DECLARAÇÃO DE FORMAÇÃO
da Liga dos Combatentes da Frente
Vermelha
29 de Julho, de 2019

" Death to World Fascism! "

Levantamos o nosso punho cerrado e cumprimentamos todos os anti-fascistas do
mundo com uma forte

"Frente Vermelha!"
Introdução

Com a declaração de fundação da Liga dos Combatentes da Frente Vermelha,
apresentamos o nosso ponto de vista estalinista-hoxhaista sobre a luta antifascista, e
dirigimo-nos assim particularmente aos antifascistas de todo o mundo.
A declaração de fundação serve de orientação para a nossa atitude de princípio, na
nossa luta prática dentro do movimento mundial antifascista, que queremos que
esteja alinhada com a revolução socialista mundial.
Chegamos a todas as pessoas que querem lutar connosco contra o fascismo mundial.

Visão geral
primeiro: A nossa auto-imagem,
segundo: Os nossos princípios,
terceiro: A nossa Teoria Anti-fascista,
quarto: A nossa Estratégia e Tácticas,
quinto: Os nossos métodos de combate, formas de combate e recursos militantes
sexto: A nossa Estrutura Organizacional.

Quem somos...
A Liga dos Combatentes da Frente Vermelha é uma organização mundial anti-fascista
do Comintern (SH).
Nós, os fundadores da LCFV (Liga dos Combatentes da Frente Vermelha diminutivo), somos os únicos anti-fascistas do mundo legitimados para ostentar
legalmente o nome LCFV. Porquê?

Camaradas que foram membros da LCFV e da CP Alemanha de Ernst Thälmann e que
sobreviveram ao fascismo hitleriano lutaram nas nossas unidades de combate
vermelhas.
Camaradas que eram membros da CP Alemanha (Marxistas-Leninistas) de Ernst Aust
e assim retomaram a luta da LCFV contra o fascismo e o social fascismo combateram
nas nossas unidades de combate vermelho.
Os camaradas do Comintern (SH), que desde o início do novo século têm hasteado a
bandeira da LCFV contra o fascismo e o social-fascismo, têm vindo a lutar nas nossas
Unidades de Combate Vermelhas.
Desde 1924, não só propagandeámos e defendemos politicamente a LCFV, como
também praticamente lutámos por ela, fizemos os maiores sacrifícios e continuámos
a sua tradição até aos nossos dias com o seu famoso grito de batalha:
"O nosso punho na cara do inimigo de classe"!
Desde o início fomos sempre guiados pelo apelo de Estaline:
"Criação de unidades de combate vermelhas!"
Começámos com a criação das Unidades de Combate Vermelhas em 1968, depois de
nos termos livrado dos legalistas das nossas fileiras. Conseguimos alcançar um
grande sucesso contra a reacção e o fascismo com as nossas Unidades de Combate
Vermelho, por exemplo na Batalha do Karlstor em Munique, por ocasião do Dia
Vermelho Anti-Guerra, 1972, ou na luta contra a construção da central nuclear em
Brokdorf em 1976, bem como na destruição de numerosas reuniões fascistas,
ocupações de instalações em vários eventos, contra a visita de Brezhnev à Alemanha
Ocidental (apesar da proibição de manifestações) e muito mais (ver o arquivo "Roter
Morgen").
Tivemos a nossa própria organização de Teakwondo e outros grupos de artes
marciais, só para citar alguns exemplos. Nesta luta, fizemos muitos sacrifícios. Em
1974, tínhamos perdido um dos nossos camaradas. O camarada Günter Routhier, que
foi espancado até à morte pela polícia. O nosso órgão central, "Roter Morgen", foi o
único jornal alemão proibido, e foram instaurados inúmeros processos judiciais
contra nós, foram impostas prisões e multas, foram emitidas proibições
profissionais, foram criadas listas negras nas fábricas, foram decididas exclusões
sindicais, etc.
Na RDA, o Serviço de Segurança do Estado (Stasi) combateu-nos mesmo como
"Inimigo Público Nº 1". As nossas Unidades de Combate Vermelho são parte especial
da história do antifascismo, uma vez que só combatiam as unidades de combate
vermelho, no mundo, que o faziam, tanto contra o fascismo no Ocidente, como,
contra o social-fascismo, no poder, no Oriente.
O movimento Marxista-Leninista, que surgiu após a traição dos revisionistas
modernos na Alemanha desde os anos 60, foi dividido desde o início, o que tornou
mais difícil a reorganização de uma LCFV não partidária, mas pelo menos as

unidades de combate das várias organizações Marxistas-Leninistas apoiaram-se
mutuamente em várias acções e em numerosas manifestações conjuntas.
No terceiro congresso do PC da Alemanha (ML), em 1976, foi finalmente tomada a
decisão histórica:
"Dada a intensificação das lutas de classe, a brutalidade crescente da contrarevolução, os ataques de fascistas e social-fascistas às instalações do partido e
camaradas, para a protecção das nossas manifestações, comícios, mesas de livros,
etc., é necessário, criar unidades de protecção...os camaradas mais corajosos, mais
fortes, mais duros e mais treinados."
Os camaradas que estiveram envolvidos na formação destas novas unidades de
protecção a partir de 1976 e que nelas lutaram activamente ainda hoje estão activos
no Comintern (SH).
Após o Quarto Congresso do Partido do PC da Alemanha (ML) em 1980, cometemos o
nosso erro mais grave. Não encontramos a LCFV como uma organização militante
proletária empenhada no comunismo e na revolução mundial, mas sim a "Frente
Popular contra a Reacção e o Fascismo", que em vez disso se desviou do comunismo
e da revolução mundial. O objectivo era criar uma organização de massas antifascista independente do nosso partido. A nossa "Frente Popular" era uma ampla
aliança não partidária e anti-fascista e apareceu em público durante a campanha
eleitoral alemã contra Strauss em 1980 ("Stop Strauss!"). Não queremos falar mal do
nosso trabalho na nossa "Frente Popular". Tínhamos feito muito de bom com a
"Frente Popular" na luta contra o fascismo e o fascismo social. Nessa altura, éramos
mesmo a força líder do movimento anti-fascista na Alemanha. Mas a "Frente
Popular" baseava-se em falsos fundamentos ideológicos e, portanto, condenada ao
fracasso. Isto pode ser visto pelo nome completo da nossa "Frente Popular", que diz
o seguinte: "Frente Popular contra a Reacção, Fascismo e Guerra, pela Liberdade e
Democracia, Prosperidade e Paz"! Não tem nada de vermelho - nem luta de classes,
nem revolução, nem mesmo socialismo e comunismo. Pelo contrário, este nome faz
lembrar o principal Slogan revisionista do Cominform: "Pela Paz e Democracia", que
remonta aos dias da "Política de Frente Popular" revisionista de Dimitrov e do VII
Congresso Mundial do Comintern.
Infelizmente, na altura, não nos apercebemos de que esta era uma Política de
Frente Popular revisionista que tínhamos seguido. Cinco anos após a sua fundação,
em 1985, os liquidatários de Trotskyite dissolveram a nossa "Frente Popular". O
nosso passo em falso da "Frente Popular" não foi apenas um duro golpe para o nosso
Partido e as nossas Unidades de Combate Vermelho, mas também para a luta antifascista da classe trabalhadora e do movimento marxista-leninista em geral. Desde
então, não tem havido mais unidades de combate vermelho dos MarxistasLeninistas. Em vez disso, começou a era dos grupos antifascistas dos autonomistas,
que preenchiam o "vazio" antifascista que deixámos para trás, mas estes grupos
negros rejeitaram o marxismo-leninismo como a única ideologia correcta do
proletariado. Embora alguns grupos autónomos se refiram à "Acção Anti-fascista",
fundada pelo PC da Alemanha de Ernst Thälmann em 1932, o que deveria emergir
de uma "Acção Anti-fascista" vermelha sem a liderança de um partido bolchevique?

O que saiu, vemos pela transformação da nossa bandeira Anti-Fascista vermelha,
numa bandeira Anti-Fascista preta e vermelha espelhada!
Praticámos a autocrítica, criticando tanto a política de Frente Anti-ComunistaPopular de Dimitrov como o largo espectro da ideologia espontanisticamente "não
dogmática" (= anti-Marxista-Leninista) anarquista-manchada dos autonomistas,
delimitando-nos claramente tanto da direcção "esquerdista" como da direita do antifascismo. Continuaremos a fazê-lo no futuro.
Hoje, lutamos particularmente contra os neo-revisionistas a nível internacional que
se dedicaram a Dimitrov como figura de proa na sua "Política de Frente Popular"
revisionista. O facto de os neo-revisores serem hoje capazes de repetir os nossos
erros daquela época e de agora os visarem especificamente contra nós próprios é
algo pelo qual nós próprios somos responsáveis, mas também aprendemos com isto:
Não pode haver e não haverá qualquer unidade anti-fascista com os neorevisionistas e social-fascistas, com os seguidores de Dimitrov!
Nos anos do final do século XX, éramos muito fracos e incapazes de reconstruir a
LCFV. No entanto, cumprimos o nosso dever e propagámos o restabelecimento da
LCFV desde o início da década de 90 (ver):
Vamos reconstruir a Liga dos Combatentes da Frente Vermelha! (por Wolfgang
Eggers / língua alemã)
Desde então, já passaram mais de 20 anos sem perder de vista o nosso objectivo,
nem sequer por um momento. E agora, fundámos finalmente a LCFV como
Organização Internacional de Combate do Comintern (SH). Este é um grande passo
histórico no caminho para o desenvolvimento do movimento mundial estalinistahoxhaista na luta contra o fascismo mundial.
Em suma, ao longo da história, temos sido capazes de recolher valiosas experiências
positivas e negativas na luta contra o fascismo e o social-fascismo, das quais todos os
futuros anti-fascistas da LCFV beneficiarão.

fundado

em 1924

LCFV – Revisão Histórica
A "Liga dos Combatentes da Frente Vermelha" foi fundada em 1924, na luta contra o
fascismo e a guerra imperialista.
O nosso restabelecimento da LCFV tem lugar hoje no 95º aniversário da sua
formação original e no 90º ano após a sua proibição em 1929. Nós, os refundadores
da FLV, queremos declarar na nossa declaração de fundação, antes de mais nada,
que defendemos a gloriosa história da LCFV honrosamente até que todo o fascismo
tenha desaparecido do globo para sempre.
Com a supressão da Revolução de Novembro alemã há 100 anos atrás, Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht e outros líderes revolucionários foram assassinados e o
proletariado revolucionário e os soldados e marinheiros revolucionários foram
desarmados. A burguesia e o seu governo social-fascista armaram-se novamente
após a derrota na Primeira Guerra Mundial, apoiando-se nos velhos oficiais
imperialistas armados da Primeira Guerra Mundial para derramar o sangue da
revolução do proletariado alemão, para levar o fascismo alemão ao poder e, se
possível, sem conflitos de classes no seu próprio país, para preparar a Segunda
Guerra Mundial sem perturbações, e finalmente para estabelecer o domínio mundial
fascista.
O proletariado alemão não assistiu passivamente a esta evolução, mas liderou uma
luta heróica contra a burguesia, na qual muito sangue dos trabalhadores fluiu.
Depois do Exército Vermelho do Ruhr ter sido dissolvido pela traição dos líderes
revisionistas da CP, a 28 de Julho de 1924, o proletariado alemão criou a sua
própria organização de protecção militante com mais de 200.000 membros armados,
num tempo recorde de menos de 5 anos. Esta era a LCFV - amada pelo proletariado
e odiada pela burguesia, e tinha Ernst Thälmann, o presidente do Partido Comunista
da Alemanha, um dos melhores líderes proletários do Comintern e do proletariado
internacional, à cabeça.
A Liga dos Combatentes da Frente Vermelha era a maior organização de luta antifascista proletária do mundo. Até hoje, nunca mais houve uma organização de luta
anti-fascista tão grande e forte dos comunistas como a nossa FLV.
A Liga dos Combatentes da Frente Vermelha na Alemanha era a esperança do
proletariado mundial e gozou da sua confiança.
O punho dos trabalhadores da LCFV estendeu-se de forma gigantesca por todo o
mundo.
O grito de batalha "Frente Vermelha!" tornou-se o grito de batalha dos trabalhadores
de toda a terra.
Mas apenas alguns dias após o Sangue de Maio, 6 de Maio 1929 em Berlim, quando a
polícia social-democrata matou 34 trabalhadores e feriu centenas nas
manifestações, a LCFV foi banida pelo governo social-fascista. Os social-fascistas
fizeram-se assim o estribilho dos fascistas, a quem foi permitido a partir de agora,

