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Os comunistas mais consequentes são os soldados mais corajosos!
Viva a tradição revolucionária da luta armada dos trabalhadores e dos povos de todos os países!
Concebemos a partir do seu heroísmo e tomamos todas as nossas forças revolucionárias de vontade
incansável e todo o nosso coração flamejante para terminar vitoriosamente a sua luta!
Extraímos do seu heroísmo toda a força revolucionária da nossa vontade de ferro e dos nossos
corações flamejantes para levar a sua luta a um fim vitorioso!
Para os revolucionários mundiais não há luta sem sacrifício. Os revolucionários mundiais caem - viva
a revolução mundial!
Glória mundial imortal e honra mundial para todos os combatentes e soldados da libertação
revolucionária!
O seu sangue não foi derramado em vão!
6. 3. 2005
Infelizmente, esta ainda não é a versão final - até à conclusão final, o texto será continuamente completado e
melhorado aqui na página inicial.
Wolfgang Eggers
Sobre as fundações marxistas-leninistas da ciência militar proletária global
e a arte de guerra de classes revolucionária mundial para utilização
na libertação internacional e emancipação da classe trabalhadora
para a conquista da ditadura do proletariado mundial através do derrube armado do domínio da burguesia
mundial e do seu desarmamento, para o confisco, expropriação e socialização de toda a riqueza imperialista
mundial e completa abolição internacional da propriedade privada, pela repulsa da contra-revolução
internacional, a defesa da ditadura do proletariado mundial e do socialismo mundial.
Agosto de 2004
Wolfgang
(dedicado ao fundador do RSB - camarada J. E.)
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"Exército de escravos, acordem!
As nações ouvem os sinais,
...para a batalha final,
a Internacional está a lutar pelos direitos humanos"!
(Ino da Internacional)

“Esta é a nossa última
E decisiva batalha;
Com a Internacional
A raça humana irá erguer-se!”
(Ino da Internacional)
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Antes de ler este texto de formação, gostaria de dividir os possíveis leitores em
três categorias e pedir um pequeno momento de (paciente) indulgência.
Uma breve palavra prévia para o leitor da primeira categoria:
Caro Senhor, Cara Senhora. Se por uma rara coincidência conseguiu segurar este livro ainda fechado
na sua mão, o seu conteúdo permanecerá provavelmente fechado para si mesmo quando o abrir. Não
pertence (desculpe, "graças a Deus" não) ao modesto público internacional de mais de mil milhões de
pessoas para quem foi escrito. Atualmente ainda se encontra na feliz posição de pertencer a um
pequeno, fino (e, mais uma vez, perdão, que rima tão bem: mau!) público leitor que não precisa de se
contentar com material de leitura que nunca aprovarão como bens de massa baratos, como
propaganda barata das massas. Em suma: siga o meu conselho bem-intencionado e faça um favor a si
próprio (e a mim) - por favor, ponha o livro de lado novamente com calma (em breve descobrirá o que
ele diz!). Adeus (nunca)! Muito respeitoso - o autor.

Uma palavra de encorajamento para o leitor da segunda categoria:
Caros investigadores do Serviço Federal de Informações, dos serviços secretos, caros investigadores
terroristas e executores dos objetivos da revolução mundial!
Meus caros informadores, informadores e traidores nas fileiras do nosso movimento revolucionário!
Quer esteja satisfeito por, com este livro, haver novos "achados" sensacionais, alarmantes e
altamente perigosos e suspeitos para si, com os quais pode ganhar e brilhar louros dourados com o
seu superior - ou se amaldiçoa o estudo extenuante deste livro porque mastigou através disso, Em
suma, lamento imenso todos os problemas e inconvenientes que vos causei e, ainda por cima, ter de
vos desiludir no final, porque não foi possível encontrar nada de concreto para ajudá-lo. Mas talvez
estas palavras pessoais que lhe são dirigidas o ajudem a apimentar o seu zelo e a não deixar que o
seu tempo com o livro se torne demasiado aborrecido.
Não posso escrever nem bombardear a revolução no seu pedido. Mesmo que eu quisesse, não posso
servir-me a si numa bandeja de prata e assim transferi-lo de me observar para me abandonar. Não
estou a largar uma bomba, mas apenas a resumir a palavra já escrita, que qualquer pessoa pode
conhecer em qualquer parte do mundo sem mim. O que estou a descrever e aquilo de que tanto
receiam não vem de mim, mas de milhões de pessoas, e tudo por si só, sem que eu tenha de me fazer
desconfiar de forma alguma, através de qualquer "atividade anti estatal".
E eu tenho todo o tempo do mundo, e estou apenas à espera do momento em que os senhores
deputados tenham entrado na lama como os vossos colegas da Stasi, que - outrora vossos rivais,
agora reunidos a nível nacional - vos estão a servir bem, porque os receberam com misericórdia e não
os deixaram ficar desempregados. Em todas as horas do meu trabalho, não tive qualquer desejo de
prolongar a sua vida expirada, empregando-o desnecessariamente.
A experiência política de milhões de pessoas convosco é a Lei Básica que as coloca em movimento
contra vós de uma forma revolucionária, a organização militar de que estamos aqui a falar, e não a Lei
Básica de bombardear um punhado de conspiradores demasiado globalizados. No que me diz
respeito, podem persegui-los por todo o mundo, mas não podem perseguir os milhões, não podem! Se
os informadores do povo vão ao ponto de querer criar um "povo de informadores" como na antiga
RDA social-fascista, então o povo não só perseguirá os informadores como aconteceu lá, mas - como
ainda vai acontecer - a inevitabilidade da vossa existência será eliminada para sempre - mais fácil de
compreender: desemprego para informadores para toda a eternidade! Quer compreenda isto de todo,
quer queira ou não tomar nota, é melhor procurar um novo emprego agora, antes de termos de o
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conseguir para si. Verão que um defensor da Constituição que protege a constituição de um Estado
que não protege senão a propriedade privada capitalista, com toda a sua laboriosidade, acaba por nos
fornecer "ajuda protetora" apenas para os defensores da Constituição do futuro Estado, que abolem a
propriedade privada capitalista juntamente com os defensores da Constituição capitalista; em suma: o
próprio defensor da Constituição fornece-nos os meios pelos quais nos protegemos dela.
Se realmente compreenderam este manual, então terão certamente desistido da crença precipitada de
que descobriram aqui, voluntariamente, segredos. Isto não é a conversa da caixa de costura de um
"terrorista". Pelo contrário, pode ter a certeza de que o adversário multimilionário de quem fala o meu
livro não vai revelar os seus segredos a toda a gente, e muito menos a si. Mas se mesmo assim
sucumbiu à convicção errada de que uma ou outra pista o ajudará a salvar a sua cabeça e a da classe
que serve do laço, então envie-me - mas, se possível, antes de o fazer, por favor - a sua carta de
agradecimento.
Isto para proteção do autor...
Continue a divertir-se com as "investigações".
Uma palavra franca e honesta de antemão à "pessoa-alvo", o leitor da melhor categoria que um autor
de livro poderia desejar:

Trabalhadores, em todo o mundo!
Já reconheceram a vossa arma?
A vossa arma é dirigida contra a burguesia em defesa da existência da vossa classe proletária, pela
única razão de criar o vosso poder, sem o qual não podem destruir os fundamentos económicos da
existência de todas as classes inimigas. Devem primeiro emancipar a vossa classe com a vossa
arma antes de poderem emancipar-se a si próprios como seres humanos. Só assim é que finalmente
deixam de ser apenas um "trabalhador" e nada mais. Só assim criam para si próprios uma sociedade
sem classes e sem armas, na qual, como seres humanos, pode simplesmente seres "apenas"
humanos, onde são realmente livres, onde podem ser livres sem nunca mais serem condenado a ser
apenas o apêndice vivo e o instrumento alienado da sua classe. Todos os seres humanos só são
iguais a vós quando finalmente poderem sair da existência sombria da sua classe através de vós,
emancipar-se como verdadeiros seres humanos e nunca mais terem de se encontrar como membros
desta ou daquela classe na luta da sua própria classe contra os membros desta ou daquela outra
classe. E a quem pertence, só neste mundo inteiro, a honra de realizar este maior trabalho da história
da humanidade - a sociedade comunista? Esta honra deve-se única e exclusivamente a si! E como é
que se realiza este sonho? Só pela única forma possível - pela forma dura e sacrificial da sua luta
armada contra as armas dominantes! Este é todo o propósito para o qual deve usar a sua própria
teoria militar proletária - a teoria militar do marxismo-leninismo. E como se pode utilizá-la? Você só
pode usá-la na condição e no momento em que você mesmo como soldado se juntar ao grande
exército do proletariado mundial! Se preferirem um fim com terror ao terror sem fim, então o sangue
dos trabalhadores de todas as vossas gerações anteriores não terá corrido em vão para a vossa
libertação e para a libertação da Humanidade em geral. Nós soldados, nós trabalhadores, nós
agricultores, estamos a travar a nossa própria guerra internacional comum de libertação, uma guerra
mundial revolucionária pela nossa liberdade, pela liberdade de todos os povos oprimidos e
explorados deste mundo! O proletariado mundial como classe não morre em última análise em
cativeiro, mas apenas através da sua própria libertação vitoriosa do capitalismo mundial.
Portanto, sente-se e estude este livro, para que saiba porquê e como deve usar a arma.
Trabalhadores, avancem para a revolução proletária mundial! Viva o Exército Vermelho Mundial do
Proletariado!
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Palavra que acompanha este manual
Este manual serve o proletariado mundial na luta pela sua libertação. É para despertar no
proletariado revolucionário mundial o entendimento de que ele deve teoricamente armar-se para a
sua luta de libertação militar e assim entender o marxismo-leninismo como uma instrução também
para a sua ação militar, porque de outra forma o cumprimento real da sua missão mundial histórica é
impossível. É especialmente tarefa da Internacional Comunista e das suas secções demonstrar
convincentemente, através da agitação e da propaganda, a necessidade da ligação entre a luta
armada do movimento revolucionário mundial dos trabalhadores e a ciência militar marxista-leninista
internacional, não só aos trabalhadores, mas também aos camponeses e especialmente aos
soldados em todo o mundo, para que o martelo, a foice e a espingarda cresçam até se tornarem uma
força internacional concentrada, suficientemente forte para alcançar a vitória da revolução proletária
mundial.
Como político partidário, considero a ciência militar marxista-leninista neste manual principalmente
do ponto de vista do partido, do ponto de vista da natureza de classe do partidarismo proletário
mundial. Assim, o manual tenta corresponder à ligação objetiva entre ciência militar e partidarismo
para os interesses armados do proletariado mundial.
Não posso satisfazer o perito militar porque não sou um perito militar e não disparei nem um único
tiro com uma arma. Para todos aqueles que estão razoavelmente familiarizados com a vida militar a
partir da sua própria experiência, ou seja, não só o perito militar, esta lacuna é imediatamente
evidente em todas as linhas. Quem quer que ainda possa beneficiar deste manual, espero que me
perdoe esta lacuna. Quando salientamos o benefício militar, não devemos ser maliciosamente
acusados de sobrestimar a teoria militar ou mesmo de lhe atribuir uma panaceia milagrosa. Se esta
impressão surgisse, certamente que não era essa a intenção. A teoria militar é apenas uma parte do
Marxismo-Leninismo como um todo e, por isso, só pode contribuir com a sua parte limitada, mas:
renunciar a esta parte, excluí-la, por exemplo, significaria mutilar o Marxismo-Leninismo, privá-lo de
um elemento essencial, torná-lo inútil, que é o que os seus inimigos, especialmente os revisionistas,
têm estado a mexer desde a existência do Marxismo-Leninismo. O problema presentemente não é a
sobrestimação, mas a subestimação da teoria militar marxista-leninista, o seu enfraquecimento,
mesmo a sua vegetação com décadas de existência. O manual quer, portanto, dar um contributo para
elevar a teoria militar de volta ao lugar que merece - nem mais nem menos.
Acima de tudo, os leitores apreciarão este manual, que serão capazes de se pensar ainda mais nele,
penetrando assim até no verdadeiro núcleo, até ao valor real deste manual: a utilização da teoria
militar marxista-leninista para a formação da Internacional Comunista como partido de luta mundial,
como a arma mais afiada da organização internacional da luta de classes do proletariado mundial. A
arma mais afiada dos proletários de todos os países é a sua unidade organizada - formada por um
partido de luta unido e armado.
A criação da mais alta forma de organização do proletariado mundial como instrumento para a
realização da mais alta forma da sua luta de classes, a dotação do proletariado mundial com um
estado-maior político geral, é apenas na base geral do marxismo-leninismo, ao qual, em certa
medida, também pertencem as bases do conhecimento militar do proletariado mundial. Criação da
teoria militar proletária mundial com o objetivo de uma aplicação metodicamente limpa pela
Internacional Comunista, em primeiro lugar para a própria Internacional Comunista, como a principal
arma política do proletariado; esta é a condição prévia para que a Internacional Comunista se torne
realmente capaz de lutar pela revolução socialista mundial em primeiro lugar, que possa trazer o
proletariado mundial para a situação política, para trazer a teoria militar revolucionária mundial para
o seu verdadeiro objetivo na luta de classes armadas: Se o proletariado mundial não usar a sua
teoria militar marxista-leninista como um instrumento indispensável (mas não como um instrumento
exclusivo, mas como um de muitos outros instrumentos!) para forjar a sua Internacional Comunista
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como uma arma política, não conseguirá libertar o mundo do imperialismo mesmo com a melhor
teoria militar revolucionária mundial, a Internacional Comunista não crescerá para um partido
mundial em guerra, não haverá nem socialismo nem comunismo no mundo. Apenas aqueles que
realmente compreenderam isto serão capazes de apreciar o valor real deste manual, tirarão dele o
maior benefício possível para o proletariado mundial, serão capazes de evoluir para marxistasleninistas revolucionários mundiais, para verdadeiros líderes da revolução mundial socialista
armada. Não se pode ser um líder sério do proletariado mundial, não pode haver uma verdadeira
Internacional Comunista, se não estiver equipada com a teoria militar marxista-leninista, se não
souber dominar esta teoria, ou seja, como aplicá-la vitoriosamente. Assim, o manual foi escrito
especialmente para o revolucionário profissional marxista-leninista mundial, para o construtor da
Internacional Comunista, para o lutador da revolução socialista mundial.
Se o proletariado mundial criar os seus revolucionários profissionais mundiais para construir a
Internacional Comunista, então o mundo ficará desequilibrado! Mas querer desatar o mundo sem se
armar com as ferramentas da teoria militar marxista-leninista é e continua a ser uma frase
revolucionária vazia! Quem quer que considere que a Internacional Comunista pode passar sem a
teoria militar marxista-leninista, quem quer que - como Kautsky - a reduza ao papel de instrumento
"pacífico" e não a reconheça como o principal instrumento de guerra do proletariado revolucionário
mundial, não entendeu porque é que o proletariado mundial precisa da sua Internacional Comunista.
Assim, no que respeita aos fundamentos do marxismo-leninismo, ao lado político-ideológico da luta
armada, aos pilares político-ideológicos da ciência militar marxista-leninista, este manual é, assim o
esperamos, útil, especialmente como base político-militar para a estratégia e tática da revolução
mundial proletária e socialista. Este manual pretende, portanto, ser uma modesta contribuição para
completar a linha geral do Comintern (EH) no domínio da política militar. O manual já contém as
ideias mais importantes para um programa militar da Internacional Comunista ainda a ser formulado.
Este livro é o primeiro tratado abrangente sobre a ciência militar proletária mundial jamais escrito em
qualquer parte do mundo. No futuro, será impossível ignorá-lo, terá de ser tratado, e isso significa
que, a partir de agora, os seus opositores e apoiantes se enfrentarão, em princípio e concretamente.
Por assim dizer, com o seu nascimento a ciência militar proletária mundial declara guerra ao
militarismo imperialista mundial!
O manual explora a questão de saber em que se baseia a luta revolucionária armada, em que objetivo
tem de servir, que objetivos serve e o que podemos aprender com os clássicos de hoje em termos
militares - e é por isso que os clássicos "entram" através de muitas citações.
Isto também tem a ver com o princípio da dissociação do neo-revisionismo, do oportunismo militar, o
que é completamente impossível sem um forte apoio das citações clássicas. Com este manual,
portanto, "de uma forma tão completamente incidental" e inevitavelmente, fecha-se um fosso no
"campo de batalha militar-científica" contra o neo-revisionismo, o que certamente contribuirá para o
desenvolvimento independente e o reforço da unidade do Movimento Mundial Marxista-Leninista.
Devemos partir da situação atual, em que o atual Movimento Mundial Marxista-Leninista ainda tem
grandes lacunas no conhecimento do tesouro dos ensinamentos militares dos clássicos e, em geral,
da sua visão militar. Mas o Movimento Mundial Marxista-Leninista não pode conduzir o proletariado
mundial a uma revolução mundial socialista armada, se não entendeu, não aprendeu e, sobretudo,
não dominou os fundamentos teóricos que os clássicos criaram. O Movimento Mundial MarxistaLeninista está diretamente condenado à ruína, se não organizar e centralizar a luta de classes
internacional propositadamente através de uma organização central, a Internacional Comunista.
Para seguir por este caminho, o movimento mundial marxista-leninista deve antes de mais libertar-se
do bacilo neo-revisionista que o mantém preso no passado, não vê as características da revolução
mundial socialista proletária no novo período da globalização e não compreende a necessidade da
organização internacional centralizada, a necessidade de novos métodos e meios de luta
internacionais. A globalização criou condições objetivas para os laços internacionais entre os
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proletários de todos os países e, neste momento, na situação atual, estas condições devem ser
traduzidas em ações revolucionárias internacionais. A internacionalização do movimento operário
deve andar de mãos dadas com a revolução das suas formas internacionais de luta, dos seus
métodos de luta e das suas organizações de luta.
Antes de podermos disparar, devemos procurar o esclarecimento mais preciso das principais
correntes e direções do comunismo internacionalista contemporâneo e depois procurar que as
massas de trabalhadores conheçam estas correntes, as discutam de forma abrangente e as testem
com base na experiência prática da luta armada. O proletariado mundial deve ser informado sobre
todas as ações armadas no mundo. O proletariado mundial, seja guerra ou paz, deve construir o seu
próprio sistema noticioso (ilegal, se proibido pela censura militar), uma plataforma comum de
discussão para debater as questões candentes da luta de classes armada internacional, deve
confrontar correntes hostis no seu próprio campo, criando um fórum comum, um agitador comum,
propagandista e organizador. Se o proletariado mundial não reconhecer o seu inimigo nas suas
próprias fileiras, se não for apreendido, não nos dará sequer a oportunidade de disparar. Nem sequer
nos dará a oportunidade de criar a nossa Internacional Comunista, o nosso Estado-Maior General,
manterá a ficção da unidade com o neo-revisionismo, a fim de manter a porta traseira aberta ao
revisionismo. O maior mal é quando a unidade real é perturbada por uma unidade fictícia, quando
estamos assim desunidos e não equipados a tempo da batalha que se aproxima, quando o fabrico e
fornecimento de armas é atrasado e o inimigo nos vence. Qualquer atraso na rutura total com o neorevisionismo pode custar-nos a cabeça e o pescoço. Só teremos um claro campo de fogo contra os
imperialistas quando tivermos retirado os revisionistas do campo de fogo - e é precisamente isto que
os neo-revisionistas estão a tentar impedir-nos de fazer. Este manual serve a unificação internacional
das armas socialistas em todo o mundo, cujos portadores quebraram a frase mentirosa do "antirevisionismo" e participam na propagação e preparação da revolução proletária mundial pela
Internacional Comunista / Marxista-Leninista! Aqueles que lutam com as armas nas mãos devem
dispersar os hipócritas e cortar as suas cordas internacionais. A Internacional Comunista dá o
impulso mais forte à aproximação de tais - e só tais - trabalhadores revolucionários que
permaneceram verdadeiramente fiéis às armas internacionalistas. Para unir estes trabalhadores
numa secção de luta internacional, sob um único comando, é disso que a classe operária de todos
os países precisam! E os trabalhadores mais revolucionários do mundo, já estão à procura uns dos
outros, e certamente que se encontrarão uns aos outros, convergirão entre si, unir-se-ão e emergirão
como pessoal geral internacional, porque a burguesia internacional e as suas agências no
movimento operário não podem impedir isto a longo prazo, não podem distraí-los para sempre e
preservá-los num estado de separação e divisão, porque estes trabalhadores são levados pelo
movimento de inchaço até à cabeça da sua crista. Esta corrente não pode ser detida por nenhum
poder no mundo - a corrente da luta de classes internacional do proletariado mundial:
Por muito bem sucedido que o revisionismo tenha contribuído em tempos para a restauração do
capitalismo e para a eliminação dos países socialistas, o seu atual processo de decadência e
podridão está a ter um efeito negativo, ameaçando tornar-se um instrumento ineficaz e obsoleto nas
mãos da burguesia mundial. Não são só os revisionistas que estão cientes disto. Hoje, o
revisionismo tornou-se perigoso para a burguesia mundial na medida em que tanto a sua exposição
pelos marxistas-leninistas como o processo de morte objetivo realmente levado a cabo nos
primeiros e ainda hoje existentes países revisionistas criaram um "vazio" comunista que deve ser
preenchido de novo, absolutamente, pela própria burguesia antes que surjam novos e verdadeiros
partidos marxistas-leninistas, antes que o comunismo renasça - fora do controlo da burguesia. Assim, é forçada a ajudar o revisionismo a dar origem ao neo-revisionismo, a fim de evitar o
renascimento do comunismo. Com a batalha fictícia entre revisionistas e neo-revisionistas, o
proletariado mundial vai ser desviado da realização da sua missão revolucionária. A burguesia não
pode sobreviver hoje sem partidos com palavras radicais, para que as massas continuem a acreditar
em palavras radicais. É por isso que há o neo-revisionismo; é por isso que existem as organizações
e partidos neo-revisionistas a nível nacional e internacional.
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Hoje, não se pode lutar com sucesso pelo socialismo em nenhum país se renunciar desde o início à
vitória internacional do socialismo, se não se acreditar na revolução mundial e minar a confiança da
vitória pela conquista do poder proletário mundial, porque:
A vitória plena e garantida do socialismo em todos os países só pode ser a ditadura mundial do
proletariado, isto é o que a história passada do socialismo nos ensinou. Centenas e milhares de
vezes foi proclamado que os ensinamentos militares do marxismo-leninismo foram refutados, e até
hoje nunca deixaram de continuar as "refutações". Os revisionistas diferem de todas as outras
"refutações" burguesas apenas na medida em que tentam "refutar" as doutrinas militares marxistasleninistas com as palavras dos clássicos, distorcendo as palavras, contrastando-as de forma de não
dialética com as condições e circunstâncias militares reais, as suas mudanças ao longo do tempo,
etc., tirando-as do seu contexto histórico e afirmando que já não estão "atualizadas" ou "aplicáveis".
Tais pessoas não só se intitulam "Marxistas-Leninistas", como ousam (pela força das armas) ter de
"proteger" o Marxismo-Leninismo dos verdadeiros Marxistas-Leninistas, o que nada mais significa
do que continuar a tentativa fútil de parar e superar o Marxismo-Leninismo com revisionismo. Os
neo-revisionistas querem vender-nos as armas contundentes do socialismo revisionista, declarandoas armas marxistas-leninistas como vinho velho em garrafas novas.
No que diz respeito à teoria da "globalização das formas armadas de luta de classes proletárias" em
geral e à teoria do "exército mundial do proletariado", em particular, até agora só podemos falar da
necessidade fundamental da criação de departamentos internacionais centralizados das
organizações militares proletárias. Considerar antecipadamente quando, com que meios concretos e
com que organizações internacionais militares, ou a forma como as lutas nos diferentes países serão
combinadas e coordenadas internacionalmente, a fim de dar um golpe decisivo no imperialismo
mundial, seja, por exemplo, a insurreição internacional, a greve política de massas internacional, a
guerra civil internacional ou qualquer outro método de ataque - tudo isto seria ainda hoje, em grande
medida, especulação, sim, seria doutrinarismo e apenas colocaria armas nas mãos dos neorevisionistas contra o exército proletário mundial, que é, de qualquer modo, o manual a evitar. Faz
lembrar Lenin, que disse:
"Isso seria praticamente o mesmo que se os generais tivessem convocado o conselho de guerra
antes de mobilizarem o exército, levantando-o e conduzindo-o a atuar contra o inimigo". Mas se o
exército do proletariado lutar incessantemente e sob a liderança de um forte social-democrata
["social-democrata" é o antigo termo usado na época para organização marxista-leninista - nota do
autor] para a sua libertação económica e política, então este próprio exército mostrará aos generais
os métodos e meios de ação" (Lenine, Volume 2, página 345).
Só então se poderá decidir como, onde, quando, etc., o golpe fatal decisivo para o imperialismo
mundial será tratado - isto depende de milhares de condições diferentes, que ainda não podemos
prever hoje. Mas o que podemos dizer com certeza, e o que o manual também tenta mostrar e provar,
é a inevitabilidade do armamento comum dos povos revolucionários, é a necessidade imperiosa da
unificação e centralização de todas as armas revolucionárias do mundo nas mãos do proletariado
mundial para a revolução socialista mundial violenta, a fim de conquistar o poder mundial do
proletariado. Só com as suas armas centralmente organizadas, o proletariado mundial pode conduzir
o mundo inteiro à libertação do imperialismo mundial - e este é o seu destino histórico, que não pode
cumprir a não ser com o seu exército proletário mundial. Esta é a realização marxista-leninista
decisiva e revolucionária do mundo de hoje, que orientará o proletariado mundial. É precisamente a
revolução mundial sistematicamente armada, proletária e socialista, da qual a ciência militar
proletária mundial tem de sair no futuro e que este manual trata. Pois bem: as condições teóricas de
base da luta armada internacional são concebidas e estabelecidas aqui - preparemos agora a
aplicação prática! O proletariado unido internacionalmente dá ao mundo novas formas, novos
métodos e combinações dos meios da luta revolucionária mundial aberta - sejamos nós, marxistas-
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leninistas, a conduzi-lo nesta luta pelo caminho certo para a vitória da revolução mundial proletária e
socialista!
Não se pode esperar aqui uma descrição exaustiva do proletariado mundial, da ciência militar do
marxismo-leninismo. Isso iria além do quadro compacto deste manual, que apenas pretende ser uma
visão global, um guia de orientação para um estudo mais profundo, que continua a ser indispensável
e não pode ser substituído por nada. Do mesmo modo, este manual não nos liberta do nosso dever
como marxistas-leninistas de continuar a aplicar historicamente os fundamentos da ciência militar
no futuro, ou seja, de corrigir, complementar e aperfeiçoar constantemente os seus fundamentos sob
novas condições de luta de classes.
É claro que ficaria grato se houvesse amigos e camaradas neste mundo que traduzissem este livro
para a sua própria língua e assim ajudassem a traduzir este livro para a língua do proletariado
mundial, para que os trabalhadores de todos os países pudessem ler (e sobretudo utilizá-lo e aplicálo na prática!) mesmo aqueles que não compreendem a minha língua materna alemã - a língua da
pátria do comunismo científico.

Wolfgang Eggers
Os acontecimentos no Próximo e Médio Oriente são agora a faísca no barril de petróleo que acelera e
acaba por provocar a eclosão da crise internacional. Daqui decorre diretamente a propagação de
revoluções políticas tanto nos países opressores como nos oprimidos de todo o mundo.

Capítulo 1
A definição de teoria e prática da luta de classes
internacional armada e os slogans militares proletários
e internacionalistas mundiais
“Os slogans militares não são "nenhuma garantia de uma vitória simples e fácil". Um slogan
indica o objetivo que deve ser alcançado para o cumprimento das tarefas dadas" (Lenine,
Volume 11, página 104).
Há inimigos que se podem combater em muitas batalhas, que se podem reter durante algum
tempo, mas que não se podem destruir - inimigos como a classe trabalhadora, como os
camponeses pobres não podem ser destruídos!
Nada na terra pode deter as massas mundiais quando elas se elevaram à revolução!
Contra a frente mundial do imperialismo, a frente unida do movimento revolucionário
mundial!
Vivemos hoje na época do declínio do imperialismo mundial e da vitória da revolução
proletária mundial!
A decisão sobre a guerra e a paz está hoje nas mãos do proletariado mundial!
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A inevitável vitória da revolução socialista mundial baseia-se na inevitável luta em massa
dos povos revolucionários liderados pelo proletariado mundial, que resulta das convulsões
económicas da inevitável crise mundial!
O trabalho de libertação do proletariado mundial só pode ser trabalho do próprio
proletariado mundial!
A libertação do proletariado só pode ser uma ação internacional! (Engels, MEW, Volume 39,
página190).
A questão da revolução proletária mundial tornou-se a tempestade imediata do capitalismo
mundial - até à última batalha!
A revolução mundial não pode ser concluída antes da existência da ordem internacional do
proletariado!
Proletários de todos os países, unam as vossas armas internacionais no Exército Vermelho
Mundial contra o exército contra-revolucionário da burguesia mundial!
Viva o proletariado mundial revolucionário e o seu exército revolucionário mundial!
O proletariado mundial não tem outra arma na luta pelo poder mundial a não ser a
organização mundial. Sem o papel de liderança da Internacional Comunista, sem ser guiado
pelas ideias de Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha, o proletariado mundial não
pode conquistar a burguesia mundial, o comunismo mundial não pode conquistar o
capitalismo mundial. A vitória sobre o capitalismo mundial não pode ser conquistada pelo
proletariado mundial sem a aplicação magistral da sua teoria militar marxista-leninista e da
arte/tática da guerra de classes internacionalista.
Portanto, no espírito do internacionalismo proletário, o Partido Mundial Bolchevique prepara,
organiza e lidera a luta de classes armada e revolucionária do proletariado mundial pelo
esmagamento do imperialismo mundial na unidade da teoria e da prática.
Preparação, conquista e defesa da ditadura do proletariado mundial sobre a burguesia
mundial. Servir a realização deste objectivo com disciplina proletária, internacionalistamilitar - este é o dever de todos os deveres da Internacional Comunista no sentido mais
profundo, mais abrangente e mais concreto.
A Internacional Comunista é e continua a ser a alma do exército do proletariado mundial, o
cérebro que a guia no caminho Marxista-Leninista, a força vital que a torna indomável. O
Exército do proletariado mundial, na vanguarda da luta armada internacional de classes. A
Internacional Comunista lidera o comando para centralizar e unificar a guerra civil
internacional com os movimentos de libertação nacional dos povos de todo o mundo, a fim
de reconquistar o socialismo em cada um dos países e, finalmente, transferi-lo para o
socialismo mundial.
O bolchevismo mundial não pode ser derrotado por nada nem por ninguém, nem com armas
materiais nem com a força das armas espirituais.
Atualmente, o fenómeno do tempo de Lenine, quando a separação da Segunda Internacional
foi seguida pela fundação do Comintern, é evidente: a conclusão da separação do neo11

revisionismo internacional através da fundação do Comintern (EH). O Comintern (EH)
derrubou o muro revisionista rachado entre a Revolução de Outubro e a Revolução Mundial.
Com a libertação das ideias de Marx, Engels, Lenine, Stalin e Enver Hoxha do neorevisionismo, o Comintern (EH) voltou a pôr a nu os alicerces ideológicos básicos para o
marco mais alto da unificação dos proletários de todos os países: a revolução socialista
mundial!

Sobre a utilização de termos militares na luta de classes
Usamos o termo "arma" na vida quotidiana e especialmente quando falamos de luta de
classes. Por exemplo, não restringimos o termo "arma" apenas ao nome original de um
instrumento de combate, mas num sentido figurativo falamos, por exemplo, da "arma
espiritual", "arma ideológica", "arma política", "arma económica" do proletariado, etc. Estas
são algumas das "categorias de armas" gerais com as quais o proletariado, enquanto classe
militante, se equipa contra a classe inimiga, sendo as categorias de armas no sentido mais
restrito e militar as unidades das forças armadas que estão equipadas com um certo tipo de
armas do mesmo tipo: "força aérea", "exército", "marinha", etc.
Assim, Lenine disse uma vez à fação parlamentar do partido: "A fação não é o Estado-Maior
General (se for permitido [...] utilizar um termo "militar" [comparação - nota do autor]), mas
sim a sua secção de trombetas num caso ou uma força batedora no outro, ou mesmo uma
certa "categoria de armas" auxiliar". (Lenine, volume 15, página 291).
O termo luta "militar" e "armada" é frequentemente utilizado como sinónimo de luta geral
com armas (revolucionárias). A luta militar é - para o dizer de forma mais precisa e restrita uma forma especial de luta armada e é, no uso comum, a forma estatal entre as formas
armadas de luta. No caso do proletariado, portanto, fala-se da sua luta militar em particular
quando se parte da construção e implantação de organizações militares, quando se parte
das forças armadas do estado proletário.
A luta militar/armada é fundamentalmente atribuída à luta política e a uma forma subordinada
que continua com meios armados/militares. Esta subordinação corresponde absolutamente
à essência da luta política, a forma decisiva da luta de classes do proletariado. A vitória
política do proletariado é completamente impossível sem luta militar/armada, tal como a
subordinação da luta militar/armada à luta política é uma condição importante para a vitória.
Uma vez que, no final, o poder político da classe trabalhadora só pode ser conquistado pela
força das armas, a luta armada é uma componente indispensável, na verdade um princípio
básico do marxismo-leninismo, é a luta armada, a questão militar sempre foi e continua a ser
uma questão de classe ideológica central que é ferozmente contestada e combatida pela
burguesia, em particular quando a luta armada se transforma numa luta militar, os órgãos
armados de luta transformam-se em órgãos militares do Estado, - quando as armas que
foram utilizadas para a conquista do poder se tornaram armas militares, que em primeiro
lugar servem para a defesa do poder conquistado, depois o desarmamento de todo o
sistema mundial imperialista e, finalmente, o próprio desarmamento geral.
A importância da definição é que ela ajuda a utilizar termos militares num sentido preciso e
exato. Precisamos de conhecer os termos militares com que trabalhamos no manual, o seu
conteúdo, as suas características essenciais. Por conseguinte, temos de definir os termos
militares básicos com que estamos a trabalhar aqui, sabendo perfeitamente que a definição
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em si não é um meio de conhecimento científico e de investigação militar. As definições,
como os clássicos têm repetidamente sublinhado, são sempre aproximadas, relativas; não
esgotam completamente o tema em discussão.

