
SUPLEMENTO DO MILITANTE SOCIALISTA 
 
Traduzimos para este Suplemento materiais sobre a guerra na Síria, publicados pelo semanário 

Informations Ouvrières (Informações Operárias, da responsabilidade do Partido Operário 

Independente, de França), na sua edição n° 433, de 21 de Dezembro de 2016, com vista a preparar a 

Conferência Mundial Aberta contra a Guerra e a Exploração. 

 

 

“Não esqueçamos: o inimigo está no nosso 
próprio país” 
(Karl Liebknecht, único deputado socialista alemão que votou contra o 

Orçamento de guerra, em 1914) 

 

“O capitalismo traz a guerra no seu seio, tal 
como a nuvem negra traz a tempestade”  

(Jean Jaurès, Câmara de Deputados francesa, Março de 1895) 
 

 

“Combatemos e perseguimos o capitalismo, porque outorga poder ao homem em relação a outro homem; se 

combatemos, na força do capital, a continuação do velho espírito de dominação e de conquista, não vamos 

suportar este velho espírito de dominação e de conquista na sua forma mais brutal, quando violenta abertamente 

a consciência dos povos. Se combatemos o militarismo, não é para deixar-lhe o seu último troféu. Nos nossos 

conflitos internos, nas nossas greves, nas nossas lutas económicas, indignamo-nos quando o soldado de França 

se encontra sujeito a disparar sobre os seus irmãos. Mas, a que é que se encontram sujeitos os que estão 

alistados lá fora pelo militarismo imperial, se não a disparar um dia contra os seus irmãos?  

Por isso – considero importante dizê-lo do alto desta tribuna –, não existe na consciência social do proletariado 

universal um único protesto contra o sistema capitalista que não condene ao mesmo tempo, por uma lógica 

invencível, as anexações violentas praticadas contra povos que não aceitam o despotismo militar do 

estrangeiro.” 
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O horror  

As imagens de Alepo são atrozes: cadáveres, pessoas 

que fogem dos bombardeamentos russos e dos do 

Exército sírio sem saber para onde ir, alimentos e 

medicamentos que faltam, milhares de pessoas que 

esperam os autocarros para saírem da cidade.  

Desde 2011, a guerra na Síria já matou 400 mil 

pessoas e atirou milhões de sírios para os caminhos do 

exílio, dos quais mais de um milhão está na Europa, 

encerrados em campos de concentração pelos governos 

“democráticos” da União Europeia.  

Os órgãos de comunicação, os grandes deste mundo, 

os intelectuais indignam-se: denunciam os massacres de 

Alepo como uma nova Guernica. Mas Alepo não é um 

fenómeno isolado. A várias centenas de quilómetros de 

Alepo, em Mossul (Iraque) – desta vez sob égide da 

coligação internacional liderada pelos EUA, que inclui a 

França – há bombardeamentos: 100 mil pessoas tiveram 

que fugir da cidade de Mossul.  

Não há guerra limpa ou guerra suja. A guerra arrasta 

com ela o seu cortejo de mortos, de feridos e de 

refugiados. A primeira guerra do Iraque, em 1990, 

provocou a morte de 200 mil iraquianos. O embargo – 

imposto ao Iraque, pelos EUA, a França e as outras 

grandes potências, entre 1993 e 2001 – provocou a morte 

de mais de um milhão de pessoas, das quais metade eram 

crianças.  

Em 2003, houve uma nova intervenção militar no 

Iraque, sob pretexto da posse de armas de destruição 

massiva – uma pura invenção da Administração dos EUA 

– mas que provocou, imediatamente, a morte de dezenas 

de milhares de pessoas e estilhaçamento do Iraque, com 

uma guerra civil que, entre 2003 e 2006, provocou a 

morte de 600 mil pessoas.  

Em 2001, tinha havido a intervenção militar dos EUA no 

Afeganistão, no seguimento do atentado de 11 de 

Setembro de 2001. Em dez anos, de 2001 a 2011 – data 

oficial da retirada dos EUA – foram mortos 250 mil 

afegãos (homens, mulheres e crianças). E poderíamos 

acrescentar uma longa lista: Jugoslávia, Ucrânia, Sudão, 

Iémen, Líbia, Mali,...  

