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Coreia do Norte lança míssil balístico sobre as águas territoriais do Japão. 
 

 
 

Após o ensaio conseguido de uma bomba H pela Coreia do Norte, 
assistiu-se a uma cascata de reacções internacionais. A ONU vai reunir-se 
para condenar o lançamento de uma bomba nuclear pela Coreia do Norte 
e Trump ameaçou com uma «resposta militar massiva e esmagadora». Há 
vozes que se fazem ouvir para apelar a uma desescalada e a uma discussão 
diplomática. 

O presidente da Coreia do Sul, após as declarações de Trump, disse 
que era contra quaisquer operações militares e a favor de uma abertura de 
negociações com a Coreia do Norte. 

Como o precisa o jornal financeiro francês Les Échos (de 4 de 
Setembro), «a acção da Casa Branca nem sempre é lisível, servindo como 
prova a sua denúncia – neste fim-de-semana – do Tratado de livre comércio 



com o seu principal aliado na região, a Coreia do Sul, assinado em 2012. 
Segundo o Wall Street Journal, Donald Trump – atormentado com o défice 
comercial dos EUA – estaria prestes a retirar-se desse Acordo. Tratar-se-á 
de um meio de pressão para a política sul-coreana ser endurecida em 
relação ao vizinho do norte ou, então, de uma vontade real de negociar.»  
Tal como foi já sublinhado por vários analistas, é claro que a Coreia é um 
meio de pressão dos EUA sobre a China, no quadro da sua guerra comercial 
com este país. 

Também segundo o jornal francês Le Figaro (de 4 de Setembro), a 
China condenou de novo os ensaios nucleares norte-coreanos, mas «as 
autoridades chinesas estão numa situação delicada: ao mesmo tempo que 
elas poderiam asfixiar o regime de Pyongyang (capital da Coreia do Norte) 
fechando as condutas do petróleo, de facto não desejam o seu 
afundamento. Pequim receia uma reunificação da península coreana que 
colocaria Seul (capital da Coreia do Sul) e o seu aliado americano a 
pressionar em conjunto a sua fronteira.» 

Todos os continentes estão a ser atingidos pela guerra segregada 
pelo regime imperialista; o que domina é uma instabilidade generalizada. 
Trump, que tinha anunciado querer retirar as tropas dos EUA do 
Afeganistão, acaba pelo contrário por reforçar a sua presença nesse país. A 
ameaça de uma intervenção na Venezuela e as manobras na sombra dos 
EUA levam também a uma degradação da situação neste país. Por trás dele 
é o Brasil que está a ser visado. São todas as relações internacionais que 
estão em desequilíbrio. 
 