Como definir em pormenor a teoria e a prática da luta de classes armada
internacional?
Nos manuais marxistas-leninistas "antigos", as "coisas mais importantes" para isso já estão
excelentemente definidas, então porquê incomodar-se e redefinir tudo? Não aprendemos
com o revisionismo que fomos conduzidos à inclinação escorregadia com a "renovação"
das definições, onde os velhos e bons manuais marxistas-leninistas foram retirados de
circulação para serem substituídos por manuais "modernos", nomeadamente os do
revisionismo moderno, porque era precisamente com o objetivo de reconquistar o
capitalismo? Não deveríamos deixar os manuais revisionistas em paz e voltar aos "velhos"
manuais marxistas-leninistas? Isso é absolutamente correto. Mas será suficiente? Não é o
mesmo com as melhores, mais experimentadas e testadas definições que com tudo o resto,
“que acontece em anos” já não satisfazem realmente as exigências dos tempos, sem querer
cair nos argumentos dos revisionistas mais uma vez? Pois bem, Lenine definiu o período em
que ainda hoje vivemos. Assim, as tarefas gerais da revolução socialista e a necessidade da
nossa luta armada estão claramente delineadas para nós, e provaram ser historicamente
corretas com a prova real da existência do socialismo. Só que a verdade é também que o
socialismo poderia voltar ao capitalismo, pelo que Enver Hoxha modificou necessariamente
as tarefas gerais do marxismo-leninismo devido à situação económica e política concreta do
revisionismo no poder como um período particular do processo histórico, com o resultado
de que o socialismo poderia manter a sua posição contra o revisionismo no poder, pelo
menos durante algumas décadas. Mais uma vez, é uma verdade histórica que o socialismo
anti-revisionista na Albânia também regressou ao capitalismo, o que significa que nos
encontramos agora numa nova fase histórica em que o marxismo-leninismo deve ter em
conta esta evolução e ser modificado em conformidade. E é aqui que se tornam evidentes as
nossas fraquezas teóricas. Não devemos temer a revisão do marxismo-leninismo por causa
do medo dos revisionistas. Onde for realmente necessário, não devemos ter medo de a levar
a cabo. Com a revisão do marxismo-leninismo não abandonamos o seu terreno, como os
revisionistas fizeram e os neo-revisores continuam a fazer, mas estabilizamo-lo para os
próximos fardos e provações, construímos o novo socialismo reconquistado sobre os
alicerces sólidos e revistos do marxismo-leninismo. O marxismo-leninismo não permanece
jovem por si só; é endurecido no fogo da luta de classes diária, caso contrário, deixá-loíamos enferrujar. Mas um marxismo-leninismo enferrujado é completamente inadequado
para a classe trabalhadora, pode até causar envenenamento sanguíneo e, assim, colocar a
classe trabalhadora em perigo de vida. O marxismo-leninismo passa, portanto, por
mudanças bastante naturais ao longo do tempo e tem também de passar por elas para poder
satisfazer de todo as novas condições históricas.
Mas assim como o capitalismo não foi o mesmo depois da Revolução de Outubro, não é o
mesmo depois da incorporação do socialismo. Vivemos numa época em que o capitalismo,
que incorporou o socialismo, amadureceu precisamente pela razão do socialismo ter
renascido. Mas o renascimento não é uma simples repetição do primeiro nascimento; o
segundo, o novo nascimento trará também um segundo, um novo socialismo melhor e mais
viável do que o primeiro, porque já estará a chegar ao mundo equipado com as melhores
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caraterísticas do primeiro socialismo. E como não é por acaso que sai do ventre da ordem
social capitalista globalizada, poderá também demonstrar de forma brilhante a sua
viabilidade enquanto socialismo internacional. Nada mais acontece com o renascimento do
marxismo-leninismo, que apenas se agarra à teoria de ontem, mas que tem em conta os
factos exactos da vida real, e que não só irá refletir os acontecimentos revolucionários do
renascimento socialista, como também conseguirá prever esses acontecimentos e poderá,
assim, acelerá-los. O marxismo-leninismo tornar-se-á mais justo do que nunca ao seu
caráter internacional nas condições da globalização, poderá demonstrar plenamente toda a
sua força e superioridade militar nas condições da internacionalização da guerra de classes,
experimentará o seu renascimento e produzirá novas definições de luta de classes armada
que se aproximarão ainda mais do seu caráter internacional. E assim não pode ser de outra
forma que, não só no campo militar do marxismo-leninismo, estejam a ser criados novos
manuais que correspondam melhor às exigências do presente do que os antigos alguma vez
poderiam. Por conseguinte, é necessário redefinir em pormenor a teoria e a prática da luta
de classes armada internacional nas condições da globalização:
Em conclusão, Lenine referiu-se, entre outras coisas, às definições:
"No entanto, definições demasiado curtas [ou definições antigas, dogmaticamente
adoptadas - nota do autor] embora convenientes, pois resumem as coisas mais importantes,
são ainda inadequadas assim que as características mais essenciais do fenómeno a definir
sejam derivadas delas especificamente [especialmente no seu processo histórico de
transformação em situações e condições alteradas - nota do autor]; por isso, sem esquecer
que todas as definições têm apenas um significado condicional e relativo, uma vez que uma
definição nunca pode englobar as inter-relações de um fenómeno em todo o seu
desdobramento, é preciso dar tal definição (...) [uma selecção das - inserção pelo autor] que
conteria as caraterísticas mais importantes...". (Lenine, Imperialismo como a fase mais alta
do capitalismo, Obras Seleccionadas, Volume I, página 839).

O que é geralmente compreendido pela ciência militar marxista-leninista?
No início, a ciência militar marxista-leninista foi desenvolvida com base no marxismoleninismo.
O marxismo-leninismo é a visão revolucionária do mundo pelo proletariado e o seu partido,
que representa a unidade e a unidade do materialismo dialético e histórico, da economia
política e do comunismo científico, a partir das leis objetivas da natureza e da sociedade. O
marxismo-leninismo é a única visão científica do mundo, ou seja, uma visão do mundo
baseada em refletir corretamente a verdade objetiva de forma sistemática-lícita e cada vez
mais profunda e abrangente através do conhecimento humano com base no critério da
prática, da natureza e da vida social real.
O marxismo-leninismo é a ciência do proletariado mundial do desenvolvimento da
sociedade, a ciência da libertação da humanidade, a ciência do movimento operário, a
ciência da revolução proletária, a ciência da construção da sociedade comunista.
Esta ciência revolucionária propagou-se por todo o lado e, por conseguinte, especializou-se
também no domínio militar. Entretanto, evoluiu para uma ciência militar marxista-leninista
independente e socialista:
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A ciência militar marxista-leninista é a ciência militar do proletariado mundial, das leis
militares do desenvolvimento da sociedade de classes, a ciência da libertação armada da
humanidade, a ciência do movimento dos trabalhadores armados, a ciência da revolução
proletária armada, a ciência da defesa militar da revolução proletária e, finalmente, a ciência
da eliminação militar da inevitabilidade da exploração e opressão do ser humano pelo ser
humano.
Assim, a ciência militar marxista-leninista é a ciência da luta armada das classes oprimidas e
exploradas de todos os países, em geral, e do movimento laboral de todos os países, em
particular. É a ciência da conquista violenta do poder mundial do proletariado, da revolução
proletária mundial, a ciência da proteção da ditadura mundial do proletariado, a defesa
militar do socialismo mundial e, finalmente, a ciência da eliminação da inevitabilidade de
qualquer força militar pela futura sociedade comunista em todo o mundo.
A história da ciência mostra que o método dialético é o único método científico. Também no
domínio militar, tudo o que se move, tudo o que se torna e tudo o que passa tem de ser
considerado. Durante toda a época entre capitalismo e comunismo, a questão "Quem quem?" nunca fica meio resolvida, nunca fica a meio caminho, finalizada ou garantida, mas
há períodos em que esta questão tem de ser decidida repetidamente pelas armas, há
permanentemente uma luta de classes feroz com e sem armas, as forças armadas das
classes nunca "ficam realmente paradas", mesmo o fluxo e refluxo revolucionário nunca
está completamente parado, move-se continuamente, mesmo que mais lentamente do que
na maré revolucionária. Assim, a prontidão para utilizar armas é tão importante como a
utilização das próprias armas.
A ciência militar marxista-leninista é uma grande alavanca da história mundial, uma força
revolucionária mundial. A ciência militar do proletariado é, portanto, um instrumento
indispensável do proletariado revolucionário, não só para se libertar da sua escravatura,
mas também para construir uma nova ordem mundial e avançar para o comunismo.

A teoria militar marxista-leninista deve ser conceptualmente diferenciada
da ciência militar marxista-leninista
O conceito da teoria militar marxista-leninista não deve ser identificado com o da ciência
militar marxista-leninista. A teoria militar marxista-leninista começou por transformar a
ciência militar numa ciência real, colocou a ciência militar numa base sólida e traçou o
caminho que deve ser seguido para desenvolver a ciência militar e trabalhá-la em todos os
pormenores. As doutrinas da luta de classes armada do proletariado não são invenções
feitas para organizar ações de conspiração, mas sim doutrinas do partido para liderar,
organizar, centralizar e dirigir a luta de classes armada do proletariado como forma de
alcançar o objetivo político de conquistar e defender o poder do proletariado.
"O marxismo é a teoria do movimento de libertação do proletariado" (Lenine, Vol. 21, página
216, edição alemã).
"O enorme movimento de libertação de uma classe oprimida, a classe mais revolucionária da
história, sem precedentes no mundo, é impossível sem teoria revolucionária. Não pode ser
inventada, cresce da totalidade de experiências revolucionárias e ideias revolucionárias de
todos os países do mundo". (Lenin Vol. 21, página 358, edição alemã).
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A teoria militar do marxismo-leninismo é a base científica militar, a síntese e generalização
cientificamente fundada de todas as experiências e ideias práticas da luta armada de classes
dos proletários de todos os países, no seu desenvolvimento histórico e atual em conjunto.
As componentes mais importantes da teoria militar marxista-leninista são as leis objetivas e
os princípios marxistas-leninistas de luta militar nela formulados, que servem de orientação
militar, de bússola no caminho da conquista violenta e da defesa da ditadura do proletariado
e que iluminam este caminho.
A força da teoria marxista-leninista militar é que ela permite aos partidos bolcheviques,
especialmente ao seu partido mundial, orientarem-se na respetiva situação de guerra,
compreenderem o contexto interno dos acontecimentos da luta armada internacional à sua
volta, preverem o curso desses acontecimentos e reconhecerem não só como e onde esses
acontecimentos se estão a desenvolver no presente, mas também como e onde devem
desenvolver-se no futuro.
A teoria militar, marxista-leninista, é uma teoria internacionalista, a generalização da arte da
guerra dos proletários de todos os países. É a ciência da eliminação da inevitabilidade dos
conflitos militares e das guerras em geral. Contudo, a ciência militar marxista-leninista não
se limita a esta eliminação da inevitabilidade dos conflitos militares, mas baseia-se no
conhecimento de que a burguesia fornece ao proletariado as armas que dirige contra os
oprimidos e explorou para maximizar os seus lucros, não só para derrotar a burguesia, não
só para estabelecer a sua própria potência mundial proletária, mas também para dar um
passo na história humana em que nenhum ser humano volte a explorar ou oprimir outro.
A teoria militar do marxismo-leninismo é uma forte arma do proletariado mundial para
alcançar a vitória da revolução mundial bolchevique. O Comintern (EH) compreende pela
revolução mundial bolchevique...o derrube violento e armado da burguesia mundial e o
esmagamento final do seu aparelho internacional de opressão e exploração com o qual
mantém o seu sistema de capitalismo mundial. É conduzida pelo proletariado mundial e pela
sua Internacional Comunista para a libertação completa e revolucionária das forças
produtivas mundiais dos grilhões das relações de produção imperialistas através da
expropriação mundial da propriedade privada, a sua socialização internacional sob o escudo
protetor da ditadura mundial do proletariado como condição prévia para o próximo objetivo
de construir o socialismo mundial e o objetivo mais distante de construir o comunismo
mundial, a sociedade sem classes. Não pode haver uma internacional comunista
militarmente forte se não houver uma teoria militar revolucionária mundial que una todos os
setores da luta armada, da qual retirem todas as suas convicções militares e que apliquem
concretamente aos métodos da sua luta armada e da sua atividade militar; proteger uma tal
teoria militar, que se acredita ser correta tanto quanto se sabe, de ataques infundados e
tentativas de a degradar, não é de forma alguma ser um inimigo de todas as críticas.. Não
consideramos de modo algum a teoria militar marxista-leninista como algo fechado e
inviolável; pelo contrário, estamos convencidos de que ela apenas lançou as bases da
ciência militar do proletariado mundial, que o Movimento Marxista-Leninista Mundial deve
desenvolver em todas as direções se não quiser ficar atrás dos acontecimentos do
movimento proletário mundial.
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Como é que temos de liderar a luta militar/armada?
Para tal, precisamos de uma estratégia e de táticas militares elaboradas:
Estratégia e tática militar é considerada uma parte especial da estratégia e tática bolchevique
geral, a ciência de conduzir a luta de classes armadas do proletariado, incluindo a arte da
liderança.
Embora se baseie em princípios importantes e princípios fundamentais, não reconhece
conclusões e fórmulas universalmente válidas e inalteráveis que seriam, por assim dizer,
obrigatórias para todos os períodos. A estratégia e as táticas militares do proletariado e do
seu partido são aplicadas historicamente e não dogmaticamente. Por isso, mudam nos
diferentes períodos da revolução. Assim, a estratégia e as táticas militares no período da
revolução democrática-burguesa são diferentes das aplicadas no período da revolução
socialista, e estas, por sua vez, são diferentes das aplicadas em defesa do socialismo.
Distinguimos também a estratégia e as táticas militares de cada país do mundo, a estratégia
e as táticas militares de ataque e retirada, a exploração de todas as condições e aliados que
favorecem a revolução, a estratégia e as táticas da frente militar unida, etc., etc. A estratégia
e a tática militares devem também ser vistas em estreita ligação com a escolha do elo
decisivo e mais importante da cadeia e com a escolha do momento para o ataque decisivo. A
relação entre estratégia e tática militares será discutida em pormenor mais tarde, pelo que
nos contentaremos com uma breve definição.
Um telegrama de Lenine ao presidente dos deputados soviéticos da cidade de Drissa como
exemplo ilustrativo da arte marcial da retirada em caso de avanço das tropas inimigas:
"Resista sempre que possível. Tire tudo de valor e comida da cidade. Destrua tudo o resto.
Não deixe nada para o inimigo. Rasgue as vias férreas - dois versículos para cada dez
versículos. Destruam as pontes" (Lenine, Volume 35, página 307, escrito em 19 de Fevereiro
de 1918).

Como é metodicamente aplicada, em princípio, a teoria e a tática militar
marxista-leninista?
A ciência militar marxista-leninista é a melhor, mais desenvolvida, mais progressista e
revolucionária ciência militar da história da humanidade. É mais forte do que toda a ciência
militar burguesa combinada. É a arma de crítica mais incisiva contra a ciência militar
burguesa predatória. A ciência militar marxista-leninista também se desenvolveu na luta
contra o revisionismo e expôs os revisionistas no domínio da ciência militar. Assim, a teoria
e tática militar marxista-leninista só pode ser aplicada metodicamente e independentemente
de uma forma distinta da ciência militar de outras classes, especialmente de uma forma
distinta da ciência militar revisionista, porque o objetivo da classe inimiga é reforçar a
influência burguesa no movimento revolucionário dos trabalhadores e enfraquecer a
influência comunista, substituindo os métodos marxistas-leninistas de aplicação da ciência
militar por métodos burgueses.
Dominar a ciência militar proletária significa aplicá-la praticamente da forma mais eficaz em
cada situação militar e em cada momento da guerra, e generalizar imediatamente a
experiência adquirida para um maior desenvolvimento, para que possa ser utilizada ainda
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mais eficazmente no futuro. Ao fazê-lo, o proletariado mundial não deve encolher-se de
substituir, com base na essência da teoria, alguns dos seus princípios orientadores e
conclusões que já se tornaram obsoletos, por novos princípios orientadores e conclusões
correspondentes à nova situação histórica.
Eis um pequeno exemplo, um telegrama que o camarada Estaline enviou ao camarada
Lenine (16 de Junho de 1919), onde Estaline se insurgiu contra a chamada "ciência militar":
"Imediatamente após a liquidação de Krasnaya Gorka, Seraya Lachadj ( ) foi liquidada. [ A
guarnição destes dois fortes ao largo de Petrogrado tinha sucumbido à agitação contrarevolucionária da Guarda Branca ligada aos Revolucionários Sociais e aos Mensheviques e
tinha iniciado um motim contra o poder soviético. Por ordem de Estaline, os navios da Frota
do Báltico partiram para operações contra os amotinados. Ao mesmo tempo, formou-se em
Oranienbaum um grupo de tropas costeiras, cujo núcleo era constituído por destacamentos
de marinheiros. Estaline apelou a uma consulta para tomar Krasnaya Gorka por um ataque
simultâneo do lado do mar e da terra. Sob o comando direto de Estaline, que estava na linha
de batalha, as tropas costeiras e outras unidades, apoiadas pelos navios da Frota do Báltico,
levaram a cabo o ataque. Após a destruição dos amotinados, as tropas soviéticas tomaram o
forte e, algumas horas mais tarde, finalmente também o forte Seraya Lachadj - nota]. (...) Os
especialistas navais asseguram que a captura de Krasnaya Gorka do lado do mar lança a
ciência naval para fora do curso. Não tenho outra alternativa senão lamentar a chamada
ciência. A rápida captura de Gorka pode ser explicada pela intervenção imprudente de mim
próprio e dos civis em geral em assuntos operacionais, que chegou ao ponto de cancelar
ordens em terra e no mar e de as impor por nossa conta. Considero meu dever declarar que
continuarei a agir desta forma, apesar de todo o meu respeito pela ciência" (Estaline, Volume
4, página 231, 16 de Junho de 1919).
Em 17 de Maio de 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, Estaline disse
algo de muito notável sobre a questão da ciência no seu discurso na receção do pessoal
universitário no Kremlin, que hoje deveria ser também o leitmotiv da ciência militar marxistaleninista, no sentido do internacionalismo proletário:
"Para a prosperidade da ciência, essa ciência que não se dissocia do povo, não se afasta do
povo, mas está pronta a servir o povo, está pronta a transmitir ao povo todas as conquistas
da ciência, que serve o povo não por compulsão, mas de boa vontade, com alegria. À
prosperidade da ciência, aquela ciência que não permite que os seus velhos e reconhecidos
líderes se encapsulem de forma presunçosa como sacerdotes da ciência, como
monopolistas da ciência, que compreende o sentido, o significado e a omnipotência da
aliança dos velhos cientistas com os jovens cientistas, que voluntariamente e com alegria
abre todas as portas do conhecimento às jovens forças do nosso país e lhes dá a
oportunidade de conquistar os picos do conhecimento, que reconhece que o futuro pertence
aos jovens cientistas. Pela prosperidade da ciência, daquela ciência cujos representantes,
embora compreendam o poder e a importância das tradições que se formaram na ciência e
as utilizem inteligentemente no interesse da ciência, não querem ser escravos dessas
tradições, daquela ciência que tem a audácia e a determinação de quebrar tradições,
normas, atitudes antigas quando se tornam obsoletas, quando se tornam um obstáculo ao
avanço, e que sabe criar novas tradições, novas normas, novas atitudes. No seu
desenvolvimento, a ciência conhece bastantes pessoas corajosas que souberam destruir o
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velho e criar o novo, apesar de todos os obstáculos, apesar de tudo" (Stalin, Volume 14,
páginas 175-176, edição KPD/ML).
Estamos firmemente convencidos de que haverá também o simples soldado vermelho da
Internacional Comunista, que revoluciona a ciência militar internacionalista, cria novas
normas militares subnacionais e lança para o topo velhas atitudes nacionalistas de soldado,
a fim de fazer avançar o proletariado mundial no seu caminho para a libertação.
A ciência militar marxista-leninista não conhece barreiras nacionais, pelo que, naturalmente,
os criadores do exército imperialista mundial devem ser também os criadores dos seus
coveiros, o exército proletário mundial da Internacional Comunista.
E Lenine citou Marx para apontar a nocividade de doutrinas militares sectárias
preconcebidas que são incompatíveis com a doutrina marxista-leninista da guerra de
classes revolucionária mundial:
"Marx disse uma vez que o mérito dos Comunardos de Paris era que eles punham em prática
decisões que não eram tomadas de qualquer doutrina preconcebida, mas ditadas por
necessidades reais" (ver MEW, Volume 22, página 195/196, edição alemã - citado por Lenin
no Volume 29, página 137).
A invencibilidade da arma do marxismo-leninismo desenvolve-se apenas nas mãos e mentes
do próprio proletariado, que tem a qualidade de se criticar a si próprio e de colocar
constantemente as suas ações e o seu pensamento em harmonia dialética, em suma: a
qualidade de se revolucionar constantemente e às suas armas, as suas operações na luta de
classes. Só nas mãos de uma classe revolucionária é que as armas revolucionárias podem
tornar-se poder material sobre as classes reacionárias. A ciência militar do marxismoleninismo não é apenas propriedade comum do proletariado mundial, mas de todos os
povos do mundo.
Nós, marxistas-leninistas, somos os revolucionários da ciência militar - aprendemos a agir
de forma revolucionária através da ciência militar!
Sem a teoria militar também não pode haver um movimento militar revolucionário. Uma linha
revolucionária perde a sua razão de ser se faltar a teoria e é inevitavelmente - mais cedo ou
mais tarde - condenada à falência política. Nenhuma organização militar séria pode passar
sem a resolução de questões controversas na ciência militar. Libertar-se dos dogmas não
pode ser equiparado à revisão dos princípios das organizações militares. Por outro lado, a
teoria militar do marxismo-leninismo torna-se inútil se não estiver ligada à prática militar, tal
como a prática militar é um fracasso se o objetivo revolucionário não for visado:
"Considerem que cada passo prático do movimento revolucionário irá inevitável e
inevitavelmente ensinar aos jovens recrutas precisamente a ciência social-democrática,
porque esta ciência se baseia na avaliação objetivamente correta das forças e tendências
das diferentes classes (...). Apenas não degradem a nossa ciência revolucionária a um mero
dogma de letras, não a banalizem com frases patéticas sobre "táticas como processo" e
"organização como processo", frases usadas para justificar a abstinência, indecisão e falta
de iniciativa" (Lenine, Volume 8, pp. 208/209).
A ciência militar do marxismo-leninismo pode tornar-se uma tremenda força de revolução
mundial, se se desenvolver em ligação inseparável com a luta revolucionária internacional
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de classes armadas do proletariado mundial. A ciência militar do marxismo-leninismo dá à
luta armada internacional segurança, orientação e compreensão para o contexto interno das
cenas de luta revolucionárias mundiais. Só com a ciência militar do marxismo-leninismo é
possível ver como e para onde os exércitos dos trabalhadores se movimentam hoje e no
futuro: sem o domínio da teoria militar do marxismo-leninismo, não pode haver um exército
mundial revolucionário que conduza a revolução mundial à vitória final. O Partido
Bolchevique mundial só pode cumprir as suas tarefas militares se for guiado pela teoria do
socialismo científico. A negação dos escritos militares anteriores à luz da luta militar actual é
um requisito prévio, um potencial de experiência, um tesouro histórico que serve de base e
ponto de partida para novas possibilidades de desenvolvimento através da repetição a um
nível superior. A negação, o questionamento do que fizemos bem, do que fizemos mal, do
que devemos fazer melhor no futuro, a utilização e exploração de todas as ideias anteriores,
realizações positivas, forças, métodos, etc. E mesmo, de forma limitada, a adoção direta de
formas e armas de combate que se revelaram indispensáveis e extremamente úteis na fase
inicial. Estas incluem experiências negativas, derrotas militares, cuja evitação no futuro nos
poupará erros desnecessários, facilitará o caminho e conduzirá as nossas forças mais
rapidamente e com mais segurança ao novo assalto do bastião inimigo. Por conseguinte, a
lei do desenvolvimento da crítica bolchevique e da autocrítica da teoria militar do marxismoleninismo é também uma lei de negação da negação, o que significa que podemos evitar
todos os desenvolvimentos negativos e erros das ações armadas do passado e para que da
próxima vez, na revolução mundial, elas não tenham de ser repetidas, mas possam ser
evitadas e ultrapassadas. Só assim é possível para nós, revolucionários, avançar e
compreender e utilizar a linha progressista e ascendente do movimento revolucionário
armado e mundial, a continuidade da revolução mundial. Já o VIII Congresso do Partido do
PCR(B) apontava para a necessidade de explorar as mais altas realizações da ciência militar
burguesa. Isto ainda hoje é verdade para as mais recentes e modernas realizações da ciência
militar burguesa, mas também para a exploração da experiência militar de toda a época da
sociedade de classes da humanidade. Tudo o que serve o desenvolvimento futuro da ciência
militar marxista-leninista deve ser utilizado e aplicado dialeticamente.
A apresentação da importância da teoria militar do marxismo-leninismo estaria incompleta
sem explicar a importância ideológica do papel de liderança dos partidos bolcheviques e
sem a sua unificação no Comintern (EH), pois, afinal de contas, trata-se também do
armamento teórico dos principais combatentes. É essencial que o partido combata
quaisquer flutuações ideológicas ou absurdas dentro do movimento armado, porque são
prejudiciais para nós e benéficas para o inimigo, porque ou nublam ou cegam a nossa visão
clara, o que pode levar a uma aventura cega e a uma prática cega. Se há algo de errado com
a iluminação do nosso movimento armado, isso irrita o nosso campo de visão, e o
movimento armado corre o risco de ser mal orientado. É por isso que a teoria militar deve
iluminar a prática militar sem flutuações, sempre de forma segura e brilhante, a abordagem
unificada deve ser desenvolvida com base num programa militar vinculativo, num plano de
batalha, etc., etc. As decisões e ordens não podem, por si só, resolver este problema no seio
do movimento armado. Aqui é necessária a influência política organizada do partido nas
organizações armadas. Antes de tomarmos a arma (ideológica) nas nossas mãos, e a fim de
a tomarmos nas nossas mãos, temos evidentemente de saber porquê e como - mas primeiro
temos de ter em mente para quê e como não a devemos tomar nas nossas mãos em
circunstância alguma.
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Como a teoria e tática militar marxista-leninista são metodicamente e corretamente aplicadas
é o que nos ensinam os partidos comunistas, o que nos ensinam os cinco clássicos do
marxismo-leninismo, os maiores teóricos e táticos militares da história do comunismo. O
camarada Enver Hoxha caracterizou com razão Marx, Engels, Lenine e Estaline como
"marechais do mundo". O Comintern (EH) honra também o camarada Enver Hoxha com a
patente de Marechal Mundial.

Qual é a relação da luta militar, proletária e da ciência militar proletária com a
concepção materialista da história, com a transformação revolucionária da
base e da superestrutura da velha sociedade capitalista na nova sociedade
socialista?
Tal como não se pode julgar o que é um soldado pelo que pensa de si próprio, também não
se pode julgar as épocas históricas das guerras a partir da sua consciência, mas sim
explicar essa consciência a partir das contradições da vida material, dos conflitos violentos
existentes e das convulsões revolucionárias das forças produtivas sociais e das relações de
produção e da inevitabilidade de certas guerras inerentes a essa relação.
De acordo com a concepção materialista da sociedade de Marx e Engels, o ser determina a
consciência em geral e, portanto, em particular, a "consciência militar", por assim dizer, é
também determinada pelo "ser militar". A ciência militar está inseparavelmente ligada e
baseada no conceito básico materialista dos conflitos armados numa sociedade de classes.
A ciência militar proletária atual deve, pois, estar concretamente relacionada com as
condições sociais do imperialismo e com a sua regressão às condições de produção
imperialistas. Só nesta base poderá a ciência militar ser verdadeiramente científica,
precisamente quando se baseia exclusivamente nas leis do desenvolvimento histórico da
sociedade. A ciência militar, portanto, nunca poderá ser dissociada do sistema social em
causa. Examinemos agora a ciência militar proletária do ponto de vista do materialismo
histórico no contexto da base e da superestrutura da ordem social imperialista:
Como Estaline afirmou corretamente, "a base é a estrutura económica da sociedade em
determinada fase do seu desenvolvimento" (Stalin, Werke Band 17, página 192, KPD/ML,
Hamburgo 1973). A estrutura económica do imperialismo, a base capitalista no seu
desenvolvimento atual, está orientada para a socialização mundial das forças produtivas
simultaneamente, com apropriação privada, com o objetivo de alcançar o máximo lucro.
Caraterística inevitável para este sistema social são as guerras imperialistas de conquista e
roubo que servem este propósito, para as quais é utilizada uma gigantesca produção bélica,
uma enorme máquina de guerra imperialista e globalizada. As condições de produção
económica do imperialismo são, portanto, impensáveis sem a economia de armamento
globalizada. A globalização significa a militarização da economia mundial para obter o
máximo lucro. A economia de guerra globalizada aprofunda o desequilíbrio entre as
possibilidades de produção e a diminuição da procura do poder de compra da população
mundial e conduz inevitavelmente à crise económica mundial. A militarização globalizada da
economia mundial acelera a desintegração parasitária da ordem mundial imperialista, porque
o armamento produz o mundo improdutivo, que finalmente se destrói a si próprio através da
guerra imperialista. Assim, a base imperialista dificulta o desenvolvimento das forças
produtivas, torna-se o seu grilheta, e uma transformação da base como necessidade
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histórica tem lugar através da revolução mundial. A ciência das armas, que o imperialismo
desenvolveu para o seu domínio mundial, transforma-se numa ciência armada para a
destruição do imperialismo e do seu domínio mundial. Sem armas, não se pode desenvolver
uma nova formação social e, portanto, nem uma nova base nem uma nova superestrutura.
Para Lenine, a base é "o esqueleto" que "se cercou de carne e sangue através da
superestrutura” (Lenine, Volume 1, página 132). O antagonismo de classe globalizado, que
pode ser explicado pelas relações de produção imperialistas de hoje, resulta em lutas de
classe militares na sua consequência mais acentuada. É agora a superestrutura imperialista
que protege o domínio mundial da burguesia através dos militares e da polícia, através de
ideias militaristas, etc.
"A superestrutura - estas são as visões políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas
da sociedade e as instituições políticas, jurídicas e outras que lhes correspondem". Cada
base tem a sua própria superestrutura correspondente. (...) Se a base mudar e for eliminada,
então a sua superestrutura muda e é eliminada; se for criada uma nova base, então é criada
uma superestrutura correspondente" (Stalin, ibid., pp. 192-193).
"A revolução, porém, não é mais do que a destruição da antiga superestrutura e o
aparecimento independente de diferentes classes, que à sua maneira se esforçam por
construir uma nova superestrutura" (Lenin, Volume 8, página 208).
"Uma lei da mecânica diz: "O efeito é igual ao efeito contrário". Na história, a força destrutiva
da revolução [e especialmente a sua força armada - nota do autor] depende em grande
medida também do quão forte e constante foi a repressão [especialmente a repressão
armada - nota do autor] das aspirações de liberdade, e quão profunda é a contradição entre a
"superestrutura" antediluviana e as forças vivas da época actual. Também a situação política
internacional...". (Lenin, volume 9, página 45). Esta lei da mecânica é, naturalmente, também
válida e aplicável à escala mundial!
A superestrutura imperialista evoluiu gradualmente para a ditadura militarista-terrorista
mundial da burguesia monopolista que hoje existe. Tornou-se uma superestrutura mundialfascista a nível interno e uma superestrutura militarista-guerreira globalizada a nível externo.
A militarização da economia mundial tornou-se também uma superestrutura militaristafascista globalizada.
É, portanto, a guerra imperialista, inevitavelmente necessária para o máximo lucro, que
produz os planos militaristas de conquista e as instituições militaristas necessárias para a
sua implementação. Consequentemente, a ciência imperialista da guerra faz parte da
superestrutura imperialista que serve a base económica do imperialismo.
Consequentemente, a ciência da guerra do imperialismo atual deve ser sempre entendida no
contexto do conflito globalizado entre as forças produtivas sociais e as relações capitalistas
de produção, é parasitária como a sua base, e é uma ciência de guerra moribunda e
apodrecida que atingiu a sua fase mais alta e final. Quando a base imperialista se desintegra,
a sua superestrutura também morre. Este processo de decadência, que é também um
processo de decadência militar e da ciência militar imperialismo, está hoje a ter lugar
milhares de vezes perante os nossos olhos. A ciência militar e militar, aliás, toda a
militarização do sistema social imperialista globalizado está em relação direta e inversa com
a crise económica mundial, a crise do excesso de produção, a escassez de capacidades de
produção, especialmente de bens de consumo no sector civil, a escassez de recursos
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científicos no sector civil, em suma: a globalização dos militares acelera a globalização da
miséria civil no mundo, o desemprego mundial, a fome, etc., etc. O militarismo mundial
torna-se uma manilha das forças produtivas mundiais e acelera o processo revolucionário
de fermentação mundial, a explosão das relações de produção capitalista mundial. Entre a
política de guerra imperialista globalizada e a globalização do empobrecimento do
proletariado mundial existe uma ligação jurídica e, sobretudo, revolucionária a nível mundial.
O reconhecimento de todas estas ligações e regularidades da revolução mundial é,
sobretudo, o resultado das conclusões da teoria militar marxista-leninista.
Com a transformação revolucionária das condições económicas de produção, a
superestrutura foi revolvida no socialismo, desenvolveu-se uma ciência de guerra socialista
que serviu a sociedade socialista. Com a restauração do capitalismo pelos revisionistas, a
transformação socialista das condições económicas de produção foi invertida e a ciência
socialista da guerra foi transformada numa ciência de guerra do imperialismo social.
Juntamente com a base revisionista, a superestrutura revisionista também teve lugar, o que
não é essencialmente diferente da superestrutura capitalista. Hoje, nós, marxistas-leninistas,
estamos preocupados em compreender a globalização do imperialismo como ponto de
partida para a revolução revolucionária globalizada das condições económicas mundiais de
produção, para a criação de uma economia mundial socialista. A nossa teoria militar
marxista-leninista está concentrada exatamente neste objetivo e, por conseguinte, é a
semente da ciência militar socialista mundial, que será produzida pela revolução da base
económica mundial, serve-a e influencia ativamente a nova base. Quando nascer, a ciência
militar socialista mundial tornar-se-á uma poderosa força ativa contra a velha base mundial e
os exploradores e opressores do velho mundo, uma força que os eliminará no caminho para
a sociedade comunista. Esta é, em suma, a visão do materialismo histórico na questão do
militar e da ciência militar em relação à base e à superestrutura.