protegidos pela polícia e pelo judiciário, derramar impunemente o sangue dos
trabalhadores na rua aberta.
O fascismo, em primeiro lugar, significava uma violência imprudente contra todos os
explorados e oprimidos, seguida da destruição de todos os elementos progressistas
da população, especialmente os elementos revolucionários da classe trabalhadora e
da CP Alemanha, bem como a destruição da LCFV. Todas as organizações de massas
da classe operária, criadas para a sua defesa, foram destruídas por forças fascistas
com a ajuda da social-democracia.
Justo quando os últimos preparativos para a revolta armada contra o fascismo foram
concluídos no início de 1933, o PC da Alemanha foi banido, o seu aparelho partidário
foi esmagado pelos fascistas, e milhares de comunistas - como Ernst Thälmann foram assassinados, condenados à morte, ou deportados para campos de
concentração onde foram mortos mais tarde.
Apenas Estaline pôs finalmente fim a este assassinato fascista. Por esta razão, a
burguesia odeia Estaline e tentou de tudo para fazer esquecer todos os seus crimes
fascistas e social-fascistas contra o proletariado e para criminalizar a gloriosa
história da LCFV e extingui-la para sempre. Porque é que a burguesia declara que a
LCFV é uma "organização terrorista"? Porque foi a mesma burguesia que proibiu a
LCFV uma vez na história e trouxe o fascismo ao poder. Portanto, a refundação da
LCFV é uma bofetada na cara tanto da burguesia daqueles dias como de hoje!
Com um aparelho burguês-burocrático, não se pode deter um perigo fascista.
Apenas o punho internacional, de milhões, dos trabalhadores vermelhos pode fazer
isso!
A burguesia deve saber que não deixaremos os fascistas impunes, que a burguesia
alimenta e alimenta a cada minuto. Hoje, a burguesia restaurou os fascistas, dandolhes assentos parlamentares e participação no governo, a fim de eventualmente os
devolver ao poder assim que necessário. Foi assim que aconteceu na República de
Weimar e como será repetido pela República Federal da Alemanha e, de forma
semelhante, por todo o mundo. É precisamente esta repetição da história do
fascismo que temos de evitar. Este é o nosso juramento aos nossos antigos
combatentes da Frente Vermelha. Eles continuam a viver em nós e recordam-nos:
"Nunca mais com o fascismo! Aperto no fascismo logo à nascença"!
Cada lutador da Frente Vermelha que assassinou, colocou na prisão, maltratou,
traiu, caluniou, abusou e desprezou com o seu ódio sem limites contra o comunismo
será substituído por um novo lutador da Frente Vermelha, até que o fascismo tenha
desaparecido deste planeta para sempre.
Não fomos nós trabalhadores, nem nós comunistas que ajudámos o fascismo a chegar
ao poder, mas vós, os imperialistas e os vossos partidos e líderes políticos, a vossa
polícia, o vosso exército, as vossas autoridades terroristas, os vossos lacaios e
cúmplices, as camadas reaccionárias e fascistas da sociedade que incitastes contra
nós - todos vós o fizestes. Não neguem esta incontestável verdade histórica! Nunca
deixaremos de vos lembrar de cada um dos vossos crimes!

Não foi o vosso sangue que foi derramado na luta contra o fascismo, mas sim o nosso
sangue!
Quem tentar repetidamente combater-nos anti-fascistas, nós comunistas com
discurso de ódio, calúnia, traição ou mesmo violência física, perecerá finalmente um
dia.Nós estalinistas-hoxhaistas conhecemos o vosso destino, predeterminado,
porque fomos nós que derrotamos o fascismo em 1945, e não vós!
Iremos honrosa e vitoriosamente completar a missão dos antigos Combatentes da
Frente Vermelha!
E ninguém no mundo será capaz de nos deter.
Morte ao fascismo mundial!
Nós juramos!
Viva a Liga dos Combatentes da Frente Vermelha!
Viva a Frente Vermelha em todo o mundo!
Viva Ernst Thälmann, presidente da Liga dos Combatentes da Frente Vermelha e do
glorioso Partido Comunista da Alemanha!
Viva o Comintern (SH)!

Porque é necessário o restabelecimento da LCFV?
O restabelecimento da LCFV é necessário contra o terror económico, político,
social, psicológico e militar da burguesia mundial.
O restabelecimento da Liga dos Combatentes da Frente Vermelha é necessário para
criar a frente do mundo vermelho contra a guerra e o fascismo.
Com a vitória sobre o fascismo hitleriano, um restabelecimento da LCFV não teria
sido realmente necessário. Se o fascismo já estivesse derrotado, já não seria
necessário lutar contra ele. Será isto verdade?
O facto é que o fascismo hitleriano foi esmagado, mas o imperialismo foi deixado
intocado, o que sempre e inevitavelmente traz consigo um novo fascismo. Não se
trata apenas de esmagar as formas fascistas do domínio mundial da burguesia, mas
de eliminar a própria burguesia mundial.
Com a globalização do imperialismo, o fascismo teve inevitavelmente de se
globalizar também.
É por isso que o restabelecimento da LCFV é necessário como organização mundial
do anti-fascismo globalizado.
No entanto, a LCFV não se limita à necessidade de combater o fascismo mundial.
O imperialismo mundial é a base económica da super-estrutura fascista mundial. O
anti-fascismo é uma combinação da luta contra a base imperialista mundial e a sua
super-estrutura fascista mundial.
A LCFV é assim necessariamente uma organização mundial anti-fascista e antiimperialista. Uma não pode ser derrotada sem a outra, uma vez que ambas estão
numa relação dialéctica inseparável entre si.
***
Olhando à volta do mundo, não há um único Estado no mundo que não utilize
métodos fascistas no capitalismo, embora em diferentes graus e de diferentes
formas.
A natureza do fascismo tem permanecido a mesma, apenas as suas formas mudaram.
A característica especial do fascismo actual é que ele "distancia-se" oficialmente do
termo historicamente carregado negativamente do fascismo. O fascismo de hoje
define-se mesmo como "anti-fascista", especialmente escondido atrás da máscara do
chamado "anti-terrorismo". Mas a verdade é que a manutenção da tirania de toda a
ordem mundial imperialista é baseada na sua rede organizada internacionalmente. A
burguesia mundial é essencialmente fascista, embora procure esconder a sua
natureza fascista por detrás da máscara da sua altamente elogiada "ordem mundial
democrática da humanidade civilizada", por cuja defesa aterroriza o mundo inteiro.
O chamado "anti-terrorismo" da burguesia mundial não é na verdade mais do que
uma justificação para o seu domínio fascista do mundo.

Sem excepção, todos os estados capitalistas do mundo - querem individualmente,
querem em conjunto, e por vezes uns contra os outros - estão constantemente a
monitorizar e a aterrorizar toda a população mundial, e em particular os
movimentos revolucionários de todos os oprimidos e explorados (Cyber Fascismo/
Guerra Cibernética).
Não só o sistema estatal imperialista mundial, mas também os bandos fascistas
assassinos nas ruas estão também ligados em rede a nível mundial de forma
ideológica, propagandística e organizacional, a fim de se apressarem contra a luta
de resistência das classes oprimidas e exploradas e de a quebrarem com força
brutal. Os seguidores do fascismo estão a crescer todos os dias. A política mundial
deu hoje a maior volta à direita. O mundo de hoje transformou-se num mundo de
fascismo.
O fascismo mundial é a expressão mais extrema do antagonismo de classe na
sociedade de classes do imperialismo mundial. É por isso que a luta antifascista da
LCFV é necessariamente parte da luta de classes proletária internacional, tanto em
conteúdo como em forma.
O fascismo mundial é necessário para a "paz e ordem" na frente interna como
condição prévia para a frente externa, nomeadamente para poder travar as guerras
imperialistas predatórias que, entretanto, tomaram a forma de guerras
ininterruptas. A guerra de hoje é uma guerra em permanência. É por isso que a
nossa Frente Vermelha não se dirige apenas contra o próprio Fascismo Mundial, mas
está sempre em conjunto contra a guerra predatória imperialista. É por isso que a
Frente Vermelha é uma frente dupla, nomeadamente a frente unida contra o
fascismo mundial e contra as guerras predatórias imperialistas. Por conseguinte, a
nossa Frente Vermelha irá inevitavelmente evoluir para uma frente de guerra civil
internacional e revolucionária, uma linha de frente da revolução socialista mundial.
***
O inimigo fascista em cada país tornou-se um inimigo global e por isso todos os antifascistas devem organizar-se globalmente se quiserem derrotar o fascismo mundial
no seu próprio país.
A dialéctica da luta antifascista hoje em dia é que a da Liga dos Combatentes da
Frente Vermelha ataca o fascismo em cada país a partir do exterior, enquanto, ao
mesmo tempo, é atacada pela Secção LCFV no seu próprio país. Assim, o fascismo
mundial tem de ser tomado na tenaz e as suas ligações internacionais têm de ser
cortadas.
E para isso, é necessário criar a LCFV como organização mundial capaz de combinar
dialecticamente a luta anti-fascista à escala nacional e à escala mundial.
A sociedade mundial fascista está agora dividida em dois campos mundiais opostos: o
campo que apoia os fascistas e o campo que apoia os antifascistas.
Na sociedade mundial fascista, duas forças de classe principais são hostis - a
burguesia mundial fascista e o proletariado mundial antifascista.

O proletariado mundial é a força motriz revolucionária e capaz de levar o mundo
antifascista à vitória. Por conseguinte, o da Liga depende principalmente do
proletariado mundial antifascista e representa principalmente os seus interesses
antifascistas.
A da Liga não se limita ao proletariado mundial, mas apela a todas as outras forças
anti-fascistas a aliarem-se ao proletariado mundial numa única frente mundial
vermelha. Por conseguinte, a da Liga define a sua frente unida antifascista da
seguinte forma:
A luta antifascista é a luta unida de todas as pessoas desta terra que já não querem
ser aterrorizadas pelo sistema mundial fascista e que a querem abolir.
Esta é a definição mais ampla da frente unida antifascista da da Liga.
Nunca poderá haver uma diferença entre os interesses anti-fascistas das classes
exploradas e oprimidas e os interesses anti-fascistas dos comunistas.
É por isso que a da Liga aperta a mão a todos os anti-fascistas que queiram lutar
connosco contra o fascismo. Não estabelecemos outras condições.
Queremos em particular que os trabalhadores de todas as direcções políticas e de
todas as organizações unam forças para organizar a greve política de massas contra a
ditadura fascista e os seus cúmplices, contra a destruição da liberdade e de todos os
direitos da classe trabalhadora, contra a supressão das organizações proletárias.
Queremos uma comunicação livre, sem censura e protegida, actividades livres do
movimento revolucionário da classe trabalhadora, e assim o fim de todas as medidas
de proibição contra todos os explorados e oprimidos.
Qual é a definição da frente unida anti-fascista do LCFV?
A luta antifascista é a luta unida de todas as pessoas desta terra que já não querem
ser aterrorizadas pelo sistema mundial fascista e que a querem abolir.
Esta é a definição mais ampla da frente unida anti-fascista da LCFV.
Nunca poderá haver uma diferença entre os interesses anti-fascistas das classes
exploradas e oprimidas e os interesses anti-fascistas dos comunistas.
É por isso que a da Liga aperta a mão a todos os anti-fascistas que queiram lutar
connosco contra o fascismo. Não estabelecemos outras condições.
Queremos em particular que os trabalhadores de todas as direcções políticas e de
todas as organizações unam forças para organizar a greve política de massas contra a
ditadura fascista e os seus cúmplices, contra a destruição da liberdade e de todos os
direitos da classe trabalhadora, contra a supressão das organizações proletárias.
Queremos uma comunicação livre, sem censura e protegida, actividades livres do
movimento revolucionário da classe trabalhadora, e assim o fim de todas as medidas
de proibição contra todos os explorados e oprimidos!