A guerra é a morte e a desolação. A guerra, na sua forma 

actual é o produto da descomposição do sistema 

imperialista que, para sobreviver, não tem outro caminho 

senão a marcha para a barbárie.  

Lutar contra a guerra, é lutar contra o capital (através da 

acção da classe operária com as suas organizações), é a 

luta contra cada Governo imperialista para defender os 

direitos e as garantias dos trabalhadores. Ao afirmar os 

seus direitos e reivindicações, a classe operária arvora as 

exigências da humanidade contra a barbárie engendrada 

pelo capital. São precisamente estas as questões que 

estarão no centro da Conferência Mundial, sobre a qual 

discutiu, em Argel, a Coordenação do Acordo 

Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AIT), nos 

dias 20 e 21 de Dezembro deste ano. 

 

Lucien Gauthier 
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Abaixo a guerra! Abaixo a exploração!  

Quando estamos a fechar a edição deste periódico, a Coordenação Internacional do Acordo Internacional 

dos Trabalhadores e dos Povos acaba de se reunir em Argel, para discutir sobre a preparação da Conferência 

Mundial Contra a Exploração e a Guerra, que se realizará em 2017.  

Matraqueiam-nos sobre a guerra na Síria para fazer esquecer a responsabilidade das grandes potências na 

barbárie que dilacera esse país. Em 2010-2011, as grandes potências foram surpreendidas pelo 

desenvolvimento das revoluções na Tunísia e no Egipto, que, apesar da repressão, derrubaram os regimes de 

Ben Ali e de Mubarak, que eram apoiados pelo imperialismo norte-americano e pelo imperialismo francês.  

 

 

As grandes potências desencadearam a guerra na Síria 

 
O “contágio” dessas revoluções no Médio-Oriente chocou-se com a reacção das grandes potências e dos 

seus aliados regionais. En 2011, tiveram lugar manifestações em massa na Síria contra o regime de Bashar-

al-Assad. O regime sírio respondeu imediatamente através da repressão, como o tinham feito os de Ben Ali e 

de Mubarak. Mas o movimento das massas sírias não pôde transformar-se em revolução, porque os governos 

locais subordinados ao imperialismo dos EUA – fundamentalmente a Turquia e a Arábia Saudita – 

intervieram com o pretexto de defender o povo sírio.  

Colocaram no terreno milícias financiadas e armadas, que começaram uma guerra contra o regime sírio e 

este respondeu na mesma moeda. O desencadeamento voluntário desta guerra afastou a massa do povo sírio 

mobilizado. As pessoas tiveram que refugiar-se nas suas casas para escapar das balas.  

Os imperialismos, sobretudo o norte-americano e o francês, intervieram por sua vez para constituir, financiar 

e armar um pretenso Exército Sírio Livre, denominado moderado. Ao mesmo tempo, um levantamento 

popular teve lugar no Emirato de Bahrein. 

A 14 de Fevereiro de 2011, cinco mil soldados sauditas entraram no Bahrein para afogar em sangue esta 

revolta popular, sem que nenhum dos supostos “grandes democratas” encontrasse algo censurável nesta 

sangrenta repressão. Foi esta mesma Arábia Saudita – fiel aliada dos EUA – que, com os outros países do 

Golfo, desencadeou logo a seguir uma guerra de repressão e de massacre no Iémen.  

 

 

Daesh, um parceiro  
 

É aqui que está a responsabilidade dessa região se ter visto envolta em chamas, é aqui que reside a fonte do 

desenvolvimento do Daesh, constituindo um verdadeiro “Estado islâmico” regional numa parte do Iraque e 

da Síria. A venda de petróleo no mercado mundial proporcionava ao Daesh quase 750 milhões de dólares 

por ano. As actividades financeiras do Daesh, através do controlo dos bancos da região – fundamentalmente 

desde a tomada de Mossul – ter-lhe-ão permitido recuperar 450 milhões de dólares em dinheiro vivo, que 

reciclou nos circuitos financeiros mundiais para a compra de armas e de equipamentos diversos. Do mesmo 

modo, a venda de cereais e de algodão no mercado mundial rendia-lhe 200 milhões de dólares. Para isso, ele 

necessitava de compradores. Um Relatório de uma comissão da União Europeia teve que reconhecer que 

tudo transitava pela Turquia e era comprado por empresas europeias e dos EUA!  