Como é que a luta armada do proletariado mundial se insere no quadro geral da
luta de classes internacional? Que papel especial desempenha a luta militar
proletária neste contexto?
Primeiro - o que é a luta de classes?
Lenin define a luta de classes da seguinte forma:
"A luta dos trabalhadores só se torna uma luta de classes quando todos os representantes
progressistas de toda a classe trabalhadora de todo o país tomarem consciência de ser uma
classe trabalhadora unida e iniciarem a luta não contra empresários individuais mas contra
toda a classe dos capitalistas e contra o governo que apoia esta classe. Só quando o
trabalhador individual estiver consciente de fazer parte de toda a classe trabalhadora,
quando vir na sua luta diária em pequena escala contra empresários e funcionários
individuais a luta contra toda a burguesia e contra todo o governo, só então a sua luta se
tornará uma luta de classes" (Lenine, Volume 4, página 210). Lenin viu a tarefa
revolucionária do Partido Comunista "em organizar a luta de classes proletária, em promovêla, em mostrar seu objetivo final necessário, em analisar as condições que determinam os
métodos para liderar essa luta" (Lenin, Volume 4, página 323).
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Então o que é luta de classes internacional?
A luta dos trabalhadores em cada país só se tornará uma luta de classe internacional quando
todos os representantes progressistas de toda a classe trabalhadora de cada país tomarem
consciência de fazer parte da classe trabalhadora mundial unificada e assumirem a luta não
só contra os empresários individuais do seu próprio país, não só contra toda a classe
capitalista e o seu governo no seu próprio país, mas também em todos os países e contra os
governos de todos os países que apoiam esta classe capitalista internacional. Só quando o
trabalhador individual estiver consciente de fazer parte não só da classe trabalhadora do seu
país, mas também da classe trabalhadora de todos os países, quando o proletariado de cada
país estiver consciente de ser um ramo do exército mundial do proletariado. Se o
trabalhador individual na sua pequena luta diária contra empresários e funcionários
individuais vê não só a luta da sua própria classe trabalhadora contra toda a sua burguesia e
contra todo o seu próprio governo, mas também a luta contra toda a burguesia mundial e
todo o sistema do imperialismo mundial - só então a sua luta, a luta da classe trabalhadora
em todos os países se torna uma luta de classes internacional. A liderança de toda a luta de
classes internacional pressupõe a liderança da luta de classes em cada um dos países. A
luta dos partidos marxistas-leninistas em todos os países é sempre a base da luta de classes
internacional liderada pela Internacional Comunista. Sem esta base não há luta de classes
internacional e não pode existir no sentido do marxismo-leninismo, o que seria o trotskismo,
etc., outra linha qualquer, - de qualquer forma, não o marxismo-leninismo.
Assim, é tarefa do Movimento Marxista-Leninista Internacional, através da organização do
proletariado mundial, da agitação e da propaganda dentro do movimento operário mundial,
transformar a luta espontânea contra a classe capitalista internacional e o imperialismo
mundial como um todo na luta do Partido Mundial Marxista-Leninista pelos objetivos da
revolução proletária mundial e do socialismo mundial, ou seja, estabelecer a ligação entre o
movimento operário mundial e o socialismo a nível internacional, no espírito do Manifesto
Comunista. Apenas pelos partidos marxistas-leninistas individualmente, apenas pelo
trabalho a nível nacional, esta tarefa não pode estar perto de ser realizada. Reconhecer a luta
de classes internacional por palavras, mas conduzi-la, apenas, com pouco entusiasmo nos
atos, ou querer limitar a luta de classes internacional principalmente ao quadro nacional e,
assim, deixá-la à espontaneidade, insistir em não trabalhar para além do "limite nacional do
próprio nariz" ou mesmo fazer da limitação nacional do trabalho um princípio, isto não é
uma luta de classes internacional, isto não corresponde ao caráter internacionalista do
marxismo-leninismo, isto não é compatível com o espírito do internacionalismo proletário,
isto é a defesa do atraso do movimento revolucionário marxista-leninista mundial e
basicamente nada mais do que o artesanato internacional e vice-versa: construir a luta de
classes internacional de forma isolada, não baseada na luta de classes em cada país, sem a
indispensável ligação a ela, significa retirar as bases da luta de classes internacional, é uma
frase oca e, como resultado, a capitulação e liquidação internacional em direção à liderança
política do movimento internacional de massas espontâneo. O estreitamento e a restrição do
marxismo-leninismo ao quadro nacional conduzem a um achatamento oportunista do caráter
internacional da luta de classes e à redução do papel da Internacional Comunista, sem a qual
a luta de classes internacional é impossível. O oportunismo na questão da luta de classes
internacional desenvolve-se a partir de uma corrente de desvio para ferramenta organizada
da burguesia mundial dentro do movimento revolucionário dos trabalhadores mundiais. Se
isto não ficar claro para as massas, o "reconhecimento" da luta de classes internacional
continua a ser uma frase.
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É evidente que, dependendo da avaliação concreta dos partidos individuais, ajudamos
alguns deles a ultrapassar a compreensão passiva da luta de classes internacional,
ativando-a com solidariedade e persuasão paciente, ao passo que travamos uma luta
irreconciliável contra outros quando prejudicam deliberadamente a luta de classes
internacional com a sua atitude e ações e nos tratam de uma forma hostil.
O que aqui foi dito sobre a luta de classes internacional em geral também se aplica,
naturalmente, às suas formas especiais, incluindo as formas armadas da luta de classes
internacional.
O que é então a luta de classes armada internacional?
O proletariado mundial, que lidera a sua luta de classes a nível internacional, não pode estar
contra o seu próprio armamento internacional no momento em que a burguesia mundial
continua a sua luta de classes pela força das armas.
A luta armada dos trabalhadores de todos os países só se torna uma luta de classes armada
internacional quando estes trabalhadores aderem ao exército mundial do proletariado como
um destacamento, não só para lutar pelo derrube da burguesia no seu próprio país com o
apoio do exército mundial, mas para participar como um destacamento, como um
esquadrão, deste exército no derrube comum da burguesia mundial, a fim de libertar o
mundo inteiro do imperialismo. O imperialismo mundial só pode ser derrubado com armas
revolucionárias mundiais, que todo o proletariado mundial utiliza sob a liderança central do
seu partido mundial, com base numa luta armada e unida dos partidos marxistas-leninistas
de todos os países. Mas para podermos liderar uma luta sistemática, planeada, centralizada,
internacional, armada contra a burguesia mundial, devemos levar todas as organizações
revolucionárias do mundo, a sua disciplina, etc., ao mais alto nível de perfeição.
A luta de classes armada
É totalmente eficaz na fase relativamente curta da luta de classes, quando as contradições
de classe antagónicas chegaram ao fim e a tensão acumulada é libertada quando as classes
se transformam em movimentos violentos. Estes movimentos esfregam-se tanto uns contra
os outros que chegam finalmente ao seu ponto de fusão mais alto quando as forças
concentradas da classe são expulsas com um poder feroz como se fossem de um vulcão e a
inevitável batalha pelo poder é travada com a força das armas e o poder antigo ou novo é
derrotado e esmagado. Assim, estas culminações ocorrem quando a nova classe retira o
poder à classe antiga ou a classe antiga recupera o seu poder perdido. Em todas as outras
fases da luta de classes políticas, a sua forma militar não desempenha de modo algum um
papel insignificante, especialmente imediatamente antes ou depois da revolução; por vezes
até um papel maior do que o ponto de mudança de poder propriamente dito, quando a
revolução é assim acompanhada por uma guerra civil prolongada. A luta militar apenas
desempenha o papel principal nas situações de luta de classes em que nada mais pode
continuar e decidir a luta a não ser por meios armados. A insurreição armada é a luta de
classes até à última consequência. No entanto, na fase pré-revolucionária e pósrevolucionária de longa duração, nos tempos "pacíficos" do fluxo e refluxo revolucionário,
em todas as outras formas básicas de luta de classes internacional, a luta militar está
sobretudo em segundo plano, as forças revolucionárias estão concentradas e mobilizadas
noutros locais que não o cenário de guerra da revolução socialista num país.
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Nós, internacionalistas, olhamos sempre para este teatro de guerra também - e sobretudo - à
escala mundial, ou seja, não só a partir de um determinado teatro de guerra nesta ou
naquela área, neste ou naquele país, não só a partir do teatro de guerra individual e
concreto, mas a partir do teatro de guerra de todos os países, a partir do teatro de guerra
internacional. A classe trabalhadora e a burguesia são, de facto, pela sua própria natureza,
classes internacionais que ultrapassaram o seu quadro nacional num longo período de
desenvolvimento. E é por isso que eles estão a aparecer cada vez mais a nível internacional,
entrando na arena internacional da sua luta de classes e lutando finalmente pelo seu poder
internacional. A luta militar num país está assim subordinada ao conjunto internacional
como uma parte. Ao longo de toda a história da luta de classes, mas especialmente na fase
do imperialismo, onde o processo de desintegração dos Estados imperialistas individuais se
está a tornar cada vez mais desigual, os confrontos armados de classes e os confrontos
militares estão a ocorrer ininterruptamente em todo o mundo, estão a incendiar-se
repetidamente nesta ou naquela parte do mundo, mas não para se extinguirem um dia, mas
para se unirem num grande incêndio até que o sistema imperialista mundial esteja em
ruínas. E para acelerar exatamente este fogo, para isso precisamos da luta militar
internacional do proletariado mundial, para isso precisamos da teoria militar marxistaleninista, nós, marxistas-leninistas, abordamos cientificamente a solução da questão militar
internacional, que está também subordinada à questão política - e sobretudo - à escala
mundial. Unir dialética e materialisticamente a questão militar da revolução socialista de
cada país com a questão militar da revolução do proletariado mundial e daí retirar
conclusões táticas, ou seja, combinar as táticas militares nacionais numa tática militar
internacional - esta é precisamente a tarefa internacionalista especial da ciência militar e da
arte revolucionária da guerra de classes dos proletários de todos os países.

Quais são as três formas básicas de luta de classes proletárias que o
marxismo-leninismo distingue?
1. A luta económica.
É a primeira forma histórica da luta de classe proletária em todos os países, quando o
trabalhador começou a defender os seus interesses económicos, que são de importância
vital para ele, a fim de reduzir o grau de exploração e assim contrariar a tendência para o
empobrecimento. "A fim de evitar mal-entendidos, note-se que nós (...) pela luta económica
(de acordo com o nosso uso habitual da palavra) entendemos sempre a "luta práticaeconómica" que Engels (...) chama "resistência contra os capitalistas" e que nos países
livres se chama luta sindical, sindical ou profissional" (Lenine, Volume 5, página 410).
Contudo, a luta económica é importante não só pela situação material do trabalhador, mas
também pela sua organização como classe e pelo desenvolvimento da sua consciência de
classe, porque - como Lenine ensinou: "só a luta por melhorias imediatas e imediatas da sua
situação pode abalar os estratos atrasados das massas exploradas, dar-lhes verdadeira
educação e - numa época de revolução - durante alguns meses, transformá-los numa tropa
de combatentes políticos" (Lenine, Werke, Volume 19, página 442); Mas se a luta política se
reduz à luta económica, isso é reformismo, porque só se pode lutar por reformas no quadro
do capitalismo. No entanto, a luta económica por si só não pode eliminar a ordem capitalista
de exploração, nem pode alterar fundamentalmente as relações capitalistas de propriedade,
classe e poder: "Se a classe trabalhadora lidera apenas a luta económica, perde a sua
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independência política, torna-se um apêndice de outros partidos e trai o grande legado: "A
libertação dos trabalhadores só pode ser obra dos próprios trabalhadores". (Lenine, volume
4, página 367). "A política sindicalista da classe trabalhadora é precisamente a política
burguesa da classe trabalhadora" (Lenine, Volume 5, página 441).
Atualmente, nos países capitalistas, as manifestações e greves contra aumentos de preços,
aumentos de impostos, cortes nos serviços sociais, contra a pilhagem dos cofres do Estado,
contra as despesas de armamento, contra a transferência do fardo da crise capitalista, etc.,
etc., não são apenas uma expressão da luta económica, mas cada vez mais uma expressão
da luta política contra a tripla aliança do capital, do Estado e da união reacionária, ou seja,
contra o sistema imperialista de exploração e opressão, a luta económica está a tornar-se
cada vez mais abertamente política. Assim, Marx também diz, com razão, que qualquer luta
económica é, ao mesmo tempo, uma luta política. O proletariado aprende com as
experiências da luta económica com os seus inevitáveis confrontos de classe para a sua
futura luta armada. Em contrapartida, aplicando a teoria militar marxista-leninista, os
resultados da luta económica do proletariado podem tornar-se mais eficazes e retumbantes,
a pressão sobre os capitalistas, o Estado e a liderança da união imperialista pode ser
aumentada e as barreiras legais da luta económica podem ser ultrapassadas mais
facilmente. “Cada luta de classes é uma luta política" (Manifesto Comunista de Marx e
Engels) - estas famosas palavras de Marx não devem ser entendidas no sentido de que cada
luta dos trabalhadores contra os empresários seria sempre uma luta política. Devem ser
entendidos no sentido de que a luta dos trabalhadores contra os capitalistas se torna
necessariamente uma luta política, na medida em que se torna uma luta de classes (Lenine,
Volume 4, página 210). Sem um verdadeiro partido marxista-leninista, a luta económica da
classe trabalhadora e do movimento sindical revolucionário fracassaria, cairia na
espontaneidade, submeter-se-ia à burguesia e tornar-se-ia o seu apêndice, tal como sem
uma verdadeira Internacional comunista, a luta do proletariado mundial no seu conjunto e do
movimento sindical revolucionário mundial fracassaria, cairia na espontaneidade, submeterse-ia ao capital financeiro internacional e tornar-se-ia o seu apêndice globalizado.
Tal como as revelações económicas são uma declaração de guerra contra os capitalistas,
também as revelações políticas são uma declaração de guerra contra os governos. Com esta
declaração de guerra, o proletariado mundial inicia a sua guerra política contra a burguesia
mundial:
2. Luta Política
Inevitavelmente a luta política " torna-se a luta entre as classes hostis numa determinada
fase do seu desenvolvimento. A expressão mais completa, mais forte e mais clara da luta
política das classes é a luta dos partidos. O não-partidarismo é indiferença à luta dos
partidos (...) A indiferença é o apoio tácito àquele que é mais forte, àquele que está no
poder" (Lenine, Volume 10, página 65).
A luta política do partido comunista é muito mais ampla e complexa do que a luta económica
dos trabalhadores contra os capitalistas e o seu governo. Assim sendo, a organização da
luta política é inevitavelmente diferente da organização dos trabalhadores, do sindicato, pela
luta económica. A luta política é a forma decisiva da luta de classes proletária, sendo a luta
política liderada pelo partido, cujo desenvolvimento é tanto a condição como o indicador do
desenvolvimento político da luta de classes num país. Lenin enfatizou que "a participação da
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classe trabalhadora na luta política e mesmo na revolução política não faz da sua política
social-democrática " (Lenin, Volume 5, página 452).
Em regra, quanto mais consciente for uma classe, mais elevado é o seu desenvolvimento
partidário e mais madura é a sua política. Com o partido, os trabalhadores lutam como uma
classe contra a burguesia dominante para afirmar os seus interesses políticos, pela sua
libertação política, e também como um defensor da liberdade política de outras classes
oprimidas - e, em último recurso, pelo derrube de todo o sistema capitalista de exploração e
opressão, pelo esmagamento do Estado burguês. A luta da classe trabalhadora contra a
classe dos capitalistas deve ser necessariamente uma luta política, porque os interesses
económicos dos capitalistas, especialmente a propriedade capitalista dos meios de
produção, são protegidos pelo Estado burguês. A eliminação da exploração capitalista
exige, por conseguinte, o esmagamento do poder político pela classe trabalhadora. A luta de
classes proletárias tem por objetivo estabelecer a ditadura do proletariado. Que forma de
luta política está em primeiro plano em certas fases de desenvolvimento da luta de classes
proletária depende das condições históricas concretas.
A luta armada do proletariado é a forma mais aguerrida, mais violenta, mais sacrificial e mais
incisiva da luta política do proletariado, é a sua continuação com armas bélicas, com meios
violentos de guerra civil, revolta, revolução, guerra socialista, faz do seu partido um partido
beligerante. A participação (espontânea) da classe trabalhadora na luta armada e mesmo na
revolução armada ainda não faz desta luta uma luta armada marxista-leninista, mas apenas
quando é liderada pelo partido do proletariado, e isto aplica-se para além do quadro nacional
também à luta armada internacional de classes liderada pelo partido do proletariado
mundial, a Internacional Comunista, que é a forma mais elevada de todas as lutas
revolucionárias armadas internacionais.
Das diferentes formas armadas de luta de classes políticas dos proletários em cada país,
formas internacionalizadas e centralizadas, como revoltas internacionais, guerra civil
internacional, guerras do campo socialista, revolução proletária mundial estão a
desenvolver-se. Como os marxistas-leninistas devem lutar sob o capitalismo, como devem
defender um país socialista, como devem apoiar esta luta de uma forma internacionalista, os
marxistas-leninistas já aprenderam todas estas coisas. O que eles ainda têm de aprender é a
liderar a luta de classes globalizada do proletariado mundial contra a luta de classes
globalizada da burguesia mundial. Esta é a tarefa mais difícil e, antes de poder ser resolvida
militarmente, tem primeiro de ser preparada politicamente. A reconquista do socialismo será
muito mais difícil do que a conquista [o inimigo de classe também aprendeu as suas lições!],
mas a criação de um campo socialista avançará muito mais rápida e facilmente do que no
período pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, porque esta não pode ser de outra forma
devido à globalização da luta de classes de hoje. A transição para o socialismo mundial é tão
difícil porque temos de lidar com a resistência política das forças das nossas fileiras que se
reformaram com o socialismo num país e que não querem mais nada no futuro senão
reformar-se com ele, ou seja, desfrutar dos seus atuais frutos socialistas e depois provados e consumidos - deixá-lo à sua sorte, ou seja, de volta ao capitalismo. Não têm
interesse em utilizar o objetivo do socialismo num país como base e alavanca, como objetivo
de palco, como pré-requisito para o próximo objetivo, que compreende o socialismo mundial
e para começar a construir na prática a Internacional. Estes neo-revisionistas reconhecem
de facto a ideia da Internacional Comunista, a sua necessidade, basicamente por palavras,
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mas não fazem outra coisa senão levantar-se e repetir vezes sem conta como uma roda de
oração que o tempo é demasiado "cedo", em vez de assumirem agora esta tarefa.
É por causa destas pessoas que o Comintern também fracassou politicamente. Superar este
estado paralisante é a questão mais decisiva da luta de classes política dos nossos dias.
A luta da classe política pelo socialismo num país deve estar sempre subordinada à luta de
classes políticas do socialismo mundial, mesmo e especialmente quando tudo deve ser feito
agora para reconquistar o socialismo num país. Toda a dificuldade da luta política e de toda
a sua arte é compreender a transição de um único país socialista para o campo socialista,
para o socialismo mundial, como um longo período com muitas transições, em que os
recuos e as derrotas são inevitáveis. O socialismo só pode ser reconquistado quando se
tornar novamente o alvo da luta política do proletariado.
3. A luta ideológica.
É a terceira forma básica da luta de classes. O conteúdo da luta de classes ideológica é
atacar a ideologia da burguesia - especialmente a ideologia do revisionismo, empurrá-la para
trás e finalmente esmagá-la e, ao fazê-lo, desenvolver ou reativar a consciência de classe
socialista no proletariado, (re) ligar o marxismo-leninismo ao movimento operário e (re)
ancorá-lo nas massas proletárias para que o proletariado possa reconhecer e cumprir a sua
missão histórica. A ideologia socialista é trazida para o movimento operário pelo partido
marxista-leninista. O partido é, assim, a encarnação da unidade do movimento operário e do
socialismo científico. A luta ideológica só pode ser bem-sucedida se for conduzida em
estreita ligação com a luta económica e política: "A verdadeira educação das massas nunca
pode ser separada e fora da luta política independente e especialmente revolucionária das
próprias massas". Só a luta educa a classe explorada, só a luta lhe dá a medida da sua força,
alarga o seu horizonte, aumenta a sua capacidade, ilumina a sua mente, martela a sua
vontade" (Lenine, Volume 19, página 441). O que Lenine ensina aqui não se limita ao
contexto nacional. A ideologia do proletariado é internacional e com ela a luta ideológica que
o proletariado mundial conduz internacionalmente contra a ideologia da burguesia mundial.
Aqui a Internacional Comunista desempenha o papel internacional que o partido
desempenha à escala nacional. Parte do socialismo científico é também a ciência militar do
socialismo, que tem, portanto, um caráter internacional e deve, por isso, estar ancorada no
proletariado mundial, de modo a equipá-lo com as armas ideológicas e internacionalizadas
para a revolução mundial socialista armada.
No que diz respeito à situação concreta atual, temos também de compreender a derrota do
socialismo como a derrota da ideologia socialista, se ela for medida pela sua atual influência
extremamente pequena entre as massas - e tem de ser medida por isso. À medida que a luta
pela ideologia socialista diminui, ou seja, quanto mais influência de massas perde, mais
agressiva é a ideologia contra-revolucionária, passo a passo, para erradicar completamente
o pensamento socialista, as tradições socialistas, a própria consciência de classe dos
cérebros da população mundial. Se queremos reconquistar o socialismo, temos também de
reavivar a consciência de classe, reconquistar a ideologia socialista, temos de travar a luta
de classe ideológica contra aqueles que tentam expulsar a consciência socialista das
massas, ou tentar impedi-la de penetrar no proletariado, ou que se asseguram de que só a
consciência burguesa penetra, especialmente a que é passada como "consciência
socialista", a fim de evitar a penetração da ideologia marxista-leninista, para não criar um
29

vazio no qual a ideologia marxista-leninista possa entrar. Por isso, a luta contra a ideologia
revisionista da burguesia mundial deve ser travada antes de mais nada, os valores, as
caraterísticas, as tradições do socialismo que foram pisados na sujidade devem ser limpos,
alimentados e cultivados, a consciência revolucionária de classe deve ser desenvolvida de
uma nova forma. É claro que isto também se aplica à consciência de classe revolucionária
militar. Temos de manter sempre as velhas tradições de combate das organizações
militaristas socialistas, mas especialmente em tempos ultra-reaccionários, em que a contrarevolução está a tentar aniquilá-las totalmente. Devemos deixar claro às massas que as
lições da derrota do socialismo são sempre aprendidas por classes antagónicas, que elas
servem os interesses das classes antagónicas e são diametralmente opostas umas às
outras. Quando os marxistas-leninistas falam de erros, isso não é o mesmo que a
intelectualidade burguesa e os revisionistas, por exemplo, fazem quando falam dos erros
que levaram à derrota do socialismo. Os neo-revisionistas estão a tentar colar estas
contradições antagónicas na causa dos nossos erros, a fim de os reconciliar com o
revisionismo. Toda esta confusão complicada tem de ser esclarecida por nós até ao último
pormenor, tem de ser tornada transparente para as massas. A classe revolucionária e depois
as massas revolucionárias só poderão decidir a favor da ideologia socialista quando a
diferença essencial da ideologia revisionista se tornar completamente clara para elas,
quando forem capazes não só de distinguir a falência total do revisionismo da inevitável
vitória do socialismo (que apenas sofreu uma derrota temporária!), quando forem capazes de
usar as lições da falência do revisionismo como uma doutrina revolucionária extremamente
importante para elas próprias, a fim de iniciarem a luta pela reconquista do socialismo. O
verdadeiro ganho para o proletariado mundial com a falência do revisionismo consiste na
perda das suas ilusões revisionistas, o que tornará novamente concreta a continuação da
marcha triunfal socialista a um nível superior. Esta luta pela libertação das ilusões
revisionistas é hoje vitoriosamente terminada pelos marxistas-leninistas, provando, em
primeiro lugar, muito mais convincentemente do que no passado, onde o revisionismo no
poder conduziu e conduz - com base em experiências históricas e presentes - ao capitalismo
e, em segundo lugar, mostrando ao proletariado mundial onde o marxismo-leninismo conduz
e onde se pode encontrar o caminho para sair do labirinto revisionista. O revisionismo
violou, prostituiu e destruiu visivelmente o socialismo das massas, mentiu às massas,
enganou e traiu-as, explorou e oprimiu-as de forma social-fascista e social-imperialista e
depois - de acordo com a natureza contra-revolucionária do revisionismo - deixou-as para
serem comidas pelos imperialistas que, tal como os abutres, têm atacado a carcaça do
socialismo e continuam a fazê-lo! Os vermes ideológicos só encontram as suas condições
de vida no cadáver da ideologia socialista, não no corpo vivo da ideologia marxista-leninista.
A hegemonia dos revisionistas, a influência do oportunismo intelectual combinada com a
ideologia trabalhista-aristocrática prejudicou a consciência socialista do proletariado
mundial, decompôs a sua organização revolucionária, embotou o conhecimento da
construção socialista. Com a ajuda do revisionismo, o imperialismo mundial
(temporariamente) apagou o socialismo! A reconquista do socialismo só pode ser obra da
própria classe trabalhadora! O renascimento do marxismo-leninismo só pode ser o trabalho
da vanguarda do proletariado mundial! O renascimento das ciências militares proletárias
mundiais só pode ser obra dos próprios cientistas militares proletários mundiais! Mas a
forma básica da luta de classes ideológica só pode desenvolver-se na luta de classes sob a
liderança dos verdadeiros partidos comunistas, se for preenchida por eles com novos
conteúdos e se estes novos conteúdos estiverem corretamente ligados às velhas tradições
da luta ideológica. O que é específico à nova forma básica de luta ideológica é o seu caráter
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internacional. O desenvolvimento desta forma básica ideológica específica da luta de
classes para uma nova floração virá mais rapidamente, a crise mundial do imperialismo
cavará o fosso entre o capital e o trabalho !!!! A globalização da ideologia da burguesia é o
melhor impulso para a formação globalizante da ideologia do proletariado mundial! A
globalização ideológica da guerra imperialista produz necessariamente a globalização da
guerra mundial do proletariado!
As três formas básicas, da luta de classes formam uma unidade inseparável, fundem-se
umas nas outras, são três lados diferentes da luta unificada do proletariado:
"... Se a luta for conduzida em uníssono e coerência e de acordo com o plano dos seus três
lados - o teórico, o político e o prático-económico (resistência contra os capitalistas)..."
(MEW, Volume 7, página 541), o proletariado mundial, a unidade do movimento
revolucionário internacional dos trabalhadores, é invencível. O marxismo-leninismo uniu as
três formas básicas da luta de classes dos trabalhadores num todo indivisível e levará esta
união à sua forma mais elevada no seu desenvolvimento internacional. Em particular,
separar as formas internacionais de luta de classes umas das outras ou equipará-las ou
mesmo utilizá-las à custa das outras é um dos piores e mais tristes desvios do marxismoleninismo. Como parte integrante da luta política, as formas militares e armadas de luta de
classes devem estar sempre integradas na unidade das formas básicas da luta de classes e
nunca devem ser utilizadas isoladamente desta unidade, nunca se limitando a si próprias.
A partir das três formas básicas, são formados, entre as massas, comités de luta, comités de
greve, conselhos de trabalhadores, de camponeses e de soldados, etc., como órgãos diretos
da luta de massas proletária. "Estes órgãos não podem ser formados em qualquer momento,
enquanto as federações sindicais e os partidos políticos são sempre e absolutamente
necessários e podem e devem ser formados em todas as circunstâncias" (Lenine, Volume
11, página 77). Lenin salientou que o que importa não é apenas a formação de órgãos de
luta, "mas a sua coordenação, o seu acordo com as organizações de luta do campesinato,
etc.". (...), porque há ainda uma nova, agora particularmente vívida, "condição prévia para o
sucesso" a ter em conta, "nomeadamente a ação conjunta dos camponeses e trabalhadores
revolucionários" e dos soldados” (Lenine, Volume 11, página 78) à escala internacional.

A luta de classes não pára na sociedade socialista
Mas é um processo permanente que se estende por todo o período de transição até ao
comunismo, enquanto durar e que devem mudar de diferentes formas, de acordo com as
condições históricas e as fases de desenvolvimento da transformação revolucionária do
mundo e, especialmente, de cada país. O mesmo se aplica à luta de classes política e à sua
forma mais continuada e acirrada, a luta de classes militar. A luta de classes é a principal
força motriz não só numa sociedade com classes antagónicas, mas em todas as sociedades
de classes, incluindo a sociedade socialista. A questão "quem? ", ainda não está
completamente e finalmente decidida, uma vez que a contradição básica até ao comunismo
continua a ser a contradição entre o socialismo e o capitalismo, entre a maneira socialista e
a capitalista, a definição de luta de classes pelos clássicos do marxismo-leninismo não
muda essencialmente. “A luta de classes é a alma de todas as outras forças motrizes da
sociedade socialista. Só uma compreensão profunda e o desenvolvimento enfático e
incessante da luta de classes cria a possibilidade de que as outras forças motrizes da
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sociedade socialista também possam trabalhar com todas as suas forças" (Nexhmije Hoxha,
"Algumas Questões Fundamentais da Política Revolucionária do Partido do Trabalho da
Albânia para o Desenvolvimento da Luta de Classes", página 7, edição inglesa, Tirana 1977).
A luta de classes também deve prosseguir por meios violentos no socialismo quando isso
se tornar inevitável, nomeadamente para evitar que os elementos revisionistas tomem o
poder. É um princípio marxista-leninista: se a classe trabalhadora socialista não pode
impedir a sua perda de poder, então tem de realizar uma nova revolução para recuperar a
sua ditadura, tem de derrubar a ditadura revisionista com uma revolta, com uma guerra civil,
com todos os meios anti-revisionistas disponíveis, com todas as formas e organizações de
luta violentas e não violentas. Até ao comunismo, o exército continua a ser o órgão da
revolução, o órgão da luta revolucionária de classes, um instrumento de luta pela criação de
uma sociedade sem classes nas mãos da classe trabalhadora.

Como é que a forma militar de luta se relaciona com a forma política básica da
luta de classes proletária?
A forma militar de luta é a continuação da forma política de luta com meios armados. Para a
revolução, que torna inevitável a continuação da luta política por meios violentos, a classe
trabalhadora cria inevitavelmente órgãos militares de luta e utiliza inevitavelmente formas
militares de luta, que terão de ser discutidas com mais pormenor. Assim, quando os
clássicos do marxismo-leninismo utilizam termos militares no sentido político, não só
tentam dar um sabor mais revolucionário ao conteúdo político, isto não é um tom militante,
um acessório decorativo, mas os clássicos exprimem uma verdade histórica de que um
exército operário, um exército de reserva, um bastão de combate, um exército internacional
de trabalhadores proletários, estratégia e tática, ataque e defesa, etc., são os elementos mais
importantes da luta política. etc., etc., estão potencialmente presentes e irão desenvolver-se
de forma cada vez mais clara e acentuada nos confrontos de classe legalmente, ou seja,
emergirá primeiro ou imergiu politicamente. Neste processo de desenvolvimento político da
luta de classes, ocorre inevitavelmente o ponto em que, numa situação revolucionária, o
caráter político de um exército de trabalhadores, de um exército de reserva, etc., etc.,
assume uma qualidade militar e esta assume uma forma material e independente, de modo a
que todos os termos militares recuperem efetivamente o seu significado original no sentido
estritamente militar e se tornem "reificados" nas guerras de classes pequenas e grandes que
a classe operária e o partido já lideraram, lideram e irão liderar na sua história. Isto, portanto,
não só corresponde às descobertas gerais do materialismo histórico, mas foi provado
milhares de vezes por toda a história do movimento revolucionário da classe trabalhadora.
Por essa razão, para a maior guerra internacional de classes, não é apenas permitido usar,
por exemplo, o termo "exército proletário mundial" no sentido mais lato, ou seja,
politicamente, mas corresponde total e coerentemente ao marxismo-leninismo (se tivermos a
coragem de pensar coerentemente até ao fim!) que o proletariado, se ele vai continuar sua
política por meios armados, também usará formas militares de luta e criará órgãos militares
de luta para este fim, dos quais um exército mundial proletário é certamente provável que
seja o possivelmente decisivo.
Os termos militares representam assim a natureza defensiva e militante do marxismoleninismo. Os termos militares expressam a programática militar do marxismo-leninismo,
por exemplo, que o poder político na fase decisiva da mudança de poder só pode ser
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realizado pelo uso de meios militares, os termos militares do marxismo-leninismo recordamnos já em tempos pré-revolucionários, que estamos a caminhar para objetivos militares, que
o movimento revolucionário assumirá formas militares, se a revolução for um assunto sério
para nós. Recordam-nos também que devemos permanecer vigilantes na fase pósrevolução, a fim de defender por todos os meios as nossas conquistas socialistas e, por
último, recordam-nos que o proletariado nunca deve depor as armas até à transição para o
comunismo, durante todo o período do socialismo, que deve utilizar as armas para recuperar
um socialismo perdido e que depois disso o proletariado deve pegar nas armas cem vezes,
antes de a sua libertação estar efetivamente garantida.
E no que diz respeito ao termo "exército proletário mundial", o marxismo-leninismo não
expressa uma forma "inventada", abstrata, doutrinária, "megalomaníaca", revolucionária, de
fiação mesquinha burguesa-radical, mas, em primeiro lugar, uma forma de luta da classe
revolucionária, nomeadamente o proletariado mundial, e, em segundo lugar, uma forma de
luta de massas que pode ser travada "apenas" à escala de um exército mundial. Nós
marxistas-leninistas não pensamos nas nossas formas militares de luta e organizações de
luta, mas apenas aprendemos com a prática de massas, observamos que o proletariado
mundial começa a formar-se, a organizar-se e a centralizar-se contra o ataque à globalização
da burguesia mundial e não se detém aí, mas que consequentemente desenvolverá novas
formas de luta internacionais, que não precisam de ser trabalhadas por algum sistema de
stub systematist. Se a classe trabalhadora de cada país é "uma componente do exército
mundial do proletariado" (Lenine, Volume 2, página 332).
Se o proletariado mundial é uma classe internacional, a sua política será também uma
política internacional, ou seja, será orientado para conquistar a potência mundial, estará
consequentemente pronto a prosseguir a sua política internacional mesmo com meios
armados internacionais, e porque a contra-revolução internacional tentará impedir o
proletariado mundial de conquistar pela força a sua potência mundial, o proletariado mundial
deve, portanto, criar órgãos internacionais, militares, de luta por si próprio, a fim de eliminar
violentamente a contra-revolução internacional para o cumprimento da sua histórica missão
mundial. Como é que isto vai ser em termos concretos, que nome vai ter, ainda não sabemos
exatamente, mas sabemos já muito bem que não se trata exatamente de uma questão
secundária, mas é a inevitável tarefa marxista-leninista, que deve ser organizada de forma
planeada e consciente, que deve ser teoricamente fundamentada de forma estanque, ou seja,
é uma necessidade imperativa para a qual devemos preparar o proletariado mundial - e este
é o nosso maldito dever e obrigação para com a sua justa causa - incondicionalmente. O que
não é Marxista-Leninista nisto? Não é Marxista-Leninista duvidar, refutar e distorcer este
ponto de vista, porque isso prejudica e não ajuda em nada o proletariado mundial, porque:
sem aceitar este ponto de vista, será impossível para o proletariado mundial cumprir a sua
missão histórica! Nós, marxistas-leninistas, lutamos contra a negação do caráter
internacional da ciência militar marxista-leninista. Nós, marxistas-leninistas, dissociamo-nos
do revisionismo porque não só reconhecemos a luta militar internacional por palavras, não
só utilizamos os termos militares na sua forma (porque esta forma foi escolhida pelos
clássicos e, portanto, não ousamos criticá-la abertamente), como também pomos em prática
a luta militar internacional e utilizamos os termos militares no seu conteúdo, ou seja, para
nós, a verdadeira luta militar internacional pela revolução socialista mundial. O proletariado
mundial reconhece a honestidade política e a sinceridade da nossa posição de princípio
contra o revisionismo, levando conscientemente a cabo esta demarcação dos revisionistas
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em palavras e atos, e só assim a classe medirá a sua vanguarda antes de se poder confiar à
sua liderança (política e depois militar) à escala mundial.
Lenine admitiu: "É claro que uma comparação de classes revolucionárias com exércitos só é
correta num sentido muito limitado" (Lenine, Volume 15, página 203). Lenin enfatizou isto
especificamente para não confundir ou igualar os dois, mas isso não o impediu de fazer um
uso extensivo de termos militares na comparação entre classe e exército, bem pelo
contrário. Não é coincidência nem surpresa que os clássicos do marxismo-leninismo tenham
deliberadamente emprestado termos militares de todas as coisas. Assim, Lenine caraterizou
a disciplina partidária como uma disciplina próxima da disciplina militar, etc., etc. Toda a
estrutura partidária está fortemente organizada de acordo com o princípio básico do
centralismo democrático. Por exemplo, não há diferença entre a execução disciplinada de
decisões partidárias e o exercício disciplinado do comando militar no Exército Vermelho,
mas existe uma gradação qualitativa. Como marxistas-leninistas, sabemos, evidentemente,
que a luta militar serve a luta política, que a decisão do partido tem, portanto, prioridade
absoluta sobre todas as decisões que a classe trabalhadora toma, implementa, controla,
corrige, etc., etc. É evidente que o partido não conduz a sua luta militar sozinho,
independentemente ou mesmo contra a vontade da classe trabalhadora. As ações de
conspiração do partido são de aventura, alheias à natureza de um partido proletário de luta,
nocivas e condenadas ao fracasso (ver a Revolução Cultural de Mao). O partido só pode ter
sucesso militar quando não depende apenas de si próprio, mas da classe trabalhadora e dos
seus aliados, do povo revolucionário e vice-versa, da classe trabalhadora e do povo
revolucionário.
Em circunstância alguma se deve encarar a questão como uma divisão do trabalho, isolada e
separada, que o partido está a liderar a luta política, por assim dizer, e o exército está a
liderar a luta militar - independentemente "sob a sua própria direção". É antes verdade que o
partido, como forma mais elevada de organização de classe, toma decisões político-militares
sobre "tudo o que é militar" de acordo com a classe trabalhadora e está organicamente
ligado a "tudo o que é militar". O Partido Comunista é e continua a ser, desde o seu
nascimento, um Partido Combatente político de toda a classe trabalhadora, pelo que deve adaptado às respetivas e mutáveis condições da luta de classes e em função da frente em
que luta - ter também em conta e utilizar aspectos mais ou menos militares na sua política,
mas a política proletária não deve ser "militarizada" ou mesmo remodelada militarmente, os
"militares" não se lhe devem impor. Então, por exemplo, não se pode excluir o perigo de um
putsch, de uma "revolta palaciana". Assim, seria um erro equiparar partido e exército, luta
política e militar, ou mesmo subordinar os pontos de vista políticos aos pontos de vista
militares, em princípio. A luta militar e o exército estão subordinados ao partido e à sua luta
política, como já foi sublinhado várias vezes. Não há dúvida de que a luta militar do partido é
a continuação da sua luta política por meios militares, mas a luta militar está, portanto, longe
de ser um meio que possa ser imposto à política proletária, e os militares não são, por assim
dizer, "a última autoridade" sobre a política. A política proletária deve sempre decidir sobre
as armas e o partido sobre o exército; as armas nunca sobre a política proletária, e o
exército nunca sobre o partido. Se, no entanto, as armas devem tentar impor a sua "vontade"
à política proletária e, assim, transformarem-se em meios contra-revolucionários, então a
política proletária não pode continuar aqui de outra forma que não seja continuando a sua
luta por meios violentos contra os meios violentos de contra-revolução dentro das suas
próprias fileiras, bem como fora das suas fileiras. O partido político nunca deve ser
apanhado de surpresa por armas e muito menos por armas das suas próprias fileiras. Por
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conseguinte, deve estar vigilante, deve estar preparado para esta possibilidade (também!)
militarmente. - O desarmamento de sua equipe de luta política significa sempre o
desarmamento de toda a classe trabalhadora e, portanto, o perigo da restauração do
capitalismo. Portanto, o partido deve sempre ficar de olho no exército e o exército também
deve ficar de olho em suas próprias tropas e líderes. Acima de tudo, a classe trabalhadora
deve ficar de olho tanto no partido quanto no exército. A ditadura do proletariado determina
a política - incluindo a política militar e a própria luta militar. A luta militar é política. A classe
trabalhadora só continua sua política anterior por meios violentos, a fim de poder continuar
sua política novamente sem meios violentos. A luta pelo poder do proletariado não pode ser
vitoriosa sem considerar o papel do exército nesta luta. Isto não significa que daí resulte
automaticamente uma ditadura militar do exército. Não devemos transformar o exército
revolucionário vitorioso do povo num espectro que se opõe à luta política, apenas porque o
poder deve ser tomado pela força, deve ser tomado pela força na luta, deve ser tomado
militarmente, e para isso precisamos de um partido político que mobilize, organize, forme e
lidere militarmente as forças revolucionárias.
De acordo com a sua natureza, o partido deve lutar politicamente durante toda a sua
existência, seja no fluxo e refluxo do movimento revolucionário. Não pode passar sem ação
militante mesmo em tempos de maré baixa, mas a sua luta militar é central apenas no tempo
e situações das batalhas abertas da revolução e da sua defesa, dos golpes abertos e
conspiratórios da contra-revolução interna e externa, na guerra e na guerra civil. A luta
militar do Partido depende, portanto, de condições de luta muito específicas, agravadas,
violentas e temporárias, mas a luta política, pelo contrário, deve ser conduzida de forma
permanente e sempre prioritária em todas as condições de luta. Vitória e derrota de cada
classe, vitória e derrota da perspectiva mundial de uma classe, etc., etc., tudo acaba por ser
decidido politicamente, mesmo que a política seja temporariamente obrigada a recorrer a
meios militares para esse fim, a fim de se afirmar e manter a sua posição. O caráter do
partido de Lenine é político e não militar, mesmo que sejam adotadas algumas caraterísticas
militares. Em contrapartida, o exército tem um caráter militar, embora se veja a si próprio
como um exército politicamente consciente e tenha de se compreender a si próprio para ser
politicamente consciente. Lenine sempre clamou a doutrina de que "o exército deve
permanecer fora da política" uma "doutrina vulgar, hipócrita e ameaçadora". É
“particularmente conveniente para mascarar as verdadeiras aspirações da burguesia (...)"
(Lenine, Volume 11, página 72). "O exército não pode e não deve ser neutro. Não envolver o
exército na política - este é o slogan dos lacaios hipócritas da burguesia e do czarismo que,
na realidade, sempre envolveram o exército na política reacionária e transformaram os
soldados russos em lacaios dos Centenas Negras, em cúmplices da polícia. Não podemos
nem devemos ficar de lado na luta geral do povo pela liberdade. Aqueles que são
indiferentes a esta luta apoiam os motins do governo policial, que prometeu liberdade para
zombar da liberdade" (Lenine, Volume 10, página 41).
Tanto o partido como o exército têm de confiar em conjunto em toda a classe, tal como em
tempos de guerra, na época da guerra civil, toda a classe tem de apoiar o partido e agir sob a
sua liderança. Estaline fez uma comparação com a luta da classe trabalhadora em geral e a
sua luta militar em particular no que diz respeito ao grau de complexidade das suas
condições: "Já falei das dificuldades da luta da classe trabalhadora, da complexidade das
condições de luta, da estratégia e das táticas, das reservas e das manobras, dos ataques e
da retirada. Estas condições não são menos complicadas - se não mais complicadas - do
que as condições de guerra" (Estaline, Volume 6, página 151).
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Isto não pode ser de outra forma, porque as condições políticas de luta são geralmente mais
diversas e abrangentes do que as condições de luta militar, que são apenas uma parte das
condições políticas de luta, mesmo que por vezes estejam na linha de frente da luta. A este
respeito, os termos militares que nós, marxistas-leninistas, aplicamos às condições políticas
de luta devem ser entendidos de forma mais geral e num sentido mais amplo do que quando
os utilizamos para as condições militares especiais de luta, ou seja, no sentido restrito. Isto
deve ser recordado aqui aos "críticos" que "ignoram" esta diferente utilização de termos
militares, por um lado, para tornar as diferenças pegajosas e, por outro, para "ignorar" a
unidade e a ligação dialética das condições políticas e militares de luta, a fim de traçar
trincheiras artificiais e intransponíveis entre a unidade da diferente utilização de termos
militares e de os orientar uns contra os outros ou de os excluir uns dos outros.
Concluindo, vamos dar um relato detalhado de Lenine, que contrastou magistralmente a
organização militar do exército com a organização política da classe trabalhadora (no início
da Primeira Guerra Mundial) e apresentou a sua inseparável ligação dialética de uma forma
muito prática, convincente e popular. Citamos um dos seus artigos mais importantes: "O
Colapso da Segunda Internacional", Volume 21, página 249:
"Tomemos o exército moderno. Temos aqui um bom exemplo de uma organização. E esta
organização só é boa porque é elástica e ao mesmo tempo capaz de guiar milhões de
pessoas de acordo com uma vontade unificada. Hoje, estes milhões ainda estão sentados
em casa, em diferentes cantos e extremidades do país. Amanhã virá a ordem de mobilização
- e eles reunir-se-ão nos pontos designados. Hoje estão em trincheiras, por vezes ali
deitados durante meses. Amanhã vão atacar numa nova ordem. Hoje fazem milagres ao
cobrirem-se a si próprios com balas e estilhaços. Amanhã vão fazer maravilhas em combate
aberto. Hoje as suas tropas avançadas colocam minas no subsolo, amanhã avançam
dezenas de versos acima do solo, de acordo com as instruções dos aviadores. Sim, isto
chama-se organização, quando em nome de um objetivo, animado por uma vontade, milhões
de pessoas mudam a forma do seu tráfego e das suas ações, mudam o local e os métodos
das suas atividades, mudam as ferramentas e as armas - de acordo com as novas
circunstâncias e exigências da luta.
O mesmo se aplica à luta da classe trabalhadora contra a burguesia. Hoje não é uma
situação revolucionária, faltam as condições para fermentar entre as massas, para aumentar
a sua atividade. Hoje, põe-se na sua mão um boletim de voto - pegue nele, saiba organizar-se
para vencer os seus inimigos com o boletim de voto, mas não para dar um lugar quente no
Parlamento a pessoas que se agarram às suas cadeiras por medo da prisão. Amanhã servos-á tirada a cédula, ser-vos-á dada uma espingarda e uma excelente arma de fogo rápido,
construída com a última palavra em engenharia mecânica - pegai nestas ferramentas de
morte e destruição, não escuteis o sentimental Greiner que teme a guerra; há ainda
demasiadas coisas no mundo que devem ser exterminadas pelo fogo e pela espada para a
libertação da classe trabalhadora, e se há amargura e desespero a crescer nas massas
quando existe uma situação revolucionária, então prepara-te para criar novas organizações e
virar os instrumentos tão úteis de morte e destruição contra o teu próprio governo e a tua
própria burguesia".
Se hoje espalharmos estas simples palavras de Lenine pelo mundo, elas já constituem, por
assim dizer, o cerne de todo este manual, nomeadamente a linha revolucionária mundial da
guerra de classes internacional, organizada a nível central, do exército proletário mundial
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para o derrube político da burguesia mundial e o esmagamento do domínio internacional
armado de todos os seus governos em todo o mundo.
"Certamente, isto não é fácil. Exigirá ações preparatórias difíceis. Exigirá sacrifícios
pesados. Esta é uma nova forma de organização e de luta, que também precisa de ser
aprendida, mas a ciência não é dominada sem erros e derrotas. Este tipo de luta de classes
está na mesma proporção de participação em eleições que o assalto a manobras, marchas
ou deitados nas trincheiras. Este tipo de luta não tem estado na ordem do dia com
demasiada frequência na história, mas o seu significado e consequências prolongam-se por
décadas. Os dias em que tais métodos de luta podem e devem ser colocados na ordem do
dia são equivalentes a vinte anos de outros períodos históricos". (Lenine, ibid., p. 250).