O que é o fascismo mundial?
- Definição do Comintern (SH) O fascismo mundial é a ordem mundial terrorista do imperialismo, a ditadura de
classe centralizada e concentrada da burguesia mundial para a subjugação dos povos
em geral e a supressão do movimento revolucionário internacional em particular.
Por fascismo mundial entendemos o mais alto nível de repressão e destruição do
mundo que é necessário para alcançar e assegurar o mais alto nível de exploração
capitalista do mundo.
Segue-se que a escravatura salarial e a exploração implacável dos recursos naturais,
conduzida ao mais extremo grau, excede o limite de suportar e recuperar da
natureza enquanto os escravos assalariados sofrem com cada novo açoite do chicote
fascista.
Chega inevitavelmente ao surto de revoltas e revoluções para se libertar do jugo do
fascismo mundial, das grilhetas da escravatura assalariada, da destruição da
natureza.
Então a violência fascista será eliminada pela violência antifascista e com ela a
escravidão assalariada e a destruição da natureza também.
Este é o significado histórico da luta contra o fascismo mundial.
O fascismo mundial é a ideologia e a política da burguesia mundial para manter a sua
ditadura (especialmente em situações de crise) utilizando meios extremos de
violência e doutrinação contra a grande massa da população mundial em geral e
contra o proletariado mundial e o movimento revolucionário mundial em particular.
O fascismo mundial é a continuação inevitável do domínio da burguesia mundial com
meios terroristas - em grande parte exercidos pelos instrumentos estatais
repressivos da ordem mundial capitalista, utilizando camadas da sociedade
fascisticamente organizadas, que alegadamente polémicas contra o
"estabelecimento traiçoeiro" contra o "poder estatal", etc., mas na realidade, nada
mais querem do que ver-se livres da "democracia" burguesa, ameaçadora e
desgastada (desactualizada).
A transformação das formas "democráticas" da ditadura da burguesia mundial nas
suas formas fascistas, ou seja, aquilo a que os fascistas chamam "Libertação",
"Revolução", etc. Na verdade, o antigo mal só é trocado por um novo e ainda pior,
portanto pelo pior - chamado fascismo mundial.
O que é que queremos dizer com a luta contra o fascismo mundial?
A luta contra o fascismo mundial é a continuação inevitável da luta de libertação
ideológica, política e organizacional de todas as classes oprimidas e exploradas do

mundo contra a pior tirania da burguesia mundial, e de facto por todos, e portanto
também pelos meios mais extremos.
Qual é a arma suprema contra o fascismo mundial?
A derradeira arma contra o fascismo mundial é a revolução socialista mundial para
derrubar a burguesia mundial.
A luta contra o fascismo mundial não se limita às formas terroristas do domínio de
classe da burguesia mundial, mas visa derrubar a própria burguesia mundial. O seu
próprio carácter explorador da classe força a burguesia mundial a produzir o
fascismo mundial - uma e outra vez - com o objectivo de assegurar a sua própria
reprodução como classe dominante.
Em última análise, o terror dos fascistas do mundo só pode ser derrotado e
terminado com o contra-"terrorismo" da classe antifascista organizada global e
centralmente - do movimento de massas (e não pelo terrorismo individual pequenoburguês)!
O fascismo mundial só pode ser derrotado sob a liderança do proletariado mundial e
do seu partido mundial.

A luta contra o fascismo mundial é uma luta contra o
capitalismo mundial.
"Enquanto a propriedade permanecer com os capitalistas, a democracia não é senão
uma máscara completamente hipócrita para a ditadura da burguesia". (Lenin)
Procurar a maximização do lucro, mesmo ao preço do desaparecimento do mundo essa é a natureza do capitalismo mundial.
As relações capitalistas da produção mundial são a fonte do fascismo mundial.
Ou a humanidade se libertará do capitalismo mundial ou perecerá juntamente com o
capitalismo mundial.
O capitalismo mundial não pára em nada e isso também é verdade para o fascismo
mundial.
***
O fascismo mundial não vem de repente do ar rarefeito. O fascismo mundial é
precedido por um processo de fermentação das crises económicas (e portanto
políticas) do capitalismo mundial. A emergência do fascismo mundial de hoje seguese directamente à última crise mundial. A crise mundial provocou uma acentuação
dos antagonismos de classe e, portanto, uma polarização das forças políticas
mundiais de direita e de esquerda. Em última análise, foi a crise mundial que teve
de desencadear um renascimento do movimento mundial antifascista e, assim,
contribuiu para a reconstrução da da Liga. Tal como a crise do capitalismo mundial
acelerou o estabelecimento do fascismo mundial, também o crescente movimento
mundial antifascista encaminhou a criação da sua organização mundial.
O fascismo mundial desenvolve-se a partir do declínio da democracia burguesa e do
reformismo, sob as condições da crise mundial.
Afinal, o fascismo mundial, tal como o capitalismo mundial que o produz, sucumbe
inevitavelmente à lei da sua própria queda ao criar os seus próprios coveiros
antifascistas, embora não intencionalmente.
Quanto mais cruelmente o fascismo mundial se agita, maiores são os sacrifícios da
luta anti-fascista, mas quanto mais profundo for o fascismo mundial, assim será
destruído, superado e desaparecerá assim ainda mais sustentávelmente.
Quem quiser derrotar o fascismo mundial tem de esmagar o capitalismo mundial
através da revolução socialista mundial, tem de estabelecer a ditadura do
proletariado mundial, tem de criar o socialismo mundial, porque só então, qualquer
restauração do capitalismo mundial e do fascismo mundial poderá ser frustrada! A
luta da Liga não é limitada contra o fascismo mundial de hoje. Não queremos
esperar pelo próximo fascismo. A Liga declara expressamente lutar contra a

inevitabilidade (restauração) do fascismo mundial, o que só pode ser alcançado
através da abolição do capitalismo mundial e da construção do socialismo mundial.
Isto ensina-nos também a história da luta antifascista.
Quem derrotou o fascismo hitleriano?
Sobretudo a União Soviética, isto é, o socialismo, a ditadura do proletariado na
aliança mais próxima com a heróica luta antifascista dos povos oprimidos pelo
fascismo de Hitler. Foi o comunista Estaline que partiu o pescoço do fascista Hitler.
O capitalismo leva ao fascismo. O capitalismo tem de ir! Mas o capitalismo não pode
ir por si só.
Só o socialismo leva à eliminação do fascismo.
Quem quiser impedir um regresso ao fascismo deve eliminar o capitalismo à escala
global e estabelecer a ditadura do proletariado mundial em todos os países do
mundo.
No socialismo mundial, a restauração do fascismo ainda é certamente um perigo
(intensificação da luta de classes antifascista no período do socialismo mundial), mas
o fascismo não é então mais inevitável, como é hoje. No socialismo mundial, o
próprio proletariado mundial tem o poder de conduzir a humanidade a uma
comunidade mundial sem classes. E no comunismo mundial, todos os últimos
resquícios da ideologia fascista são eliminados, segundo a qual o fascismo só pode
ser visitado num museu de história.
O socialismo mundial é o único baluarte sólido contra o fascismo mundial. Qualquer
outra luta "anti-fascista", que não seja conduzida com o objectivo do socialismo
mundial, mais cedo ou mais tarde estará condenada.
Autonomistas, anarquistas e outros grupos de esquerda ainda têm de provar que
podem derrotar o fascismo. Nós comunistas já provámos isto antes e iremos prová-lo
repetidamente. Para nós, não havia nenhum baluarte que não tivéssemos invadido.
Isso não será diferente na tempestade do bastião mundial-fascista.
O ABC da luta contra o fascismo mundial é a participação dos anti-fascistas na
preparação, a propagação, a aceleração da revolução proletária mundial.
A história tem mostrado que cada concessão e cedência ao imperialismo mundial e à
sua agressão fascista, não o retém, mas pelo contrário, encoraja-o, apenas para se
tornar sempre mais forte e mais brutal. Quem não apoia a luta contra o fascismo
mundial, quem se rende, faz-se cúmplice das suas vítimas.
A luta contra o fascismo mundial diz respeito a todos nós. Não existe uma "atitude
neutra" em relação ao fascismo mundial nem em relação ao anti-fascismo. Aqueles
que não apoiam os anti-fascistas, quer queiram quer não, ajudam a manter o
sistema capitalista de governo existente, ajudam o fascismo mundial na sua luta
contra o anti-fascismo.

Nós, anti-fascistas, sabemos: A derrota do fascismo mundial é inevitável, bem como
a derrota do fascismo hitleriano, que teve de vir inevitavelmente. Mas nós, antifascistas, também sabemos: "Nada cai se não for derrubado".
Quanto mais demorar a luta contra o fascismo mundial, maior será o sacrifício que
exigirá não só de nós, anti-fascistas, mas de toda a humanidade. Portanto, o apoio
mundial dos anti-fascistas ajuda a acabar com o fascismo mundial o mais
rapidamente possível e com o menor número possível de vítimas.
Nós comunistas não podemos e não queremos lutar contra o fascismo sozinhos, mas
em conjunto com todos, especialmente com aqueles que também querem combater
as suas causas, o capitalismo.
Todo o poder do fascismo mundial assenta na propriedade privada globalizada dos
meios de produção. Portanto, precisamos de destruir "apenas" a base económica do
fascismo mundial, e este entrará em colapso como um castelo de cartas. É por isso
que a nossa luta contra o fascismo mundial é uma luta contra o capitalismo mundial.
Mesmo o Estado social fascista entrou em colapso após a sua base económica ter sido
arruinada (por exemplo: a RDA em 1989, e em 1990, a União Soviética e, portanto,
todo o campo mundial soviético-imperialista). O social-fascismo transformou-se em
fascismo aberto - mas o sistema capitalista permaneceu o mesmo.
Quanto mais tempo as contradições entre a superestrutura fascista / social-fascista e
as relações económicas forem artificialmente mantidas, mais violentamente a
superestrutura se desmorona em todas as suas articulações. A inaptidão da antiga
superestrutura resulta na sua destruição revolucionária e na criação de uma nova
super-estrutura socialista mundial. Mas é uma ilusão acreditar que isto eliminaria o
risco de ser infectado pelos restos de podridão da antiga superestrutura. Este risco
de infecção está longe de ter terminado com a vitória sobre o fascismo mundial.
Haverá trabalho suficiente para a LCFV.

É a democracia burguesa para o seu salvamento com
a própria fórmula: "Extremismo de esquerda =
extremismo de direita"?
Não, isto é impossível. A democracia burguesa nunca foi e nunca será salva, nem da
direita, nem da esquerda, nem de qualquer outro lugar. Isto aplica-se à ditadura da
burguesia em geral, incluindo assim o fascismo.
A democracia burguesa só existe até ser substituída ou pelo fascismo ou pela
democracia proletária. O chamado "fenómeno marginal do extremismo de esquerda
e direita" resulta da fraqueza temporária do proletariado, que ainda não se libertou
do capitalismo.
No entanto, estes "fenómenos marginais" deslocam-se inevitavelmente para o centro
da história mundial assim que os antagonismos de classe assumem um grau de tal
acuidade que estão a ser revolucionados e a última batalha entre a burguesia
mundial e o proletariado mundial está a ser decidida. Chegará o dia em que a
burguesia mundial já não poderá continuar a governar como até agora, e o
proletariado mundial já não quer ser explorado e suprimido.
O dia da revolução socialista mundial está inevitavelmente a chegar!
"O leninismo é o marxismo da era do imperialismo e da revolução proletária. Para
ser mais exacto, o Leninismo é a teoria e táctica da revolução proletária em geral, a
teoria e táctica da ditadura do proletariado em particular". (Estaline)
A revolução socialista mundial triunfará em todo o mundo, esmagará o fascismo
mundial e inaugurará a era da democracia proletária, a era da República Socialista
Mundial. [Comintern (SH)]
A resposta à pergunta do título não depende portanto da vontade ou do grau de
"determinação" dos próprios democratas burgueses, quer tenham ou não controlo
sobre o perigo dos "fenómenos marginais da democracia burguesa", mas sim da lei do
desenvolvimento objectivo das condições económicas sobre as quais a democracia
burguesa é construída. Isto foi provado pela história e irá inevitavelmente prová-lo
uma e outra vez. A República de Weimar não poderia defender-se contra a tomada
do poder do fascismo hitleriano ("extremismo de direita"), nem a democracia
burguesa da Rússia poderia defender-se contra o bolchevismo ("extremismo de
esquerda").
A diferença entre a história daquela época e a situação actual, porém, é que a
democracia burguesa só existe hoje em dia no papel. A democracia burguesa deixou
para trás apenas a sua concha e há muito que emergiu para ser fascismo mundial
("extremismo de direita").
"Democrática" em palavras e fascista em actos.
Com a recente crise mundial, a burguesia teve de deixar cair uma máscara
"democrática" atrás da outra, e na próxima crise mundial ou na terceira guerra

