
La Pax Americana ?
Davant el quart aniversari de la invasió imperialista dels EEUU a l’Iraq,
l’atac d’Israel al Líban, l’ofensiva dels taliban a l’Afganistan,  el genocidi
diari a Palestina ...en definitiva, la política neo-liberal de l’administració
Bush i els seus aliats, amb la seva lògica inhumana ens ha portat a una
greu situació, on els drets humans més elementals no son violats, sinó
assassinats directament. Aquest és el món que ens ofereix la política de
les multinacionals, la pau americana, la pax americana de la globalització?

Ja fa molts anys que Bush, en una cerimònia

militarista al vell estil feixista, plena de

parafernàlia patriòtica i de moderns aparells de

destrucció massiva, al portaavions Abraham Lin-

coln, va celebrar la fi de les operacions militars a

l’Iraq.

Els objectius en principi s’estaven complint, la

guerra havia provocat molt poques pèrdues i la

resistència de l’exèrcit de Saddam esclafada en

gairebé  3 setmanes. La democràcia a l’estil neo-

liberal tenia un immens estat per fer de les seves.

Mentre la destrucció, el pànic i la desesperació

destrossen la població, les tropes yankees es

posicionaven al voltant de les zones petrolieres (

molt més important es protegir el capital que no

la població ), i  atrinxerar-se als punts neuràlgics

de l’estat, per expropiar democràticament totes

les riqueses en benefici de les multinacionals que

dirigeixen la globalització capitalista, empreses

amb un profund caràcter social, com son les

corporacions petrolieres, armamentístiques, de

la construcció...

4 anys desprès fem un balanç amb una sèrie de

dades significatives; cada dia moren prop de 100

persones, que es sumen al mig milió de morts

des de l’inici de la guerra amb una quantitat més

gran de ferits, 2.000.000 milions de refugiats, un

país en crisi permanent i en plena guerra civil...

A Palestina la situació es dramàtica. Israel utilitza

totes les armes possibles per derrocar el govern

de HAMAS, i sembla que la tàctica del “divide y

vencerás “ entre les faccions palestines està
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El Líban, l’estiu del 2006, va patir una  violenta

ofensiva dels israelites. Semblava que la potencia

militar provocaria un passeig militar en lloc del

que va succeir. Hezbollah, principalment amb el

suport de diferents grups libanesos ( entre ells

els membres de la joventut i el partit comunista ),

va resistir i provocar centenars de pèrdues a

l’exèrcit agressor. Però “ els fets són tossuts”, la

derrota dels israelites va treure la vena dels ulls

als pocs que encara creien que les agressions

imperialistes eren fets irrenunciables a

conseqüència de les malvades accions dels

enemics de la llibertat ( a Iraq les armes de

destrucció massiva, al Líban el segrest de dos

soldats israelites que estaven en territori libanès

). Israel volia acabar amb Hezbollah i ampliar la

seva influència opressora al Líban, però ha apagat

l’incendi amb gasolina. La guerrilla libanesa s’ha

vist extraordinàriament reforçada, i a nivell

internacional Israel ha sortit més debilitat.

Pel que fa a L’Afganistan, els EEUU i aliats ( en

aquest cas el govern de ZP entre d’altres ) no

han estat capaços com en tot l’Orient, de controlar

la situació. Els senyors de la guerra , igual que

abans de l’atac yankee, es divideixen el país en

zones, els talibans s’han reorganitzat i provoquen

baixes a les tropes ocupants. Es indignant, com

els EEUU van acabar en poc més d’un més de

col·locar un govern titella i iniciar la construcció

del gasoducte , deixant aquest país encara més

pobre i humiliat que abans de que les primeres

Davant aquesta realitat, els CJC – Joventut

Comunista de Catalunya, ens reafirmen en

l’anàlisi sobre la globalització neo-liberal ( que

devora el planeta i els seus habitants, per la seva

pròpia lògica d’apropiació dels recursos naturals,

i la centralització i concentració del poder en petits

cercles de poder, que fan politiques d’esquenes

a la immensa majoria de la població) i en la lluita

per aconseguir la fi d’aquesta política imperialista,

per a construir un món en pau i solidari. Es

necessiten joves per a construir un altre món !

donant resultats. Hi ha desenes de morts entre

les diferents faccions, i els intents d’aturar aquests

enfrontaments i trobar la unitat no acaben de

consolidar-se. Per descomptat que Israel continua

amb l’agressió, la ocupació de territoris i els

assassinats contra els palestins.

bombes matessin afganesos ( per cert, i Bin

Laden? )