O que significa a política militar do partido mundial, da Internacional
Comunista?
O que é a política?
"O que se entende por política? A política é a luta entre classes; a política é a relação do
proletariado que luta pela sua libertação contra a burguesia mundial" (Lenine, Volume 31,
página 365).
Política - é o meio decisivo, o principal instrumento das partes, Estados, alianças de
Estados, suas instituições e organizações, etc., etc., etc., para fazer valer os interesses de
classe com o objetivo de conquistar, manter, defender, reforçar o poder das classes, etc.,
etc. A política da violência no verdadeiro sentido é a violência organizada de uma classe
para oprimir outra.
A política do proletariado é o meio decisivo para a aplicação dos interesses da classe
proletária, com o objetivo de criar com o seu poder as condições através das quais as
classes "se abolem a si próprias". A política proletária é o meio decisivo para libertar a
política dos grilhões do seu caráter de classe.
A política da classe trabalhadora liderada pelo partido marxista-leninista é, portanto, ao
contrário da política de todas as classes anteriores, uma política para a sua própria
libertação e, ao mesmo tempo, para a libertação da humanidade da exploração, das crises e
das guerras, uma política para a formação da sociedade socialista e comunista. A política
proletária do Partido Marxista-Leninista é uma aplicação criativa dos fundamentos teóricos e
metodológicos elaborados pelos Marxistas-Leninistas e é, portanto, a única política
científica.
A política da violência proletária é, no verdadeiro sentido, a violência organizada da classe
trabalhadora para a sua libertação da opressão das classes exploradoras, para a opressão
das classes exploradoras.
A política é determinada pelas respectivas condições de produção prevalecentes e pelas
relações de classe correspondentes. Desde Marx sabemos que a política proletária se baseia
na ciência materialista da economia política, que as raízes da política estão na economia,
que por detrás da política há interesses económicos tangíveis das classes, que "a política é
economia concentrada" (Lenine, Volume 33, página 302). Tal como a economia política
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marxista-leninista expõe a morte legal do capitalismo, também a política económica do
Partido Marxista-Leninista para a conquista do poder do proletariado através da revolução
socialista deriva dela. E tal como a economia política foi desenvolvida por Lenine, Estaline e
Enver Hoxha na base científica da construção económica da sociedade socialista, as
políticas socialistas dos partidos marxistas-leninistas são expressões concentradas da
economia socialista, tal como as armas socialistas são expressões concentradas da política
socialista, tal como todas as armas são expressões concentradas da política em geral.
Mas a política não se esgota nas suas raízes económicas, fundações, objetivos, etc. A
unidade dialética da política e da economia consiste no facto das estruturas de classe de
uma sociedade derivarem da economia e, portanto, dos interesses fundamentais das
classes, que por sua vez determinam os conteúdos e objetivos decisivos da política das
classes. (Lenine, volume 7, página 48).
O partido marxista-leninista orienta assim a sua política para a afirmação dos interesses da
classe trabalhadora, com a eliminação da sua exploração para eliminar finalmente toda a
exploração do homem pelo homem - na sociedade comunista mundial.
Mas para o conseguir, não basta uma mera melhoria das condições económicas de
existência nem o desenvolvimento da economia. Exige a conquista e afirmação do poder
político pela classe trabalhadora, exige a ditadura do proletariado. É por isso que, segundo
Lenine, a política tem necessariamente precedência sobre a economia. Uma vez que a classe
trabalhadora só pode afirmar plenamente os seus interesses básicos através da política, a
economia deve estar subordinada aos respetivos objetivos políticos. Sem uma abordagem
politica correta, a classe trabalhadora não poderá afirmar o seu domínio e,
consequentemente, não poderá resolver a sua tarefa de produção, de modo a que a
economia seja determinada pela política. Isto não significa, contudo, que as leis da
economia política, que são normalmente eficazes durante um determinado período histórico,
possam ser arbitrariamente ou violentamente suspensas pela política, incluindo a política
militar. Estaline disse: "Mas (...) estas leis não são revogadas, mas perdem a sua força
devido às novas condições económicas, e dão lugar a novas leis que não são criadas de
acordo com a vontade do homem, mas com base nas novas condições económicas"
(Estaline, Os Problemas Económicos do Socialismo na URSS, Moscovo 1952, página 7). E no
que diz respeito às leis da ação militar da sociedade de classes, a citação conhecida deve
ser aqui mencionada:
"As leis da sua própria ação social, que até agora se lhes opunham como leis estrangeiras
da natureza que as dominavam, são então aplicadas e assim dominadas por homens com
pleno conhecimento dos factos" (Engels, "Anti-Dühring"). A classe trabalhadora não está,
portanto, impotente à mercê das leis económicas, não é escrava delas, mas pode explorá-las
no seu próprio interesse e controlar a violência.
O que é a política militar?
A política militar é a política da violência organizada militarmente por classes para oprimir
outras classes. É política de uma classe ou aliança de classes, do seu partido ou aliança de
partidos, do seu Estado ou aliança de Estados perceber e impor os seus interesses de
classe para conquistar ou manter o domínio de classe também por meios militares. O
conteúdo da política militar é, portanto, a conquista e a manutenção do poder e é
determinado pelo seu caráter de luta de classes armada. A forma político-militar da luta de
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classes é a forma como ela é organizada, conduzida e aplicada - por meio de meios, formas e
organizações armadas.
A política militar marxista-leninista é, no quadro nacional, a política do proletariado e do seu
partido bolchevique contra a burguesia num país, e, no quadro mundial, a política do
proletariado mundial e do seu partido mundial contra a burguesia mundial, a fim de se
libertar do capitalismo, do imperialismo mundial por meios militares. É a violência
militarmente organizada da classe trabalhadora para oprimir as classes exploradoras. Esta
tarefa político-militar só pode ser resolvida pelo poder soviético, como Lenine a definiu da
seguinte forma: "Só o poder soviético como organização estatal permanente das classes
oprimidas pelo capitalismo é capaz de abolir a subordinação do exército sob o comando
burguês e de fundir realmente o proletariado com o exército, de realizar realmente o
armamento do proletariado e o desarmamento da burguesia, porque de outra forma a vitória
do socialismo é impossível" (Lenine no 1º Congresso Mundial do Comintern).
A política militar do proletariado mundial é um instrumento político para alcançar e
assegurar a vitória da revolução mundial socialista por meios militares - uma tarefa de luta
que nos espera para uma solução prática e que já não é uma tarefa puramente teóricoprogramática ou uma tarefa puramente propagandística-agitativa.
A burguesia, como sabemos, não está disposta a aceitar voluntariamente a política do
proletariado. Não se subordina incondicionalmente à política da classe hostil e antagónica,
mas depende da sua própria política, nomeadamente para manter o sistema de governo para
a exploração económica - e não se afasta dos meios militares violentos se este sistema de
governo for atacado e posto em perigo.

A política militar da burguesia é de natureza militarista
O que é o militarismo?
Karl Liebknecht descreveu o militarismo como a soma e o extrato de "todas as tendências
perturbadoras da paz do capitalismo" e Lenine e Martov juntamente com Rosa Luxemburgo
como "um instrumento principal de subjugação de classe" [ver a sua emenda à Resolução
Bebel contra o militarismo no Congresso Internacional de Estugarda da Social Democracia,
em 1907]; (ver: Lenine, Volume 13, página 84).
Na historiografia burguesa e em vários dicionários burgueses, o militarismo é descartado
como uma espécie de "predominância e sobrestimação do sentimento militar e uma forte
influência militar na política". Fala-se também de "decisões unilaterais de questões políticas
tomadas por militares em vez de considerações de política estatal e também da
predominância de traços militares na atitude política básica de um Estado ou estadista".
Com este tipo de definição banalizadora, o termo militarismo é roubado das suas
verdadeiras raízes reacionárias, políticas de classe e expansionistas e da sua base
socioeconómica, que é hoje o imperialismo mundial. Podemos e devemos falar hoje de
militarismo mundial, de militarismo mundial apodrecido, parasitário e moribundo, o que nada
mais significa para o proletariado mundial que liderar uma luta de classes antimilitarista
armada e organizada internacionalmente (sem ignorar as formas pacíficas de luta!). O que é
o antimilitarismo? Lenine entendeu pelo antimilitarismo "que o militarismo nunca e em
nenhuma circunstância pode ser superado e abolido de outra forma que não seja pela luta
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vitoriosa de uma parte do exército popular contra a outra parte". Não basta amaldiçoar,
condenar, "rejeitar" o militarismo, para provar a sua nocividade criticando os argumentos, é
estúpido recusar o serviço pacificamente - é válido, manter desperta a consciência
revolucionária do proletariado, não só em geral, mas também preparar os seus melhores
elementos em termos concretos para liderar o exército revolucionário no momento da maior
fermentação do povo" (Lenine, Werke, Volume 23, página 254). "Uma propaganda
antimilitarista especial deve ser feita com cada vez mais vigor porque os casos de
interferência das forças armadas na luta entre trabalho e capital são cada vez mais
frequentes e a importância do militarismo é cada vez mais evidente não só na atual luta do
proletariado mas também na próxima - no momento da revolução social (...) Não só
considerações de princípio mas também experiências históricas significativas falam por uma
propaganda antimilitarista especial" (Lenine, Volume 15, página 192).
O antimilitarismo proletário utiliza apenas os métodos e meios de luta que servem o objetivo
do socialismo e, ao mesmo tempo, rejeita os métodos e meios de luta que são contrários a
esse objectivo. O objetivo do antimilitarismo é a eliminação da inevitabilidade do militarismo,
eliminando as suas causas e bases, o esmagamento do imperialismo. O objetivo é "não só a
substituição da guerra pela paz, mas a substituição do capitalismo pelo socialismo (...)". Não
se trata apenas de evitar o surto de guerra, mas de explorar a crise provocada pela guerra
para acelerar o derrube da burguesia" (Lenine, Volume 13, página 71). No sentido do
internacionalismo proletário, o antimilitarismo tem a ver com "criar nas massas uma
consciência mais viva da solidariedade internacional dos trabalhadores e da mendacidade
do patriotismo burguês" (ibid., pp. 71-72), porque hoje o patriotismo burguês globalizado
serve o imperialismo mundial como uma das bases ideológicas essenciais para a
intervenção armada da contra-revolução internacional na luta pelo poder entre o trabalho e o
capital - à escala mundial.
Como é que Lenine definiu o militarismo?
"O militarismo moderno é um resultado do capitalismo. Nas suas duas formas, é uma
"manifestação viva" do capitalismo: como potência militar utilizada pelos Estados
capitalistas nos seus confrontos externos ("militarismo para fora" ...) e como arma nas mãos
das classes dirigentes para suprimir todos os movimentos (económicos e políticos) do
proletariado ("militarismo para dentro")" [Lenine, Volume 15, página 187]. O militarismo
moderno (por exemplo, o militarismo prussiano) não é apenas encarnado pelo exército
imperialista/socialista, pelos órgãos armados do poder; é antes um sistema que permeia
todas as esferas da sociedade capitalista ("Agora a militarização permeia toda a vida
pública", Lenin).
Assim, o militarismo interno é a implementação de uma política militar capitalista através da
guerra civil, da contra-revolução armada. Segundo a definição de Lenine, a política militar da
burguesia serve não só para defender o domínio do seu sistema de exploração contra as
classes oprimidas revoltadas, mas também para travar guerras em matéria de política
externa, seguindo assim a lei económica do imperialismo, ou seja, para travar guerras
imperialistas de pilhagem e redistribuir os despojos do mundo, a fim de caçar o máximo
lucro. A política militar imperialista é, portanto, uma expressão militar concentrada da
economia imperialista. Assim, a política militar inclui não só as relações militares e as
relações de classes e estratos dentro de um Estado (política interna militar), mas também as
relações militares e as relações entre Estados e nações (área da política externa militar),
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enquanto a política externa militar é essencialmente a continuação da política interna militar.
Inclui também a ideologia política militar.
A política militar do proletariado é a política do proletariado de prosseguir e retomar a sua
luta pela libertação, pela conquista e defesa do seu poder por meios militares, enquanto for
necessário no quadro do cumprimento integral da sua missão histórica no mundo.
A política militar do proletariado faz uso limitado da força para realizar os seus interesses de
classe, ou seja, de acordo com a regra: o mais "curto e indolor" possível, e apenas o maior
número possível de vítimas, absolutamente necessário. A política militar proletária nunca
aceita sacrifícios, sabendo muito bem que a luta revolucionária não pode ter lugar sem
sacrifícios - tudo isto depende das respetivas condições objetivas e subjetivas, da política
militar das classes dominantes, do equilíbrio de poder entre as classes antagónicas, etc.,
etc. - por outras palavras, uma série de fatores que não podemos enumerar aqui. Em todo o
caso, é uma caraterística particular da política militar imperialista que a escalada da sua
violência leve a que as coligações imperialistas sejam esmagadas, que a política militar
imperialista seja apanhada num turbilhão incontrolável do curso da guerra, que os "poderes
que conjurou" se apoderem agora da política militar e que os instrumentos militares lhes
escapem das mãos. Aquele que semeia o vento colherá a tempestade. Outra peculiaridade
da política militar burguesa é que ela serve apenas os interesses de alguns milhares que de
facto têm este mundo nas suas mãos, os capitalistas financeiros internacionais, enquanto a
política militar do proletariado mundial serve a grande maioria da população: "A política
séria não começa onde se lida com milhares, mas onde se lida com milhões" (Lenine,
Volume 27, página 86). Em política, não é tão importante quem representa diretamente certas
opiniões. O importante é saber quem beneficia com estes pontos de vista, estas propostas,
estas medidas.
Tomemos como exemplo a "Europa": “os Estados que se dizem "civilizados" estão agora a
realizar uma grande corrida de obstáculos ao armamento. Em milhares de tons, em milhares
de jornais, de milhares de púlpitos, as pessoas gritam e clamam por patriotismo, cultura,
pátria, paz, progresso - e tudo para justificar a despesa de novos milhões e, no entanto,
milhões de rublos para todo o tipo de armas de destruição, para canhões, para
"dreadnoughts" (cruzadores blindados do tipo mais recente), etc. Senhoras e Senhores
Deputados, caro público! - pode dizer-se que quando se ouve todas estas frases dos
'patriotas' - não confie nas frases deles, veja quem beneficia"! (Lenine, volume 19, páginas
34-35). São os especuladores da guerra mundial, especialmente as máfias internacionais do
armamento, que beneficiam da política militar imperialista.
A política militar dos imperialistas baseia-se na divisão militar do trabalho, na contradição
entre o trabalho físico e mental, o que também explica em grande medida o ódio da
tripulação pela classe dos oficiais. A política militar imperialista não é capaz de ultrapassar
este fosso, antes o aprofunda. A política militar proletária, por outro lado, só elimina esta
contradição num processo mais longo, que, de facto, cria condições de concorrência, onde
todos operam como "um só homem" - independentemente das fileiras e postos militares - e
onde todos se sentem ligados à causa comum como camaradas e camaradas, onde todos se
interessam conjuntamente pela realização bem-sucedida das tarefas revolucionárias e das
ordens de luta. Este processo será tanto mais rápido e minucioso quanto melhor forem as
qualificações dos soldados, o seu nível e as suas próprias funções de oficial, podendo
assim as velhas normas e estruturas ser ultrapassadas.
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A política militar da burguesia difere da política militar do proletariado também pelo facto de
estar em conflito entre a palavra e a ação, enquanto a palavra e a ação da política militar do
proletariado são as mesmas, ou seja, é honesta e sincera. A política militar revolucionária é
assunto do povo, é assunto do proletariado, é assunto dos soldados. A política militar
imperialista regateia os seus princípios, regateia com eles, enquanto a política militar
proletária é uma política simples, baseada em princípios, que condena moralmente a falta de
princípios, porque só assim será aceite e apoiada pelas massas a longo prazo. Toda a
atividade de política militar do Partido Comunista só tem um significado sério na medida em
que consegue despertar a classe trabalhadora, despertando o seu interesse militar, elevando
a sua consciência militar e mobilizando-a para tomar parte ativa e de liderança na luta de
classes armada.
A política militar dos imperialistas nunca deve ser julgada pelas suas declarações solenes e
intenções manifestadas, mas sempre apenas pelo conteúdo de classe, pelos interesses de
classe que serve. A "política de paz" do imperialismo mundial é, portanto, apenas a
continuação da sua política de guerra, a "política de desarmamento" apenas a continuação
da sua política de armamento, a sua "política de defesa" apenas a continuação da sua
política de conquista, a sua "política de desanuviamento" apenas a continuação da sua
política de agressão, a sua "política de prevenção de conflitos" apenas a continuação da sua
política de inevitáveis conflitos militares, a sua "política de convergência" apenas a
continuação da sua política global contra-revolucionária contra as lutas de libertação, contra
a revolução e o socialismo, etc., etc. O que é verdade para a política em geral, é
especialmente verdade para o mecanismo de propaganda da política militar imperialista
quando Lenine diz "Quanto mais sábia e educada a classe que mantém os lacaios, mais
sistemática e ponderada é a sua política, mais se aproveitam dos lacaios para espiar entre
os operários, para dividir os operários por concessões a uma determinada parte deles, para
consolidar a sua própria situação, para interessar o "servo" em aumentar a riqueza do
Senhor através da esperança de receber esmolas, etc., etc. etc." (Lenin, volume 29, página
533).
Assim, a política militar imperialista visa esconder os verdadeiros interesses predatórios dos
imperialistas, justificar a sua atividade contra-revolucionária para os povos que lutam pela
sua libertação. No entanto, faz parte da política militar proletária expor e denunciar estes
mitos e mentiras e informar as massas sobre o verdadeiro caráter da política militar
imperialista e sacudi-las.
A política militar da burguesia tem também por objetivo impedir violentamente a revolução
socialista. Assim, os imperialistas apoiaram a contra-revolução russa ao instigarem uma
guerra civil imediatamente após a Revolução de Outubro. Isto dificultou a recuperação
económica do povo russo das consequências do fardo da guerra. Em primeiro plano estava
a política militar dos bolcheviques para liderar a luta militar em defesa da ditadura do
proletariado. A frente militar custou caro, o que faltava na frente económica, pelo que a
política económica estava subordinada à política militar. Mas a política militar de Lenine
tinha por objetivo criar as melhores e mais rápidas condições possíveis para reativar a
política económica:
"A nossa política agora deve ser principalmente a construção económica do Estado. É essa
a nossa política. E é nisso que toda a agitação e propaganda deve basear-se. Precisamos de
falar menos frases, porque as frases não vão satisfazer os trabalhadores. Assim que a
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guerra nos der a oportunidade de mudar o foco da luta contra a burguesia, da luta contra
Wrangel, contra os Guardas Brancos, passaremos à política económica" (Lenin, Volume 31,
página 366).
O que aqui se torna claro é a integração da política militar de Lenin na política global do
partido e a passagem da frente militar para a frente económica, num determinado momento
da luta revolucionária.
Assim, Lenin, após a legalidade da revolução, aceitou o tratado de paz imposto pelos
imperialistas alemães em Brest-Litovsk, a fim de salvar a revolução pelo espaço de manobra
assim adquirido, de modo a poder recorrer às urgentes tarefas económico-políticas sem cuja
solução a ditadura do proletariado não teria sido capaz de se manter por muito tempo.
A política militar revisionista [mais tarde - nota do autor] é, pela sua própria natureza, uma
política capitalista-militarista escondida atrás de uma máscara da política militar marxistaleninista, que serve a restauração do capitalismo por meios militaristas.
É essa forma de política militar burguesa que mais ou menos faz uso da política militar
proletária para a derrotar com as suas próprias armas, para a forçar a submeter-se aos
objetivos e propósitos militares globais do domínio do imperialismo mundial, para conseguir
a sua capitulação, para acabar com ela, ou para a incorporar, transformando a política militar
proletária em política militar social imperialista, retardando assim a queda do imperialismo.
A política militar revisionista é a política para salvar o militarismo no hospital de campanha
do imperialismo. A política militar neo-revisionista é o sudário anti-revisionista com que
cobre as vítimas da sua guerra de roubo.

O que entendemos pelo programa militar do partido mundial, da Internacional Comunista?
O programa político geral é uma declaração curta, clara e precisa de tudo aquilo por que o
partido luta e luta, enquanto o programa militar é especialmente uma declaração curta, clara
e precisa de tudo aquilo por que o partido luta militarmente.
Lenin afirmou que "a essência deste programa [geral, político - nota do autor] (Lenin,
Volume 4, página 206) é organizar e liderar a luta de classes do proletariado, cujo objetivo
último é a conquista do poder político pelo proletariado e a criação de uma sociedade
socialista".
A essência do programa militar internacional é, portanto, continuar a organizar e a liderar a
luta de classes internacional por meios militares, cujo objetivo final é a conquista do poder
político mundial pelo proletariado e a construção da sociedade socialista mundial.
Lenin deixou assim claro que um programa militar não deve ser confundido com uma
declaração de princípios em forma de livro de texto, não com um programa militar de um
partido puramente de propaganda, mas que é o programa de um partido de luta armada.
O programa militar é adoptado pelo congresso do partido e é o resumo conciso das opiniões
militares básicas, cientificamente formuladas, do Partido Marxista-Leninista, ou da
Internacional Comunista. Define as suas exigências, tarefas e objetivos político-militares
básicos e designa as principais forças, formas e meios para a sua implementação e
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cumprimento no sentido mais geral (em que as forças, formas e meios são, em pormenor e
concretamente, a questão das decisões das organizações de combate e das suas táticas).
Devido ao segredo absoluto perante o inimigo de classe, as questões explosivas das táticas
dificilmente podem ser incluídas no programa militar, excepto, claro, para responder às
questões mais fundamentais, como as táticas bolcheviques contra a guerra imperialista;
transformação em guerra civil; entrega das armas; decomposição do exército burguês, sua
conversão em revolução proletária, etc., etc.).
O programa militar de um partido é limitado a cada país. O programa militar da Internacional
Comunista, por outro lado, deve incluir o essencial militar e as questões militares básicas de
todos os partidos, países, povos e nações. O programa militar não é uma série de fórmulas
vazias, mas sim (semelhantes a teses) de orientações militares formuladas à medida de
todos e que podem ser utilizadas e aplicadas por todos. O âmbito de um programa militar
internacional excede até agora o de um programa militar elaborado para o quadro nacional mas o âmbito de um programa militar é também, evidentemente, mais reduzido do que o do
programa do Partido Geral ou do programa da Internacional Comunista.
Não há espaço num programa militar para repetições, explicações ou instruções táticomilitares concretas, nem mesmo para comentários: "Tudo o que é supérfluo no programa
enfraquece-o" (Engels nas suas observações sobre o Programa Erfurt, MEW, Volume 22,
página 228).
Entre o capítulo sobre as guerras de classes sob o capitalismo e o papel da luta armada no
período de transição socialista, pertence o capítulo sobre o comunismo. "Não se pode falar
do período de transição sem primeiro (...) falar do sistema comunista (...), para o qual o
programa apela à transição. (...) Mas a transição para o quê, para que tipo de sistema - isto
deve ser falado antes de se caraterizar o período de transição em si. O programa deve
conduzir do desconhecido ao conhecido, do menos conhecido ao mais conhecido (...) deve
facilitar e não complicar (...) a introdução do leitor (...), a quem o desenho do programa
também deve corresponder (...)" (Stalin, Volume 11, página 127).
O programa militar não teria um caráter internacionalista se suprimisse a tarefa militar
comum da revolução mundial. Sem programa militar não se pode chegar à revolução
mundial. O programa militar deve abordar a questão básica de saber que obrigações
militares os proletários de todos os países devem cumprir para a revolução. Esta questão
militar básica decorre da questão política básica que Estaline colocou para o programa do
Comintern nessa altura:
"Que valor teria um programa do Comintern, que é sobre a revolução proletária mundial, se
ignorasse a questão básica, a questão do caráter e das tarefas da revolução proletária na
URSS, a questão dos seus deveres para com os proletários de todos os países e os deveres
dos proletários de todos os países para com a ditadura proletária na URSS?” (Estaline,
volume 11, página 135)
É claro que temos hoje condições diferentes; se os antigos programas militares não podem
ser transferidos num modelo, o programa militar da Internacional Comunista tem de ser
reescrito para cumprir estas novas condições.
Se impomos uma fase do comunismo de guerra através de uma possível situação de guerra
e intervenção da política da ditadura do proletariado, então o seu caráter militar particular
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deve ser realçado, por exemplo, na "troca direta de produtos entre a cidade e o campo com o
objetivo de organizar a distribuição dos produtos de forma a garantir o abastecimento dos
exércitos revolucionários na frente e dos trabalhadores do interior" (Estaline, Volume 11,
página 129).
Uma questão política importante - que não deve ser excluída do programa militar para não
nos desarmarmos - é o papel militar contra-revolucionário do revisionismo, especialmente
na prevenção da conquista e na defesa da ditadura do proletariado, mas sobretudo na sua
reconquista.
O programa militar do partido está sempre relacionado com uma luta militar específica, ou
com um período específico dessa luta, por exemplo, o programa militar da revolução
proletária; o pictograma militar em defesa da ditadura do proletariado; o programa militar da
guerra de libertação nacional, etc. Com um período histórico completo e a transição para o
período seguinte, o antigo programa militar expira ou é sujeito a uma revisão necessária ou
substituído por um novo, que tem de ser adaptado a este novo período histórico de luta. A
atual fase de luta está orientada para o objetivo de reconquistar a ditadura do proletariado.
O programa militar assenta em bases científicas, na teoria do marxismo-leninismo,
especialmente na teoria militar marxista-leninista, na ciência militar marxista-leninista, bem
como na estratégia e tática política de luta de classes (internacional), tal como estabelecido
no programa/programa do partido político da Internacional Comunista e na linha geral do
partido/linha geral da Internacional Comunista. No final, todos os programas comunistas do
mundo estão de acordo com o Manifesto Comunista de Marx e Engels, ou, se todos eles
emergem dele, são dele derivados.