mundial - não sabemos - será obrigada a deixar cair as suas últimas máscaras
"democráticas". A democracia burguesa dissolve-se por si só. Mas isso não significa
automaticamente que a fórmula "esquerda = direita" seja também abolida. Será
ainda utilizada para fins demagógicos sob o fascismo mundial. Esta fórmula burguesa
existirá ainda mais enquanto a burguesia existir.
Com a ideologia da democracia burguesa, a indignação das massas sob condições
cada vez mais apertadas de exploração e opressão pode ser cada vez menos
domada. É por isso que a burguesia está a concentrar a indignação das massas na
direcção demagógica da ideologia fascista. A falência da burguesia, a sua
incapacidade de ultrapassar a sua própria crise, alimenta o seu medo da revolução
proletária. Se a burguesia já não consegue pontuar com "democracia" entre as
massas, procura refúgio no fascismo. O burguês liberal, o social-democrata, o
revisionista, a neo-revista, o aristocrata trabalhista, etc. - todos eles temem mais a
revolução proletária do que o fascismo, e mais cedo ou mais tarde, todos eles se
transferirão para o campo fascista e lutarão ainda mais resolutamente contra o
campo antifascista. Aceitam todo o tipo de "anti-fascismo" com excepção do antifascismo de nós, estalinistas-boxistas.
Portanto, a questão não é se a democracia burguesa deve ou não ser salva. A
questão é, quando o fascismo mundial será abolido pelo socialismo mundial. E para
que esta questão seja decidida o mais rapidamente possível, é absolutamente
necessária a criação da Frente Mundial Vermelha.
Porque é que a democracia burguesa precisa da sua fórmula "direitista =
esquerdista"?
Com esta fórmula, a democracia burguesa foi construída como um baluarte contra a
democracia proletária.
E com esta fórmula, a democracia burguesa abre o caminho do fascismo ao poder.
Com esta fórmula, deve ser evitado ou pelo menos tornado mais difícil, que a classe
trabalhadora e os camponeses possam usar as liberdades democráticas para os seus
propósitos revolucionários ("para uso impróprio"). A burguesia mundial também
aprendeu com a história da luta de classes e sabe muito bem que a luta dos
oprimidos e explorados pela sua liberdade democrática é uma condição prévia
necessária para a vitória da revolução socialista mundial.
Não é cristalino que o próprio fascismo mundial - que espezinha a democracia a pé está a despertar e a intensificar a exigência das massas pela democracia?
O próprio fascismo mundial está a forçar as massas a atravessar para a revolução
socialista mundial ainda mais depressa! Se a burguesia oprimir a democracia através
do fascismo, as massas lutarão pela sua própria democracia, mas não juntamente
com a burguesia como antes, mas de agora em diante, contra a burguesia. Todos os
anti-fascistas devem compreender isto quando lutam contra o fascismo mundial. Os
fascistas há muito que compreendem isto e estão bem preparados pela sua
demagogia de massas, que é financiada pelos capitalistas.

Por outro lado, no que diz respeito à pseudo-luta contra o "extremismo de direita",
serviu à burguesia apenas para esconder o seu domínio por detrás da máscara da
"democracia". No entanto, é de acordo com a natureza da democracia burguesa que
ela não só é cega ao olho direito, como também é de direita, tal como o proletariado
é de esquerda, através e através.
A burguesia tem de manter a sua ditadura de classe para sobreviver. A burguesia é,
portanto, de direita, ou seja, contra-revolucionária porque deve assumir
objectivamente a posição histórica de uma classe decadente e, portanto, de saída da
classe.
E o proletariado deve derrubar o domínio da burguesia e estabelecer a sua ditadura
proletária a fim de sobreviver. O proletariado é esquerdista porque preenche
objectivamente o papel histórico da classe revolucionária, aspirante a
revolucionária.
Claro que esta verdade da inevitável luta de classes, pela qual a velha classe
dominante é substituída pela regra da nova classe, deve ser disfarçada pela
burguesia através da sua fórmula "direitista = esquerdista".
Para este fim, a burguesia - desde o início - usa a fórmula "direitista = esquerdista"
para enganar o proletariado, nomeadamente para fingir a democracia burguesa
como sendo uma espécie de democracia "neutra de classe" (que se mantém "acima"
de todas as classes), assim como uma democracia que serve "todos",
independentemente da sua própria posição de classe dentro da sociedade.
"Direitista = esquerdista" é uma ideologia burguesa de reconciliação de classes - ou
seja, uma ideologia que criminaliza a luta de classes do proletariado e a condena
como "radicalismo, revolucionismo, terrorismo de esquerda", etc. Alegadamente, a
revolução é um perigo para o "progresso e as reformas" burguesas. Mas o que
acontece quando "reformas" são deixadas como a concha vazia de uma democracia
burguesa fracassada? Então os governantes já não falam muito de "democracia", mas
estalam o seu chicote fascista. É por isso que a ideologia proletária da libertação,
estalinismo-oxaísmo, está a ser combatida por todos os meios como uma ideologia
"terrorista".
Com o fascismo aberto, a ideologia da reconciliação de classes passa para a ideologia
"nacionalista", para abrir o racismo. Fomentando o ódio dos humanos contra os
humanos - é isto que o fascismo mundial serve como a última tentativa desesperada
de escapar ao seu inevitável desaparecimento por meio de "dividir e conquistar". O
fascismo hitleriano usou particularmente a teoria racial para combater o
bolchevismo (bolchevismo = "ideologia do domínio mundial para a subjugação da
humanidade à raça judaica", Marx = "judeu", etc.).
Hoje em dia é continuado pelo pogrom contra "estrangeiros", "refugiados", entre
"islamistas e cristãos", entre "raças ocidentais e raças orientais", entre "negros e
brancos", "os fracos e os fortes", etc.
A teoria racial tem para os fascistas apenas o sentido prático de que necessitam para
os ajudar a incitar a multidão contra o comunismo, para criar violência chauvinista

no seio das massas mais atrasadas da população. Anti-fascistas, trabalhadores
revolucionários, progressistas, pessoas críticas, refugiados, etc., são caçados e
mortos acompanhados pelos aplausos dos seguidores dos fascistas. E com o rigor da
famosa Gestapo, listas especiais para assassinatos em massa são criadas e
executadas em todo o mundo e precisamente neste momento. Tudo isto se tornou
novamente uma terrível realidade depois de 1933!
Estalinismo-Hoxhaísmo ensina que a luta de classes determina o desenvolvimento da
sociedade mundial, que nem a reconciliação de classes nem a chamada "luta dos
mais fortes contra os mais fracos", a "luta pela sobrevivência" da própria raça, do
próprio povo e da própria nação contra outras raças, povos e nações. É por isso que
a ideologia do fascismo mundial é dirigida principalmente contra o comunismo
mundial, contra a sociedade mundial sem classes na qual todas as raças, povos e
nações se uniram e fundiram pacífica e amigavelmente, e pela qual qualquer
regresso do fascismo mundial se tornará impossível.
E a pequena burguesia deve opor-se tanto à ditadura de classe descendente da
burguesia como à transformação em ditadura de classe ascendente do proletariado,
a fim de se afirmar como a pequena burguesia. É por isso que a pequena burguesia é
particularmente susceptível à fórmula burguesa de "esquerdista = direitista",
"fascismo = comunismo", "Estaline = Hitler", "radicalismo de esquerda = radicalismo
de direita", etc.
A pequena burguesia só assume uma posição anti-fascista, se ultrapassar a sua
hesitação entre a burguesia e o proletariado e se estiver ao lado do proletariado. É
por isso que a fórmula "direitista = esquerdista" da burguesia deve ser combatida
ainda mais intensamente na pequena burguesia do que em todas as outras classes.

É o anti-fascismo uma defesa da
democracia burguesa
ou é
uma luta pela democracia proletária?

Um ou o outro, mas não simultaneamente os dois!
Ou a democracia dos pobres ou a democracia dos ricos.
Uma democracia comum dos pobres e dos ricos não pode e não existirá.
A luta contra o fascismo e a luta pela democracia é uma questão de classes.
O "anti-fascismo" burguês não defende o proletariado, mas apenas a própria
burguesia.
O anti-fascismo proletário luta pela democracia do proletariado, que é a democracia
de todos os explorados e oprimidos do mundo e que é impossível sem a derrubada
revolucionária da burguesia.
A relação entre a democracia da burguesia e a democracia do proletariado é
determinada pelo antagonismo classe-contradição entre ambas as classes. A ditadura
da burguesia e a ditadura do proletariado são irreconciliáveis e, portanto,
mutuamente exclusivas.
A democracia burguesa e o fascismo são apenas duas formas diferentes da ditadura
da burguesia, duas formas do mesmo regime capitalista.
Na era do imperialismo mundial, a democracia burguesa conduz inevitavelmente ao
fascismo.
A democracia burguesa e o fascismo são apenas duas formas diferentes da ditadura
da burguesia, duas formas do mesmo domínio capitalista.
Na era do imperialismo mundial, a democracia burguesa conduz inevitavelmente ao
fascismo.
A luta contra o fascismo não pode, portanto, ser conduzida com o objectivo de
substituir a ditadura fascista pelos seus precursores social-fascistas.

Qualquer parágrafo de qualquer constituição burguesa em que a liberdade seja
supostamente "garantida" é suspensa por parágrafos. No capitalismo, existe apenas a
liberdade dos ricos de explorar e oprimir os pobres.
Qualquer pessoa que realmente queira lutar contra o fascismo deve deitar abaixo a
máscara enganadora da democracia burguesa. A democracia burguesa e o fascismo
não são dois sistemas opostos, um dos quais pode ser derrotado através da defesa do
outro. Por conseguinte, a RFL afirma claramente:
A luta contra o fascismo - ou seja, a luta contra o sistema capitalista e a sua
superestrutura política, é uma luta de classe proletária contra todas as formas de
exploração e opressão da burguesia, incluindo a luta contra a democracia burguesa!
Lutamos pela democracia sem e contra a burguesia.
Na história inicial do capitalismo, a democracia burguesa surgiu contra o feudalismo
através da violência revolucionária, mas já em 1848 sufocou o proletariado em
sangue. Desde então, e especialmente na era do imperialismo mundial, ou seja, na
fase final do capitalismo, a "democracia" da classe monopolista, parasitária,
apodrecida e decadente da burguesia afirma-se através da força contrarevolucionária contra a classe em ascensão e revolucionária do proletariado.
E a democracia do proletariado?
Não foi votada com os votos dos partidos burgueses, mas sufocada sem excepção no
sangue dos trabalhadores, como aconteceu com a democracia proletária da Comuna
de Paris, a União Soviética de Lenine e Estaline, ou com qualquer outro estado da
democracia proletária. Por conseguinte, a democracia proletária não pode ser
construída e defendida sem força revolucionária, principalmente não enquanto os
homens forem explorados e oprimidos pelos homens.
E mesmo a transição da forma "democrática" da ditadura da burguesia para a sua
forma fascista não é feita com o voto, não por meios pacíficos, mas com base na
mais brutal violência fascista contra a classe anti-fascista do proletariado. E tal como
o fascismo mundial foi construído pela força, também ele deve ser eliminado com
força revolucionária, e a sua restauração também deve ser impedida por meio da
força revolucionária.
No entanto, a luta contra a democracia burguesa não significa renunciar à luta pelos
direitos democráticos de todas as classes oprimidas e exploradas que sofrem sob a
ditadura da burguesia. Lenine descreveu a luta pelos direitos democráticos como
parte integrante da luta para derrubar a burguesia e esmagar o seu sistema de
Estado capitalista, como um pré-requisito indispensável para a criação da
democracia proletária sobre as ruínas da democracia burguesa. Não se pode lutar
contra o fascismo mundial sem lutar pelos direitos democráticos de todos os
explorados e oprimidos.
O anti-fascismo, que não está clara e directamente ligado à revolução socialista e à
ditadura do proletariado, não pode ser senão "anti-fascismo" burguês ou pequenoburguês.

