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Convocatória da ICOR para a acção de 1 de Setembro 

Elevemos o nível da luta contra o imperialismo e o fascismo! 

O dia 6 de Agosto é comemorado por todo o mundo como o Dia de Hiroshima. Nesse dia e 
novamente a 9 de Agosto em Nagasaki, bombas atómicas foram utilizadas pela primeira vez. A 
15 de Agosto, o Japão anunciou a sua rendição. Esse dia (que é celebrado a 14 de Agosto nos 
EUA e na Europa) foi há muito celebrado por toda a Ásia como o Dia da Vitória sobre o Japão. 
Na Europa, o 1 de Setembro é tomado como Dia Antiguerra, o dia em que o fascismo hitleriano 
alemão, a 1939, inicia a Segunda Guerra Mundial com o ataque à Polónia.  

A derrota do imperialismo japonês, que fazia parte do bloco fascista do “Eixo”, foi ao mesmo 
tempo o início da jornada do imperialismo americano na perseguição pelo domínio mundial 
absoluto. 

Hoje, 75 anos mais tarde, a pandemia do coronavírus e a crise económica e financeira mundial 
conduzem a uma rivalidade imperialista mundial bem como ao desenvolvimento à direita e à 
fascização que tem vindo a tomar lugar em muitos países. A interpenetração da crise 
económica com a crise sanitária tem graves consequências, tais como no controlo de uma 
vacina contra a COVID-19. No fim das contas, é o povo quem irá pagar. 

O imperialismo dos EUA emergiu relativamente intocado da guerra contra as potências 
fascistas e depois embarcou num caminho impiedoso para se tornar numa superpotência, 
tornando-se assim na grande potência mais forte e dirigente. Manteve-se e mantém-se numa 
luta competitiva inter-imperialista com o imperialismo russo. Recentemente têm havido conflitos 
particularmente agudos entre o imperialismo americano e o governo chinês. A rivalidade entre 
os Estados Unidos e a China é particularmente aguda na região asiática. Na guerra comercial e 
económica, os EUA são claramente quem actua da forma mais agressiva e provocatória. A isto 
juntam-se conflitos regionais altamente sensíveis, como a reivindicação agressiva da Índia 
sobre a região de Kalapani, no Nepal.  

Ao mesmo tempo, a pandemia está a ser utilizada para minar os direitos do povo e amortecer a 
crise económica dos capitalistas, colocando uma crescente carga económica sobre os ombros 
dos trabalhadores. 

Nestas circunstâncias, é imperativo que encontremos formas de elevar o nível de luta contra o 
imperialismo e o fascismo. A este respeito, somos fortalecidos pelas experiências das massas 
populares e dos trabalhadores que, após a Segunda Guerra Mundial conseguiram através da 
luta, construir sociedades com democracias populares e socialistas. 

 As manifestações do Dia Antiguerra e outros eventos comemorativos, mesmo com as 
restrições de afastamento físico, proporcionarão oportunidades para a participação e 
transmissão de mensagens correctas. 

Mas também temos de construir a organização. Ou seja, devemos reforçar e alargar os nossos 
próprios partidos e organizações, bem como expandir a adesão, âmbito e influência da 
iniciativa ICOR-ILPS para a Frente Única Anti-Imperialista e Antifascista Internacional (IAFUF). 

Por favor, apoie este apelo a 6 de Agosto: 

Combater o imperialismo e pôr um fim às provocações militares e exercícios de guerra 
por todo o mundo! 

Lutar pela defesa dos direitos e liberdades democráticas e acabar com as tendências 
fascizantes patrocinadas pelos Estados!        

Construir a Frente Única Anti-Imperialista e Antifascista Internacional! 



 

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

 

1. 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) 

2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha 

Proletária) 

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

Sul (Marxista-Leninista)) 

4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), 

Tunísia 

5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do 
Afeganistão) 

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

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

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

9. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist) 

 (Comité Central Provisional do Partido Comunista da India (Marxista-Leninista)) 

10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Mashal)) 

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

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

21. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

22. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

23. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 

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

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

26. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do 

Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

27. PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoista 

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

29. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 

30. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 

31. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela 


