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Em Paris, a 11 de Janeiro de 2015, reuniram-se com carácter 

de emergência quarenta e quatro chefes de Estado, com o 

Secretário-Geral da NATO, o presidente da Comissão 

Europeia, o representante do Secretário-Geral da ONU… A 

pedido de Hollande, encabeçaram a manifestação de um 

milhão e meio de cidadãos e jovens que protestavam contra 

os atentados de 7, 8 e 9 de Janeiro. Esta reunião marca o 

início de uma nova fase da guerra iniciada no Iraque há 15 

anos, que não cessa de se estender e afecta hoje, sob 

formas diferentes, todos os continentes. 

Estavam todos lá, de braço-dado, em torno do desacreditado 

Presidente francês e do seu Governo: Cameron (Grã-

Bretanha), Merkel (Alemanha), Renzi (Itália), Rajoy (Estado 

Espanhol), Junker (Comissão Europeia), o Secretário-Geral 

da NATO... não faltou um. Nem mesmo Samaras (Grécia), 

cujo governo de Unidade Nacional tinha caído duas semanas 

antes como resultado diferido da resistência dos 

trabalhadores gregos aos Memorandos da Troika. Juntemos 

o chefe do governo turco, os representantes das monarquias 

do Golfo, uma dúzia de chefes de Estado africanos 

encabeçados pelo Mali – sob ocupação militar francesa –, 

Porochenko (o presidente da Ucrânia) e Lavrov (o ministro 

das Relações Externas da Rússia). E a cereja no topo do 

bolo, Mahmoud Abbas (Autoridade palestiniana) tinha sido 

convocado para desfilar ao lado do carrasco de Gaza, 

Netanyahu, acompanhado por dois ministros de extrema-

direita, um deles conhecido por ter declarado: "Eu matei 

muitos árabes na minha vida e não tenho nenhum problema 

com isso."... uma verdadeira provocação necessária para 

preparar futuros confrontos «comunitários». 

No Secretariado Internacional de 13 e 14 de Novembro de 

2014, escrevemos: 

«O conjunto das relações políticas e sociais construídas no 

período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial – que 

globalmente formam a malha de todos os Estados europeus e 

constituem uma posição do proletariado mundial – segundo o 

capital financeiro deve ser irremediavelmente destruído, a 

fim de poder rebaixar, por todos os meios, o valor da força 

de trabalho do proletariado à escala de todo o mundo. 

 

A própria lembrança destas conquistas sociais e políticas 

deve ser apagada da memória dos trabalhadores em todos os 

continentes. 

Neste sentido, a guerra que se espalha é indissociável desta 

ofensiva de destruição e de regressão. 

A instauração de um estado de guerra (o ataque a todas as 

conquistas da democracia política) é indispensável à 

realização das condições políticas para o sucesso desta 

ofensiva. 

Neste contexto, é lógico que se produzam atentados 

terroristas na Europa nos principais países da coligação, a 

fim de fornecerem uma base para o desenvolvimento de 

campanhas chauvinistas dirigidas contra o afluxo de milhares 

de refugiados, campanhas destinadas a desorganizar a 

resistência da classe, em nome da necessária “união 

sagrada”. 

A Guerra no Médio Oriente e a sua extensão ao Sahel (1) 

tornou-se num elemento constitutivo da situação interna da 

França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha e da 

Itália. Ela é um elemento da abertura da crise revolucionária 

que amadurece em todo o continente europeu. 

A engrenagem da guerra tornou-se num eixo de 

desenvolvimento de toda a situação europeia, com todas as 

suas consequências: o agravamento da crise dos regimes, a 

agudização da ofensiva anti-operária e as explosões 

revolucionárias. Uma engrenagem que ordena, doravante, os 

acontecimentos nos principais países imperialistas ("países 

avançados") onde a burguesia se prepara para desencadear, 

sob novas formas, uma campanha chauvinista que não fará 

inveja às que foram desencadeadas nas vésperas das últimas 

duas guerras mundiais. O seu objectivo é desarmar a classe, 

com a ajuda das Direcções das organizações de classe, e 

contam já com o apoio das Direcções sociais- democratas e 

estalinistas.” 

 

 

 

Como é evidente, a coligação militar constituída sob o alto 

comando americano (EUA), no dia seguinte ao afundamento do 

Iraque e do aparecimento do «Estado islâmico» (Daech), teve 

necessidade de abrir uma nova etapa no estreitamento das 

ligações de colaboração com todos os Estados do mundo 

decididos a participarem nela e, muito particularmente, com os 

Estados europeus. Ela tinha necessidade de estender a guerra, 

à escala mundial, guerra pelos mercados, guerra pelo controlo 

das matérias-primas… uma guerra social contra todos os povos. 

O enviado especial de Obama, Holder, ministro da Justiça do 

governo dos EUA – que veio a Paris para participar na reunião 

de ministros europeus, sem sequer se preocupar em desfilar 

ao lado dos seus "aliados" – convocou todos para 18 de 

fevereiro em Washington para uma "Cimeira Mundial contra o 

terrorismo", no momento em que o Comando dos EUA anuncia 

um novo envio de tropas para a base de Morón de la Frontera 

(sul do Estado espanhol) como uma base logística para a 

intervenção em todo o continente africano. 

Esta coligação tinha necessidade, para dar um novo passo na 

guerra em curso, de apresentar aos povos do continente 

europeu (e aos povos do resto do mundo) essa guerra como 

uma resposta ao seu desejo de segurança. Os atentados de 7, 

Uma coligação para dar um novo passo na guerra 

 



8 e 9 de Janeiro perpetrados, desta vez, no coração da 

Europa, forneceram-lhe uma ocasião sonhada, com a 

colaboração imediata de Hollande. 