Existe apenas um verdadeiro anti-fascismo. É o anti-fascismo proletário mundial que
só pode conduzir à vitória por meio da revolução socialista mundial.

Porque é que a LCFV não é uma "organização mundial
terrorista"?
Mas se não é a LCFV, quem é então a mais perigosa
organização terrorista mundial?
A LCFV é uma organização mundial do proletariado mundial e de todos os explorados
e oprimidos para se defenderem contra o terror do fascismo mundial e para
finalmente o abolirem.
O Estado policial protege as riquezas dos ricos mas não protege os pobres dos ricos!
Portanto, cada Estado capitalista é um Estado policial, é um Estado terrorista!
A polícia protege os fascistas e o Estado capitalista, protege o capitalismo contra o
comunismo!
Tiram o seu salário do salário dos contribuintes.
E o terror dos fascistas e dos seus seguidores é pago pelos capitalistas. Era assim na
época de Hitler e é assim que continua a ser ainda hoje.
A polícia protege a propriedade privada dos ricos dos escravos assalariados, dos
quais eles pressionam as suas riquezas. Chamamos a esta lei dos ricos: terror contra
os pobres. A exploração e supressão do homem pelo homem - chamamos a isto pelo
nome:

Terrorismo dos capitalistas!
Os bandos de ladrões globais dos imperialistas e o seu sistema estatal global - este é
o ideal da burguesia imperialista do mundo.
É garantido por lei num Estado capitalista que os ricos gozam da liberdade de
explorar os pobres. Mas se os pobres resistem e se rebelam contra os ricos, ou
mesmo têm a "impudência" de reclamar os seus bens roubados, então isso é
alegadamente um "acto sem lei", então é "terrorista". É assim que os ricos o vêem e
é assim que funciona a regra de classe da burguesia.
Então, quem é a maior organização terrorista do mundo?
Esta é a própria burguesia mundial, que construiu o seu império mundial capitalista
há mais de 100 anos com as suas guerras predatórias e violência policial interna, e
tem continuado a expandir-se e a protegê-la com sangue e espada. Apenas uma
organização terrorista, como a burguesia mundial, é capaz de cometer o maior
crime da história da humanidade, e mais ninguém no mundo.
Podem os exploradores e opressores "proteger" os explorados e oprimidos do terror
capitalista? Não, como é que isto deve ser possível? Eles próprios, teriam de deixar
de explorar e suprimir a exploração. Então quem protege os explorados e oprimidos
contra os exploradores e os opressores? Ninguém mais do que os explorados e
oprimidos por si próprios.
A LCFV não é portanto para aterrorizar os explorados e oprimidos, como os
exploradores e opressores vêm fazendo há milénios, mas muito pelo contrário, a
LCFV organiza a auto-protecção mundial dos explorados e oprimidos contra o terror
dos exploradores e opressores. A LCFV quer abolir a exploração e a opressão e,
portanto, todas as organizações terroristas, em primeiro lugar e acima de tudo as da
burguesia mundial.
Apenas do ponto de vista dos exploradores e opressores pode a LCFV ser uma
"organização terrorista", mas não do ponto de vista dos explorados e oprimidos. Do
ponto de vista dos explorados e oprimidos, a RFL é de facto uma organização antiterrorista, a melhor organização contra o terror de todo o sistema imperialista
mundial.
Na democracia burguesa, a crítica ao capitalismo é abafada, ou é condenada por
críticas "desaprovadoras". No fascismo, tanto a crítica como o crítico são silenciados,
espancados até à morte e enterrados.
A burguesia mundial nunca devolverá voluntariamente as suas riquezas roubadas
àqueles que as produziram. Isto só é possível através de uma revolução dos
explorados e oprimidos contra os seus exploradores e opressores. E é por isso que a
burguesia mundial precisa do fascismo mundial. Quem ousar tocar no sagrado
"Bezerro de Ouro" da propriedade privada nos meios de produção é carimbado pelos
imperialistas como uma "organização terrorista" e - tão legalmente quanto possível e
ilegalmente quanto necessário - eliminado ("neutralizado").

Onde quer que a polícia, os militares e os bandos fascistas utilizem a violência
contra a população em protesto, não podemos responder com Slogans e protestos
vazios. Aqui, temos de mobilizar as massas em meios de protecção militantes.
Nenhuma organização revolucionária, criada pela iniciativa e vontade sacrificial das
massas, mantidas juntas pela solidariedade internacional, pode ser forçada a
capitular pela arbitrariedade policial, traída por social-fascistas, ou por quaisquer
outras medidas repressivas.
Nenhum poder contra-revolucionário no mundo é capaz de impedir a vanguarda do
proletariado internacional de liderar a luta contra o fascismo até à vitória.
Não importa se é "permitido" ou "proibido", legal ou ilegal, a vanguarda do
proletariado internacional cumprirá os seus deveres e responsabilidades
antifascistas no interesse do proletariado internacional, nomeadamente em todas as
condições que nos são impostas pelo inimigo de classe.
O direito à rua é um direito antigo do proletariado em todo o mundo. O exercício do
direito ao anti-fascismo só é possível na própria luta antifascista militante.
Aqueles que usam a violência contra a tirania para se libertarem da tirania nunca
podem ser rotulados e combatidos como "terroristas" ou "perpetradores de
violência". A tirania não pode ser abalada com a votação, não com petições e apelos
aos tiranos, não por meios pacíficos, mas apenas quebrando violentamente o poder
dos tiranos. A violência não é igual à violência. Depende sempre de que classe
exerce violência contra que classe.
A violência fascista é terrorismo.
A violência antifascista é anti-terrorismo.
A violência revolucionária é justificável.
A violência contra-revolucionária é criminosa.
O fascismo é um crime.
O anti-fascismo é libertação do fascismo.
A espiral violenta entre fascistas e antifascistas não emana deles próprios, mas é
uma expressão da intensificação das lutas de classe pelas quais o sistema de
exploração e opressão do imperialismo mundial é o único responsável. O antifascismo não deve ser criticado porque a violência é utilizada, mas porque se
abstém da violência (!) Quem vê as coisas de forma diferente não aprendeu nada
com a luta contra o fascismo hitleriano. O fascismo hitleriano só poderia ser
derrotado pela força armada. E isto é válido para todos os tipos de fascismo,
portanto também para o fascismo mundial.
O fascismo mundial não se pode desarmar voluntariamente e não permitirá que seja
desarmado voluntariamente.

O fascismo não pode ser abolido por uma forma pacífica, mas apenas destruído pelo
uso de uma força armada anti-fascista. É isso que a história nos ensina. Só a própria
burguesia nega esta verdade histórica.
O anti-fascismo não é "violento" por natureza, como erradamente se supõe. O antifascista recorre à violência apenas porque a violência dos fascistas não pode ser
terminada sem ela.
São os povos que sofreram sob o fascismo, que se unem numa Frente Vermelha
contra o fascismo, para se libertarem da sua situação miserável, e para se livrarem
do jugo do fascismo, nomeadamente com os meios absolutos da violência
revolucionária, com armas nas suas mãos. Este é o conselho mais importante para o
anti-fascismo que milhões de vítimas fascistas têm dado às próximas gerações.
Só os fascistas que causaram a morte e o sofrimento dos milhões podem negar esta
verdade.

Teoria Estalinista-Hoxhaísta do Anti-fascismo
Nenhum movimento mundial anti-fascista sem teoria anti-fascista!

Stalinismo-Hoxhaismo é o inimigo mortal da ideologia do Fascismo Mundial.
A batalha decisiva entre o fascismo e o anti-fascismo na frente ideológica tem lugar
entre a ideologia proletária e burguesa, entre o estalinismo-oxaísmo e a ideologia do
fascismo mundial. Uma ideologia luta até à erradicação da outra. É uma luta de vida
e morte. Ou o estalinismo-oxaísmo se torna a ideologia dominante da sociedade
mundial ou a ideologia do fascismo mundial permanecerá no poder.
As ideias anti-fascistas de Estaline e Enver Hoxha foram e são invencíveis e são
implementadas correctamente pelo LCFV sob as condições concretas do fascismo
mundial de hoje.
O LCFV é uma organização mundial de massa proletária do Comintern (SH),
orientada pelos ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo.
A ideologia anti-fascista do proletariado mundial é Estalinismo-Hoxhaismo, a
doutrina da libertação do fascismo à escala mundial.
Estalinismo-Hoxaismo é a única ideologia com que a ideologia fascista do mundo
pode ser derrotada. É elaborada e desenvolvida pelo Comintern (SH) e
implementada pela Liga dos Combatentes da Frente Vermelha em prática.
Estalinismo-Hoxaismo é a teoria e táctica da revolução proletária mundial em geral e
a teoria e táctica da ditadura mundial do proletariado em particular.
A teoria estalinista-hoxhaista do anti-fascismo parte da crítica ao fascismo mundial e
ao seu desenvolvimento, através do método do materialismo dialéctico e histórico.
Não há movimento fascista mundial sem a ideologia do fascismo mundial.
É por isso que a tarefa dos anti-fascistas é expor, lutar e derrotar a ideologia do
fascismo mundial - especialmente a sua influência sobre as massas.
A teoria estalinista-hoxhaista do anti-fascismo é a teoria proletária das leis de
desenvolvimento do movimento anti-fascista na sociedade de classe mundial-fascista
em geral e do movimento mundial anti-fascista estalinista-boxista em particular.
A teoria estalinista-hoxhaista do anti-fascismo é a teoria da ligação entre a luta
democrática e socialista do proletariado mundial para a libertação do fascismo
mundial.
A teoria estalinista- hoxhaista do anti-fascismo ensina que o anti-fascismo é uma
alavanca importante, primeiro para a vitória da revolução socialista mundial e
segundo para impedir o regresso do fascismo mundial.

A teoria estalinista-hoxhaista do anti-fascismo é a teoria da eliminação da
inevitabilidade do fascismo mundial.
O desenvolvimento do fascismo mundial termina com a revolução socialista mundial.
O fascismo mundial está a ser substituído pela ditadura do proletariado mundial, que
pela primeira vez na história da humanidade significa democracia para todos os
explorados e oprimidos do mundo.
A teoria antifascista responde às questões colocadas pelo movimento mundial
antifascista. Antes de mais, é o próprio movimento mundial antifascista, que não
espera pelo desenvolvimento da teoria antifascista. Na Albânia, o fascismo hitleriano
foi derrotado antes de o Partido do Trabalho ter um programa pronto.
A teoria antifascista não é reduzida a ser apenas um guia ao serviço do próprio
movimento mundial antifascista. A teoria anti-fascista do estalinismo-hoxhaismo
lança luz sobre o caminho revolucionário mais directo e mais curto do fascismo
mundial para o socialismo mundial.
A teoria antifascista do estalinismo-hoxhaismo é a teoria da ligação entre o
movimento mundial antifascista e a revolução socialista mundial e está orientada
para o objectivo do socialismo mundial.
O Estalinismo-Hoxhaismo ensina a luta anti-fascista de hoje como parte da luta de
classes revolucionária mundial sob a liderança do proletariado mundial para esmagar
o fascismo mundial e estabelecer a ditadura mundial do proletariado.
O Estalinismo-Hoxhaismo é a base ideológica e a orientação para a nossa Política de
Frente Unitária criar a Frente Mundial Vermelha contra o fascismo. Para a LCFV,
existe apenas uma frente unida anti-fascista, nomeadamente liderada pelo
proletariado revolucionário mundial, que leva directamente à conquista do seu
domínio político mundial sobre o imperialismo mundial.
Estalinismo-Hoxhaismo ensina que a inevitabilidade do fascismo mundial e qualquer
nova germinação do fascismo mundial só pode ser eliminada para sempre pela
destruição total do imperialismo mundial e da sua super-estrutura fascista!
Qual é a definição estalinista-boxista do fascismo mundial?
O fascismo mundial é a ordem mundial terrorista do imperialismo, a ditadura de
classe centralizada e concentrada da burguesia mundial para a subjugação dos povos
em geral e a supressão do movimento revolucionário internacional em particular.
Por fascismo mundial entendemos o mais alto grau de opressão do mundo,
necessário para alcançar e assegurar o mais alto nível de exploração capitalista do
mundo.
O significado mundial-histórico desta definição de fascismo é que o Comintern (SH)
rejeita e descarta a falsa e, portanto, insustentável definição do 7º Congresso
Mundial do Comintern:

[Dimitrov: "O fascismo é a ditadura aberta e terrorista dos elementos mais
reaccionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro"].
O Comintern foi dissolvido em 1943 [!], numa altura em que os povos continuavam
[!] a derramar o seu sangue para se libertarem do fascismo hitleriano.
O Estalinismo-Hoxhaismo ensina que o Cominternismo (SH) - em contraste com o
Cominternismo - nunca deve dissolver-se, e certamente não numa situação em que a
vitória sobre o fascismo mundial ainda não tenha sido alcançada, particularmente
hoje, no que diz respeito à inexistência do Exército Vermelho de Estaline. O mesmo
se aplica a todas as organizações de massas do Comintern (SH), incluindo a Liga dos
Combatentes da Frente Vermelha.
***
A ordem mundial imperialista é uma ordem mundial de capitalismo monopolista,
parasitário e decadente, condenado à decadência e à morte. Se as fontes de riqueza
da escravatura assalariada estiverem em perigo ou secas (por crises, guerras,
contra-revolução, etc.) ou forem revolucionariamente boicotadas por esta última, a
burguesia mundial é forçada a utilizar formas cada vez mais brutais de exploração e
opressão.
Chamamos fascismo ao domínio de classe da burguesia mundial imperialista quando
meios terroristas são utilizados para exploração e opressão, e quando toda a
resistência revolucionária através do terrorismo é abafada a fim de manter a ordem
mundial imperialista.
Sob o pretexto da chamada "Luta contra o terrorismo", o fascismo globalizado foi
preparado e estabelecido.
A LCFV repete isso:
O terrorista mais perigoso do mundo é o próprio sistema de Estado imperialista. Os
verdadeiros terroristas são os belicistas, os imperialistas de todo o mundo. Sob o
pretexto da "luta contra o terrorismo", os imperialistas estão a intensificar a sua
contra-revolução internacional a fim de extinguir as próximas revoltas e revoluções
das classes oprimidas e exploradas e, sobretudo, para salvar o mundo capitalista da
revolução socialista proletária, para escapar ao perigo ameaçador do comunismo
mundial.
A chamada "luta mundial contra o terrorismo" nada mais é do que preparar a contrarevolução internacional para a supressão da revolução socialista mundial que se
avizinha!
Quem quiser eliminar o terrorismo de Estado imperialista, deve destruir o
imperialismo mundial, que criou o terrorismo de Estado imperialista!
***
O VI Congresso Mundial da Internacional Comunista, no qual a LCFV estava

representada, tinha caracterizado claramente o conteúdo de classe e a natureza
social do fascismo:
"O fascismo mundial é o produto típico do processo de decadência do capitalismo
mundial. Com o fascismo internacional, o capital monopolista internacional tenta
deter a revolução socialista mundial pela força directa, com a ditadura aberta do
capital mundial. Para este fim, o Fascismo Mundial fornece às classes dirigentes
forças armadas especialmente treinadas para a guerra civil. É criado um tipo fascista
de "comunidade" internacional, baseada no terror e na coerção, com o objectivo de
corromper não só camadas pequeno-burguesas mas também certos elementos da
classe trabalhadora - a aristocracia operária. O fascismo mundial serve a burguesia
mundial como uma arma aberta de luta de classes, apoiando-se nas camadas mais
atrasadas da população, ao mesmo tempo que intimida os estratos passivos. Na
agonia do capitalismo, ele exerce uma pressão económica, política, social e
ideológica sem precedentes sobre toda a população mundial".
***
O falso Slogan do "esquerdista" Neumann:
"Esbofeteie os fascistas onde quer que os encontre!" foi justamente rejeitado pelo
Comintern e pela KPD - e, portanto, também pelo Comintern (SH) e pela LCFV.
Na Resolução do Comité Central da KPD de 10 de Novembro de 1931, o "terror
individual" foi claramente recusado: "Sem sequer um momento para renunciar à
aplicação de todos os meios de combate adequados, [...] o Comité Central declara
que qualquer defesa da ideologia e práticas terroristas é completamente
inadmissível. Quem se deixa levar por humores de desespero, quem se deixa ditar
pelos inimigos do proletariado [...], quem quebrar a disciplina partidária, é indigno
do nome de um comunista." ("Rote Fahne" de 13 de Novembro de 1931)
***

Fascismo e social-fascismo são gémeos
Como Estaline escreveu em 1924 (o ano da fundação da LCFV):
"Em primeiro lugar, não é verdade que o fascismo seja apenas a organização de luta
da burguesia. O fascismo não é apenas uma categoria militar-técnica. O fascismo é a
organização de luta da burguesia que conta com o apoio activo da SocialDemocracia. A social-democracia é objectivamente a ala moderada do fascismo. Não
há motivo para supor que a organização combatente da burguesia possa alcançar
êxitos decisivos em batalhas, ou no governo do país, sem o apoio activo da SocialDemocracia. Há igualmente pouco fundamento para pensar que a Social-Democracia
pode alcançar êxitos decisivos em batalhas, ou no governo do país, sem o apoio
activo da organização de combate da burguesia. Estas organizações não negam, mas
complementam-se umas às outras. Elas não são antípodas, são gémeos".
(Esta citação é maioritariamente retirada do contexto, no entanto, é apenas parte
de uma secção muito importante do seu relatório:

Relativamente à situação internacional - 20 de Setembro de 1924)
Em 20. 02. 1932 Ernst Thälmann, o presidente da KPD, repetiu na sessão plenária do
Comité Central a tese estalinista dos gémeos.
Estalinismo-Hoxaísmo é a ideologia do proletariado mundial contra o social-fascismo.
"Socialismo nas palavras, fascismo nos actos" - isto é a definição de social-fascismo.
"Anti-fascismo" em palavras e fascismo nos actos" - esta é a definição de "antifascismo" burguês.
Fascistas, que de uma forma ou de outra fingem ser chamados "anti-fascistas", o
LCFV luta sob o termo colectivo de sócio-fascismo.
É impossível derrotar o fascismo mundial sem derrotar o seu gémeo, o -fascismo
social.
O nosso objectivo é a abolição da inevitabilidade do sócio-fascismo. A abolição
garantida da inevitabilidade do social-fascismo só é possível através da revolução
socialista mundial.
É impossível derrotar o fascismo mundial sem derrotar o seu gémeo, o socialfascismo.
O nosso objectivo é a abolição da inevitabilidade do sócio-fascismo. A abolição
garantida da inevitabilidade do social-fascismo só é possível através da revolução
socialista mundial.
***

A maior ameaça ao fascismo mundial provém da frente unida antifascista do proletariado mundial.
O fascismo mundial só chega ao poder se o proletariado mundial não ultrapassar a
sua própria divisão.
O principal objectivo da colaboração entre fascistas e social-fascistas é, como
primeiro passo a divisão, o isolamento dos elementos revolucionários do
proletariado mundial, e como segundo passo, a destruição do movimento
revolucionário de classe e das suas organizações revolucionárias, especialmente a
aniquilação física dos líderes revolucionários.
O principal perigo do fascismo mundial resulta da actividade de divisão dos
oportunistas certos. Mas ao mesmo tempo, o oportunismo de "esquerda" favorece o
fracasso da frente unida anti-fascista proletária sob a liderança do comunismo,
tornando difícil ultrapassar a divisão do proletariado mundial.
É por isso que é necessário que o proletariado mundial se liberte da influência do
oportunismo de direita (pacto com a burguesia) na sua luta anti-fascista, bem como

do oportunismo de "esquerda" (rejeição do papel de liderança das organizações
mundiais antifascistas bolcheviques).
Sem o papel de liderança do Comintern (SH), a frente unida anti-fascista contra o
fascismo mundial está condenada à derrota. E é tarefa da direita e da "esquerda"
oportunistas, enfraquecer tanto quanto possível o papel de liderança do Comintern
(SH).
No nosso emblema do Comintern (SH), uma bandeira vermelha aplica-se à luta
contra o fascismo mundial e a segunda bandeira vermelha à luta contra o socialfascismo. Desta forma, a LCFV difere, em princípio, da bandeira vermelho-negra
(autónoma/anarquista/conselheira "comunista"). Mas isto não exclui as ações unidas
com a bandeira "vermelho-negra" em casos individuais.

Comintern (SH)
(contra o fascismo e o social-fascismo)

KPD 1932
(a favor do socialismo e do comunismo)

(Bandeiras dos Autonomistas/"undogmáticos"), anarquistas e "comunistas" do
conselho, que enfrentam o anti-fascismo dos estalinistas-hoxhaistas, em parte
positivamente, em parte indiferentemente, em parte rejeitam-no ou são mesmo
hostis a ele.

"Frente de Ferro" (emblema dos social-fascistas/anti-comunistas sociais - 1932)
A social-democracia lutou com este cartaz contra Ernst Thälmann, contra a KPD,
contra o comunismo.
Slogans dos Social-Democratas:
Nessa altura eram: "Comunistas = Fascistas".
Hoje: "extremistas de esquerda = extremistas de direita"
(esquerdistas e direitistas = "terroristas" e "violentos" = doutrina estatal da polícia
política)

***
Estalinismo-Hoxhaísmo é a arma teórica mais avançada contra o social-fascismo,
inicialmente dirigida por Estaline contra o social-democrata, depois desenvolvida
por Enver Hoxha contra o revisionismo moderno e hoje, é dirigida pelo Comintern
(SH) contra os neo-revisionistas.
A defesa da tese estalinista-hoxhaista do social-fascismo é, em princípio, um
indicador do grau de amadurecimento da consciência anti-fascista do proletariado
mundial, e pertence à atitude fundamental de todo o genuíno anti-fascista.
Sem uma defesa bem-sucedida da nossa teoria do sócio-fascismo, não há vitória na
luta contra o fascismo mundial.
Quem pretende "defender" Estaline e Enver Hoxha, mas nega ou rejeita a tese do
social-fascismo, não pode ser um verdadeiro defensor do camarada Estaline e do
camarada Enver Hoxha, nem um verdadeiro anti-fascista.

Com base na teoria estalinista do social-fascismo, o Comintern tinha sido capaz de
suprimir em grande parte a influência burguesa na classe trabalhadora, a fim de
atacar o fascismo hitleriano exclusivamente do ponto de vista da classe proletária.
Este é o mérito do Comintern de Lenin e Estaline. Só desta forma a divisão da classe
operária poderia ser finalmente superada. E foi precisamente por isso que o
Comintern foi acusado por todos os seus inimigos de uma forma monstruosa, que era
alegadamente "responsável pela divisão da classe operária e, consequentemente,
pela tomada do poder do fascismo". É um velho Slogan anticomunista da socialdemocracia que o comunismo é alegadamente "a causa do fascismo". Portanto, a
burguesia e os seus lacaios social-fascistas difundem o Slogan: "exterminar o
comunismo para combater o fascismo"!
O trampolim para o fascismo mundial não são os estalinistas-hoxhaistas, mas sim os
social-fascistas!
A fusão revisionista do comunismo com o social-democrata não deve ser equiparada
à frente unida dos trabalhadores social-democratas e comunistas contra o fascismo.
Um trabalhador social-democrata que luta contra o fascismo não é nosso inimigo,
mas o nosso aliado na Frente Mundial Vermelha.
***
O fascismo difere do social-fascismo apenas na sua forma aberta e mascarada - mas
eles são da mesma natureza.
Devemos ter sempre em mente que tanto os fascistas abertos como os socialfascistas se escondem atrás das suas máscaras demagógicas. A única diferença é que
os social-fascistas, por exemplo, fingem ser "socialistas", "esquerdistas",
"antifascistas", etc., enquanto os fascistas vestiram um manto "democrático
nacional", "étnico" (völkisch), imperialista-cosmopolita, etc., que deixam cair em
qualquer oportunidade possível.
Com o conceito de "populismo de direita", o fascismo não só é menosprezado, como
tornado socialmente aceitável. Isto é perigoso para as massas, por isso os antifascistas têm de desmascarar e lutar resolutamente contra o chamado "populismo de
direita".
Aqueles que se unem aos social-fascistas (e não são apenas os neo-revisionistas que
o fazem!) formam a quinta coluna do fascismo mundial juntamente com eles.
Os social-fascistas não só estão a preparar o caminho dos fascistas para o poder,
para a remoção da democracia burguesa dentro do sistema capitalista, mas também
para a remoção da democracia proletária do sistema socialista.
Dimitrov liquidou a teoria estalinista do social-fascismo, abrindo o caminho para os
revisionistas modernos estabelecerem o seu regime social-fascista.
"Anti-fascismo" em palavras e apoio dos fascistas nos actos, liquidando o anti-fascista
Comintern, apresentando-o numa placa de prata ao Anti-Comintern. Esta é a face
sócio-fascista de um Dimitrov!