As componentes mais importantes de um programa militar são:
a) Caraterização e avaliação da situação política e militar num país/mundo na fase a que se
aplica o programa militar (por exemplo, a natureza da inevitabilidade das guerras
imperialistas e da sua transformação em guerra civil e revolução socialista, a inevitabilidade
da revolução comunista mundial decorrente da natureza do capitalismo), a atitude básica do
partido para com ela, e as lições e conclusões político-militares para que a revolução seja
derivada da mesma de forma abreviada;
b) Definição das missões e objetivos de política militar mais importantes decorrentes das
missões e objetivos políticos gerais do partido (programa do partido /programa da
Internacional Comunista);
c) Definição e determinação do caráter internacionalista, tarefas e equipamento das forças
revolucionárias armadas, das suas organizações militares e dos seus líderes;
d) Críticas fundamentais aos programas militares imperialistas que servem para travar
guerras predatórias e prostrar a revolução, ou seja, que têm um caráter internacional contrarevolucionário; definição dos principais princípios e critérios na posição da classe inimiga e
das suas forças militares contra-revolucionárias (incluindo as suas forças revisionistas);
e) definição das tarefas e objetivos militares do internacionalismo proletário e da revolução
proletária mundial.
Em princípio, seria igualmente necessário um programa de trabalho político militar para a
execução e "controlo da execução" do programa militar, mas a sua organização é uma
questão de trabalho partidário nos órgãos partidários designados e da sua cooperação com
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as organizações militares e os órgãos correspondentes, e: a execução bem-sucedida do
programa militar não é, em última análise, possível sem a participação e o envolvimento de
toda a classe e de toda a massa.
Um programa militar por si só não é suficiente: "Um marxista nunca deve esquecer que o
slogan da luta iminente não pode derivar simples e diretamente do slogan geral de um
determinado programa. Não basta fazer referência ao nosso programa (...) Para tal, devemos
ter em conta a situação histórica concreta, seguir passo a passo toda a evolução e curso da
revolução e derivar as nossas tarefas não só dos princípios do programa mas também dos
passos e fases anteriores do movimento. Só essa análise será uma análise verdadeiramente
histórica a que o materialista dialético é obrigado" (Lenine, Volume 11, pp. 102-103).
Há momentos em que é necessário desenvolver um programa militar, em que é necessário
apelar às pessoas para que ponham o programa em prática, mas esses momentos acabam
em algum momento, em que as pessoas nos medirão não pelo programa militar mas pelas
nossas próprias acções armadas, quer estejamos também dispostos e sejamos capazes de
provar os nossos programas e promessas através de ações e, em última análise, de os
cumprir efetivamente. Se não criámos organizações armadas para implementar o programa
militar, não há necessidade de mais nada. Chega uma altura em que será necessário mudar a
ênfase dos métodos de treino de lições pacíficas para combater.
Então chega a hora da verdade, quando os comunistas devem provar que podem atirar
melhor que os capitalistas e onde a classe trabalhadora deve dominar melhor a sua arte de
guerra que a burguesia, e então será “quem - quem?”.
“Cada tiro disparado pelo verdadeiro movimento armado é mais importante do que uma
dúzia de programas militares.” (Forma modificada do famoso ditado de Karl Marx no seu
"Critique of the Gotha Program"; MEW, Volume 19, página 13).
“A luta de classes armadas é mais forte do que todos os programas militares do mundo
tomados em conjunto.”
Faz parte do ABC do marxismo-leninismo que o proletariado em luta não aprenda com as
definições - o que é a luta de classes armada internacional como se aprende aqui no livro mas com o conhecimento adquirido na prática.
Assim, os termos militares mais importantes são brevemente delineados e a sua definição é
antecipada, a fim de compreender melhor o significado da luta de classes armada e de a
aplicar de forma mais optimizada... Que é o ponto de partida da teoria militar marxistaleninista.
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Capítulo 2
Os 5 clássicos sobre os fundamentos da Ciência Militar Marxista-Leninista e a
Arte da Guerra Revolucionária Mundial.
A sua importância para a solução da questão militar da revolução mundial.
O marxismo-leninismo é o sistema fechado de visões de mundo e ensinamentos
internacionais de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir I. Lenin, Josef. V. Stalin e Enver
Hoxha. A Ciência Militar Marxista-Leninista e a Guerra de Classe Revolucionária Mundial
como Táticas Militares Marxistas-Leninistas é o trabalho fechado, comum e internacional
dos 5 clássicos. Marx e Engels fundaram a história materialista da guerra e criaram a ciência
militar marxista e as táticas de guerra de classes do proletariado mundial. Não só foi
desenvolvido e aplicado com maestria pelos clássicos subsequentes Lenin, Stalin e Enver
Hoxha, mas no processo elevou-se a um novo nível qualitativamente superior para se tornar
a ciência militar do estado socialista, um instrumento científico da ditadura do proletariado.
Os clássicos do marxismo-leninismo não eram apenas os líderes teóricos e práticos do
movimento operário internacional em geral, mas também em particular, os líderes armados
do proletariado mundial armado. Assim, eles se distinguiram como líderes do proletariado
mundial ao vincular magistralmente a teoria militar do proletariado com a prática militar,
dando assim à luta de classes armada e revolucionária do proletariado unido um objetivo
comunista luminoso e uma direção marxista clara. Sem o critério de um líder armado do
proletariado mundial armado, não se pode falar de um clássico do Marxismo-Leninismo.
Este é um critério muito importante pelo qual nós, Marxistas-Leninistas do Comintern (EH),
nos distinguimos claramente do socialismo burguês, do revisionismo em geral e do neorevisionismo em particular. Aqueles que excluem ou falsificam o critério militar para a
classificação dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo não podem lutar verdadeiramente
pela revolução socialista proletária mundial, não podem obter a vitória do socialismo
mundial, estão condenados ao fracasso, assumem todos os tipos de pontos de vista, mas
não um marxista-leninista. Só podemos ser verdadeiros anti-revisionistas se defendermos
os ensinamentos militares e a luta militar dos 5 clássicos do Marxismo-Leninismo contra o
neo-revisionismo em palavras e obras. A dialética da questão clássica não é apenas a forma
mais elevada da luta ideológica, mas também a luta de classes militar do proletariado
mundial. A correta determinação da questão clássica é decisiva, inclusive em termos
militares, para todo o futuro do comunismo.
"Nós, marxistas-leninistas, que estamos na vanguarda da luta titânica que hoje se trava
entre o proletariado e os povos oprimidos que lutam pela liberdade, por um lado, e os
brutais e vorazes imperialistas, por outro, temos de compreender precisamente as
intenções, as tácticas, os caminhos e as formas da luta dos inimigos comuns, bem como
dos inimigos especiais de cada país. Não podemos fazê-lo de forma necessária se não nos
basearmos firmemente na teoria marxista-leninista da revolução, se não virmos que na
situação actual e no futuro existem ou existirão alguns elos fracos da cadeia do capitalismo
mundial, onde os revolucionários e os povos devem desenvolver uma atividade ininterrupta,
uma luta organizada, inflexível e corajosa para quebrar um a um estes elos da cadeia" (Enver
Hoxha, "Imperialismo e Revolução", página 79, edição alemã).
Por quanto tempo ficará o elo mais fraco da cadeia nas mãos da reação e quando cairá nas
mãos da revolução mundial? Em todo o caso, será o ponto de partida para a continuação do
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curso da história mundial, a inundação revolucionária atravessará o muro de protecção
imperialista no ponto mais fraco.

Marx e Engels
- os fundadores da teoria militar marxista e da história científica da guerra –
"A aurora de uma sociedade nova e melhor está a crescer de forma brilhante para as classes
oprimidas de todos os países. E em todo o lado os oprimidos cerram as suas fileiras; em
todo o lado estendem as mãos através das fronteiras, através de diferentes línguas. "
O EXÉRCITO DO PROLETARIADO INTERNACIONAL ESTÁ A SER FORMADO".
(Engels, MEW, Volume 22, página 477, formulado há 110 (!) anos; ênfase acrescentada pelo
autor)
É mérito especial de Marx e Engels ter reconhecido o papel histórico da emancipação
armada da classe trabalhadora e ter colocado a ciência militar no terreno internacionalista
desta classe.
Marx e Engels desenvolveram uma crítica magistral à ciência militar burguesa, analisaram as
guerras civis e as lutas de classe armada da história e do presente e chegaram a conclusões
altamente revolucionárias. Lenine não só retirou lições valiosas para a revolução russa,
como os conhecimentos militares de Marx e Engels foram também de grande importância no
tempo de Estaline e Enver Hoxha. Ainda hoje são altamente relevantes e são indispensáveis
como base teórica para a nossa luta prática. Marx e Engels fizeram uma avaliação profunda
da história da guerra a partir dos tempos mais antigos, da história da formação e
desenvolvimento dos exércitos, bem como da análise da organização e estado das forças
armadas do seu tempo, dos métodos e formas de guerra e luta armada. Desta forma, criaram
a base da ciência militar marxista e uma história científica da arte da guerra. Especialmente
os pensamentos de Marx e Engels sobre a questão da insurreição armada são parte
integrante do tesouro da ciência militar marxista-leninista. Com base em Marx e Engels,
Lenine e Estaline desenvolveram os ensinamentos da revolta armada, que foram
brilhantemente confirmados pela vitória da Revolução de Outubro. Enver Hoxha também
contou com Marx, Engels, Lenine e Estaline na luta de libertação antifascista, que conduziu à
brilhante vitória da revolução popular na Albânia.
Comecemos com uma breve citação em que Marx comparou o valor da produção intelectual
e material (guerra). Encontramos esta passagem nos suplementos do volume 26 da página
329, uma referência de Hobbes ao papel económico da ciência, ao trabalho e ao valor em que
diz "As artes de uso social, como (...) a fabricação de máquinas de guerra e outros
instrumentos de guerra, representam poder porque contribuem para a defesa e a vitória; mas
embora a sua verdadeira mãe seja a ciência, nomeadamente a matemática, são consideradas
como seus criadores porque foram trazidas à luz pela mão do artífice (...)".
E Marx acrescentou a esta citação: "O produto do trabalho intelectual - a ciência - está
sempre profundamente abaixo do seu valor. Porque o tempo de trabalho necessário para a
sua reprodução não é proporcional ao tempo de trabalho necessário para a sua produção"
(Marx, MEW, Volume 26,1, página 329). É claro que isto é, sem dúvida, especialmente
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verdade no que se refere à ligação económica entre a produção de guerra e a ciência da
guerra.
A perfeita unidade da produção de guerra inteletual e material socialista coloca a guerra
socialista numa base firme e torna-a possível em primeiro lugar. É claro que a guerra
socialista pressupõe a ditadura do proletariado. Sem a ditadura do proletariado não pode
haver guerra socialista, nem produção de guerra socialista, nem ciência de guerra socialista.
[Portanto, a guerra maoísta não é socialista porque nunca houve uma ditadura do
proletariado na China]. A guerra socialista é a expressão militar da ditadura do proletariado.
A produção de guerra intelectual, a ciência da guerra, representa assim um valor inestimável
para a produção material de guerra, que excede em muito o valor do tempo de trabalho
necessário para a produção material de guerra. O valor da produção material de guerra
depende da utilização correta da ciência da guerra, e a vitória ou derrota da revolução, do
socialismo, ou seja, da vida e da morte de toda a ordem social, depende dela. Engels tem
repetidamente apontado o efeito revolucionário da ciência de guerra para o desenvolvimento
de cada nova formação social, por isso ele disse sobre a ciência de guerra do velho Fritz: "O
fim da época na ciência de guerra do velho Fritz consiste no facto de que dentro dos limites
da guerra naquela época ele recriou e treinou as antigas táticas de acordo com os novos
instrumentos" (Engels, MEW, Volume 7, página 483).
O melhor exemplo é a grande guerra patriótica do povo soviético. Estaline prestou
homenagem à ciência soviética neste momento difícil com as palavras: "A nossa inteligência
aparece corajosamente como inovadora na tecnologia e na cultura, desenvolve com sucesso
a ciência moderna e utiliza criativamente as suas realizações para produzir armas para o
Exército Vermelho. Através do seu trabalho construtivo, os serviços secretos soviéticos
deram um contributo inestimável para o esmagamento do inimigo" (citação de Kalinin, " Na
face moral do povo soviético", página 35, Berlim 1946). A Segunda Guerra Mundial foi
também uma luta da ciência de guerra socialista contra a ciência de guerra imperialista, que
a ciência de guerra socialista finalmente decidiu por si própria sob dura análise. Nunca antes
o poder criativo da ciência da guerra foi tão fortemente desenvolvido como na Grande
Guerra Patriótica. Isto estendeu-se a todas as áreas da ciência soviética. Os físicos
soviéticos criaram condições teóricas e experimentais para a construção de novos tipos de
armas; os matemáticos elaboraram métodos de cálculo mais rápidos para a artilharia, a força
aérea e os navios de guerra; os químicos encontraram novos métodos para a produção de
explosivos, governos e agentes farmacêuticos; a biologia pesquisou novas fontes para a
nutrição do Exército Vermelho e da população, os médicos salvaram dezenas de milhares de
vidas de soldados valiosos através de novos métodos de medicina de guerra. Toda a
comunidade científica se colocou ao serviço da ciência de guerra, a fim de prestar o maior
apoio e assistência possíveis ao Exército Vermelho. Ao fazê-lo - também tendo em vista a
outrora necessária centralização da cooperação dos cientistas de guerra revolucionários ao
serviço da revolução mundial do proletariado -, há que recordar que todos os cientistas
progressistas do mundo também apoiaram a antiga pátria do proletariado mundial para
libertar o mundo do fascismo alemão. E, assim, deram também um contributo histórico para
a defesa do centro da revolução mundial.
Se os clássicos tivessem confiado por um momento sequer na ciência de guerra burguesa e
não tivessem desenvolvido a sua própria ciência de guerra, o Estado socialista nunca teria
visto a luz do dia - e provavelmente terá dificuldade em vê-la novamente se não elevarmos
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também a ciência de guerra socialista ao nível internacional necessário e não a tornarmos
útil para a revolução mundial proletária e socialista.
Marx e Engels eram especialistas em história e arte da guerra. Trataram de quase todas as
teorias militares e teóricas de todos os tempos, mas especialmente as do seu tempo. As
suas descobertas e conclusões que Marx e Engels retiraram destas teorias, especialmente o
seu julgamento crítico dos próprios teóricos e até que ponto foram capazes de explicar o
carácter materialista da guerra, as causas da guerra, os interesses da guerra, os objectivos
da guerra, a condução da guerra, o curso, o fim e as consequências da guerra, etc. etc. - a
partir de todo este material cuidadosamente recolhido, avaliado cientificamente e testado
contra a bitola da prática, Marx e Engels desenharam o primeiro mosaico da história da
guerra e da arte da guerra. Se Marx e Engels formularam os seus pontos de vista na altura,
temos hoje de colocar isto numa perspectiva histórica. Quer isto dizer que hoje devemos ter
o cuidado de não equiparar as ciências burguesas na luta contra o feudalismo da época com
a sua luta actual contra o socialismo. A ciência militar burguesa serviu pela primeira vez a
libertação da burguesia e hoje serve a supressão da libertação do proletariado. Portanto, do
ponto de vista militar do proletariado, é nosso dever não só avaliar correctamente as
ciências burguesas no seu desenvolvimento histórico, mas também criticá-las devidamente afinal, esta é a ciência militarem do nosso inimigo de classe!
É claro que isto não nos impede, especialmente as doutrinas imperialistas e militaristas, de
estudar em pormenor as teorias militares do inimigo de classe, tal como consideramos
indispensável o estudo do inimigo em geral - que provavelmente não precisa de ser
explicado aqui em pormenor. Mas é preciso não só avaliar corretamente os pontos fortes e
fracos do inimigo, mas também avaliar de forma autocrítica os pontos fortes e fracos do seu
próprio equipamento teórico de combate e tirar daí as necessárias conclusões.
Tomemos como exemplo Clausewitz, onde Estaline, quando perguntado se a avaliação de
Lenine sobre a teoria militar de Clausewitz estava ultrapassada, respondeu de forma clara e
inequívoca. Aqui publicamos o texto completo da resposta de Stalin ao Coronel Professor
Dr. Rasin a uma carta de 30 de Janeiro de 1946, sobre Clausewitz e sobre questões de guerra
e a arte da guerra (23 de Fevereiro de 1946, Stalin Vol. 17, páginas 25-27, KPD/ML, Hamburgo,
1973):
"Recebi a sua carta de 30 de Janeiro de 1946 sobre Clausewitz e as suas breves teses sobre
a guerra e a arte da guerra.”
1) Pergunta-se se a posição de Lenine na avaliação de Clausewitz não está desatualizada.
Na minha opinião, a pergunta não é feita correctamente.
Com tal pergunta, poderíamos pensar que Lenine analisou o ensino das ciências de guerra e
os trabalhos de ciências de guerra de Clausewitz, avaliou-os do ponto de vista militar e
deixou-nos com um conjunto de princípios orientadores sobre questões militares para nos
orientar. Esta pergunta está errada, uma vez que, na realidade, não existem tais "teses" de
Lenine sobre o ensino e as obras de ciências de guerra de Clausewitz.
Ao contrário de Engels, Lenine não se considerava um especialista em assuntos militares.
Não se considerava um perito militar, nem antes da Revolução de Outubro nem depois dela,
até ao fim da guerra civil. Durante a Guerra Civil, Lenine obrigou-nos, então ainda jovens
50

camaradas do Comité Central, a "estudar a fundo a arte da guerra". No que lhe diz respeito,
disse-nos claramente que já era demasiado tarde para aprender a arte da guerra. Isto acaba
por explicar por que razão Lenine, nos seus acórdãos sobre Clausewitz e nas suas
observações sobre o livro de Clausewitz, não aborda questões puramente militares, como a
estratégia e as táticas militares e a sua relação recíproca, a inter-relação entre avanço e
recuo, a defesa e o contra-ataque, etc.
Mas então o que interessou Lenine em Clausewitz e pelo que lhe deu ele crédito? Em
primeiro lugar, prestou-lhe homenagem pelo facto de Clausewitz, que não era marxista e que
era considerado uma autoridade no campo da teoria militar na altura, ter confirmado nas
suas obras a conhecida tese marxista [sublinhada pelo autor] de que existe uma ligação
direta entre guerra e política, que a política dá origem à guerra e que a guerra é a
continuação da política através da violência. Lenine precisava da referência aqui a
Clausewitz para condenar Plekhanov, Kautsky e outros de social chauvinismo e de social
imperialismo para os demais. Prestou também homenagem a Clausewitz por ter confirmado
nas suas obras a tese, correta do ponto de vista marxista, de que, em determinadas
condições desfavoráveis, o recuo é uma forma de luta tão legítima como o ataque. Lenine
precisa da referência aqui a Clausewitz para enganar os comunistas de "esquerda" que não
reconhecem o recuo como uma forma legítima de luta.
Consequentemente, Lenine abordou as obras de Clausewitz não como um perito militar mas
como um político e interessou-se pelas questões que figuram nas obras de Clausewitz e que
mostram a ligação entre a guerra e a política. Assim, como sucessor de Lenine, não estamos
vinculados, nas nossas críticas à doutrina militar de Clausewitz, a quaisquer pistas de
Lenine que possam restringir a nossa livre crítica. Mas daí decorre que o vosso julgamento
do artigo do camarada Meshcheryakov (ver "Wojennaya Mysl" nº 6/7, nascido em 1945), que
critica a doutrina militar de Clausewitz e lhe chama uma "revisão" da avaliação de Lenine,
está errado.
2) Temos algum motivo para criticar a doutrina militar de Clausewitz? Sim, temos. O
interesse da nossa causa e da ciência de guerra moderna obriga-nos a criticar não só
Clausewitz, mas também Moltke, Schlieffen, Ludendorff, Keitel e os outros portadores de
ideologia militar na Alemanha. Nos últimos trinta anos, a Alemanha forçou por duas vezes
uma guerra sangrenta contra o mundo e sofreu uma derrota em ambas as ocasiões. Será
isso uma coincidência? Claro que não. Não significa isso que não só a Alemanha no seu
conjunto, mas também a sua ideologia militar falhou o teste? Sem dúvida. É sabido com que
respeito os líderes militares de todo o mundo, incluindo os nossos homólogos russos,
olharam para as autoridades militares da Alemanha. Não será necessário pôr fim a este
respeito imerecido? Com certeza, senhor. Pois bem, e para isso precisamos de críticas,
especialmente da nossa parte, por parte daqueles que derrotaram a Alemanha.
No que diz respeito a Clausewitz em particular, é claro que ele está obsoleto como
autoridade sobre a teoria da guerra. Clausewitz era na verdade um representante da era de
manufatura da guerra. Mas agora estamos na era mecânica da guerra. Sem dúvida que a era
mecânica necessita de novos ideólogos militares. Seria ridículo ir hoje à escola com
Clausewitz. Não se pode progredir e fazer avançar a ciência sem submeter a uma análise
crítica as teses e declarações desatualizadas de autoridades bem conhecidas. Isto aplica-se
não só às autoridades da teoria da guerra, mas também aos clássicos do marxismo. Engels
disse uma vez que, dos generais russos de 1812, o General Barclay de Tolley era o único que
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merecia atenção. Engels estava errado, claro, porque Kutuzov, como comandante,
ultrapassou inegavelmente Barclay de Tolley por uma grande margem. Mas poderia haver
pessoas no nosso tempo que defendessem raivosamente este julgamento errado de Engels.
Nas nossas críticas não nos devemos guiar por teses e afirmações individuais dos
clássicos, mas devemos ater-nos à famosa referência que Lenine fez nessa altura:
“Não consideramos de modo algum fechada e inviolável a teoria de Marx; pelo contrário,
estamos convencidos de que ela apenas lançou as bases dessa ciência que os socialistas
devem desenvolver em todas as direções se não quiserem ser deixados para trás na vida.
Somos de opinião que para os socialistas russos a elaboração independente da teoria de
Marx é particularmente necessária, porque esta teoria apenas dá orientações gerais que são
aplicadas em pormenor de forma diferente em Inglaterra do que em França, diferente em
França do que na Alemanha e diferente na Alemanha do que na Rússia" (Lenine citado por
Estaline).
Esta atitude é ainda mais necessária para nós em relação às autoridades da teoria da guerra.
3) Quanto às vossas breves teses sobre a guerra e a arte da guerra, devo limitar-me a
observações de carácter geral, devido à sua natureza esquemática.
As teses contêm demasiada filosofia e afirmações abstratas. Terminologia emprestada, de
Clausewitz (*)

----------------------------[nesta "terminologia" também o comentário consistente de Engel - inserido aqui como uma nota.
Em 7 de Janeiro de 1858, Engels escreveu a Marx que se tinha agora ocupado com Clausewitz:
"Li agora, entre outras coisas, Clausewitz, “Sobre Guerras”. Estranha forma de filosofar [enfatizada
pelo autor], mas em substância muito boa. À questão de saber se deve ser chamada a arte da guerra
ou a ciência da guerra, a resposta é que a guerra é mais como o comércio. A batalha é na guerra o
que o pagamento em dinheiro é no comércio, por mais raro que possa ocorrer na realidade, no
entanto, tudo aponta para ela, e no final deve, no entanto, ter lugar e decidir" (MEW, Volume 29,
página 252); [esta "dissimulação" de Clausewitz é uma piada - observação do autor].

----------------------------…Quem fala da gramática e da lógica da guerra, fere o ouvido [enfatizada pelo autor]. A
questão do caráter partidário da ciência da guerra é colocada de forma demasiado primitiva.
Os elogios de Estaline também ferem o ouvido - é simplesmente embaraçoso lê-los. Falta a
secção sobre a contra-ofensiva (não confundir com o contra-ataque). Estou a falar da contraofensiva após uma ofensiva bem-sucedida do inimigo, que, no entanto, não tomou uma
decisão, enquanto o que está na defesa está a reunir forças, passa para a contra-ofensiva e
dá ao inimigo uma derrota decisiva. Penso que uma contra-ofensiva bem organizada é uma
forma muito interessante de ataque. Como historiador deve interessar-se por ela. Até os
antigos Parthians conheciam uma tal contra-ofensiva quando atraíram o comandante
romano Crassus e o seu Jeer para o interior do seu país, depois mudaram para uma contraofensiva e destruíram-no com as suas tropas. Muito bem sabia isto o nosso brilhante general
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Kutuzov, que destruiu Napoleão e o seu exército através de uma contra-ofensiva bem
preparada" (Stalin Werke, Volume 17, pp. 25-29, edição alemã, KPD/ML, Hamburgo 1973).
Assim, Estaline nada aprendeu com Clausewitz na contra-ofensiva, mas aprendeu com
Parthians e com Kutuzov - e essa foi a táctica correta na Grande Guerra Patriótica contra a
invasão dos imperialistas alemães. Do mesmo modo, há também os velhos revisionistas da
RDA, que defendem raivosamente o julgamento errado sobre Clausewitz e exigem de nós,
marxistas-leninistas, que andemos na escola com Clausewitz. É notável como Lenine
formulou claramente a resposta à questão do ataque: "Mas estamos habituados a responder
aos ataques não com uma defesa mas com um contra-ataque" (Lenine, Volume 5, página
447).
Portanto, não se deve cometer o erro de apresentar o assunto de tal forma que a ciência de
guerra socialista se esgote a julgar quão bem ou quão mal os clássicos lidaram com as
velhas doutrinas militares - por exemplo, de um Clausewitz - ou quão bem ou mal eles
aprenderam com elas. No que diz respeito a Marx e Engels, o seu ponto de vista sempre foi
que cada guerra, ou mesmo toda a história da guerra, envolve a continuação das políticas de
diferentes classes.

----------------------------Nota sobre Clausewitz
(*) Clausewitz não deve ser de modo algum subestimado aqui: Lenine utilizou frequentemente a
conhecida citação (e, neste manual, esta citação é referida com a mesma frequência):
"A guerra é uma mera continuação da política com outros [nomeadamente: violentos] ''meios" e,
claro, não só isso: "Os marxistas sempre consideraram, com razão, esta frase como a base teórica
das suas opiniões sobre o significado de cada guerra concreta. Marx e Engels sempre julgaram as
várias guerras sob este ponto de vista e nenhum outro. Esta visão é agora aplicada à guerra actual"
(Lenine, Volume 21, páginas 304-305). Lenine também usou esta citação de Clausewitz para dizer que
o imperialismo "vê a guerra como um meio de desviar as atenções da crescente insatisfação em casa
e suprimir o movimento revolucionário em ascensão" (Lenine ibid., página 307), o que está hoje a
acontecer à escala internacional perante os nossos próprios olhos em todos os países imperialistas
juntos, mais para uns e menos para outros.]; (ver: Carl Von Clausewitz "Vom Kriege", Werke, Volume
I, Berlim 1834, p. 28; cf. Volume III, p. 139/140: "É claro que se sabe que a guerra é provocada apenas
pelas relações políticas dos governos e dos povos; mas geralmente pensa-se na questão de tal
forma que com ela cessam as relações sexuais e ocorre um estado bastante diferente, que está
sujeito apenas às suas próprias leis. Por outro lado, afirmamos que a guerra não é senão uma
continuação das relações políticas com a interferência de outros meios. [Carl von Clausewitz, "On
War", Berlim 1957, página 727/728].
Mas será possível medir Lenine contra Clausewitz devido a isso? O sapato está no outro pé! Mas
ainda há revisionistas que, nesta questão, gostam de tentar "rejuvenescer" o marxismo-leninismo
através de espirituosas injeções de Clausewitz, o que não só é embaraçoso como também típico
destes revisionistas (a ciência de guerra de Mao também se baseou em nada mais do que a ciência
de guerra das dinastias imperiais chinesas, que ele tinha vertido num molde de amálgama, para cuja
produção também utilizou, entre outras coisas, material marxista-leninista. É um velho hábito dos
revisionistas não separar o socialismo do capitalismo, mas pelo contrário integrar ambos num "nível
superior" (Kautsky, Bukharin, etc.). Conciliar os antagonismos de classe antagónicos, ou seja,
atribuir forças socialistas "salutares" ao capitalismo e forças capitalistas "salutares" ao socialismo,
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mas na realidade impedir o socialismo proletário e salvar o capitalismo com o socialismo burguês,
ou transformar o socialismo proletário em socialismo burguês para restaurar o capitalismo. É
exatamente isto que explica a visão ideológica e a intenção dos revisionistas na questão da relação
entre os cientistas de guerra burgueses e socialistas.
Então há quem sobrestime completamente o papel de Clausewitz nos seus artigos e entre em êxtase
sobre Clausewitz, por exemplo, sobre a influência de Clausewitz sobre Lenine, mas a questão é que
Lenine teria muito provavelmente conduzido a revolução de Outubro à vitória mesmo sem
Clausewitz, ou será que os revisionistas querem duvidar publicamente disso? Lenine nunca deixou
qualquer dúvida de que os cientistas de guerra que citou, incluindo Clausewitz, eram por natureza
cientistas de guerra burgueses que tinham servido a burguesia, o capitalismo, e não o proletariado e
o socialismo. Os revisionistas querem ignorar esta "pequena" diferença, na medida do possível.

----------------------------Os clássicos do marxismo-leninismo e especialmente Marx e Engels nunca confundiram os
conceitos da teoria militar formal e da teoria militar marxista, mas sempre os utilizaram de
forma diferente e separada em contextos diferentes. Marx e Engels utilizaram os termos
militares principalmente num sentido político. Por exemplo, falavam do exército do
proletariado como o exército político da revolução. Estreitar e reinterpretar o caráter político
destes termos num sentido puramente militar é uma expressão de aventura e de
doutrinarismo. É um método bem conhecido tanto dos revisionistas como dos sectários
"provar" com várias citações exatamente o oposto daquilo que os clássicos queriam de
facto expressar. Marx e Engels basearam as suas descobertas científicas de guerra na
análise concreta das guerras do seu tempo. Quem substitui esta análise concreta por
contrastes abstratos, versões gerais, esbate assim os antagonismos de classe da época.
Também não se pode transferir mecanicamente as descobertas de Marx e Engels no campo
da ciência da guerra para a situação atual. Assim, a ciência militar burguesa desempenhou
um papel revolucionário na luta pela libertação do feudalismo. O proletariado só se pôde
libertar pela forma como a burguesia se libertou do feudalismo. O que estava certo na
ciência militar daquela época não tem de estar certo para toda a eternidade. Marx e Engels
estavam conscientes da sua diferente utilização de todos os termos da sua ciência de guerra
e não confundiram a sua limitação histórica simultânea, por um lado, e a sua constante
validade geral, por outro, nem entupiram a dialética dos termos da ciência de guerra do
proletariado, tal como não os fragmentaram e rasgaram fora do contexto. Os revisionistas
aproveitaram o facto de, ao longo do tempo, os termos, significados, métodos, etc., também
mudarem, falsificando analogias, para criar confusão e desviar o proletariado do caminho
revolucionário. Este não é apenas o caso no domínio da teoria militar marxista-leninista, mas
é um método geral que sempre foi e está a ser aplicado pelos revisionistas em todos os
domínios do marxismo-leninismo. É sabido que os revisionistas usam o marxismo-leninismo
para conduzir os trabalhadores numa direção errada, tal como o feudalismo simplesmente
manteve as massas populares na ignorância. O objetivo é o mesmo: mutilar as massas
populares para as explorar e oprimir ainda melhor - basta olhar para o que aconteceu nos
países revisionistas - a maior deceção dos trabalhadores desde o início do movimento
operário! É uma estratégia de sobrevivência do imperialismo mundial belicista e parte da sua
guerra ideológica - para a qual são pagos exércitos de conselheiros militares e cientistas para desinformar a população mundial e esconder a verdadeira lógica da essência do
militarismo por detrás da lógica das aparências, a "salvação da civilização ( = do lucro!) da
sua queda" ( tal como os revisionistas de hoje se apresentam como "salvadores do
socialismo" a fim de melhor explorar e oprimir as massas populares!) E os revisionistas
também lá estão para paralisar o pensamento crítico, as forças revolucionárias na sua luta
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de resistência contra esta máquina de propaganda globalizada e para os guiar por caminhos
inofensivos. Vencer o inimigo com os seus próprios meios - essa é uma lei tática de guerra
formal. Utilizada pelos revisionistas, esta tática nada mais significa do que paralisar a teoria
militar marxista-leninista, a fim de desarmar o proletariado mundial. Não se trata de
ignorância dos revisionistas, mas sim de engano consciente.
A teoria militar revisionista é caraterizada pelo facto de ser utilizada para enganar o
proletariado mundial armado, negar o caráter de classe específico de cada ciência de guerra
e de reduzir a ciência de guerra socialista como parte da ciência de guerra formal (ou seja:
ciência sem classes, ciência abstrata das mais gerais, processos e formas militares
universais, leis de movimento e desenvolvimento, etc., etc.). Certos elementos da ciência
militar são relativamente estáveis e, no seu conjunto, formam a ciência militar formal, que é
relativamente estável tanto para uma classe como para a outra.
É válida, ou seja, não é específica de uma classe. Estes elementos duradouros (por exemplo:
"O ataque é a melhor defesa!") permitem a continuidade histórica do pensamento militar, do
conhecimento, do discernimento, etc. Outros elementos dos conceitos de ciência de guerra,
porém, são mutáveis: estes permitem o desenvolvimento histórico da ciência de guerra, o
seu progresso, pelo que a ciência militar burguesa, outrora revolucionária e depois obsoleta,
foi finalmente substituída pela revolucionária ciência de guerra proletária. O conceito de
ciência da guerra não só foi enriquecido pelo facto histórico do socialismo, como mudou por
um salto qualitativo. A discrepância entre termos militares desatualizados e a alteração da
situação militar mundial deve ser eliminada, substituindo-os por novos termos que
correspondam à nova situação. Quando definimos a ciência da guerra, definimos o que é na
realidade a ciência da guerra no tempo atual do imperialismo mundial em declínio,
resumimos a mais importante de todas as suas caraterísticas, - só neste contexto completo
definimos o conceito de ciência da guerra.
O significado de ciência militar geral, formal e pura é contraditório, é morto, dogmático, finge
ser "científico", mas não está disposto e não é capaz de formular cientificamente objetivos
militares reais, tarefas e a prática militar de classes reais com interesses de classe reais e
esconde-se atrás de abstrações longe da realidade (tomemos o termo abstrato "o inimigo",
por exemplo. Quem é o inimigo? O inimigo não é um conceito acima das classes; o inimigo
pode ser o proletariado, mas também a burguesia ou qualquer outro inimigo; Nessa altura, o
feudalismo era o inimigo comum do proletariado e da burguesia; hoje, a burguesia é o
inimigo do proletariado à escala mundial, mas ao mesmo tempo pode também ser o aliado
do proletariado nos países coloniais e dependentes na luta anti-imperialista contra o inimigo
imperialista comum - o inimigo está, portanto, a mudar, mas a ciência formal da guerra deixa
a definição histórica e específica da classe do inimigo sem resposta na sua abstração. Nem
mesmo o cão é atraído do forno pela magra frase dos maoístas: "Se o inimigo nos combate,
isso é bom e não mau!"), é impuro incompleto, etc., mas também é apenas um passo para o
conhecimento militar sobre a luta concreta, presente, de classe armada, porque nunca a
reconhecemos plenamente. Lenine disse a este respeito: "A soma infinita de conceitos
gerais, leis, etc., produz o concreto na sua plenitude". (Lenine, Do Património Filosófico,
página 216, edição alemã). Só através da abstração é que nós marxistas-leninistas podemos
conceptualizar a realidade concreta, tal como os revisionistas também falsificam a realidade
concreta através da abstração e minam o conteúdo dos conceitos socialistas. A ciência
militar formal abstrai o conteúdo, torna a forma independente e separa-a do conteúdo da
classe, nega a unidade da forma e do conteúdo da ciência militar.
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Não negamos que a ciência de guerra formal tem um grande valor a contribuir, que a ciência
de guerra marxista-leninista é inconcebível sem ela, e é por isso baseada nela, mas não
devemos falsificar esta ligação, não devemos equipará-la, não devemos subordinar a teoria
militar marxista-leninista à ciência de guerra formal. Não é a ciência formal da guerra que
pode trazer a vitória da revolução mundial, mas apenas a ciência marxista-leninista, fazendo
uso da ciência formal da guerra, por exemplo, enchendo-a de conteúdo revolucionário. A
ciência de guerra formal só pode ser um enriquecimento, mas nunca pode substituir a
ciência de guerra marxista-leninista. É completamente errado desfocar a diferença
metodológica fundamental entre a teoria militar formal e marxista-leninista, tentar unir as
duas, ou mesmo "dialetizar" a teoria militar formal, dar-lhe um folheado marxista-leninista
(no qual o eclético Mao era um mestre do seu ofício!). Mas é precisamente por este
formalismo teórico militar que temos de censurar os revisionistas, porque com ele subjugam
a teoria militar marxista-leninista aos interesses de classe da burguesia mundial.
Formalismo na teoria militar significa limitar-se às leis da teoria militar formal nos casos em
que a aplicação da teoria militar marxista-leninista é necessária (isto é especialmente
verdade para a teoria de Mao da "guerra do povo"). No seu artigo "A Crise do Menshevismo",
Lenine contou com o Menshevique Larin ao condená-lo por renegado: "Para contrastar os
surtos de barbarismo russo com a regularidade europeia, isso excita-o tanto como uma
criança excita um novo quadro. Ele profere um truísmo que é válido para todos os tempos, e
não se apercebe que a aplicação ingénua deste truísmo ao tempo da luta revolucionária
imediata se transforma no seu caso em renegadismo em direção à revolução" (Lenine, Vol.
11, p. 347, edição alemã). Desta e de formas semelhantes, torna-se possível aos revisionistas
não só levar a cabo uma restauração/revisão da ciência de guerra socialista, mas também
desarmar a ciência de guerra socialista para o futuro, destruindo o seu espírito
revolucionário, o seu conteúdo revolucionário, e permitindo que a ciência de guerra
socialista seja válida apenas como uma concha histórica formal, generalizada, tornando-a
assim inadequada como um instrumento concreto da revolução do mundo armado. Esta é a
missão que a ciência de guerra revisionista tem de cumprir: Teoria militar marxista em
palavras - teoria militar imperialista em atos. E para o neo-revisionismo é: teoria militar antirevisionista em palavras - teoria militar revisionista em atos. De uma reconciliação ou
mesmo unificação da teoria militar revisionista e marxista-leninista, só uma teoria militar
burguesa pode emergir, e esta é precisamente a intenção dos neo-revisionistas. A teoria
militar revisionista e marxista-leninista não são apenas mutuamente exclusivas, mas uma só
é viável sobre as ruínas da outra.
Não é surpreendente que estes rabiscos neo-prussianos, que tentam insuflar nova vida no
espírito militarista do velho Fritz, tenham pertencido à escola prussiana do social fascismo,
antiga RDA, de todos os lugares, e por cuja ressurreição estão a agitar o seu tambor de
guerra prussiano em peles vermelhas, a fim de adormecer os nossos tímpanos marxistasleninistas com o seu rugido "socialista" - e de nos tornar tão surdos que desertamos com
bandeiras hasteadas para o "povo de armas" russo - para a reconquista da sua RDA perdida.
Renovação da teoria militar revisionista com o objetivo de reconquistar o revisionismo no
poder - não obrigado, em tempos já foi demais! A previsão de Engel sobre o colapso do
Estado militar prussiano tornou-se realidade com o colapso da polícia e do Estado militar
prussio-socialista da RDA: "Quatro milhões de soldados, 10% da população! Vá em frente.
Estamos bastante satisfeitos por o sistema estar a ser empurrado ao extremo. Não do
exterior por outro Estado militar vitorioso, apenas do interior, pelas suas próprias
consequências necessárias, este sistema pode ser finalmente quebrado. E quanto mais
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exagerado for, mais cedo tem de ruir" (Engels, MEW, Volume 18, página 583). Nós,
marxistas-leninistas nada temos a acrescentar a Engels, mas apenas a afirmar que Marx e
Engels lutaram para infetar o exército prussiano de uma forma socialista, enquanto os
revisionistas da RDA infetaram a construção de um primeiro exército socialista alemão com
o bacilo do militarismo prussiano, e o resultado foi um exército vassalo do social
imperialismo russo, que desapareceu assim que o social imperialismo russo se dissolveu
em nada.
"As pessoas que estão realmente convencidas de que fizeram avançar a ciência não
exigiriam liberdade para os novos pontos de vista ao lado dos antigos, mas uma
substituição dos antigos pelos novos" (Lenine, Volume 5, página 364). Portanto, temos de
escolher o caminho da luta pela ciência de guerra socialista mundial e não o caminho da
reconciliação com a ciência de guerra revisionista! Dizemos apenas uma coisa: se a nossa
ciência de guerra socialista derrotou a ciência de guerra imperialista de todo o mundo, então
também enfrentará a ciência de guerra social-imperialista revisionista, que não é mais do
que uma ciência de guerra imperialista vestida com uniforme de camuflagem socialista. A
ciência da guerra revisionista é socialista em palavras, mas na realidade é burguesa e
reacionária. É a expressão militar da restauração do capitalismo através do revisionismo no
poder e, de outra forma, é a expressão militar da "ciência" contra-revolucionária no campo
da revolução. E se a ciência da guerra social-imperialista nos desafia para a guerra, então ela
terá a sua guerra! Nous sommes sur nos gardes! Mas mais sobre isto mais tarde...

