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(Coordenação Internacional de Partidos e Organizações Revolucionárias) 
 

O Líbano está a explodir! 
O Líbano tem sido uma terra de luta e lágrimas! Em Outubro de 2019, começando na revolta de 17 
de Outubro, um movimento foi sendo construído em Beirute contra as políticas governamentais. 
Convocava para a construção de um Líbano democrata e independente. Continha em si também 
uma maioria de forças que se opõem às políticas dos EUA e de Israel Sionista bem como a quase 
todas as outras potências regionais e imperialistas que têm tentado destabilizar o Líbano e domina-
lo. A Arábia Saudita e o Irão também pertencem a este grupo, sendo o último especialmente 
através do Hezbollah. Apesar de este movimento ter sido atenuado devido à decorrente pandemia 
mundial do Covid-19, os protestos continuaram durante Janeiro de 2020. 

Durante décadas que Beirute tem sido alvo de bombardeamentos de Israel Sionista e de outros. A 
explosão de bombas tornou-se na norma em Beirute em vez de novidade. 

A 4 de Agosto houve uma explosão massiva no porto de Beirute, deixando dezenas de mortos, 
centenas de feridos e 300.000 sem abrigo. Isto foi também atribuído à corrupção governamental e à 
apatia das pessoas. Nós rejeitamos firmemente esta última razão! 

Apesar do recolher obrigatório e da imposição da lei marcial, houve novamente protestos massivos 
que pediam a demissão do governo e a formação de um governo democrático. Os manifestantes 
ocuparam o Ministério dos Negócios Estrangeiros e rebatizaram-no de “Ministério da Revolução”. A 
10 de Agosto, o governo de Hassan Diab que havia tomado posse em Janeiro, demitiu-se e o 
Presidente Michel Aoun pediu que se mantivessem em funções até que um novo governo tomasse 
posse. 

Os EUA como principal instigador da guerra imperialista e a China têm vindo a acusar-se 
mutuamente de tentarem controlar esta importante parte da Ásia ocidental. Depois de tudo, prevê-
se que a iniciativa da China para a “Nova Rota da Seda” passe pelo porto de Beirute. O apoio 
chinês ao Líbano é bem conhecido e os EUA acusam agora a China de ter estabelecido uma 
“armadilha da dívida”, esquecendo-se que a maior “armadilha da dívida” foi estabelecida pelo FMI 
que é controlado pelos EUA. Por outro lado, os bombardeamentos no Líbano, por parte de Israel 
Sionista, com o avale por parte dos EUA são demasiado brutais para serem esquecidos. Mesmo 
agora, não se pode excluir Israel Sionista de ser um possível autor da explosão. Apelamos para 
que o povo do Líbano resista a todas as tentativas das potências estrangeiras e imperialistas de 
diluir a legítima luta pela liberdade, justiça social e pela democracia, tal como tenta fazer a França, 
antiga potência colonial. 

Pelo direito de autodeterminação do povo Libanês! Por uma mudança revolucionária de acordo 
com a vontade das massas! 

Neste momento apoiamos a convocatória do Partido Comunista Libanês (LCP) que pediu ao 
Movimento de 17 de Outubro para que se una novamente. Justamente, exigem uma política que 
esteja nos interesses da classe trabalhadora e das amplas massas da população e querem 
construir um Líbano verdadeiramente democrático e progressista. Convocamos todas as forças 
democráticas do Líbano para que se unam e chamem todos os sectores de operários e outras 
massas trabalhadoras a organizarem-se e a lutarem por este objectivo. No espírito da Conferência 
sobre o Médio Oriente da ICOR em Beirute, a ICOR apoia solidariamente este movimento e 
promove, conjuntamente com as forças revolucionárias do Líbano, a sua revolucionarização para 
um Líbano democrático e socialista. 
Fortalecer as forças revolucionárias do Líbano e da ICOR! 
Proletários de todos os países, uni-vos! 
Proletário e povos oprimidos do Mundo, uni-vos! 
Avante na construção da ICOR! 
 



 

 

Signatários (a partir de 12 de agosto de 2020, são possíveis mais signatários): 
 

1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organização Revolucionária do Congo) 

2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 
Démocratie (União das Populações dos Camarões - Manifesto nacional para o estabelecimento da 
democracia) 

3. CPK Communist Party of Kenya (Partido Comunista do Quénia) 
4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha 

Proletária) 
5. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do Sul 

(Marxista-Leninista)) 
6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), Tunísia 
7. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do Afeganistão) 

8. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

9. SPB Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista do Bangladesh) 

10. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da Índia 
(Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do Nepal) 

12. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália (Marxista-
Leninista)) 

13. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

14. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Trabalhista Búlgaro (Comunistas)) 

15. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina) 

16. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha) 

17. Symp.PFLP Sympathisanten der PFLP (Simpatizantes da PFLP), Alemanha 

18. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França 

19. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do Norte-
Turquia)) 

20. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 
21. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

22. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 

23. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (União dos Comunistas Revolucionários da Turquia) 

24. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da Turquia/ 
Curdistão) 

25. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do Movimento 
da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

26. PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoista 

27. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

28. BDP Bloco democrático Popular, Peru 
29. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 

30. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 

31. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist)  (Comité 
Central Provisional do Partido Comunista da India (Marxista-Leninista)) 

Signatários adicionais (Não-ICOR): 

Troz alledem! (Alemanha) 