Quando se trata de anti-fascismo, da luta anti-fascista do Comintern, os
historiadores burgueses significam, acima de tudo, a "Frente Popular" do Dimitrov. A
burguesia precisa do conceito revisionista do pacto da Frente Popular para impedir o
proletariado revolucionário de derrubar a burguesia e de entrar no caminho do
socialismo. A fim de impedir o renascimento do fascismo alemão, o imperialismo
alemão teria de ser completamente eliminado. Mas como poderia o Comintern
cumprir esta tarefa se tivesse sido dissolvido por Dimitrov antes [!], e se a "Frente
Popular" se comprometesse a deixar o capitalismo intocado?
O resultado histórico foi o revisionismo moderno no poder.
Aqueles que querem formar juntamente com os revisionistas e neo-revisores uma
frente mundial de "anti-fascista" (para além disso uma "frente unida" com estados
social-fascistas que não existiam na época do Comintern - como a China, Coreia,
Cuba, etc.) estão do outro lado da barricada, do lado do fascismo mundial.
Os social-fascistas estão ansiosos por se destacarem como "anti-fascistas" porque
"anti-fascismo" é a melhor máscara para esconder o seu próprio fascismo perante as
massas. Os fascistas são sempre "apenas os outros" e "nunca eles próprios".
Estalinismo-Hoxhaismo ensina que não se deve colocar sob o escudo de um estado
fascista para alegadamente "combater" o fascismo de outro estado. Os neorevisionistas chamam a isto a "frente unida contra o fascismo". Em contraste, o
proletariado mundial conhece apenas uma e única frente unida - nomeadamente a
Frente Unida contra qualquer forma de fascismo, portanto, tanto contra o sistema
global de fascismo de toda a burguesia mundial como contra o fascismo de qualquer
Estado capitalista individual.
O proletariado mundial nunca se colocará sob o escudo de outra classe, mas apenas
sob a sua própria classe. E para construir o escudo anti-fascista do proletariado
mundial, que também servirá de escudo para todas as outras classes oprimidas e
exploradas, foi fundada a LCFV.

A LCFV é uma organização do Comintern (SH)
A Liga dos Combatentes da Frente Vermelha é uma organização mundial antifascista
independente que se subordina completamente à liderança da Internacional
Comunista (Estalinistas-Hoxhaistas).
O Comintern (SH) nunca desistirá do seu papel de liderança porque é a vanguarda do
proletariado mundial em geral, e da luta antifascista em particular. A frente mundial
antifascista é uma mas não a única frente da revolução socialista mundial. O
Comintern (SH) é a única organização mundial do proletariado que é capaz de unir
todas as frentes de classe com o objectivo da vitória da revolução socialista mundial.
O proletariado mundial não tem outra arma na luta contra o fascismo mundial senão
a sua própria organização mundial antifascista.
A LCFV não é apenas uma arma organizacional de defesa contra o fascismo mundial,
mas uma arma para triunfar sobre o fascismo mundial.
Os anti-fascistas só podem vencer se se organizarem globalmente.
Não há movimento mundial antifascista sem o seu principal centro mundial.
Se olharmos para toda a história da luta antifascista, vemos que foi uma história de
luta determinada pela realização do internacionalismo proletário que se expressa e
se reflecte na uinificação organizacional à escala global. O proletariado mundial só
pode conquistar o fascismo mundial se o seu espírito de internacionalismo proletário
estiver organicamente ancorado numa escala global.
A história da luta antifascista é a história da frente mundial antifascista sob a
liderança do proletariado mundial e da sua Internacional Comunista à cabeça. Ao
contrário do que acontece sob a liderança da Internacional Comunista, a vitória
sobre o fascismo mundial não pode ser ganha. É por isso que a LCFV naquela época
estava completamente ao serviço do Comintern, tal como a LCFV de hoje está
completamente ao serviço do Comintern (SH).

A LCFV não é uma espécie de organização "guarda-chuva", aberta a todas as
organizações antifascistas existentes em cada país. Pelo contrário, a LCFV é a
organização mundial antifascista do Comintern (SH), que abre caminho ao socialismo
mundial, é globalmente coordenada e centralizada e equipada com as suas próprias
secções para organizar acções conjuntas em cada país. Este é o novo tipo
globalizado de organização mundial anti-fascista do proletariado.
O fascismo em todos os países está ligado numa rede global de fascismo. Por
conseguinte, a vitória sobre os inimigos fascistas no seu próprio país é garantida
apenas pela vitória simultânea sobre o fascismo global. No entanto, esta vitória não
pode ser garantida apenas pela LCFV de um único país. Esta vitória só pode ser
garantida pela Frente Vermelha Internacional centralizada, sob a liderança da
Internacional Comunista.
A lei do movimento mundial antifascista afirma que a unificação ideológica, política,
organizacional e moral dos antifascistas no seu próprio país deve ser absolutamente
idêntica à união ideológica, política, organizacional e moral dos antifascistas em
todos os outros países do mundo.
Quem não luta para cumprir as tarefas da luta antifascista no seu próprio país, e
quem não se subordina simultaneamente à organização mundial da LCFV, não pode
ser um internacionalista antifascista.
O punho da LCFV simboliza o punho unido de todos os anti-fascistas do mundo e não
arriscar a luta "com o próprio punho".
As tarefas nacionais e internacionais do anti-fascismo estão dialecticamente ligadas
e implementadas em conformidade. O anti-fascismo no próprio país deve ser sempre
visto como parte da luta contra o fascismo mundial. É por isso que o anti-fascismo
no próprio país deve estar sempre subordinado à luta contra o fascismo mundial.
Nenhum movimento mundial anti-fascista sem uma organização mundial antifascista. Nenhuma organização mundial antifascista sem a liderança da Internacional
Comunista.
Só o Comintern (SH) pode desempenhar o papel de líder internacional da luta de
libertação antifascista. Para cumprir esta tarefa, o Comintern (SH) fundou a LCFV
como a sua própria cintura de transmissão internacional.
The LCFV takes sides with the world proletariat in the fight against world fascism,
but is not itself the "party" against world fascism - this is only the Comintern (SH).
Anyone who confuses the party with its mass organization either impedes the
necessary organizational independence of the LCFV, or replaces the Comintern (SH)
with the LCFV.
Dois tipos de erros organizacionais devem ser evitados pelo LCFV:
Primeiro. O Comintern (SH) nunca deve renunciar ao seu papel de liderança na luta
antifascista. Por conseguinte, é inadmissível delegar o seu próprio papel de
liderança na sua organização de massas. O Comintern (SH) transfere tarefas para o
LCFV, mas não suspende a responsabilidade pela luta antifascista, não a renuncia ao

LCFV. O Comintern (SH) inicia e lidera as suas organizações de massa. Nem o RFL é o
Comintern (SH), nem o Comintern (SH) é o LCFV. O LCFV está subordinado ao
Comintern (SH) e é responsável perante ele. Aqueles que ignoram isto tornarão
possível que o inimigo de classe conduza uma cunha entre o partido e as
organizações de massa a fim de incitar a organização de massa contra o seu próprio
partido. Ao mesmo tempo, as organizações de massas estão representadas no
Comintern (SH) para participar na sua tomada de decisão.
Em segundo lugar, a táctica da Frente Unida não deve levar a organização de massas
a perder-se no movimento de massas, de modo a que caia nele, formando uma
unidade inseparável.
Se o LCFV existisse apenas como uma facção dentro de outras organizações
antifascistas, o LCFV já não seria uma organização de massas independente do
Comintern (SH). Isto abriria todas as portas ao trotskismo e, portanto, à liquidação.
O liquidacionismo desenvolve-se num processo dialéctico que conduz ou ao nosso
atraso em relação ao movimento anti-fascista (no qual nós, estalinistas-boxistas,
somos apenas uma tropa revolucionária e, claro, a vanguarda), ou conduz ao nosso
isolamento das massas pelo sectarismo. Qualquer corrida à frente sem as massas,
qualquer atraso atrás das massas, pode levar à liquidação tanto do Comintern (SH)
como das suas organizações de massas.
O LCFV traça a sua linha de demarcação organizacional contra o oportunismo tanto
de direita (da Frente Popular Dimitrov, pacto com revisionistas e neo-revisionistas,
etc.), bem como contra o espectro de todo o sectarismo oportunista "esquerdista"
(ver Lênin: "Comunismo de esquerda, uma Desordem Infantil" - espontaneísmo,
"autonomismo", anarquismo, trotskismo, etc.).
A descentralização táctica da acção anti-fascista, que pode surgir na situação
concreta, não deve ser elevada ao princípio organizacional básico do anti-fascismo.
O princípio organizacional do LCFV é o centralismo democrático.
O LCFV lidera a luta contra o oportunismo não só nas suas próprias fileiras, mas
também dentro de todo o movimento anti-fascista, incluindo dentro de outras
organizações anti-fascistas, principalmente com o objectivo de conquistar novos
membros e apoiantes para o LCFV. Até nos infiltramos secretamente em todas as
outras organizações, incluindo as fascistas.
A estrutura organizacional do LCFV é a mesma de todas as outras organizações de
massas bolcheviques mundiais da Internacional Comunista (estalinistas-boxistas).
Isto significa que, no início, continuaremos a ser uma força fraca durante algum
tempo, como disse Estaline: uma força "auto-suficiente". Só na segunda fase de
construção é que a RFL poderá estar à altura do seu nome como organização de
massas, quando de facto liderar as massas na luta anti-fascista.
Após a vitória sobre o fascismo mundial, a LCFV não se dissolve, mas preenche a sua
função de luta de classes contra o perigo da restauração do fascismo mundial, que
não será eliminado na era do socialismo mundial. A restauração do capitalismo e a

restauração do fascismo são lições de história que o LCFV nunca deve esquecer e
nunca irá esquecer.
O LCFV e as suas secções:
É tarefa conjunta das secções individuais do LCFV e do centro líder do LCFV equipar
os anti-fascistas com todas as ferramentas organizacionais necessárias para alcançar
o melhor da manobrabilidade global do movimento anti-fascista. No que respeita às
acções antifascistas organizadas globalmente, os antifascistas esperam que a LCFV
tenha o mais alto nível de interacção entre a sua sede e as suas secções. Qualquer
discrepância entre o LCFV e as suas secções compromete a capacidade global de
acção da Frente Mundial Vermelha.
A luta contra o autonomismo das secções não é apenas uma questão de princípio,
mas também um resultado da dolorosa experiência da história da luta internacional
antifascista. Sem a subordinação das secções à liderança central, o LCFV não poderá
conduzir todo o movimento mundial antifascista à vitória.
A centralização global do LCFV corresponde ao princípio básico de cada organização
de massa bolchevique. O princípio de cada organização comunista requer a
subordinação incondicional das secções à liderança central global. Só através do
centralismo democrático é que a combinação coordenada da vontade e da acção de
todos os anti-fascistas do mundo pode ser realizada e assegurada. Sem este princípio
centralista bolchevique, o LCFV não pode desenvolver o seu potencial máximo de
poder de luta global, o que é decisivo para a destruição do fascismo mundial.
As secções do LCFV têm as tarefas de cumprir os derectivos do LCFV no seu
respectivo país. Por seu lado, a sede do LCFV tem a tarefa de generalizar as
experiências das secções individuais do LCFV, de transferir as experiências positivas
para si e para outras secções, e de evitar as experiências negativas para si e para as
outras secções. Uma actividade centralizada contra o fascismo mundial não é
possível se as secções do LCFV não estiverem centralmente unidas e coordenadas.
A luta contra o fascismo num país faz parte da luta contra o fascismo mundial e está,
portanto, subordinada a ele.
O poder de organização da Liga dos Combatentes da Frente Vermelha é marcado
pela capacidade de transformar todos os punhos dos anti-fascistas de todos os países
no único e único punho global.
No entanto, a forma organizacional dos activistas antifascistas e dos seus
agrupamentos, sozinhos, nunca poderá derrotar o fascismo mundial.
Decisiva é a Frente Mundial Vermelha dos milhões. Sem eles, não se pode derrotar o
fascismo mundial. Por conseguinte, é tarefa do LCFV atrair milhões de pessoas para
a acção anti-fascista e organizá-las. As organizações de massas são chamadas
organizações de massas porque elas organizam as acções das massas.
Primeiro, temos de convencer os anti-fascistas individuais e os seus agrupamentos
através da nossa propaganda e acção anti-fascista; depois temos de convencer os
elementos mais progressistas da classe trabalhadora; depois toda a classe

trabalhadora e finalmente temos de convencer as grandes massas - tanto à escala
nacional como internacional.