A responsabilidade das guerras é um produto da dominação do grande capital. Os trusts e os monopólios 

travam uma luta de morte para controlar uma parte do mercado mundial, que está em plena recessão. A 

desagregação das nações e a guerra são um dos meios para saquear os recursos minerais ou energéticos dos 

países, e para que a indústria de armamento venda o mais que puder.  
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Os monopólios saqueam...  
 

Após a ocupação militar do Iraque em 2003, os trusts norte-americanos gozaram de um quasi-monopólio para a 

reconstrução do Iraque: Halliburton para a reconstrução das infraestruturas petrolíferas e Bechtel para a reconstrução dos 

edifícios. A ocupação militar do Iraque significou a partição do país entre um território maioritariamente povoado por xiitas, 

uma parte do território predominantemente sunita (hoje sob o controlo do Daesh) e o Curdistão iraquiano, que, 

contraditoriamente aos acordos, se autonomizou cada vez mais e deu mais um passo nesse sentido com a constituição de um 

governo do Curdistão iraquiano. Há que referir que um terço da produção de petróleo do Iraque se encontra no Curdistão 

iraquiano. Em Novembro de 2011, o trust petrolífero norte-americano Exxon Mobil assinou, directamente, um acordo com 

o “governo” do Curdistão iraquiano para a extração de petróleo. O Governo central iraquiano protestou, com tanto mais 

razão quanto ele próprio tinha assinado um acordo com a Exxon Mobil em relação ao petróleo do sul iraquiano (Rex 

Tillerson, o próximo Secretário de Estado dos EUA – ministro dos Negócios Estrangeiros –, tornou-se Presidente-executivo 

da Exxon Mobil em 2006!). 

 

... e empurram para a guerra  
 

Ao mesmo tempo, aumentava o volume de negócios da indústria de armamento. A dos EUA representa mais de 55% da 

venda mundial de armas. Depois da retirada oficial dos EUA do Iraque, em 2011, Obama reduziu o Orçamento militar dos 

EUA. Os grandes trusts da indústria de armamento fizeram campanha e pressão e, em 2014, Obama modificou claramente o 

Orçamento militar, aumentando-o até 600 mil milhões de dólares – quer dizer, metade dos gastos militares mundiais. A 

indústria de armamento necessita que as suas mercadorias sejam vendidas, utilizadas e renovadas: necessitam que haja 

guerra. Na lista das cem maiores indústrias de armamento do mundo, as cinco primeiras são dos EUA: Lockheed (37 mil 

milhões), Boeing (28 mil milhões), Raytheon (21 mil milhões), Northrop (19,2 mil milhões) e General Dynamics (18,6 mil 

milhões).  

Os capitais financeiros e os monopólios – fundamentalmente petrolíferos e de armamento – utilizam os governos e os 

Estados, e espezinham constantemente as suas prerrogativas, ao mesmo tempo que lhes exigem que defendam os seus 

interesses. 

Nessas guerras, no Mali, no Iraque, na Síria, na República Centro-africana, nos Camarões, o governo de Hollande – governo 

dos patrões e da destruição do Código Laboral – foi um governo belicista, em nome do capital financeiro da indústria e do 

armamento. Sob a presidência de Hollande, a facturação da indústria de armamento em França passou de 4,8 mil milhões de 

euros (em 2012), para 6,8 mil milhões (em 2013) e para 8,2 mil milhões (em 2014), até alcançar 16,9 mil milhões em 2015!  

L. G.  

 



As manobras das grandes potências na Síria 
 

A batalha de Alepo ocupa as primeiras páginas dos meios de Comunicação Social. 

Será por causa das atrocidades cometidas sobre as populações civis? 