***
... Depois desta pequena pré-luta anti-revisionista, regressemos agora em paz a Marx e
Engels (com quem os "cientistas de guerra" revisionistas, em princípio, não tratam de forma
diferente de Lenine, Estaline e Enver Hoxha).
Marx escreveu sobre a "história da guerra como ciência" algo que ainda assombra a mente
de muitos comentadores de guerra nacionalistas (hoje=globalistas):
"Pode um regimento da sua própria nação "surrar" arbitrariamente dois ou três regimentos
de outra? A história da guerra como ciência, na qual uma avaliação correta dos factos é o
único e mais elevado critério, é ainda muito jovem e tem tido, até agora, muito pouca
literatura. É, no entanto, um ramo reconhecido da ciência e está a varrer cada vez mais para
longe, como o vento, o joio, o descaramento e a estúpida gabarolice que há demasiado
tempo caracteriza as obras consideradas históricas porque tinham a tarefa de distorcer
todos os factos que citavam. Já passou o tempo em que as pessoas, enquanto escrevem a
história de uma guerra, podem continuar essa guerra por si próprias, por assim dizer, e atirar
impunemente terra ao antigo inimigo, depois que o tratado de paz as proíbe de lhe atirar
ferro" (MEW, Volume 11, páginas 412-413).
Engels escreveu sobre um "contraste peculiar: “os nossos oficiais militares superiores são
normalmente tão conservadores no seu campo e, no entanto, não há hoje praticamente
nenhum outro campo que seja tão revolucionário como o militar" (Engels, MEW, Volume 22,
página 380).
"Em 1848 nós dissemos: agora a nossa hora está chegando, e veio num certo sentido; mas
desta vez (15. 11. 1857, Carta de Engels a Marx, MEW, Volume 29, página 212) vem
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completamente, agora é uma questão da cabeça. Os meus estudos militares tornam-se
imediatamente mais práticos, atiro-me imediatamente à organização existente e às táticas
elementares dos exércitos prussiano, austríaco, bávaro e francês (...), De acordo com a
concepção materialista da sociedade de Marx e Engels, o ser determina a consciência em
geral, e por isso também em particular, a consciência militar, por assim dizer, é determinada
pelo ser militar. A ciência militar está inseparavelmente ligada e baseada na base
materialista dos conflitos armados no seio de uma sociedade de classes.
Quanto à importância do elemento científico do exército, Engels escreveu sobre a captura de
Deli, "que eles [os rebeldes Sepoys indianos] carecem completamente do elemento
científico, sem o qual um exército está hoje desamparado e a defesa de uma cidade é
completamente desesperada" (MEW, Volume 12, página 327) "No que diz respeito à defesa, a
tentativa de contrariar movimentos ofensivos (...) ...) mostra que certas ideias de guerra
científica tinham prevalecido entre os Sepoys; mas ou não eram claras ou não eram
suficientemente fortes para serem postas em prática com sucesso" (ibid., p. 334); "Todos os
exércitos são imensamente capazes de educação após grandes derrotas" (Engels, MEW, vol.
22, p. 397). Assim, não basta estudar, desenvolver e apenas "aplicar" a guerra científica. O
fator decisivo não é, em última análise, se, mas sim o quão revolucionário ele é posto em
prática para ser vitorioso. Não se trata de interpretar a história mundial de formas
militarmente diferentes, nem é suficiente distinguir a teoria militar proletária da teoria militar
burguesa ou lutar contra ela; o que importa, em última análise, é a implementação prática da
revolução mundial com a ajuda da teoria militar marxista-leninista em distinção com a teoria
militar burguesa, à qual a teoria militar revisionista também pertence: "Os filósofos só
interpretaram o mundo de forma diferente; o que importa é mudá-lo" (Marx em Feuerbach,
famosa tese XI).
Engels foi um crítico militar literário estabelecido do seu tempo sob o nome anónimo de
"autor de 'Po e Reno'". No seu círculo de amigos, Engels foi chamado de "General" (Lenine
chamou a Engels "o grande conhecedor da arte da guerra"). "Como voluntário de um ano na
Brigada de Artilharia da Guarda Prussiana, só cheguei até à Bombardier e mais tarde
participei na campanha de 1849 em Baden, do lado dos Insurgentes. Mas desde o meu tempo
de serviço tenho estado continuamente envolvido em assuntos militares" (Engels, MEW,
Volume 30, página 559). E em 1854 Engels escreveu numa carta de candidatura ao editor do
"Daily News": "Durante muitos anos, o estudo da ciência militar em todos os seus ramos
tem sido uma das minhas principais ocupações, e o sucesso que os meus artigos sobre a
campanha húngara, publicados na imprensa alemã da altura, felizmente tiveram, reforçou a
minha convicção de que não estudei em vão. (...) Quanto à política, misturá-la-ia o menos
possível com as críticas militares. É UMA ÚNICA LINHA POLÍTICA DIREITA EM UMA
GUERRA: aproximar-se do inimigo com a maior velocidade e energia, derrotá-lo e forçá-lo a
submeter-se às condições do vencedor". (MEW, Volume 28, páginas 601 e 602). É claro que a
Engels não podia abordar abertamente o papel como comunista. No final, ele não conseguiu
o emprego porque um dos emigrantes de lá o tinha traído, só para se tornar importante com
fofocas sensacionais.
Como participante nas batalhas de 1849, Engels disse: "Os comunistas mais determinados
foram os soldados mais corajosos" (MEW, Volume 7, página 185). O próprio Engels foi
adjunto do Coronel Willich, o comandante do primeiro corpo de comunistas irregulares.
Então Engels lutou pelo comunismo com uma arma insurgente na mão um ano depois de ter
escrito o Manifesto Comunista com Marx! Este exército revolucionário era composto por
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forças proletárias armadas de Baden, 10.000 homens de tropas de linha e 12.000 voluntários.
Realizaram-se quatro grandes batalhas em que o contra-revolucionário exército de 36 000
homens só pôde vencer graças à sua superioridade numérica e à violação da fronteira de
Württemberg, o que lhe permitiu contornar o exército revolucionário no momento decisivo.
Após seis semanas de combates em campo aberto contra a invasão prussiana, os
remanescentes do exército rebelde retiraram-se para a Suíça em 1849. A revolta começou em
todo o Sul da Alemanha em Maio de 1849, mas os revolucionários, como Paris em 1871,
cometeram o erro fatal - não atacar. As tropas dos pequenos Estados vizinhos estavam
desmoralizadas e apenas procuravam uma desculpa para se juntarem à revolta; estavam
decididas a não lutar contra o povo. Os rebeldes poderiam ter levado a população destes
Estados à revolta e tê-los levado consigo se tivessem declarado que pretendiam libertar a
Assembleia Nacional de Frankfurt, que estava rodeada por tropas prussianas e austríacas. A
rendição de posições ao inimigo sem luta pode desmoralizar as massas mais do que a
derrota em batalha. Marx e Engels sugeriram aos líderes do movimento que marchassem
sobre Frankfurt, mas recusaram-se a ouvi-los (ver: MEW, Volume 21, pp. 489-90) tal como os
Conselhos de Trabalhadores e Soldados Social-Democratas em Berlim se recusaram a ouvir
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht na Revolução de Novembro para ajudar o comunismo, a
Revolução de Outubro, a alcançar a vitória na Alemanha. A história das revoltas derrotadas
mostra também por este exemplo que uma resistência persistente, que a classe oprimida,
inferior, mal organizada e miseravelmente equipada coloca contra um exército muito
superior à classe opressora numa situação revolucionária, tanto em termos materiais como
em número e profissionalismo, é capaz e capaz de ter um grande efeito na mudança das
condições sociais. Cada derrota de uma revolta revolucionária proletária prepara sempre a
sua vitória ainda mais completa no futuro.
É um grande mérito de Friedrich Engels ter sido o primeiro a utilizar o único método
científico, o método do materialismo dialético e histórico, para estudar a história da guerra e
analisar os exércitos do seu tempo. Ao contrário dos historiadores burgueses idealistas,
incapazes de apresentar o desenvolvimento das forças armadas como um processo legal,
Engels mostrou que este desenvolvimento é, em última análise, determinado pela mudança
no modo de produção material que constitui a base económica da sociedade. Marx escreveu
sobre o trabalho de Engels, "Exército": "A história do "exército" enfatiza mais vivamente do
que qualquer outra coisa a correção da nossa visão sobre a ligação entre as forças
produtivas e as condições sociais. Em geral, o exército é importante para o desenvolvimento
económico. Toda a história das sociedades burguesas está também muito bem resumida
nela" (Carta a Engels de 25. 11. 1857, MEW, Volume 29, página 192). "Nada depende mais das
condições económicas prévias do que o exército e a frota. Armamento, composição,
organização, tática e estratégia dependem sobretudo da fase de produção e comunicação
em cada etapa" (Friedrich Engels). Cada fase de desenvolvimento das forças produtivas
corresponde a um certo caráter de armamento, a arte da guerra.
Assim Engels descobriu, e deu numerosos exemplos, que precisamente "os destinos dos
exércitos refletem a verdadeira natureza do governo civil - em condições revolucionárias
ainda mais do que em tempos normais" (Engels, MEW, Volume 10, página 449).
Engels foi o primeiro na história da ciência da guerra a provar que o caráter e o tipo de
forças armadas, as suas caraterísticas específicas, armamento e táticas, bem como a forma
como as tropas são recrutadas e treinadas, dependem do nível de desenvolvimento das
forças produtivas, da ordem social e da estrutura de classe da sociedade. As primeiras
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guerras, as guerras do período da Constituição Gentia, perseguiram - como aponta Engels
na sua "Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado" - apenas o objetivo de
expandir o território insuficiente e defendê-lo contra as incursões inimigas. Contudo, à
medida que a divisão do trabalho, a estratificação da sociedade em classes e a formação do
Estado progride, as guerras tornam-se para as classes dominantes a continuação necessária
e um elo na cadeia da sua política baseada na exploração e subjugação das massas
populares. Com base na propriedade privada, as guerras são inevitáveis. Usando numerosos
exemplos históricos, Engels, começando com o tempo do aparecimento do primeiro forças
armadas organizadas nos estados esclavagistas do antigo Oriente, o caráter de classe dos
exércitos. Engels olhou para as forças armadas na sua evolução dialética e colocou esta
evolução em ligação concreta com a história das formações socioeconómicas. Ele mostrou
que o apogeu e o declínio dos exércitos é determinado pelo processo de tornar-se e passar
desta ou daquela formação. Assim, hoje, sob as condições de um imperialismo mundial
globalista parasita moribundo e apodrecido, podemos também ser confrontados com um
exército imperialista mundial imperialista apodrecido e parasita, sob a liderança do
imperialismo americano, incluindo a sua doutrina militar "mais moderna", armamento,
"ciência", etc. etc., a maior guerra da "civilização" = a maior guerra dos ricos contra o
mundo pobre terminará com a vitória dos pobres sobre o mundo rico e, assim, a libertação
da civilização da sua frase! Os exércitos da Grécia antiga com as suas táticas de falanges, o
antigo exército romano com o seu sistema de legiões mais avançado, caíram em desgraça”,
como nota Engels, devido ao crescimento de contradições na sociedade esclavagista, que
os condenou à ruína. O declínio do feudalismo levou à desintegração do sistema de guerra
feudal, ao desaparecimento da cavalaria dos cavaleiros, que tinham perdido a sua
capacidade de lutar. Engels enfatizou particularmente os camponeses: "Em todas as três
grandes revoluções burguesas" (a Reforma e a Guerra Camponesa do século XVI na
Alemanha, a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa do século XVIII), "os
camponeses fornecem o exército para vencer..." (citado de Lenine, Volume 15, página 378).
Na era da emergência do capitalismo, como notou Engels, as forças armadas sofreram uma
evolução significativa, de tropas mercenárias para exércitos de massas recrutadas com base
no dever militar geral - uma evolução que refletiu o processo de emergência e
desenvolvimento da sociedade burguesa. Engels atribuiu um papel tremendo no
desenvolvimento dos militares aos períodos de substituição de uma formação
socioeconómica por outra, mais progressiva, aos períodos de ruptura revolucionária com
uma ordem social ultrapassada e à criação de uma nova. Esses períodos, como Engels
demonstrou nas suas obras, deram um impulso particularmente forte ao progresso no
domínio militar, e os iniciadores e portadores dessas mudanças progressivas foram as
classes revolucionárias que lideraram a luta contra as forças sobreviventes da sociedade.
Engels demonstrou esta regularidade no exemplo das primeiras revoluções burguesas,
principalmente a revolução burguesa francesa no final do século XVIII e as guerras da
França revolucionária contra a coligação de Estados feudais-absolutistas da Europa.
Mostrou que é precisamente nestas guerras que surge a criatividade militar das massas
populares, os atores diretos da luta armada, que procuraram e encontraram novas formas de
luta e de ação tática que correspondiam às novas condições.
Engels atribuía grande importância à luta de libertação dos povos contra os conquistadores
estrangeiros, por exemplo, as guerras dos suíços contra os senhores feudais austríacos e
borgonheses, as guerras dos holandeses contra o domínio espanhol no século XVI, a guerra
de independência das colónias norte-americanas no final do século XVIII, as guerras dos
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povos europeus contra o jugo napoleónico no início do século XIX, a guerra de libertação
nacional da Hungria em 1848/49, etc. Engels voltou-se contra o sistema de pilhagem e
exploração dos povos da Ásia e da África pela burguesia dos países economicamente
desenvolvidos, contra a política dos conquistadores e aventureiros coloniais. Marx e Engels
estavam excelentemente informados e orientados para o desenvolvimento dos movimentos
de libertação nacional. Em alguns artigos, Engels apontou os recursos materiais de vários
países, que despertaram a ganância pela colonização nos ladrões capitalistas que
aproveitaram o atraso económico e a ordem semi-patriarcal desses países e os
transformaram num cenário de pilhagem. Engels estava profundamente imbuído da
convicção da força crescente e da insuperabilidade do movimento de libertação contra os
colonizadores - um movimento profundamente enraizado nas massas populares que odeiam
o jugo colonial e lutam pela liberdade. Engels agiu dentro do espírito do internacionalismo
proletário, educando o proletariado no país opressor e explorador para sentir solidariedade e
apoio ativo aos povos dos países coloniais e dependentes que lutam pela sua libertação:
"Um povo que oprime os outros não se pode emancipar" (MEW, Volume 18, página 527). E
Engels profetizou isso: "(...) assim que a classe trabalhadora chegar ao domínio político,
todos os pretextos para a luta nacional serão eliminados, porque a classe trabalhadora é
internacional pela sua própria natureza (...)" (MEW, Volume 22, página 403).
Nessa altura, Engels assumiu, com razão, que a preservação da independência nacional era
a condição prévia mais importante para o futuro desenvolvimento do movimento
revolucionário internacional, salientando que a tática da classe trabalhadora na questão da
guerra e da paz deve também ter em conta as condições históricas concretas e o estado do
movimento operário revolucionário nos respetivos países. Assim Lenine escreveu: "Em 1891
não havia imperialismo algum...e se não houvesse guerra imperialista, ele não a poderia dar
por parte da Alemanha. A propósito, também não havia Rússia revolucionária naquela
época; isso é muito importante" (Lenine, Volume 35, p. 242).
Engels analisou o desenvolvimento incipiente rumo ao imperialismo, a intensificação da luta
militar pela divisão do mundo e as estratégias das grandes potências para alcançar o
domínio mundial ou para lutar umas contra as outras. Foi um procurador apaixonado contra
a política de conquista das classes dirigentes, anunciando a luta contra o militarismo e
contra a diplomacia secreta das grandes potências. Marx e Engels criticaram fortemente os
métodos furtivos das classes dirigentes, a forma como incitaram as nações umas contra as
outras, intimidaram-nas e chantagearam-nas e interferiram atrevidamente nos assuntos
internos dos Estados mais pequenos. Os fundadores do marxismo viram no conhecimento
profundo dos segredos da política internacional, na exposição da intriga diplomática secreta
da classe dominante e dos seus planos e ações de conquista, uma tarefa muito importante
dos revolucionários proletários não só em termos de agitação e propaganda, mas sobretudo
em termos da sua própria estratégia e táticas de luta armada da classe trabalhadora para a
sua libertação social nacional e internacional. Sublinharam repetidamente como é
necessário para a classe trabalhadora manter uma linha revolucionária independente do
internacionalismo proletário de ação face aos conflitos internacionais, ou seja, olhar sempre
para os conflitos mundiais na perspetiva da revolução proletária mundial.
Engels considerou o czarismo russo como um dos principais agressores que evocava o
perigo de guerra na Europa: "Um pedaço da Polónia foi o osso que a Czarina atirou à
Prússia para que pudesse ser discretamente colocado na cadeia russa durante um século.
(...) Nenhum roubo, nenhum ato de violência, nenhuma opressão por parte do czarismo que
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não tenha sido realizado sob o pretexto do esclarecimento, do liberalismo, da libertação dos
povos" (MEW, Volume 22, páginas 22 e 23). O que mais é hoje a mensagem americana de
"paz" do "mundo civilizado na luta contra o terrorismo em defesa da democracia ocidental",
com a qual eles têm ensaboado o mundo inteiro, incluindo todas as outras grandes
potências! Poderíamos enumerar muitos exemplos de imperialistas que utilizam os mesmos
meios na sua luta pelas suas esferas de influência, pelo que os imperialistas atiraram um
pedaço de solo árabe aos sionistas para se tornarem o seu cão da cadeia mais agressivo
durante 50 anos para proteger o roubo de petróleo imperialista. Também "o surto da
Revolução Francesa foi um novo golpe de sorte para Catarina". Longe de ter medo da
propagação de ideias revolucionárias à Rússia, viu nela apenas uma nova oportunidade de
tornar os Estados europeus inimigos entre si, para que a Rússia pudesse ter mão livre"
(ibidem, pág. 24). Também através do czar Alexandre "a Europa estúpida foi feita de tola de
uma forma inacreditável". (...) As tentativas de restabelecer as condições pré-revolucionárias
provocaram um alvoroço entre a burguesia de todo o Ocidente: Em França e na Alemanha
estava a fermentar, em Espanha e Itália eclodiu uma revolta aberta. A diplomacia czarista
teve a sua mão em todas estas conspirações e revoltas; não que as tivesse feito ou mesmo
contribuído significativamente para os seus sucessos atuais. Mas o que podia fazer, através
dos seus agentes oficiais, para causar discórdia na sua própria casa aos seus legítimos
aliados, fê-lo. No entanto, ela protegeu diretamente os elementos rebeldes do Ocidente (...)
Tudo isto não impediu que o iluminado czar Alexandre, (...) condenasse aparentemente a
revolta grega, ao mesmo tempo que fomentava a mesma revolta (...) A diplomacia russa já
tinha sobrevivido a tantas revoluções da Europa Ocidental, não só sem danos mas também
com lucro direto, que pôde acolher o surto da Revolução de Fevereiro de 1848 como um
acontecimento extremamente favorável" (ibidem, página 31). O Czar Nicholas "mandou os
seus exércitos invadir a Hungria, esmagando os exércitos húngaros com força superior e
selando assim a derrota da revolução europeia. (...) Não só a Hungria, mas toda a Europa
ficou aos pés do Czar, diretamente em resultado da revolução. A diplomacia russa não tinha
razão em ser secretamente entusiástica em relação às revoluções no Ocidente? (ibidem,
páginas 35 e 36). Em princípio, nada mudou nesta diplomacia de ladrões em comparação
com o tempo do Czar, apenas os meios se tornaram muito mais sofisticados e o saque e as
suas vítimas ainda mais gigantescos - mas o mesmo aconteceu com as forças da revolução:
"Este tipo de diplomacia só é possível enquanto o povo permanecer absolutamente passivo,
não tiver outra vontade senão a do governo, nenhuma profissão como soldados e impostos
para assegurar a implementação dos objetivos dos diplomatas. Assim que a Rússia tem um
desenvolvimento interno e, portanto, lutas internas (...) a política russa de conquista até
agora é coisa do passado (...) A guerra tinha provado que a Rússia (...) precisava de uma
grande indústria, já por razões militares. Assim, o governo iniciou a criação de uma classe
capitalista russa (ibid., página 38) e, ao mesmo tempo, criou com ela não só os seus
próprios coveiros - o proletariado russo ocidentalizado - mas com ele à frente do exército do
proletariado mundial, que começou a conquistar o mundo com a Revolução de Outubro. (...)
A revolução que parou na fronteira polaca em 1848 está agora a bater à porta da Rússia e, no
seu interior, tem aliados suficientes apenas à espera da oportunidade de abrir a porta. (...) E
assim o Ocidente estaria em condições de lidar com a sua atual tarefa histórica sem ser
perturbado pela distração e interferência estrangeiras; com o conflito entre o proletariado e a
burguesia e com a transferência da sociedade capitalista para a socialista. (...) Estes são os
pontos em virtude dos quais o Ocidente da Europa em geral, e o Partido dos Trabalhadores
da Europa Ocidental em particular, está interessado, muito profundamente, na vitória do
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partido revolucionário russo e no derrube do absolutismo czarista. A Europa desliza para
baixo como se estivesse num plano inclinado e com velocidade crescente, em direção ao
abismo de uma guerra mundial de dimensão e intensidade sem precedentes. Só uma coisa
pode impedi-lo: uma mudança de sistema na Rússia. Não pode haver dúvidas de que terá de
chegar dentro de alguns anos. Que venha a tempo, antes que o inevitável aconteça" (ibidem,
p. 39, 44, 47 e 48). Engels escreveu isto em 1890 - que previdência! Apoiar o poder mais fraco
contra o mais forte, a fim de capitalizar a neutralização resultante das próprias forças como
terceiros - esse é um meio conhecido e comprovado. Para envolver os concorrentes numa
guerra ou numa guerra civil a fim de melhorar o próprio ponto de partida para o domínio
mundial, nada mudou até hoje nesta grande política de poder. Assim, o imperador alemão
também deixou Lenin viajar pela Alemanha sem obstáculos, a fim de ganhar uma mão livre
para enfraquecer o Império Czarista com a vitória da Revolução Russa. Mas com esta
convicção errada, ele estava apenas a cavar a sua própria sepultura. Com a Revolução de
Outubro, o proletariado mundial começou a transformar a guerra na sua própria libertação. O
tempo em que a classe trabalhadora está a retirar o carvão do fogo nos campos de batalha
da burguesia termina com a época da revolução socialista.
Para começar uma guerra, disse uma vez Engels, é "uma brincadeira de criança. Mas uma
vez que começou, sair dela é uma zombaria fora de qualquer cálculo" (MEW, Volume 22,
página 9) que quebrou o pescoço de muitos atacantes de blitzkrieg. “A paz só existe graças
à revolução sem fim na tecnologia do armamento, que ninguém pode preparar para a guerra,
e graças ao medo de todos das hipóteses absolutamente incalculáveis do agora ainda
possível na guerra mundial. Só uma coisa pode ajudar: uma insurreição provocada pela
brutalidade governamental e esmagada com dupla e tripla brutalidade, um estado geral de
sítio e novas eleições sob o horror. Também isso só poderia conseguir um adiamento de
alguns anos. Mas é o único remédio - e sabemos que Bismarck é uma daquelas pessoas que
estão satisfeitas com quaisquer meios. E o Wilhelm não disse também: "Ao mínimo de
resistência, vou acabar com tudo? E, por conseguinte, este meio é certamente utilizado. (...)
Violações, arbitrariedades policiais, infâmia judicial, tudo saltou sem efeito [contra os
disciplinados trabalhadores sociais-democratas alemães - nota do autor], a cada vez maior
coluna de ataques avançou e avançou cada vez mais rapidamente, até agora está ali, o
segundo partido mais forte do Reich. E aí os trabalhadores alemães iriam estragar o seu
próprio jogo ao deixarem-se tentar num putsch sem esperança, apenas para salvar Bismarck
da agonia da morte? No momento em que a sua própria coragem, que é sobretudo louvável,
é apoiada pela interação de todas as circunstâncias externas, quando toda a situação social
e política, quando até todos os seus inimigos têm de trabalhar para a social-democracia
como se fossem pagos por ela - nesse momento a disciplina, o autocontrolo deveria falhar e
nós próprios deveríamos atirar-nos para a espada que nos é apontada? Nunca mais. A Lei
Socialista treinou demasiado bem os nossos trabalhadores para isso; temos demasiados
soldados velhos nas nossas fileiras para isso, e entre eles demasiados que aprenderam a
esperar a chuva de balas de arma em arma até o momento em que o ataque está maduro"
(ibidem, pp. 9-10).
Engels previu que a guerra, uma vez deflagrada, acabaria por conduzir ao colapso da ordem
de exploração, mas "com que sacrifícios! Com que tensão geral - e depois de quantas voltas
e reviravoltas!" (Carta da Engels à Bebel, 23-25 de Outubro de 1986). Engels reconheceu nas
"guerras localizadas" uma fase temporária bem como introdutória à guerra mundial, que
conduziria ao colapso do sistema capitalista no globo. Mas ele não fez depender o sucesso
da revolução da guerra. Pelo contrário, ele via a guerra como uma terrível desgraça para os
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trabalhadores, que lhes exigiria sacrifícios inéditos e desfaria aquilo por que o movimento
operário já tinha lutado: "Isto é certo, a guerra iria, antes de mais, fazer recuar o nosso
movimento por toda a Europa, destruí-lo totalmente em muitos países, alimentar o
chauvinismo e o ódio nacional e, certamente, oferecer-nos apenas que, entre as muitas
possibilidades incertas, que após a guerra teríamos de recomeçar do zero, mas em terreno
infinitamente mais favorável do que ainda hoje". (Carta a Bebel de 13 de Setembro de 2001).
/14 de Setembro de 1986). "O próprio inimigo está lutando e está condenado a lutar por nós"
(MEW, Volume 21, página 258, "No 15º aniversário da Comuna de Paris"). Qual é a
"perspectiva quando o sistema de licitação mútua em armamentos de guerra, levado ao
extremo, dá finalmente os seus inevitáveis frutos" [MEW, Volume 21, página 351] "Quando
eles [os belicistas - nota do autor] libertaram os poderes que não serão capazes de conter,
pode acontecer o que quiserem: no final da tragédia estão arruinados e a vitória do
proletariado já está alcançada ou é inevitável" (ibid.).
E, numa carta a Bebel de 11-12 de Dezembro de 1884 (MEW, Volume 36, página 253), Engels
baseou a sua análise do papel do exército na revolução proletária nas seguintes hipóteses:
"Agora, porém, as coisas podem ser diferentes na Alemanha, e por razões militares. Na
situação atual, o impulso vindo do exterior não pode ser diferente do que vem da Rússia. Se
não vier da Rússia, o ímpeto virá da Alemanha; a revolução só pode vir do exército. "Um
povo desarmado contra um exército moderno é uma força militar que desaparecerá".
E acrescentou numa carta a Paul Lafargue, em 21 de Dezembro de 1884:
" (...) Na Alemanha há demasiados soldados e oficiais subalternos pertencentes ao Partido
para pregar a insurreição com a mínima hipótese de sucesso. Eles sabem que a
desmoralização (do ponto de vista burguês) deve ser difundida precisamente nas fileiras do
exército; nas condições da tecnologia de guerra moderna (armas de fogo rápido, etc.), a
revolução deve vir do exército. Connosco, pelo menos, começará desta forma. Ninguém
sabe melhor do que o governo como o número de conscritos socialistas cresce de ano para
ano". (MEW, Volume 36, página 255).
E Engels também salientou: "O apoio de um exército regular é hoje absolutamente
necessário para a continuação de qualquer guerra irregular ou guerra de insurreição
[insurreição = revolta - nota do autor] contra um poderoso exército regular" (MEW, Volume 9,
página 445). Assim, foi mais fácil para o movimento de libertação antifascista da Albânia,
entre outras coisas, através da grande guerra patriótica travada pelo Exército Vermelho
contra o fascismo, construir um exército regular contra as forças de ocupação alemãs e
estabelecer a ditadura do proletariado através de uma revolução popular. A invasão da
Alemanha pelo Exército Vermelho também criou a possibilidade do socialismo alemão, mas
os revisionistas impediram a classe trabalhadora alemã de construir o socialismo e um
exército socialista em solo alemão, pelo que o Exército Popular Nacional degenerou apenas
num exército vassalo do Exército Soviético social imperialista. A revolução não pode ser
importada, a classe trabalhadora deve criar o seu próprio exército de libertação, deve
desintegrar o exército burguês e ganhar os seus soldados para construir um exército
vermelho, e isto em todos os países capitalistas do mundo. Só assim os departamentos do
Exército Vermelho Mundial poderão ser centralizados e destacados para a revolução
socialista mundial contra o poderoso exército regular do imperialismo mundial. Sem um
exército regular do proletariado mundial, a revolução socialista mundial não pode vencer o
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poderoso exército regular do imperialismo mundial. "Nas condições da tecnologia de guerra
moderna, a revolução deve começar pelo exército" (Engels, MEW, Volume 9, página 255).
"Parto da premissa", escreveu Engels em 1893, "de que o sistema de exércitos permanentes
em toda a Europa é levado ao extremo, num grau em que deve ou arruinar economicamente
o povo através da carga militar ou degenerar numa guerra geral de aniquilação, a menos que
os exércitos permanentes sejam transformados no tempo numa milícia baseada no
armamento geral do povo (...). ) Estou apenas a tentar afirmar que, de um ponto de vista
puramente militar, não há absolutamente nada que impeça a abolição gradual dos exércitos
permanentes; e que se esses exércitos se mantiverem, não é por razões militares mas por
razões políticas, por outras palavras, que o exército deve, numa palavra, proteger não tanto
contra o inimigos mas contra o inimigo interior" (Engels, MEW, Volume 22, página 371). Hoje
falamos do exército internacional de guerra civil, que deveria proteger não só o "inimigo
interno", ou seja, o proletariado de um país, mas também o inimigo interno de todos os
outros países, ou seja, todo o proletariado mundial, a fim de proteger não só a burguesia de
um único país, mas também a burguesia mundial de todos os países no seu conjunto da
revolução socialista mundial.
A Engels sempre enfatizou a escolha do caminho mais curto para a revolução com o mínimo
de sacrifícios. A burguesia precisa da guerra para impedir a revolução. O proletariado
precisa de paz para reunir e organizar as suas forças para derrubar o capitalismo. Em Março
de 1987, numa carta dirigida a Schlüter, ele comentou: "A nossa luta é uma guerra de cerco,
e enquanto as trincheiras se afastarem constantemente, vai correr bem. Já estamos perto do
segundo paralelo, onde podemos instalar as baterias de desmantelamento e silenciar as
armas inimigas; e, uma vez atingido o ponto em que o cerco não esteja sitiado por uma
guerra mundial, podemos também calcular os alvos, onde podemos instalar as baterias de
escova na crista do glaciar, abrir fendas e fugir para a cobertura. Até lá, porém, a lenta e
silenciosa progressão dos trabalhos de cerco é a melhor salvaguarda contra tempestades
prematuras e baixas desnecessárias" (MEW, Volume 36, página 632). Apaixonadamente,
Engels sempre apelou para evitar que o proletariado mundial abrisse primeiro o seu caminho
para o socialismo mundial através de um mar de sangue e lágrimas sem derramar água
sobre os moinhos do pacifismo burguês. Engels deu muitos conselhos para a luta dos
proletários contra o militarismo e os preparativos de guerra da classe dominante. E elaborou
uma tática proletária em questões de guerra e paz. Nisto incluiu também o papel especial
dos soldados e camponeses como aliados na luta contra o Estado militar e a favor da
revolução socialista. Destacam-se as observações de Engels sobre a "Guerra Camponesa
Alemã" (1870), que também guiou Lenine na vitoriosa Revolução de Outubro. A Revolução
de Novembro alemã, por outro lado, falhou, até porque o papel dos camponeses como
aliados da revolução foi subestimado. Sem pão, a classe trabalhadora é demasiado fraca
para virar a arma revolucionária contra os capitalistas. Engels chamou à inclusão dos
camponeses na luta de classes proletárias "a tarefa mais urgente do movimento operário
alemão" (MEW, Volume 16, página 400). Quem nada aprender aqui com a questão
fundamental da terra e do solo de Engels, falhará na revolução mundial. O abastecimento do
exército mundial proletário deve ser assegurado pelos camponeses de todo o mundo.
As obras militares de Engels refutaram a conceção de muitos teóricos militares burgueses
acerca da imutabilidade e da eternidade dos princípios da arte da guerra. Ao expor as
regularidades dialéticas inerentes à estratégia e à tática, Engels demonstrou que as regras
estratégicas e táticas que eram vantajosas em certas condições históricas sofriam a falência
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quando aplicadas numa situação alterada. Assim, numa carta a Marx, em 7 de maio de 1852,
ele escreveu: "O livro de Willisens deveria ser chamado: “Filosofia da Grande Guerra".
Escusado será dizer que a coisa contém mais filosofia do que ciência de guerra (...). O que
se pode dizer sobre uma ciência da guerra que começa com o conceito de arte em geral,
depois prova que a arte de cozinhar é também uma arte, depois passa a discutir a relação
entre arte e ciência e, finalmente, deixa todas as regras, relações, possibilidades da arte da
guerra serem absorvidas na Sentença Única Absoluta de que o mais forte deve sempre
vencer o mais fraco!” (MEW, volume 28, página 71).
Engels apresentou o desenvolvimento da arte da guerra como um todo como um processo
complicado e progressivo de perfeição gradual. Ele revelou a estreita interdependência dos
diferentes lados deste processo. No seu trabalho, Engels mostrou o papel da interação dos
vários tipos de armas e a interdependência do seu desenvolvimento histórico. Os artigos da
Engels abrangem as mais diversas áreas dos assuntos militares. Tratam dos problemas de
formação, organização e armamento dos exércitos, do seu recrutamento e treino, da
liderança das forças armadas, da estratégia e tática, da organização e tática dos vários
ramos do exército e da marinha, da construção de fortificações, do material e equipamento
das tropas, do seu aquartelamento e descanso. A Engels prestou a maior atenção à técnica
da guerra. Utilizando inúmeros exemplos, Engels revelou a influência revolucionária que as
descobertas técnicas mais importantes - a invenção da pólvora, a aplicação e perfeição das
armas de fogo, os progressos da ciência da artilharia e da engenharia de guerra, a utilização
da máquina a vapor na marinha - tiveram no desenvolvimento das forças armadas e na arte
da guerra. A dependência das táticas de guerra da tecnologia bélica, as inevitáveis
mudanças nas formas táticas de combate em resultado da emergência de novos tipos de
armamento de massas, é, como Engels provou nos seus artigos, uma das leis que refletem a
influência do desenvolvimento económico da sociedade e o crescimento das suas forças
produtivas na arte da guerra. Karl Marx observou: "A nossa teoria sobre a determinação da
organização do trabalho através dos meios de produção revela-se mais brilhante do que na
indústria de abate de homens?” (MEW, Volume 31, Página 234, Carta a Engels). No entanto,
Engels não atribuiu as leis da luta armada apenas à influência da tecnologia de guerra nos
tipos de combate. A condição deste ou daquele exército, a sua capacidade de combate, é,
como sublinhou, determinada sobretudo pelo sistema social e político, pelas condições
sociais em que foi criado e opera. As qualidades de combate deste ou daquele exército são
determinadas não só pelo seu armamento, mas também pela sua composição, pelas forças
sociais a partir das quais foi recrutado, pelo grau da sua formação militar, pelo nível do seu
Isto é determinado pela consciência e pela atitude moral dos seus combatentes, que
dependem, em muitos aspetos, do caráter das guerras. Engels atribuía grande importância
ao espírito de combate do exército. No momento decisivo do confronto dos adversários, "o
elemento moral, a bravura (...) é imediatamente transformado em violência material" (Engels,
MEW, Volume 14, página 307). Engels menciona também os fatores que são eficazes no
combate: a influência do terreno, a presença de reservas, o carácter operacional do alto
comando, a arte do comandante e o papel dos soldados e das massas. O papel do
comandante, salientou Engels, consiste na sábia aplicação das formas e métodos de guerra
e combate que são dados pelo desenvolvimento histórico objetivo das forças armadas, bem
como na utilização adequada dos novos meios técnicos e das mudanças na composição e
qualidade de combate dos exércitos que surgem sob a influência de mudanças na ordem
social. Engels opôs-se ao culto e idealização dos comandantes caraterísticos da
historiografia burguesa e até notou nas atividades os maiores traços de limitação e
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contradição que tinham as suas raízes na classe. Nas suas obras militares, Engels analisou
as experiências de toda a história das guerras de todos os povos, principalmente no período
pré-monopolista, delineando todas as suas contribuições para a ciência militar geral e para a
arte da guerra. O período monopolista, de armas de destruição maciça, como a bomba
atómica, de armas automáticas, controladas por computador e altamente técnicas, não era,
evidentemente, conhecido da Engels nessa altura. Assim, não se pode transferir
mecanicamente todas as contribuições para a ciência militar até aos dias de hoje, uma vez
que hoje mudámos as condições.
É o grande mérito de Engels ter levantado e elaborado a questão da resistência nacional na
guerra contra um conquistador estrangeiro, a guerra do povo, o movimento partidário e as
formas e métodos de mobilização das forças populares contra o agressor. Assim, apelou ao
proletariado italiano para que não se limitasse às formas tradicionais de luta contra as
tropas regulares austríacas, mas passasse às revoltas em massa e travasse uma guerra de
guerrilha revolucionária pan-nacional. E assim, com base nos ensinamentos de Engels, o
proletariado mundial deve desenvolver uma nova forma de luta e liderar uma guerra de
guerrilha internacional - juntamente com os povos subjugados - a fim de pôr fim à servidão
do imperialismo mundial para sempre.
Engels foi mesmo da opinião: "A história das maiores batalhas do mundo parece provar que
a ação defensiva é a mais segura quando o exército atacado tem resistência suficiente para
resistir obstinadamente até que o fogo dos agressores diminua, até que o esgotamento e a
reação do agressor se instale, e depois, por sua vez, pode passar à ofensiva e ao ataque. No
entanto, havia apenas alguns exércitos ou mesmo povos raros com a capacidade de travar
tais batalhas" (Engels, "Attack", MEW Volume 14, página 69). Esse exército era o Exército
Vermelho de Estaline. Um povo assim era o povo soviético. Tal batalha foi a Batalha de
Estalinegrado. Uma cidade [anteriormente chamada Zarizyns] que deve o seu novo nome
glorioso a quem a defendeu com sucesso contra os Guardas Brancos durante a Guerra Civil
como ponto-chave na frente sul, não só abastecendo de alimentos as cidades russas
famintas, mas também salvando o petróleo caucasiano do inimigo. Os revisionistas
Khrushchevistas não tinham nada mais urgente a fazer do que mudar o honorável nome de
Estalinegrado para Volgograd - mas o nome Estalinegrado é indelével. O proletariado
revolucionário russo, que, com razão, deu nome a esta cidade, juntamente com o
proletariado mundial, não se poupará a sacrifícios para um dia recuperar esta cidade
socialista, outrora orgulhosa, com o seu nome honroso e limpar a máfia que ali se
estabeleceu.
Marx e Engels consideraram a questão nacional como uma componente da revolução
europeia e opuseram-se ao chauvinismo e a todas as formas de ideologia nacionalista.
Partindo do ponto de vista superior, internacionalista, em cujo interesse o movimento
nacional deste ou daquele povo era liderado, cuja arma representava objetivamente,
distinguiram entre nações opressoras e oprimidas.
Ao avaliar esta posição, Lenine escreveu que era a única correta, "porque em 1848 havia
razões históricas e políticas para distinguir entre nações 'reacionárias' e nações
democráticas revolucionárias. Marx tinha razão quando condenou a primeira e tomou partido
pela segunda. O direito à autodeterminação é uma das exigências da democracia, que deve,
naturalmente, estar subordinada aos interesses gerais da democracia. Em 1848 e nos anos
seguintes, estes interesses gerais exigiam antes de mais nada a luta contra o czarismo"
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(Lenine, Volume 22, página 139 russo). "Nós, os proletários, já vimos dezenas de vezes
como a burguesia trai os interesses da liberdade, da pátria, da língua e da nação quando o
proletariado revolucionário se lhe opõe. Vimos como a burguesia francesa desertou para os
prussianos no momento da mais severa subjugação e humilhação da nação francesa, como
o governo de defesa nacional se tornou o governo da traição, como a burguesia da nação
oprimida chamou os soldados da nação opressora para ajudar a nação opressora a derrubar
os seus compatriotas, os proletários, que se atreveram a estender a mão pelo poder"
(Lenine, Volume 6, página 460).
"Nações que outrora [por exemplo, França, Inglaterra, Alemanha na época de Marx e Engels nota do autor] lutaram pela sua libertação tornaram-se nações opressoras, nações de roubo
imperialista, em pé na 'véspera da queda do capitalismo"(Lenine, Volume 23, página 29).
E, entretanto, isto inclui as nações do roubo imperialista social!
Em relação à Irlanda, Lenine escreveu sobre Marx:
"Marx exigiu a separação da Irlanda da Inglaterra - 'embora a federação possa vir
imediatamente após a separação' - não do ponto de vista da pequena utopia burguesa do
capitalismo pacífico, não da 'justiça para a Irlanda'' [ver Marx, Engels, Werke Volume 31, pp.
222, 229 e 376 e no Volume 32, p. 414 - nota], mas do ponto de vista dos interesses da luta
revolucionária do proletariado dos opressores, ou seja, da nação inglesa contra o
capitalismo. Era precisamente o internacionalismo do proletariado inglês que tinha de
permanecer uma frase hipócrita se este proletariado não exigisse a secessão da Irlanda [ver
também a comparação da atitude do proletariado sueco com a secessão da Noruega em
1905 - ver Lenine, Volume 23 "Uma Caricatura do Marxismo"]. Sem nunca ser um defensor
dos pequenos Estados, do desmembramento do Estado em geral, do princípio federalista,
Marx considerou a separação da nação oprimida como um passo para a federação consequentemente, não para o desmembramento, mas para a concentração, para a
concentração política e económica, mas para a concentração com base no democratismo.
Do ponto de vista do Gen. P. [abreviatura de Parabellum = K. Radek - nota do autor], “Marx
provavelmente liderou uma "luta ilusória" ao apelar à separação da Irlanda. Mas, na
realidade, só esta exigência era o programa consistentemente revolucionário, só ela
correspondia ao internacionalismo, só ela representava a concentração de uma forma não
imperialista. (...) O socialista de uma nação opressora que não propaga a separação das
nações oprimidas em paz e guerra não é um socialista e não um internacionalista, mas um
chauvinista. (...) Tal como Marx, em 1869, apelou à separação da Irlanda, não ao
desmembramento, mas à continuação da união livre da Irlanda com a Inglaterra, não à
"justiça para a Irlanda", mas do ponto de vista dos interesses da luta revolucionária do
proletariado inglês, também nós consideramos a recusa dos socialistas russos em exigir o
direito à autodeterminação das nações no sentido acima desenvolvido como uma traição
direta à democracia, ao internacionalismo, ao socialismo” (Lenine, Volume 21, páginas 417 e
421).
A questão da defesa da pátria era muito diferente no tempo de Marx e Engels do que no
tempo de Lenine:
"O Manifesto Comunista afirma que os trabalhadores não têm pátria. "E com razão.” Mas não
se limita a dizer isso. Diz também que o proletariado tem um papel especial a desempenhar
na formação dos Estados-nação. Se pegarmos na primeira tese (os trabalhadores não têm
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pátria) e esquecermos a sua ligação com a segunda (os trabalhadores constituem-se a si
próprios nacionalmente como uma classe, mas não no sentido da burguesia), isso é
fundamentalmente errado. Então qual é esta ligação? Na minha opinião, é precisamente o
facto de, no movimento democrático (numa altura, numa situação tão concreta), o
proletariado não poder recusar-se a apoiar o movimento democrático (e consequentemente,
a defesa da pátria numa guerra nacional). Marx e Engels afirmaram no "Manifesto
Comunista" que os trabalhadores não têm pátria. Mas o mesmo Marx apelou à guerra
nacional mais do que uma vez. (...) Foram Marx e Engels tolos quem disse isto hoje e outra
coisa amanhã? Não. Na minha opinião, o reconhecimento da "defesa da pátria" na guerra
nacional está em perfeita consonância com o marxismo" (Lenine, Cartas, Volume IV, páginas
326-327). Por conseguinte - como Lenine ensina - não se deve usar a citação do Manifesto
Comunista ao ponto de rejeitar as guerras nacionais, porque ao fazê-lo se deixa o solo do
marxismo. "A pátria é um conceito histórico. A pátria na época, ou mais precisamente:
durante a luta para se livrar do jugo nacional - isso é uma coisa. É algo mais numa altura em
que os movimentos nacionais estão muito atrasados" (ibid., p. 326). Assim, devemos
distinguir, em princípio, entre a defesa da pátria no período das revoluções democráticoburguesas, quando Marx e Engels lutaram, e a defesa da pátria no período das guerras
imperialistas, no período em que Lenine lutou, e quando Lenine definiu a questão da defesa
da pátria como uma "questão cardeal política durante a guerra imperialista" (Lenine, volume
22, página 319).
"Na guerra imperialista de 1914-1917, entre duas coligações imperialistas, devemos ser
contra a "defesa da pátria", porque em primeiro lugar, o imperialismo é a véspera do
socialismo; em segundo lugar, a guerra imperialista é uma guerra de ladrões pelos
despojos; em terceiro lugar, em ambas as coligações há um proletariado progressista; em
quarto lugar, em ambas a revolução socialista amadureceu. Nós, portanto, somos contra a
"defesa da pátria", é tudo!" (Lenine, Volume 35, página 250; Janeiro de 1917).
[É importante notar que Lenine enfrentou então a chamada "defesa patriótica revolucionária"
dos revolucionários sociais pouco antes da Revolução de Outubro como uma corrente de
massas invulgar que uniu a grande maioria do povo contra os bolcheviques - nota do autor],
que só se pode defender a pátria na guerra imperialista travando uma guerra civil que
acelera a eliminação do domínio da classe capitalista e é coroada com a vitória da revolução
socialista, e nada mais!
Foram os oportunistas da Segunda Internacional ("Os prisioneiros da burguesia" Lenine,
Volume 21, página 25) que adaptaram o internacionalismo ao nacionalismo burguês para que
os trabalhadores de um país disparassem contra os trabalhadores do outro país em nome da
defesa nacional!
"Não se pode falar da pátria - respondamos aos oportunistas - e ignorar o caráter histórico
concreto da guerra. Esta guerra é uma guerra imperialista, ou seja, uma guerra na época do
capitalismo altamente desenvolvido, na época final do capitalismo. A classe trabalhadora
deve primeiro "constituir-se como uma nação" - é o que declara o "Manifesto Comunista", ao
mesmo tempo que aponta os limites e as condições em que reconhecemos a nacionalidade
e a pátria como formas necessárias da ordem social burguesa e, consequentemente, da
pátria burguesa. Os oportunistas distorcem esta verdade transferindo o que é verdade sobre
o período da emergência do capitalismo para a sua época final. Mas desta época, das tarefas
do proletariado na luta pela destruição, não do feudalismo mas do capitalismo, o Manifesto
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Comunista afirma claramente: "Os trabalhadores não têm pátria". O movimento socialista
não pode vencer no velho quadro da pátria. Produz novas e mais elevadas formas de
coexistência humana em que as necessidades legítimas e as aspirações progressivas das
massas trabalhadoras de cada nacionalidade são satisfeitas pela primeira vez na unidade
internacional, com a eliminação das actuais barreiras nacionais. As atuais tentativas da
burguesia de separar e dividir os trabalhadores por hipócrita invocação da "defesa
patriótica" serão respondidas pelos trabalhadores conscientes da classe com tentativas
sempre novas e repetidas de estabelecer a unidade dos trabalhadores de diferentes nações
na luta pela derrubada do domínio da burguesia de todas as nações" (Lenin, Werke Volume
21, pp. 25-26).
"Não somos "de todo" contra a "defesa da pátria", mas contra o facto de este Slogan
fraudulento ser utilizado para encobrir a atual guerra imperialista" (Lenine, Volume 23,
página 7). "A defesa da pátria não é (...) de forma alguma uma mentira numa (...) guerra
revolucionária" (Lenine, Volume 23, página 12). "Cada guerra de qualquer significado é
preparada com uma mão longa. Quando se prepara uma guerra revolucionária, os
democratas e os socialistas não têm medo de declarar antecipadamente que são a favor da
"defesa da pátria" nessa guerra. No entanto, quando se prepara uma guerra reaccionária,
nem um único socialista opta por dizer antecipadamente, isto é, antes de declarar a guerra,
que é a favor da "defesa da pátria" nessa guerra. Marx e Engels não tiveram medo de apelar
ao povo alemão para a guerra contra a Rússia em 1848 e 1859". (Lenine, volume 23, página
202).
Porque Junius [pseudónimo de Rosa Luxemburgo - nota do autor] não defendia este ponto
de vista, mas aplicava injustificadamente as antigas táticas marxistas da época de Marx e
Engels à situação alterada de uma guerra imperialista, Lenin criticou-o da seguinte forma:
"Quando Junius diz que a luta de classes é o melhor meio contra uma invasão, ele aplica
apenas metade da dialética de Marx, ele dá um passo no caminho certo, mas desvia-se
imediatamente dele. A dialética de Marx exige uma análise concreta da respetiva situação
histórica. Que a luta de classes é o melhor meio contra uma invasão - isto é verdade tanto
em relação à burguesia, que derruba o feudalismo, como em relação ao proletariado, que
derruba a burguesia. Precisamente por ser correto em relação a qualquer opressão de
classe, é demasiado geral e, por conseguinte, insuficiente para o caso específico em apreço.
A guerra civil contra a burguesia é também uma forma de luta de classes, e só esta forma de
luta de classes libertaria a Europa (toda a Europa, e não apenas um país) do perigo de
invasão. A "Grande República Alemã", se tivesse existido nos anos 1914-1916, teria travado
uma guerra igualmente imperialista" (Lenine, Volume 22, página 322).
Hoje estamos a falar da guerra civil internacional contra a burguesia mundial como uma
espécie de luta de classe internacional para libertar o mundo inteiro e não apenas a Europa
do perigo de invasão. Mesmo à escala mundial, a dialética marxista não deve ser aplicada
apenas a meio caminho, como fazem hoje os neo-revisionistas, mas devemos travar hoje
contra eles a mesma luta de princípio que Lenine travou contra Rosa Luxemburgo nessa
altura.
E Lenine, como aqui, sempre se referiu ao método fundamental de Marx e Engels sobre
como abordar a história de uma forma marxista: "Todo o espírito do marxismo, todo o seu