Estratégia e tácticas, formas de combate, métodos de
luta e armas de luta antifascista
Como orientação, o LCFV utiliza sobretudo os seguintes manuais do Comintern (SH):

World-proletarian military science and the mastery of the world-revolutionary
class war
( in German language) (Existe parte em Português)

***

On Illegal Party Organization and Secret Tasks
(Existe tradução em Português)
And How To Avoid Legal, Sectarian, Reconciliatory, and Centrist Mistakes
STUDY TEXT OF THE COMINTERN/ML
By Wolfgang Eggers
May 6th, 2003 (English translation by the American Section - in 2018)

***
Terrorism and the role of violence
Wolfgang Eggers - (in German language)

***

Armed Insurrection
Manual Militar do Comintern
O LCFV não sobreviverá sem violência revolucionária enquanto a violência fascista
for exercida. Preparamo-nos para isso. Contudo, é um erro acreditar que toda a
estratégia e táctica da nossa luta anti-fascista se esgota apenas na violência.
Em primeiro lugar, temos de anunciar o LCFV. O LCFV tem de se tornar conhecido
em todo o mundo. Especialmente na sua fase de fundação, o LCFV centra-se na
propaganda antifascista como a sua principal prioridade por enquanto, com o
objectivo de conquistar os antifascistas. Para tal, iremos publicar um órgão central
como propagandista colectivo, agitador e organizador do LCFV:
"The Red Worldfront" (derivado do jornal do antigo LCFV de 1924 - "A Frente
Vermelha").
E isto, mais uma vez, não significa que o LCFV pretenda adiar a sua acção antifascista para o Dia de São João. Cada organização de combate evolui na própria
batalha, prospera em combate, fortalece-se através de combates e absorve novas
forças em combate. É assim que o LCFV também se desenvolve.
Então, o que é que queremos?
Não queremos e não nos podemos restringir a uma forma específica de combate ou a
um único método de luta. Sem excepção, utilizamos todas as formas de combate e
meios que possam ser úteis para alcançar os nossos objectivos. Isto é necessário
porque as condições especiais são múltiplas e desenvolvidas de forma diferente,
tanto no decurso do movimento mundial antifascista como à escala nacional.
Em tudo o que fazemos, devemos ter sempre presente que o fascismo mundial não
se limita a meios de terror extremo de violência, mas utiliza todas as formas de

combate e meios de luta, e até usa indevidamente as nossas próprias formas
revolucionárias e comunistas de luta e meios de luta para os seus próprios fins.
"Vencer o inimigo de classe com as suas próprias armas". Atenção: Esta táctica não é
aplicada apenas pelos anti-fascistas, mas também pelos fascistas. O terror fascista é
uma mascarada demagógica, e chama-se a si próprio "revolucionário".
A destruição da propaganda fascista com que as massas são cada vez mais
influenciadas dia após dia, é um dos meios mais importantes da luta antifascista.
Se quisermos vencer o fascismo mundial, temos também de vencer a sua influência
na sua base social de massas dentro da sociedade de classes. Nós anti-fascistas só o
podemos fazer se dependermos da nossa própria base de massas, que temos de criar
e organizar sistematicamente na nossa luta anti-fascista. Sem a criação da nossa
própria base de massas antifascista internacional, a nossa luta contra o fascismo
mundial estará condenada desde o início.
Como irá o fascismo mundial desenvolver-se objectivamente?
O fascismo mundial conduzirá inevitavelmente a uma maior polarização da
sociedade mundial entre fascismo e anti-fascismo e assim terminará numa guerra
mundial/guerra civil, numa batalha internacional decisiva. Por conseguinte, é
importante preparar e organizar as nossas armas internacionalmente para a batalha
decisiva.
Chegará o momento em que organizaremos novamente comícios de massas como os
primeiros dias do antigo LCFV nos anos '20 do século passado. Mas isso não é possível
no momento, pelo que podemos esperar um pouco.
Chegará novamente o momento em que estaremos no nosso próprio uniforme LCFV,
tal como na altura. Mas, por enquanto, abstemo-nos de usar o uniforme.
Comportamo-nos da forma mais discreta possível perante os olhos "vigilantes" dos
"guardiães do Estado" e dos fascistas e, portanto, apenas tão abertamente quanto
necessário.
Chegará novamente o momento em que organizaremos acções anti-fascistas de
carácter de massa, como fizemos então. No entanto, esta é uma questão de
avaliação realista do equilíbrio de poder entre fascistas e a polícia, que os protege,
e também de quão forte está a frente unida anti-fascista a crescer. Estamos a lidar
com um adversário que não devemos subestimar nem sobrestimar. De qualquer
modo, hoje em dia é mais vantajoso operar com pequenos grupos de combate, como
é característico do combate partidário. Queremos dar aos "guardas estatais" a menor
ocasião possível para agirem contra o LCFV - e apesar de tudo, para esgotar de
forma óptima a eficácia das nossas acções anti-fascistas. Mas repetimos: temos de
aprender a testar e dominar todas as outras formas de combate também.
Não temos problemas em aprender com as tácticas de combate dos autonomistas,
que agora fizeram a sua própria experiência na luta contra os fascistas e a polícia
que os protege.
É claro que o LCFV não pretende correr atrás dos autonomistas.

O LCFV não está a formar a cauda dos autonomistas.
Já em 1924, estávamos à frente da luta antifascista e queremos estar novamente na
vanguarda da luta antifascista. Preparamo-nos para este objectivo.
Por razões de segurança, ninguém encontrará informações mais específicas sobre as
nossas tácticas de combate, ninguém encontrará aqui na nossa declaração de
fundação.
Não deixaremos o nosso inimigo de classe entrar nas nossas tácticas de combate.
Estamos preparados para que o Estado fascista nos supervisione com a sua
"protecção constitucional", transmita os seus dados sobre nós à polícia e aos bandos
fascistas de modo a tornar-nos inofensivos sem ter de sujar as suas mãos, tais como
processos em tribunal em público.
O terror contra nós, anti-fascistas, não se limitará apenas a nós.
É inevitavelmente alargado a sectores cada vez maiores da população.
Os crimes do Estado fascista e dos seus bandos vêm à luz e, eventualmente, a
humanidade enfrentará todos os crimes do fascismo mundial - quanto mais rápido e
mais minucioso, melhor.
Sabemos por experiência própria que a polícia infiltra informação secreta sobre nós
na cena fascista para que os fascistas possam eliminar-nos de uma forma fria - sem
serem notados pela publicidade.
Sabemos também que são os social-fascistas que tentam entrar furtivamente nas
nossas organizações para tomar as nossas fortalezas a partir de dentro, eliminar os
nossos líderes, e canalizar os nossos seguidores para águas pouco profundas e
perigosas.
Temos um serviço de defesa anti-fascista que assume a sua actividade durante todo
o período antes, durante e, especialmente, depois da revolução socialista mundial.
Quem? Essa é a questão. O fascista "serviço anti-terrorismo" ou o serviço antiterrorismo antifascista?
O LCFV adere resolutamente ao seu princípio de auto-protecção:
Só um LCFV, capaz de se proteger contra os ataques do fascismo mundial, será
capaz de ajudar todos os explorados e oprimidos a protegerem-se do fascismo
mundial. E vice-versa: estar protegido pela solidariedade das massas é a melhor
protecção do LCFV.
Ninguém mais libertará o proletariado mundial do fascismo mundial, do que o
próprio proletariado mundial, que para este fim cria a sua própria frente mundial
vermelha, composta por todos os estratos da sociedade, que se desenvolve numa
força mundial anti-fascista invencível.

Conclusão

"Chauvinismo e preparação da guerra como principais elementos da política externa;
repressão da classe trabalhadora e do terrorismo na esfera da política interna como
meio necessário para reforçar a retaguarda das futuras frentes de guerra - é isso que
está agora a envolver particularmente as mentes dos políticos imperialistas
contemporâneos.
Não é surpreendente que o fascismo se tenha tornado agora a mercadoria mais
em voga entre os políticos burgueses belicistas. Refiro-me não só ao fascismo em

geral, mas, principalmente, ao fascismo do tipo alemão, que é erradamente
chamado nacional-socialismo - erradamente porque o exame mais atento não
revelará sequer um átomo de socialismo no mesmo.
Neste contexto, a vitória do fascismo na Alemanha deve ser considerada não só
como um sintoma da fraqueza da classe trabalhadora e um resultado das traições da
classe trabalhadora pela Social-Democracia, que abriram o caminho ao fascismo;
deve também ser considerado como um sinal da fraqueza da burguesia, um sinal de
que a burguesia já não é capaz de governar pelos velhos métodos do
parlamentarismo e da democracia burguesa, e, como consequência, é obrigada na
sua política interna a recorrer a métodos terroristas de governo - como um sinal de
que já não é capaz de encontrar uma saída para a situação actual com base numa
política externa pacífica, e, como consequência, é obrigada a recorrer a uma
política de guerra.Tal é a situação".
(Estaline, RELATÓRIO AO CONGRESSO DE SEVENTES PARTES SOBRE O TRABALHO DE
O COMITÉ CENTRAL DO C.P.S.U.(B.), 26 de Janeiro de 1934)
***

As ideias anti-fascistas de Estaline e Enver Hoxha são invencíveis!
Aprender com elas significa esmagar totalmente o fascismo mundial!
"O factor externo decisivo da vitória histórica do povo albanês foi a Grande Guerra
Patriótica da União Soviética e a sua grande vitória sobre o fascismo,
independentemente do facto de o Exército Vermelho não ter vindo para a Albânia.
Sob a liderança de J.V. Stalin, a União Soviética suportou o peso da Segunda Guerra
Mundial e desempenhou o papel principal na destruição do fascismo. As vitórias do
Exército Vermelho sobre Hitlerite Alemanha criaram condições adequadas para o
povo albanês se erguer como um só homem e através da sua própria luta heróica
para assegurar a sua completa independência nacional e estabelecer o poder do
povo". (Enver Hoxha)
***

A brutalidade do fascismo mundial não é uma expressão da força da burguesia
mundial. É a luta mortal do imperialismo mundial. Isto revela o desespero da
burguesia mundial, porque é forçada a manter o seu domínio mundial através dos
únicos meios que restam, de fascismo.
A burguesia mundial é incapaz de eliminar o fascismo mundial que ela própria
estabeleceu. A burguesia do mundo teria de se abolir a si própria ao mesmo tempo.
Só o proletariado mundial é, portanto, capaz deste acto heróico. Ele trará o maior
sacrifício por isto e sairá vitorioso.
A gigantesca corrente da história mundial conduz inevitavelmente à vitória e triunfo
do proletariado revolucionário sobre o fascismo da burguesia mundial e de todos os
seus lacaios.
Anti-fascistas de todos os países - unam-se no LCFV!
LCFV - unir todos os anti-fascistas de todo o mundo!
Luta pela revolução socialista mundial, a expressão máxima da luta antifascista e a
única garantia da sua vitória sobre o fascismo mundial!
A restauração estalinista-hoxhaista da ditadura do proletariado sobre as ruínas do
fascismo mundial está hoje na agenda da frente unida anti-fascista do proletariado
mundial!
Morte ao fascismo mundial! - Isso não é mais que o grito de batalha pela vitória do
socialismo mundial e do comunismo mundial!
Viva a Liga dos Combatentes da Frente Vermelha!
Viva a Frente Mundial Vermelha!
Viva o Comintern (SH)!
Viva o Estalinismo-Hoxhaismo!
Viva Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha!
29 de Julho,de 2019
Escrito por Wolfgang Eggers
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"Por isso, camaradas, venham reunir-se
E na última luta deixem-nos ver

A Internacional
A unificar a raça humana".
("A Internacional")

***
link to the central organ of the LCFV:
"The Red Worldfront"
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