n? sanm?yorum. Verilen haklar, halk?n
gaz?n? almaktan �e bir anlam ta??mayacakt?r. �nk� bu topraklarda demokrasinin olmas?
ABD�nin ve emperyalist g��erin isteyece?i son ?ey olacakt?r.</p>  <p><a
style="vertical-align: baseline; font-size: 14px; outline-width: initial; outline-style: none;

 1 / 2



DEMOKRAS? EMPERYAL?ST G�LER?N ???NE GELMEZ! - DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA - Özgür Gazeteciler Platformu
Cumartesi, 19 Şubat 2011 02:30

outline-color: initial; cursor: pointer; text-decoration: none; line-height: 18px; font-family:
Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; color: #092ec1; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px
initial initial;" rel="noreferrer" title="[GMCP] Compose a new mail to birsenaltiner@gmail.com"
href="mailto:birsenaltiner@gmail.com">birsenaltiner@gmail.com</a></p>  <p>�</p>

 2 / 2