sistema exige que cada tese seja considerada apenas a) historicamente; b) apenas em
conexão com outros; c) apenas em conexão com as experiências concretas da história"
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(ibidem, p. 326). Isto também é particularmente verdadeiro para a tese da defesa da pátria,
porque se aplicarmos esta tese ao presente, o imperialismo americano não justifica as suas
guerras globalizadas de roubo apenas com a argumentação mendaz da "defesa da pátria"
(como ainda era prática comum na Primeira Guerra Mundial - isso seria demasiado
transparente!), mas sobretudo com a "defesa do mundo civilizado contra o terrorismo", ou
seja, na realidade não só com a defesa nacional mas também com a defesa internacional do
capital contra a luta de classes internacional de todo o proletariado mundial e não só contra
a luta de classes do proletariado de um único país. No que diz respeito aos países
imperialistas, nós, marxistas-leninistas, já não falamos da defesa da pátria, mas apenas da
sua frase mediativa de grande chauvinismo de poder. A transição revolucionária da "pátria"
capitalista/revisionista, já ultrapassada e ultrapassada, para o socialismo está na ordem do
dia. Uma alavanca importante e indispensável para a libertação social é também a defesa
dos interesses nacionais dos proletários de todos os países e dos povos revolucionários
contra o cosmopolitismo imperialista. Os povos revolucionários e o proletariado mundial
defendem os interesses vitais das nações subjugadas, sobre as quais o imperialismo
mundial desafia violentamente, espezinha-as e destrói-as. Nunca as classes oprimidas e
exploradas de todo o mundo renunciarão às suas tradições nacionais, à sua cultura
nacional, nunca sacrificarão a sua pátria ao imperialismo, nem ao "seu" nem a um
estrangeiro. Lutarão por eles e defendê-los-ão contra o imperialismo, libertando-se
revolucionariamente do imperialismo, derrubando o imperialismo e criando a sua própria
nação, a nação socialista. O internacionalismo proletário não significa o abandono da
questão nacional, mas sim a sua solução. Só no sentido do internacionalismo proletário é
que a defesa da pátria deve ser entendida e não como uma justificação para a exploração e
opressão de outros países, incluindo os do interior do próprio país. Se olharmos para a
defesa da pátria do ponto de vista dos proletários de todos os países e, especialmente, do
ponto de vista do proletariado mundial, ela pode ser defendida. Os países
capitalistas/revisionistas atuam, portanto, "apenas" na defesa da futura pátria socialista e no
apoio internacionalista atual à defesa da pátria de todos os povos oprimidos e dependentes,
na solidariedade com as suas guerras nacionais de libertação, na ajuda proletária na defesa
do seu direito de autodeterminação, do direito ao desapego e à reunificação - contra as
nações opressoras e imperialistas. Os marxistas-leninistas deixam de ser marxistasleninistas quando defendem qualquer nação opressiva e imperialista - mesmo a sua
"própria" - ou mesmo todo o sistema imperialista mundial de nações opressivas. Qualquer
manto neo-revisionista não seria, na realidade, mais do que a defesa do social-chauvinismo.
E assim, mesmo a defesa dos países revisionistas (=capitalistas!), velada na justificação
marxista-leninista/anti-imperialista, não é nada mais do que o neo-revisionismo. O que nós
marxistas-leninistas defendemos num país revisionista é a luta de libertação nacional e
social da classe trabalhadora contra o revisionismo, é a guerra civil e a revolução proletária
e socialista!
O proletariado revolucionário mundial defende hoje os explorados e oprimidos de todo o
mundo contra o imperialismo mundial e as suas guerras imperialistas globalizadas,
liderando a luta globalizada de todo o mundo explorado e oprimido pela libertação do
imperialismo mundial. Só a este respeito, a questão da defesa da pátria está hoje
intimamente ligada à questão da defesa mundial, se a questão se internacionalizou, já não
pode ser separada da ligação com a luta de classes globalizada.
A defesa mundial é puro engano, se se conceder a todas as "Grandes" Potências o direito e
o dever de "salvar" em conjunto a civilização mundial. Propagá-lo também "em nome do
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marxismo-leninismo" é um escárnio do internacionalismo proletário que não pode ser
ultrapassado por mais nada. Permitir e aprovar, em nome da defesa mundial, que alguns
trabalhadores do mundo disparem contra outros trabalhadores do mundo é puro
Kautskyanismo ao quadrado, é o ultra-imperialismo de Kautsky do pior tipo. Nada no mundo
pode justificar que os trabalhadores disparem contra os trabalhadores! A defesa mundial
das nações, "grandes" potências, de hoje nada mais é do que a defesa dos seus direitos
comuns ao saque da pilhagem do mundo inteiro.
A defesa do mundo só não é uma fraude, se essa defesa for liderada por uma guerra
internacional revolucionária do proletariado mundial contra a guerra imperialista globalizada,
pela qual (e só pela qual) a defesa de todas as pátrias do mundo, a defesa da pátria de todos
os povos do mundo, a defesa mundial pode realmente ser garantida. Esta é a situação atual
com a (formulação globalizada da) questão da defesa da pátria. E, a dada altura, esta
questão já não poderá ser colocada da forma como a temos de colocar hoje, porque muda
ao longo da história mundial. A dada altura - e isto pode ainda demorar muito, muito tempo! deixará de ser possível utilizar as táticas de hoje, porque então já estarão historicamente
ultrapassadas, porque as nações socialistas defensoras se terão fundido e crescido juntas
numa única nação mundial socialista. Só se pode defender contra si própria. Deixará de ter
de se defender contra qualquer outra nação, nem poderá fazê-lo, porque então não haverá
qualquer outra nação para além da nação mundial; e assim, o conceito de defesa da pátria
dissolver-se-á por sua própria iniciativa e poderá, quando muito, ser encontrado nos livros
históricos. A dada altura, o mundo já não terá de se defender contra a sua exploração e
opressão, quando a humanidade se tiver libertado (da sua desumanidade) e assim se tiver
tornado humana. Já não podemos questionar os clássicos, mas podemos aprender a sua
abordagem histórica da questão da defesa da pátria, e a prática mostrará se aprendemos o
certo ou o errado; e, se necessário, teremos de corrigir os nossos erros.
A questão nacional é também uma categoria histórica, ou seja, o seu significado
revolucionário muda sob as relações de classe alteradas ao longo da história, no decurso de
guerras e revoluções, ou transforma-se num fator reacionário de classe. Hoje, do ponto de
vista marxista, a questão nacional nos países capitalistas está essencialmente resolvida,
pelo menos no que diz respeito à formação do tipo de estados-nação burgueses do século
XIX. Lenine defendeu Marx no seu ensaio "What are the People's Friends" que "não há outro
meio de combater o ódio nacional senão organizar e unir a classe dos oprimidos para lutar
contra a classe dos opressores de cada país, do que unir estas organizações nacionais de
trabalhadores num exército internacional de trabalhadores [sublinhado pelo autor] para a
luta contra o capital internacional". Mas quanto à observação de que a Internacional não
impediu os trabalhadores de se abaterem uns aos outros, basta recordar ao Sr. Mikhailovsky
os acontecimentos da Comuna que mostraram a verdadeira relação do proletariado
organizado com as classes dirigentes beligerantes" (Lenine, Volume 1, página 148). Por
conseguinte, opomo-nos ao nacionalismo burguês, que entretanto se tornou reacionário,
através da campanha revolucionária de criação de nações socialistas, e não através da
demonização da questão nacional e da nação em geral, que se tornou moderna entre os
chamados "esquerdistas". Para nós, marxistas-leninistas dos países capitalistas, a questão
nacional só está, portanto, por resolver em termos da criação de nações socialistas, porque
só estas podem proteger os interesses nacionais dos povos revolucionários - mas só pelo
facto de a classe trabalhadora estar no poder. Assim, as nações burguesas servem hoje
apenas para proteger a ordem do capital financeiro internacional, não a ordem dos povos e
dos seus interesses nacionais. O destino da nação burguesa é inseparável do destino do
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capital internacional. E assim o máximo lucro monopolista trai e destrói a nação que o lucro
do capitalismo primitivo uma vez criou. E esta é uma das razões pelas quais podemos
resolver a questão nacional, eliminando as nações capitalistas burguesas apenas
estabelecendo nações socialistas, nomeadamente para derrubar desta forma o domínio do
imperialismo mundial. Se não o fizermos, mas em vez de defendermos os interesses
nacionais dos trabalhadores e dos trabalhadores, defendemos os interesses da burguesia
nacional, se não compreendermos a unidade dialética da libertação nacional e social das
classes oprimidas e exploradas, defendemos apenas a fatia de bolo que a burguesia tenta
cortar ou defender no seu próprio país do bolo mundial. Mas participar no roubo de países
estrangeiros é totalmente incompatível com os interesses nacionais da classe trabalhadora,
porque não é apenas à custa dos trabalhadores do seu próprio país (só a sua própria
aristocracia operária é alimentada pelo espólio imperialista!), mas também em todos os
outros países, especialmente nos países oprimidos e dependentes. E essa é também a razão
pela qual temos de exortar os trabalhadores de mentalidade nacional a pegar em
espingardas de mão unidas a nós, comunistas, para dar um golpe mortal à violação
imperialista da nação, ao parasita podre, parasita e moribundo, isto é, à nação burguesa
imperialista, e para libertar a nação, que pertence apenas ao povo, deste parasita
imperialista Mas não podemos lutar pela "libertação" da nação burguesa do imperialismo na
libertação nacional - mesmo que quiséssemos - porque a nação burguesa tem sido
capitalista desde o início e continua a sê-lo a nível imperialista, o mais alto e último nível do
capitalismo. Consequentemente, no final, a nação burguesa não pode ser libertada do
imperialismo, pelo que a nação burguesa está irreversivelmente, irrevogável e legalmente
condenada à ruína histórica. O destino das nações imperialistas está, portanto, ligado ao
destino do imperialismo mundial. O destino dos interesses nacionais do povo está ligado ao
destino dos trabalhadores. Mas o destino dos trabalhadores está ligado ao socialismo. E
assim, o destino da nação também está ligado ao destino do socialismo, a nação só pode (e
irá!) existir como uma nação socialista. A classe trabalhadora deve armar-se e assumir a
liderança da nação. Só através da libertação dos trabalhadores do capitalismo é que a nação
pode ser libertada. Só eliminando o capitalismo que outrora criou a nação burguesa - pode a
nação ser salva como uma nação socialista, como uma nação de trabalhadores e de
trabalhadores em dificuldades. Neste aspeto, a questão nacional é uma componente da
revolução socialista e da criação de um Estado socialista, sem o qual não pode haver futuro
para a nação. No entanto, os trabalhadores não podem simplesmente trocar lugares de
poder dentro das nações capitalistas com a burguesia. A classe trabalhadora deve primeiro
esmagar o Estado burguês que protege o poder dos capitalistas, a fim de salvar a nação da
sua derrocada. A questão do Estado e a questão da nação não são a mesma, mas ambas
foram e são uma questão de classe e só podem ser resolvidas pela questão de classe, ou
seja, pela revolução socialista armada. A questão nacional é também é uma componente
decisiva da guerra de libertação nacional nos países coloniais e dependentes, onde a
libertação social só é possível através da libertação nacional armada dos ocupantes
imperialistas ou da burguesia compradora. As duas diferentes questões nacionais - tanto
nos países capitalistas como nos países dependentes do capitalismo - estão interligadas e
só podem ser resolvidas, em última análise, numa luta armada unida - sempre com vista à
revolução socialista mundial.
Historicamente, já assistimos à eliminação das nações socialistas - na União Soviética de
Lenine e Estaline e na Albânia de Enver Hoxha; mesmo uma superpotência socialimperialista tinha sido criada na União Soviética e, consequentemente, a União Soviética das
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nações socialistas tinha-se desintegrado e, finalmente, a desintegração das nações
socialistas individuais no seio da União Soviética, que ainda hoje continua a ser
impulsionada conscientemente e com armas pelo imperialismo ocidental, porque continuam
a ter medo do ressurgimento do comunismo (medo, com razão, porque, como comunistas,
não esqueceremos isto e voltaremos a retirar as nossas armas para recuperar o que nos foi
retirado!). Assim, no período da nação socialista, a transformação numa nação burguesa, o
perigo da restauração do capitalismo tornou-se um facto, os revisionistas têm estado
prontos a trair a nação, a vendê-la ao capital estrangeiro, e estarão sempre prontos a fazê-lo
para salvar o capitalismo e o domínio da burguesia uma e outra vez. Portanto, hoje estamos
a falar não só da criação de novas nações socialistas, mas também da defesa das antigas
(ou seja, apenas das já referidas nações socialistas e não das antigas nações
revisionistas/burguesas, atenção! A contradição entre nações oprimidas e oprimidas não
pode ser resolvida no quadro do capitalismo mundial - nem pacífica nem bélica -, nações em
geral só podem existir pacificamente no socialismo, quando o socialismo venceu à escala
mundial, e tudo isto não pode acontecer sem guerras de classes, é uma questão de luta
armada revolucionária, tal como toda a história das nações tem sido uma história de luta
armada de classes.
Mas as nações socialistas perecerão após muitas derrotas e vitórias armadas, finalmente
após um período de coexistência pacífica das nações, tal como as nações burguesas
perecerão antes delas, que escreveram um capítulo cruel de guerras predatórias e injustas
mútuas. A diferença decisiva, porém, é que as nações socialistas, com a sua própria morte,
eliminarão todos os privilégios nacionais e as barreiras nacionais em geral, mas não certas
diferenças que subsistirão, embora estas também se alterem gradualmente. Tal como certas
formas e construções de nações vêm e vão, as próprias nações irão um dia desaparecer
novamente, porque se tornam um obstáculo ao desenvolvimento futuro da sociedade e
depois já não podem desempenhar um papel positivo. No entanto, este desaparecimento
continuará por muito, muito tempo após a existência da nação mundial socialista, pelo que
não vemos o desaparecimento como uma perda negativa, como um vazio, como a
dissolução ou aniquilação de todas as caraterísticas nacionais, como as culturas nacionais,
por exemplo, mas como a libertação das culturas nacionais dos restos capitalistas, como o
seu ressurgimento, como o seu pleno desenvolvimento e amadurecimento livre,
independente e autónomo, como enriquecimento não só para cada cultura individual em si,
mas também como uma fertilização cruzada de todas as culturas em conjunto, ou seja, como
uma fusão livre e não forçada das melhores qualidades de todas as nações, a um nível
qualitativo mais elevado de desenvolvimento humano, que não pode ser impedido por
qualquer barreira nacional e por qualquer nação que tente impor a sua vontade a outras
nações, como foi o caso no passado e continua a ser ainda hoje. Marx e Engels já estavam a
lutar por esta sociedade.
Tal como o movimento nacional de Marx e Engels era uma condição prévia para o
desenvolvimento dos movimentos sociais nos seus primórdios históricos, e esses
movimentos sociais tinham mesmo emergido, em grande medida, deles, o mesmo se passa
hoje com os países coloniais e dependentes. O proletariado não pode libertar-se da ordem
dos capitalistas se essa oedem ainda não tiver sido estabelecida pelos Estados burgueses e só os Estados burgueses poderiam proteger a propriedade capitalista privada! A fim de
estabelecer a sua própria ordem sobre as ruínas da burguesia, a burguesia deve, antes de
mais, ter tomado posse, historicamente, da sua própria ordem. Isto não existia no início, e
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sem o proletariado a burguesia não teria conseguido a sua libertação do feudalismo. Apenas
como uma força nacional unificada, na qual estes dois...
As classes desempenharam o papel principal, esta tarefa poderia ser dominada. Não
devemos esquecer que em tempos houve uma burguesia que lutou contra o republicanismo
com uma arma na mão para se libertar do jugo do feudalismo e foi acusada de alta traição
por atos revolucionários antes de trair a revolução, tomou o próprio leme e explorou-se e
oprimiu-se a si própria. Onde o proletariado começou a surgir de forma independente, a
burguesia deixou de ser uma classe revolucionária - também e especialmente na questão
nacional do século XIX. Existe, portanto, uma diferença irreconciliável entre usarmos a
questão nacional como instrumento para resolver a libertação do feudalismo ou a libertação
do capitalismo, especialmente do imperialismo, mas também do imperialismo social, do
colonialismo, etc., do ponto de vista das nações opressoras ou do ponto de vista das nações
oprimidas, etc. Assim, historicamente, na época de Marx e Engels, a luta contra a burguesia
não podia começar com a revolução proletária. A tese marxista das três forças principais e
fases básicas da revolução dos séculos XIX (e XX) é bem conhecida: "Segundo esta tese, a
primeira fase da revolução é a restrição do absolutismo, pela qual a burguesia é satisfeita; a
segunda é a luta pela república, pela qual o "povo", ou seja, os camponeses e a pequena
burguesia em geral, são satisfeitos; a terceira é a revolução socialista, que por si só pode
satisfazer o proletariado" (Lenin, Volume 8, página 465). Marx lutou com todas as suas
forças contra a desqualificação da classe trabalhadora e do seu partido para o apêndice da
democracia burguesa oficial e sublinhou a importância de armar os trabalhadores, de
organizar uma guarda proletária independente, do controlo rigoroso dos proletários sobre a
pequena e traiçoeira democracia burguesa, etc.
"Marx não sugeriu de forma alguma que o trabalho de revolução na Alemanha nos anos 50
começasse diretamente com o poder proletário, ao contrário dos planos dos nossos
"permanentes" russos; Marx apenas propôs coroar o trabalho da revolução com o poder do
estado proletário, deslocando gradualmente uma fação da burguesia atrás da outra das
alturas do poder, e depois, depois de o proletariado ter ganho poder, acender a revolução
em todos os países - em plena consonância com tudo o que Lenine ensinou e realizou
durante a nossa revolução, seguindo a sua teoria da revolução proletária sob as condições
do imperialismo" (Estaline, Volume 6, página 93). Assim, o proletariado mundial também
coroará sua potência mundial começando com a cadeia mais fraca do imperialismo,
destituindo as burguesias individuais ( como facções da burguesia mundial) em um país
após o outro das alturas do poder e não começando a revolução mundial diretamente com a
conquista do poder mundial como os trotskistas propuseram. A libertação social do
proletariado mundial só pode ter sucesso nas formas nacionais através das revoluções dos
proletários de cada país. E só assim a questão nacional de um único país só pode ser
resolvida através da revolução socialista naquele único país. Mas, finalmente, a questão
nacional de todas as nações só pode ser resolvida de forma internacionalista, ou seja,
através da revolução mundial proletária. Somente apoiando a revolução mundial proletária
será possível, juntamente com as guerras nacionais de libertação dos povos, eliminar para
sempre a causa da opressão nacional dos povos, e, portanto, sua inevitabilidade imperialismo mundial. É o próprio capitalismo mundial que quebra as barreiras nacionais e,
assim, cria as condições para a libertação nacional de todos os países através do socialismo
mundial:
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"No passado [isto é, no tempo de Marx e Engels - nota do autor] era habitual analisar as
condições da revolução proletária do ponto de vista da condição económica deste ou
daquele país [Inglaterra, França, Alemanha, etc. - nota do autor]. Agora, este tipo de
abordagem já é inadequado. Agora esta questão deve ser abordada do ponto de vista da
condição económica de todos os países ou da sua maioria, do ponto de vista da condição da
economia mundial, porque os países individuais e as economias nacionais individuais
deixaram de ser unidades auto-suficientes, tornaram-se elos de uma cadeia unificada,
chamada economia mundial, porque o velho capitalismo "civilizado" [da época em que Marx
e Engels trabalhavam - nota do autor] tornou-se imperialismo, mas o imperialismo é um
sistema mundial de escravização financeira e de opressão colonial da gigantesca maioria da
população do mundo por um punhado de países "avançados".
No passado [ou seja, novamente na época de Marx e Engels - nota do autor] era costume
falar da existência ou não de condições objetivas para a revolução proletária em cada país
ou, mais precisamente, neste ou naquele desenvolvido. Ora, esta circunstância já é
inadequada. Agora é necessário falar da existência de condições objetivas para a revolução
em todo o sistema da economia mundial imperialista como um todo unificado, pelo que o
facto de alguns países industrialmente subdesenvolvidos pertencerem a este sistema não
pode ser um obstáculo intransponível à revolução se o sistema como um todo ou, mais
corretamente, porque o sistema como um todo já se tornou maduro para a revolução.
No passado, era costume falar da revolução proletária neste ou naquele país como uma
grandeza única e auto-suficiente que se opunha à frente individual e nacional do capital. Ora,
este ponto de vista já é inadequado. Agora há que falar da revolução proletária mundial,
porque as frentes nacionais individuais do capital se transformaram em elos de uma cadeia
unificada, chamada frente mundial do imperialismo, a que se deve opor a frente geral do
movimento revolucionário de todos os países.
No passado, a revolução proletária era considerada exclusivamente como o resultado do
desenvolvimento interno do país em causa. Ora, este ponto de vista já é inadequado. Ora, a
revolução proletária deve ser considerada como o resultado do desenvolvimento de
contradições no sistema imperialista mundial, em resultado do facto de a cadeia da frente
imperialista mundial neste ou naquele país estar quebrada.
“Onde começará a revolução, onde se poderá quebrar mais facilmente a frente do capital, em
que país? Onde a indústria está mais desenvolvida, onde o proletariado é a maioria, onde há
mais cultura, onde há mais democracia - as pessoas costumavam responder mais cedo. Não
- contra a teoria da revolução de Lenine -, não necessariamente onde a indústria está mais
desenvolvida, etc. A frente do capital vai quebrar onde a cadeia do imperialismo é mais
fraca, porque a revolução proletária é o resultado da cadeia da frente imperialista no seu
ponto mais fraco, e pode acontecer que o país que iniciou a revolução, o país que quebrou a
frente do capital, seja capitalista menos desenvolvido que outros países mais
desenvolvidos, que, no entanto, permaneceram no quadro do capitalismo" (Estaline, Volume
6, páginas 85-86).
O principal conteúdo objetivo das guerras nacionais de meados do século XIX foi formado
por movimentos burgueses-nacionais cujo principal objetivo era libertar a sociedade
burguesa dos grilhões do feudalismo, do absolutismo. Nestas guerras nacionais, a classe
trabalhadora ainda não conseguiu desenvolver objetivamente a sua luta pelo socialismo. No
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entanto, Marx e Engels nunca tomaram a posição do liberalismo nacional. A sua tática
democrática consistiu em apoiar, antes de mais, o movimento popular democrático como
movimento de massas democrático dos despossuídos em todos os confrontos militares em
que a burguesia lutou pelo poder.
Lenine salientou que "nos conflitos bélicos que eclodiram no terreno da ascensão da
burguesia ao poder em cada nação, tal como em 1848, a principal preocupação de Marx era
que os movimentos burgueses-democráticos se expandissem e intensificassem, envolvendo
massas mais amplas e mais "plebeias", a pequena burguesia em geral, o campesinato em
particular e, finalmente, as classes desprovidas. Foi precisamente esta consideração
marxista do alargamento da base social do movimento e do seu desenvolvimento que tornou
a tática marxista consistentemente democrática fundamentalmente diferente da tática de
aliança inconsistente de Lassallle com os liberais nacionais" (Lenine, Volume 21, página
137). Lenine apreciou da seguinte forma a decisão da questão de saber se Marx ou Lassalle
tinha razão na sua apreciação das circunstâncias da Guerra de Itália de 1859:
"Somos de opinião (ao contrário de Mehring) que Marx tinha razão e que Lassalle, tal como
no seu namoro com Bismarck, também foi oportunista neste aspecto. Lassalle adaptou a sua
atitude à vitória da Prússia e de Bismarck, à falta de dinamismo suficiente dos movimentos
nacionais democráticos em Itália e na Alemanha. Foi precisamente nisto que ele oscilou para
o lado de uma política laboral nacional-liberal. Marx, por outro lado, promoveu e
desenvolveu uma política independente, consistentemente democrática e hostil à cobardia
nacional-liberal (a intervenção da Prússia contra Napoleão em 1859 teria dado um impulso
ao movimento popular na Alemanha). Lassalle olhava mais para cima do que para baixo, ele
estava apaixonado por Bismarck. O "sucesso" de Bismarck não é o menos adequado para
justificar o oportunismo de Lassalle" (Lenine, Volume 21, página 130).
Os marxistas nunca negaram a progressividade das forças burguesas-nacionais. Só a
burguesia atual, por razões imperialistas, está a reaquecer a ideologia dos movimentos
nacionais em meados do século XIX e a tentar transferi-la para uma época completamente
diferente - e depois os oportunistas trotam, deixando-se arrastar pelo nacionalismo burguês
para justificar as guerras imperialistas "em nome do marxismo". Marx e Engels avançaram
desde a sua época, desde a época do movimento progressista burguês-nacional,
esforçaram-se por levar por diante este movimento e tentaram desenvolvê-lo "por cima das
cabeças" dos representantes da Idade Média. “A. Petrov, como todos os social-chauvinistas,
esforça-se para trás desde a sua época, desde a época da democracia moderna; ele salta
para o ponto de vista longamente sobrevivente, morto e, portanto, profundamente desonesto
da velha democracia (burguesa). (...) Naquela época, em 1859” [análise de Marx sobre a
guerra italiana de 1859 - nota do autor], o conteúdo objectivo do processo histórico no
continente europeu não era o imperialismo, mas sim os movimentos de libertação burgueses
nacionais. A principal força motriz foi o movimento da burguesia contra as forças
absolutistas feudais.
“Suponhamos que dois países estão em guerra um com o outro na era dos movimentos
cívicos nacionais pela liberdade. Do ponto de vista da democracia moderna, a que país
devemos desejar a vitória? Claro que, do ponto de vista da democracia moderna, qualquer
que seja o país vencedor, o movimento de libertação da burguesia avançará mais
vigorosamente e desenvolver-se-á mais vigorosamente, minando mais o feudalismo.
Assumamos ainda que o momento determinante da situação histórica objetiva mudou e que
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o capital financeiro internacional reacionário e imperialista tomou o lugar do capital
emancipador nacional. Suponhamos que um país controla três quartos de África e o outro
um quarto. O conteúdo objetivo da sua guerra é a redivisão de África. De que lado devemos
desejar a vitória? É inútil fazer a pergunta tal como foi feita anteriormente, porque nos faltam
os critérios de avaliação anteriores: não há um longo desenvolvimento do movimento de
libertação burguês nem um longo processo de declínio do feudalismo. Não cabe à
democracia moderna ajudar um país a afirmar o seu "direito" aos três quartos de África ou
ajudar outro (e que se desenvolva mais rapidamente do que o primeiro) a tomar posse
destes três quartos. A democracia moderna só permanecerá fiel a si mesma se não se juntar
a nenhuma burguesia imperialista, se disser que "ambos são o mal maior", se quiser a
derrota da burguesia imperialista em todos os países. Qualquer outra decisão será na
realidade apenas uma decisão nacional-liberal, que nada tem em comum com o verdadeiro
internacionalismo" (Lenine, Volume 21, páginas 131-133).
Na época de Marx e Engels, o movimento popular nos países devastados pela guerra ainda
era, em geral, democrático, burguês-democrático no seu conteúdo de classe. Marx e Engels
apoiaram a então democrática luta burguesa contra o feudalismo, tomando o partido da
burguesia em cujo país o desenvolvimento do proletariado poderia avançar mais e no qual
os proletários dos outros países deveriam participar, ajudando-os a unir-se e a apoiar
solidariamente o proletariado no país burguês mais progressista. Esta solidariedade dos
proletários dos países europeus durante as guerras nacionais foi o início do aparecimento
independente do proletariado em cada um dos países e o seu aparecimento conjunto mais
tarde com a I Internacional. Não foi por acaso que nesta época as forças produtivas se
desenvolveram no quadro de países burgueses individuais, que se libertaram do feudalismo
através de guerras nacionais. Esta época terminou com a Guerra Franco-Prussiana de
1870/71. Com o fim da era das guerras nacionais, o proletariado entrou num período em que
começou a combater amargamente a burguesia, porque os governos com a sua defesa
nacional se transformaram em governos de traição nacional:
"Lenine disse, "...se nessa altura a luta contra a reação de toda a Europa uniu toda a nação
revolucionária, o proletariado não deve continuar a combinar os seus interesses com os
interesses de outras classes que lhe são hostis; que a burguesia assuma a responsabilidade
pela humilhação nacional - é dever do proletariado lutar pela libertação socialista do trabalho
do jugo da burguesia" (Lenine, Volume 13, página 484).
No seu trabalho sobre a Guerra Franco-Prussiana de 1870/71 e sobre a revolução proletária
de 18 de Março de 1871 que conduziu à Comuna de Paris, Karl Marx abordou os
acontecimentos históricos que marcaram o início da época de transição do capitalismo prémonopolista para o imperialismo - a época do domínio de pleno direito e do declínio da
burguesia, a reunião gradual das forças do proletariado e a sua preparação para as batalhas
de classe decisivas. Este período foi, portanto, uma etapa importante no desenvolvimento do
movimento proletário internacional e da sua ideologia, o marxismo. A 1ª Internacional,
fundada por Marx e Engels, tinha-se tornado uma poderosa organização internacional da
classe trabalhadora com muitas secções em países europeus e nos EUA. Marx escreveu no
volume 18 MEW, "Relatório do Conselho Geral ao Congresso de Haia": "Desde o nosso
último Congresso em Basileia, duas grandes guerras mudaram a face da Europa: a Guerra
Franco-Prussiana e a Guerra Civil em França; uma terceira guerra precedeu, acompanhou e
continuou depois destas duas - a guerra contra a Associação Internacional dos
Trabalhadores" [1ª Internacional - A Terceira Internacional - A Terceira Internacional]. A
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Internationale foi fundada no final da Primeira Guerra Mundial e dissolvida antes do fim da
Segunda Guerra Mundial, em 1943].
Em relação à situação de guerra que surgiu na Europa em Julho de 1870, que foi um sério
teste para a Internacional, Marx e Engels trabalharam as táticas do proletariado nas
condições da Guerra Franco-Prussiana. Esta tática não foi apenas instrutiva para as táticas
de Lenine contra o social-chauvinismo da Segunda Internacional,( * ) o que é comprovado
pela seguinte citação de Lenine: "A guerra de 1870/1871 foi a continuação da política
burguesa progressiva (duradoura durante décadas) de libertação e unificação da Alemanha.
O facto de Napoleão III ter sido golpeado na cabeça e destronado acelerou esta libertação. O
programa de paz dos socialistas daquela época teve em conta este resultado burguês
progressista e apoiou a burguesia democrática: nenhuma privação da França, paz honrada
com a república. Podemos ver como é uma farsa tentar mostrar este exemplo na situação da
guerra imperialista de 1914-1916 Esta guerra prossegue a política da burguesia demasiado
madura e reacionária, que saqueou o mundo, conquistou colónias, etc. Esta guerra não pode
conduzir a qualquer "progresso" democrático no terreno das condições burguesas - em
virtude da situação objetiva que não pode - mas apenas a um reforço e expansão de toda a
opressão em geral e da opressão nacional em particular, qualquer que seja o resultado da
guerra. Essa guerra acelerou o desenvolvimento num sentido democrático, burguêsprogressivo: derrube de Napoleão III, unificação da Alemanha. Esta guerra acelerou o
desenvolvimento apenas da revolução socialista. Nessa altura, o programa de paz
democrática (burguesa) tinha uma base histórica objetiva. Agora falta esta fundação, e a
conversa da paz democrática é um tecido burguês de mentiras cujo objetivo é desviar os
trabalhadores da luta revolucionária pelo socialismo! Nessa altura, os socialistas apoiaram o
movimento burguês democrático de massas (para derrubar Napoleão III, para unificar a
Alemanha), que se manifestava há décadas, através de um programa de paz democrático.
Agora os socialistas, através de um programa de paz democrática no terreno das condições
burguesas, apoiam o engano popular da burguesia, que quer desviar o proletariado da
revolução socialista. Tal como as frases "defesa patriótica" transportam para as massas a
ideologia perdida da guerra de libertação nacional, as frases de paz democrática são um
desvio para contrabandear na mesma mentira burguesa!” (Lenine, Volume 22, página 167). E,
numa página antes deste Lenine escreve: "Recordemos os conceitos básicos da doutrina
socialista, que são distorcidos pelos Kautskistas. A guerra é a continuação das políticas que
as classes dirigentes das potências beligerantes prosseguiram muito antes da guerra, por
meio da violência. A paz é a continuação da mesma política, tendo em conta as mudanças no
equilíbrio de poder entre os opositores que ocorreram como resultado da guerra. A guerra,
por si só, não muda a direção em que a política se desenvolveu antes da guerra, apenas
acelera este desenvolvimento" (Lenine, ibid., p. 166). "Consequentemente, a conclusão da
paz, seja qual for o resultado da guerra, só pode determinar o agravamento da situação
política e económica das massas - se a sociedade burguesa continuar a existir" [Lenine,
Volume 22, página 175] e finalmente Lenine falou da "impossibilidade de uma paz
democrática sem uma série de revoluções" [ibidem].
Mas ainda hoje é relevante na luta para defender o internacionalismo proletário contra os
neo-revisionistas. Nessa altura, Marx e Engels ajudaram os trabalhadores alemães e
franceses a definir a sua posição revolucionária sobre o caráter da guerra de conquista,
partindo dos interesses internacionalistas do proletariado. Os proletários não ficaram
impressionados com a propaganda chauvinista das classes dirigentes e agarraram-se ao
internacionalismo proletário. Marx estabeleceu os principais princípios da doutrina marxista
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sobre as causas sociais das guerras de conquista desencadeadas pelas classes dominantes
com fins lucrativos. Segundo Marx, todas as guerras de conquista estão geralmente ligadas
à supressão do movimento revolucionário, em primeiro lugar e sobretudo ao movimento de
libertação do proletariado. No caso da guerra de conquista de Napoleão contra a Alemanha,
isso teria representado um grande perigo para o movimento operário alemão. Numa carta a
Marx, em 15 de Agosto de 1870, Engels observou: "Não se fala mais de um movimento de
trabalhadores alemães independentes; a luta para estabelecer a existência nacional
absorverá então tudo". E no seu escrito "The Role of Violence in History,( MEW, Volume 21,
Página 439) Engels comentou a importância da luta de um povo pela sua existência nacional:
"Era necessário ensinar de uma vez por todas aos países estrangeiros que não deveriam
interferir (...) em assuntos internos (...) e antes que esta ascensão nacional desaparecesse
todas as diferenças de classe, todos (...) os desejos e tentativas de restauração de príncipes
expulsos derreteram-se em nada". "Em menos de cinco semanas, todo o edifício do império
[francês - nota do autor], que tinha sido admirado pelo filisteu europeu durante anos, ruiu; a
revolução de 4 de Setembro apenas limpou os escombros; e Bismarck, que tinha ido para a
guerra para fundar um pequeno império alemão, viu-se numa bela manhã como o fundador
de uma república francesa. Segundo a própria proclamação de Bismarck, a guerra foi
travada não contra o povo francês, mas contra Louis-Napoleon. Com a queda de LouisNapoleon a razão da guerra deixou de existir (...) - quando Bismarck devolveu subitamente o
Junker prussiano (...)" (ibid. página 440), tomou "vingança contra a França" (ibid. página 441)
e "declarando abertamente e sem hipocrisia a violência brutal como seu princípio básico"
(ibid. página 446). "Quando as duas maiores e mais fortes nações do continente ocidental se
neutralizam mutuamente através da hostilidade" (ibidem, página 447), o seu eterno pomo de
discórdia deu origem ao que Marx chamou em voz alta ao mundo na sua Carta à
Internacional: "A anexação da Alsácia e da Lorena faz da Rússia o árbitro da Europa" (MEW,
volume 17, páginas 271-279), "cujas mãos são todas mais livres" (MEW, volume 21, Engels,
página 447). Hoje, este papel é assumido pela grande potência Europa, depois de as duas
superpotências EUA e URSS se terem neutralizado mutuamente. Resultado: paz = pior que a
guerra - no melhor dos casos ou na terceira guerra mundial. Uma Europa socialista impediria
a guerra mundial e asseguraria a paz. Ambos reconheceram o perigo de uma guerra
defensiva poder transformar-se numa guerra de conquista - e vice-versa. Por conseguinte,
ensinaram tanto os trabalhadores alemães como os franceses a levantarem-se juntos contra
a classe dominante em ambos os países. Quando este perigo se tornou realidade, Marx e
Engels apelaram aos proletários de ambos os países para que dirigissem o principal golpe
contra o Estado prussiano e, ao mesmo tempo, usassem a derrota do Império francês para o
violento derrube da burguesia.
Engels, que escreveu a introdução à "Guerra Civil em França" de Marx, sublinhou a
característica de Marx de "compreender claramente o caráter, o alcance e as consequências
necessárias de grandes acontecimentos históricos, numa altura em que estes
acontecimentos ainda estão a acontecer diante dos nossos olhos ou apenas foram
concluídos" (MEW, vol. 17, página 615). As guerras dos explorados trazem a paz aos
explorados e oprimidos, travando uma guerra justa contra a guerra injusta. Marx profetizou
em relação à Guerra Franco-Prussiana
"Enquanto a França oficial e a Alemanha oficial se empenham numa luta fratricida, os
trabalhadores enviam-se mutuamente mensagens de paz e de amizade. Este grande facto,
sem precedentes na história do passado, abre a perspetiva de um futuro mais risonho. Prova
que, ao contrário da velha sociedade com a sua miséria económica e loucura política, está a
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surgir uma nova sociedade cujo princípio internacional será a PAZ, porque o mesmo
princípio prevalece em todas as nações - TRABALHE! (MEW, Volume 17, página 7). E Marx
escreveu mais adiante:
"Que, após a guerra mais violenta dos tempos modernos, o exército vitorioso e derrotado
deveria unir-se para o massacre comum do proletariado - um acontecimento tão
escandaloso prova, não, como acredita Bismarck, a supressão finita da nova sociedade em
ascensão, mas o desmoronamento completo da velha sociedade burguesa". O maior surto
heróico de que a velha sociedade ainda foi capaz é a guerra nacional, e esta revela-se agora
uma pura fraude governamental que não tem outro objetivo senão o de adiar a luta de
classes, e que voa para o lado assim que a luta de classes se reacende na guerra civil. A
ordem da classe já não se pode esconder sob um uniforme nacional; os governos nacionais
são um contra o proletariado! ( MEW, Volume 17, Página 361).
A Engels tinha também vastos conhecimentos em todas as áreas da ciência da guerra,
utilizando materialismo histórico e dialético para prever com precisão científica os atuais
acontecimentos de guerra, o curso das operações militares, os seus resultados e
consequências. "Cada aumento das forças militares de um país obriga os outros países a
fazer o mesmo, se não mais". E tudo isto custa uma quantia insana de dinheiro. Os povos
estão arruinados pelo fardo das despesas militares, a paz torna-se quase mais cara do que a
guerra, de modo que no final, em vez de ser um terrível flagelo, a guerra aparece como uma
crise salutar que põe fim a uma situação impossível. Esta é a razão pela qual se tornou
possível para os maquinadores dos vários países que gostariam de pescar na lama invocar a
guerra" (MEW, Volume 21, página 345). E Engels também teve o "remédio" para isso de
imediato:
"E o remédio? A abolição do sistema prussiano e a sua substituição por um verdadeiro
Exército Popular, que é uma escola simples, na qual cada cidadão, assim que é capaz de
transportar armas, é colocado durante o tempo absolutamente necessário para aprender a
profissão de soldado; colocar as pessoas formadas desta forma em quadros de reserva
locais altamente organizados, para que cada cidade, cada distrito tenha o seu batalhão,
composto por pessoas que se conhecem e que, se necessário, se podem reunir em 24 horas,
totalmente equipadas e prontas a marchar Isto significa que todo o homem capaz tem a sua
espingarda e equipamento em casa, como é o caso na Suíça. As pessoas que introduzirem
primeiro este sistema duplicarão a sua força militar real, reduzindo simultaneamente para
metade o seu orçamento de guerra. Eles provarão o seu amor pela paz armando todos os
seus cidadãos. Pois este exército, que é um exército com a nação, não é mais capaz de
conquistar do exterior do que é capaz de derrotar na defesa do seu solo de origem. E depois,
que governo ousaria tocar na liberdade política quando cada cidadão tem uma espingarda e
cinquenta balas vivas em casa"? (MEW, Volume 21, Página 345).
"Para garantir a paz internacional, todas as fricções nacionais evitáveis devem primeiro ser
eliminadas, cada povo deve ser INDEPENDENTE e SENHOR EM CASA PRÓPRIA" (MEW,
Volume 21, página 407) [sublinhado e sublinhado pelo autor].
Acima de tudo, Engels concentrou-se na análise e caraterização dos planos de guerra
aventureiros, nas fraquezas e erros de estratégia e tática, e nas deficiências das operações
militares dos governantes. "No entanto, é preciso conhecer não só os pontos fracos mas
também os pontos fortes do inimigo" MEW, Volume 22, página 14).
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Assim, reconheceu a ligação entre a qualidade de um exército e a sua dependência da
qualidade da ordem social e política. Assim, o colapso militar da França não foi um acidente,
mas a consequência inevitável do declínio do regime Bonapartista completamente podre: "A
organização do exército está a falhar em todo o lado. (...) Uma nação nobre e corajosa vê
todos os seus esforços de autodefesa tornados ineficazes porque durante vinte anos aceitou
que o seu destino fosse guiado por uma clique de aventureiros que fizeram da
administração, do governo, do exército, da marinha - na verdade de toda a França - a sua
fonte pessoal de enriquecimento" (MEW, vol. 17, pág. 78).
Engels sujeitou os generais Bonapartistas a uma crítica mordaz. Revelou as falhas na sua
estratégia e tática, a sua incapacidade de liderar tropas e de operar de forma coordenada, e
criticou o mau equipamento das tropas, a corrupção no sistema de abastecimento. Salientou
que o regime Bonapartista continuou a exercer a sua influência corruptora sobre o exército
durante a guerra e que os erros do Alto Comando francês foram exacerbados pelo facto de
este ter sido muitas vezes obrigado a orientar-se nas suas operações não por considerações
militares mas pelo desejo de salvar o prestígio do Segundo Império. Engels salientou que o
governo Bonapartista, temendo as massas de Paris, recusou-se a enviar as tropas que
permaneciam na capital para a frente, onde eram urgentemente necessárias para combater o
perigo revolucionário (ver MEW, Volume 17, página 55). Mesmo o exército prussiano,
falsamente chamado "povo de armas" devido ao então superior novo sistema de
recrutamento, na realidade tinha um caráter antipopular - supressão de insurreições internas
e realização de campanhas de conquista externas. Quando os exércitos regulares franceses
foram derrotados, o Império foi derrubado e as ambições predatórias da Prússia reveladas, a
atenção de Engels centrou-se no reforço da defesa nacional da França, na criação de novas
formações militares e na organização de uma guerra de guerrilha contra os invasores.
Embora as políticas aventureiras das classes dirigentes tivessem levado a França à beira da
catástrofe nacional, Engels apelou ao povo francês para continuar a luta mesmo nestas
condições, que seria coroada de êxito se mobilizasse todas as suas reservas e se a
resistência contra os prussianos incluísse realmente todo o povo, a questão da nação
inteira. Engels tomou a posição do Conselho Geral da Internacional, que, nesta fase da
guerra, apelou ao proletariado internacional para que apoiasse o povo francês na sua
resistência contra os conquistadores. Elaborou um plano concreto de luta contra os
prussianos e desenvolveu a estratégia e as táticas de coordenação das operações militares
das tropas francesas recém-formadas com a luta das divisões partidárias. Engels provou a
força indestrutível da resistência popular gerada pelas táticas de luta partidária (ver por
exemplo "Guerra nas montanhas uma vez e agora", MEW, Volume 12, página 113). Defendeu
também o reconhecimento da resistência popular sob a forma de guerra de guerrilha como
método de guerra legítima.
"Guerra revolucionária, revolta de massas e terrorismo - a Monarquia nunca se
compreenderá a si própria a este respeito. Pelo contrário, fará as pazes com o seu inimigo
mais amargo e igualitário antes de se aliar ao povo (...). Mas a revolta das massas, a
insurreição geral do povo, são meios dos quais a realeza se encolhe" (MEW, Engels, Volume
6, página 369).
Marx e Engels desenvolveram a doutrina marxista das guerras, as suas causas de classe,
objetivos e caráter de classe. Se se quer aprender com Marx e Engels, é preciso olhar para
cada guerra individual em termos concretos, quais os interesses económicos e políticos da
classe que serve, qual a classe que a lidera, se é uma guerra justa (de libertação e defesa) ou
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uma guerra injusta (de exploração e opressão predatórias), que não defende senão o lucro.
O caráter de uma guerra, o seu verdadeiro significado, é determinado pela política que a
guerra prossegue, que classe paga a guerra e quais são os seus objetivos. Todos os
ensinamentos militares da história sobre a luta armada e a guerra sem classes são
disparates vazios. Marx e Engels não se limitaram à análise concreta de cada guerra
individual, mas conseguiram também, magistralmente, apreender toda a política de todo o
sistema de Estados europeus nas suas inter-relações económicas e políticas, o que lhes
permitiu compreender como as guerras da época emergiram, de forma lógica e inevitável,
deste sistema. A questão de saber quem tinha começado a guerra era, tanto económica
como politicamente, completamente insignificante, tendo em conta que dois grupos de
assaltantes, duas ou mais nações estavam a fazer guerra juntos pelo seu saque na
competição pelo domínio mundial, ou seja, quem iria subjugar mais povos no futuro, quem
iria roubar mais, quem seria capaz de aumentar mais os lucros do capital dos bancos
internacionais. Se se quiser compreender corretamente uma guerra, é necessário, tal como
Marx e Engels, ter em conta a sua ligação com a política anterior dos Estados em causa, o
sistema estatal em questão, a ordem social em questão e as classes envolvidas dentro
dessa ordem social - uma exigência básica da teoria militar marxista, para não cair nas
grandes histórias da burguesia - E não somos apenas nós, marxistas-leninistas, que temos
de abordar a questão não só para encontrar a verdade das guerras, mas também para a
tornar compreensível para as massas. A guerra está sempre ligada aos interesses de certas
classes, tal como a paz. Assim, Marx e Engels também se aproximaram concretamente de
cada paz individual, colocando a questão de classe de quem beneficia da paz e quem a
prejudica. Se a guerra é a continuação da política de tempo de paz, então a paz é também,
inversamente, a continuação da política de guerra. Uma paz burguesa desarma o
proletariado e escraviza os povos anexados, em vez de lhes dar liberdade. E isto é
especialmente verdade no que respeita à paz imperialista. Seja desde a continuação da
política burguesa de paz até à política de guerra ou vice-versa - segundo Lenine, o melhor
aluno de Marx e Engels, o proletariado acaba por quebrar este terrível círculo vicioso apenas
através da guerra revolucionária do mundo proletário para libertar os trabalhadores e os
camponeses de todo o mundo do jugo do capital, porque é o capital mundial, o capital
bancário internacional, que inevitavelmente provoca as guerras imperialistas, pelo que a paz
não é senão uma paz violenta; nada mais do que o gigantesco fardo das consequências da
guerra, imposto unilateralmente aos povos pelas potências vencedoras, com uma
escravatura mais gigantesca e mais refinada imposta ao mundo; nada mais do que o período
intermédio de que o capital internacional necessita para a próxima guerra.
Usando o exemplo da Guerra Franco-Prussiana, Marx e Engels ensinaram ao proletariado
internacional a distinguir entre guerras nacionais de libertação, guerras defensivas
destinadas a repelir uma invasão estrangeira, e guerras de roubo e conquista. Foi o grande
mérito de Engels ter levantado e elaborado a questão da resistência nacional na guerra
contra um conquistador estrangeiro, a guerra do povo, o movimento partidário e as formas e
métodos de mobilização das forças populares contra o agressor. "A Alemanha triunfou
sobre a França, mas Bismarck e Thiers triunfou sobre os trabalhadores!" (Lenine, volume 21,
página 274). A União Soviética de Estaline conquistou o fascismo de Hitler, sobre o Terceiro
Reich, mas o imperialismo mundial com os EUA à cabeça conquistou o proletariado mundial,
sobre a revolução socialista mundial.
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A União Soviética de Stalin foi vitoriosa sobre o fascismo de Hitler, sobre o Terceiro Reich,
mas o imperialismo mundial com os EUA à sua frente foi vitorioso sobre o proletariado
mundial, sobre a revolução socialista mundial.
Marx e Engels provaram que o desenvolvimento da guerra inevitavelmente agrava os
antagonismos de classe e que isso pode levar a uma situação revolucionária que contém
dentro de si a possibilidade da revolta revolucionária do proletariado. Esta é uma lei que
funciona hoje, especialmente em escala internacional. Ao mesmo tempo, advertiram o
proletariado revolucionário para não comprometer a vitória da revolução por uma
insurreição prematura (análise precisa do equilíbrio das forças) e, assim, tornar a derrota
inevitável. Isso também é particularmente verdadeiro hoje na situação revolucionária do
mundo. Marx revelou as táticas provocativas da burguesia, que se esforçou para chamar a
classe trabalhadora para uma insurreição prematura, a fim de afogá-la em um mar de sangue
(Esta é uma tática que ela não abandonou até hoje e usa várias vezes. A burguesia mundial
não tem medo de afogar a revolução proletária mundial em um mar de sangue mundial antes
de sua última hora ter atingido! ). Revoluções em escala mundial geralmente significam
proporções correspondentes por parte das vítimas.

