
Direito das nações 
 

Sobre o “currículo” das potências militares que preparam uma agressão à 

Venezuela, reproduzimos uma crónica, da autoria de Michel Sérac (publicado no 

nº 468 do semanário Informations Ouvrières – Informações operárias – do Partido 

Operário Independente, de França, de 30 de Agosto de 2017). 

 

Uma das manifestações recentes na Venezuela. Na bandeirola pode ler-se «Apoio ao 

decreto para a Constituinte». 

 

Os que dantes colonizaram três continentes e reprimido selvaticamente a revolta 

dos povos; e que, por exemplo, em 1928, dividiram por sete empresas todo o petróleo do 

mundo; 

Os que durante muito tempo apoiaram e armaram as ditaduras do Iraque e da 

Líbia, bombardeando e ocupando em seguida estas nações – sob pretexto de as “libertar” 

– mentindo à ONU e ao mundo inteiro; 

Os que, no Chile e noutros países, instalaram poderes torcionários na América 

Latina; 

Os que – antigos vampiros dos recursos naturais de Cuba, onde tinham os seus 

casinos e os seus bordéis – multiplicaram as agressões e os embargos contra a Revolução 

cubana; 

Os que – para melhorar massacrar um milhão de Vietnamitas – violaram a 

neutralidade e a soberania do Camboja, colocando um general no poder, e mergulhando 

esta nação num horrível martírio. 

 

Todas essas grandes potências militares ocidentais preparam uma agressão à 

Venezuela. 



 

Os nossos órgãos da Comunicação Social ladram docilmente, ao som do apito, 

contra o alvo do dia: Brasil, Cuba, Venezuela,… 

Trump, que distingue “pessoas de bem” entre os supremacistas brancos, telefonou 

a Macron. Este, continuador das 228 expedições guerreiras da Vª República – coligado 

com o Rei da Arábia Saudita que massacra o Iémen – quer ajudar Trump a defender a 

“democracia” na Venezuela. 

No exterior tal como interior, o capital financeiro decide pelo povo francês. É 

verdade que esta minoria capitalista tem como instrumento um homem plebiscitado por 

18% dos cidadãos (1) – tornado impopular no país após três meses no Governo – o que 

autoriza toda a arrogância em relação aos povos soberanos do mundo inteiro. 

 

-------------------------------------- 

 

(1) Sobre o seu nome – na primeira volta do plebiscito que foi a eleição presidencial, 

antes das chantagens políticas da segunda volta – Macron reuniu 24,01% dos votantes, 

o que corresponde a 18,19% dos inscritos nos Cadernos eleitorais. Nas eleições 

legislativas, o seu Partido ficou com a maioria absoluta, tendo obtido na primeira volta 

28,21% dos votos expressos, ou seja 13,44% dos inscritos (de acordo com os dados do 

Ministério do Interior). 

 


