
Trump passa em revista as tropas francesas (1) 
 

 
Macron convidou Donald Trump 

para o desfile militar do 14 Julho (2). Um 
tal convite é significativo do percurso polí-
tico que o Sr. Macron pretende seguir. 

No momento em que Presidente dos 
EUA multiplica as declarações provocado-
ras e anuncia medidas contra os trabalha-
dores imigrados e americanos, bem como 
contra os povos do mundo inteiro, ele vai 
ser o convidado de honra de Macron. 

Este já se tinha distinguido por 
aquando da sua investidura ter subido a 
Avenida dos Campos Elísios num veículo 
militar. A 2 de Julho – na véspera do seu 
discurso em Versalhes – ele foi ao Mali vi-
sitar as tropas francesas e anunciar a con-
tinuação da política de intervenção militar 
em todo o lado. 

Nestes últimos dias, ele não parou 
de reafirmar o seu compromisso, ao lado 
do imperialismo norte-americano, respei-
tante à Síria. Ao mesmo tempo, confron-
tado com o problema dos limites das suas 
capacidades, o Governo francês procura desesperadamente sair do atoleiro em que está 
empenhado na região ao sul do Sahara. Foi por isso que pôs em pé uma coligação militar 
de cinco países africanos, com o objectivo desta lhe servir de supletivo. A França colocou 
na ONU o pedido de acreditação desta coligação, o qual foi aceite, ao contrário do pedido 
de financiamento deste dispositivo que foi rejeitado… porque o representante dos EUA 
na ONU se lhe opôs.  

Trump, o amigo de Macron, já indicou claramente que os EUA não pretendem con-
tinuar a financiar a NATO e as suas operações militares, e que era necessário serem os 
europeus a pagarem-nas. Isto restabelece as verdadeiras relações políticas. Mesmo em 
crise, o imperialismo norte-americano continua a ser o mais poderoso e o imperialismo 
francês, também em crise, deve servir-lhe de supletivo. 

Trump vem ver a parada militar do 14 de Julho, tal como um Senhor vinha inspec-
cionar as tropas dos seus vassalos. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(1) Transcrevemos de Informations ouvrières – Informações operárias, o semanário do Partido 

Operário Independente, de França – edição nº 456, de 7 de Junho de 2017, esta Nota de 

Marguerite Leuwen. 

(2) O 14 de Julho é o Dia Nacional da França.  

Trump convidado por Macron para o desfile do 

14 de Julho. 