De repente, revelam-se à luz do dia todos as peças de uma 

vasta provocação. O aparecimento simultâneo de 

manifestações anti-Islão na Alemanha, Áustria, Suíça e 

Holanda indica que se prepara activamente o terreno para 

"responder" aos atentados programados cuja multiplicação 

infelizmente devemos prever. O que estava inscrito na 

situação, nos últimos tempos, está a tomar forma diante de 

nossos olhos. 

O capital financeiro, em plena crise de decomposição, 

confrontado com o anúncio de uma recessão de uma amplitude 

sem precedentes, perante a crise do sistema financeiro que 

dela emana, e perante a resistência da classe operária, 

procura forçar esta resistência e integrar as suas 

organizações de classe para a desmembrar e a reduzir a uma 

soma de indivíduos dóceis e sem direitos. 

Mas, quaisquer que sejam os desenvolvimentos imediatos, a 

linha de força da situação continua a ser a da resistência das 

massas, resistência que – desde o dia seguinte a 11 de Janeiro 

– se exprimiu, sob formas diversas, no seio do movimento 

operário contra a adesão à união sagrada. 

Confrontado, muito particularmente nos Estados europeus, 

com uma classe operária que sofreu golpes, mas permanece 

essencialmente organizada, o imperialismo decidiu optar por 

soluções que experimentou nos povos do Médio Oriente e de 

África: a destruição dos Estados e nações, mediante a pressão 

de conflitos étnicos e comunitários. 

A instalação no continente europeu da guerra liderada pela 

coligação militar imperialista contra os povos do Médio 

Oriente, a importação para o coração dos Estados que 

participam nesta coligação dos atentados que desde há 

decénios devastam as populações civis desses países, faz 

parte do plano que pretende desmembrar o proletariado dos 

países imperialistas em «comunidades» inimigas. 

A orquestração, com todos os detalhes, do desenrolar do 11 de 

Janeiro em Paris – incluindo a presença de Netanyahu, o 

carrasco de Gaza – assinalou o inimigo interno: as populações 

imigradas originárias de países de maioria muçulmana. 

Por estas razões, a ameaça de atentados que paira sobre 

todos os países europeus tornou-se um meio de pressão para 

permitir aos governos burgueses tentarem integrar as 

organizações sindicais e realizar, sob formas próprias para 

cada país, "a união sagrada" sobre as ruínas de tudo o que 

resta da democracia política. 

 

 
Ele alimenta-se do fosso crescente entre tudo o que estava 

contido na angústia dos manifestantes do 11 de Janeiro e o 

conteúdo social e político da união sagrada que dominou esta 

manifestação. Ele também se alimenta da crescente recusa, 

por amplos sectores da classe operária e da juventude, de se 

prestar a essa operação que veem, com razão, como uma 

ameaça dirigida contra eles. 

A classe operária – cujo movimento continua, por agora, 

travado pelas suas Direcções – mostra uma resistência que 

vai buscar as suas forças, nomeadamente em França, às 

relações sociais nascidas nos anos 1945-1947. 

Certamente, não se trata, de maneira alguma, de subestimar 

a pressão que exerce já o dispositivo contra-revolucionário e 

totalitário sobre as condições em que a classe operária é 

levada a resistir, particularmente nos países europeus, que 

são o alvo imediato da operação. No entanto, é essencial 

destacar as primeiras fracturas que aparecem neste 

dispositivo. 

A brutalidade da ofensiva não dissipou as incertezas que 

continuam a assaltar os dirigentes dos Estados da União 

Europeia. 

Valls, em França, não conseguiu sair-se bem ao mandar 

silenciar os que, na CGT e na CGT-FO, decidiram demarcar-se 

perante a lei Macron. As negociações na metalurgia da Alema- 

 

 

 

 

nha abriram-se num ambiente tenso. Não se dissipou o 

impulso que se expressou num dia de greve geral na Bélgica e 

na Itália. Dez dias antes das eleições na Grécia, o BCE vacila 

sobre as medidas que deve anunciar…  

Não só a batalha não está perdida, como se trava numa 

frente ainda mais ampla. 

Uma vez mais, face ao guião elaborado pelo imperialismo e os 

seus agentes promotores da guerra, o destino da humanidade 

está nas mãos da classe operária e só dela. 

A única força que pode evitar que a sociedade (na França, 

como em toda a Europa) se afunde em afrontamentos entre 

comunidades, é a classe operária reunindo, as suas forças 

como classe com as suas organizações, juntando todas as suas 

componentes para empregar toda a sua força no combate que 

deve levantá-la contra os seus respectivos governos. Um 

combate para forçá-los a abandonar as "reformas" ditadas 

pela União Europeia – instrumento do capital financeiro – e a 

romper com a coligação militar imperialista. Este é o primeiro 

passo para abrir o caminho para a constituição na Europa de 

governos que se empenharão numa cooperação livre e pacífica 

de todos os povos do continente, ponto de apoio decisivo para 

a organização à escala mundial da colaboração pacífica de 

todos os povos do mundo libertos da dominação imperialista. 

Aí se concentra a defesa da civilização.  

.

 

Um enorme confronto amadurece 

 

(1) O Sahel atravessa os seguintes Estados (de oeste para leste): Gâmbia, Senegal, a parte sul da Mauritânia, o centro do Mali, 

Burkina Faso, a parte sul da Argélia e do Níger, a parte norte da Nigéria e dos Camarões, a parte central do Chade, o sul do Sudão, 

o norte do Sudão do Sul e a Eritreia. Eventualmente, são incluídos também a Etiópia, o Djibouti e a Somália. 