 

  

 
Na sua última conferência de imprensa, a 16 de Dezembro, 

Barack Obama foi formal: «A responsabilidade de toda esta 

brutalidade está num único lado – o regime de Assad e os seus 

aliados, a Rússia e o Irão, e este sangue e estas atrocidades 

estão nas suas mãos.» 

Portanto, os grupos «rebeldes» (isto é, pró-americanos), a 

Turquia, a Arábia Saudita, a França, o Reino Unido e os 

próprios EUA não têm nenhuma responsabilidade no caos 

actual? Nas diversas entrevistas de especialistas, pudemos ler 

recentemente as explicações de Bertrand Badie, professor em 

Sciences Po (Le Parisien, 10 de Dezembro), recordando que «o 

movimento iniciado em Março de 2011 está alicerçado numa revolta contra o poder, rapidamente alimentada pela 

repressão de Damas (a capital da Síria – NdT). Mas não se pode negar que estes movimentos populares tenham sido 

apoiados, ou mesmo organizados, por milícias armadas por potências regionais, tais como a Arábia Saudita ou a 

Turquia.» 

É forçoso constatar, uma vez mais, que a opinião e a indignação de circunstância dos “grandes” deste mundo – a 

começar pelas do Presidente da República, François Hollande – seguem uma dada orientação política. É forçoso 

constatar que mesmo a imprensa israelita expressou a sua emoção perante o destino dos habitantes de Alepo! 

A realidade é que, actualmente, as bombas americanas, russas, sírias, francesas,… devastam a Síria e o Iraque, e 

matam civis sem qualquer distinção. Em Alepo, os grupos “rebeldes” arrasaram, durante meses, os bairros cuja 

população tinha ficado do lado do regime sírio. Os outros bairros – sob influência do Daesh – foram arrasados pela 

aviação russa e síria. Os números referentes ao detalhe dos massacres e dos assassinatos são dificilmente verificáveis. 

Eles mostram, sobretudo, que a guerra em curso – como todas as guerras – não tem qualquer piedade para com os 

civis. Devido à crise da Administração dos EUA, todos procuram agir em defesa dos interesses que lhes são próprios. 

A Arábia Saudita, aliada dos EUA, financia milícias islamitas; Israel bombardeia, na Síria, as milícias libanesas do 

Hezbollah que lutam contra o Daesh; tanto o Irão como a Rússia fizeram-se convidar para o conflito armado. É um 

verdadeiro imbróglio. 

Ao mesmo tempo, a Turquia – que é um peso-pesado da NATO e aliada histórica do imperialismo norte-americano no 

Médio-Oriente – procura eliminar todos os bastiões territoriais curdos que possam constituir-se e prossegue a sua 

guerra contra as forças curdas enquadradas, armadas e financiadas pelos EUA (forças que também combatem o Estado 

Islâmico – Daesh), fazendo incursões no norte da Síria e do Iraque. A 14 de Dezembro, o ministro russo dos Negócios 

Estrangeiros, Sergueï Lavrov, garantia que a cooperação com a Turquia, na crise síria, era «mais eficaz que as 

discussões com os EUA». Isto é, devido à crise da Administração dos EUA, cada um toca a sua própria partitura.  

Putine declarou, a 16 de Dezembro, que estava a trabalhar estreitamente com o Presidente turco, Erdogan, para a 

organização de conversações para a paz na Síria, visando conseguir um cessar-fogo durável à escala nacional. O 

assassinato do Embaixador russo na Turquia surge no momento oportuno para pôr em causa o Acordo Turquia-Rússia. 

A quem serve o crime? 

Paralelamente aos propósitos de Obama que referimos acima, Trump declarou pelo seu lado: «Assad é mau, mas a 

oposição poderia ser pior.» A crise na cúpula da potência norte-americana – que se agravou com a eleição 

presidencial – faz com que todos os analistas estejam na expectativa. 

A Administração dos EUA decidiu, de facto, passar para as mãos da Rússia e da Turquia a gestão directa da situação 

na Síria, ao mesmo tempo que continua a sua venda massiva de armas à Arábia Saudita – que bombardeia 

quotidianamente o Iémen – longe das lições de moral dadas a nível internacional. 

  

François LAZAR 