A vitória da Comuna de Paris
Lenine definiu a Comuna de Paris como "a transformação da guerra de um povo numa
guerra civil" (Lenine, Werke Band 21, página 26). Com esta importante definição, Lenine
também justificou a transformação da Primeira Guerra Mundial numa guerra civil. Lenine
baseou-se nas condições objetivas do capitalismo: "Tal transformação não é,
evidentemente, fácil e não pode ser realizada "a pedido" de cada uma das partes. Mas é
precisamente esta transformação que corresponde às condições objetivas do capitalismo
em geral e do seu fim de época, em particular. Neste e só neste sentido os socialistas têm de
trabalhar" (Lenine, ibid.).
Marx e Engels reconheceram que a vitória da Comuna de Paris foi favorecida por uma
situação especial de fraqueza momentânea dos inimigos beligerantes - que na guerra francoprussiana se ofereceram apenas por um momento mínimo para o resultado favorável da
revolta. Os exércitos do Império Francês estavam presos fora de Paris ou presos na
Alemanha, e o inimigo alemão, estrangeiro, só tinha chegado às portas de Paris. Com o
cerco de Paris, encontramos historicamente o facto bem conhecido do cerco capitalista
internacional ao poder da classe trabalhadora, que será discutido em pormenor mais tarde. É
de notar aqui que foram os soldados sitiados, de todas as pessoas, que apoiaram os
sitiados em solidariedade. Temos aqui em germes o fator decisivo do apoio solidário
internacionalista aos trabalhadores insurretos: "As tropas prussianas em redor da metade
nordeste de Paris tinham ordens para não deixar passar nenhum refugiado, mas os oficiais
muitas vezes fechavam os olhos quando os soldados obedeciam mais aos ditames da
humanidade do que os do Alto Comando; mas especialmente o corpo do exército saxão
merece o crédito pela sua conduta muito humana e por deixar passar muitos cujas
qualidades como combatentes comunitários eram óbvias" (Engels, MEW, Volume 22, página
195). Tanto a contra-revolução externa como a interna enfraqueceram-se mutuamente
durante a guerra e foram neutralizadas num determinado momento, sendo assim
poderosamente incapazes de derrotar a revolução dos trabalhadores (em conjunto).
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"Ter a preponderância decisiva das forças no momento decisivo do lugar decisivo - esta
"lei" do sucesso militar é também a lei do sucesso político, especialmente na guerra pesada
e amarga das classes chamadas revolução" (Lenine, Volume 30, página 248).
"O inimigo pode entrar na situação de passividade, que usamos para a nossa iniciativa, para
a nossa ofensiva" (Linha Geral do Comintern (EH)). Uma situação semelhante do inimigo de
classe enfraquecido dentro e fora da Rússia favoreceu a vitória da Revolução de Outubro.
"Porque é que a Revolução de Outubro começou a quebrar a cadeia imperialista no seu elo
mais fraco? Não porque o proletariado russo estivesse à frente dos outros, mas porque a
fraqueza e o atraso do capitalismo russo e a situação opressiva da Primeira Guerra Mundial
obrigaram os bolcheviques a tomar uma posição avançada perante as outras secções do
exército socialista mundial, sem esperar que essas secções marchassem, para se erguerem.
Na altura do primeiro avanço da cadeia imperialista no seu elo mais fraco, na altura do derrube
da Rússia imperialista czarista pela Revolução de Outubro, na altura da emergência do
primeiro Estado socialista, o socialismo "num só país", o capitalismo estava numa fase em
que já estava no ramo moribundo do capitalismo monopolista, onde o mundo já estava
dividido entre os grupos capitalistas, e a nova divisão exigia confrontos bélicos, onde a 1ª
Guerra Mundial já tinha começado. A Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a frente mundial
do capitalismo e permitiu, assim, o avanço em cada país. Os monopólios que emergiram
levaram a uma enorme socialização mundial do trabalho que Lenine caracterizou o capitalismo
moribundo como o início da transição para o socialismo. Isto foi feito legalmente na luta de
opostos, com a lei do desnivelamento do desenvolvimento dos países capitalistas a tornar-se
cada vez mais acentuado - não só nos próprios países imperialistas, mas em todos os países
de todo o mundo sem exceção. Assim, a Revolução de Outubro quebrou o elo mais fraco da
cadeia do imperialismo não só porque a Rússia era um país atrasado, mas também porque a
propriedade privada era mais fácil de abolir e o czarismo era fraco. A causa do avanço foi
principalmente a guerra que fez com que o país tinha trazido uma situação desesperada com
a fome, tinha enfraquecido tanto a população que a única saída para a Rússia era a Revolução
de Outubro. O avanço no elo mais fraco da cadeia não é, portanto, apenas muito provável
porque as forças revolucionárias são aí "mais fortes", porque a contra-revolução internacional
seria demasiado forte e derrotaria também as forças revolucionárias muito mais fortes de cada
país - consideradas isoladamente. Mas o que se passa é o seguinte: Como mostram as
revoluções anteriores que emergiram da 1ª e 2ª Guerra Mundial, os grupos imperialistas de
assaltantes tinham-se acorrentado tanto uns aos outros que, para redividir o mundo entre si,
o que a lei do imperialismo os obriga a fazer, tiveram de concentrar todas as suas forças nisto.
Assim, o elo mais fraco da corrente só pode saltar na condição de os elos mais fortes da
corrente se ligarem e se obstruírem tanto uns aos outros que não os possam impedir de saltar,
mesmo que o desejassem. Assim, a certa altura, os imperialistas não conseguiram sequer
concentrar as suas forças em pôr fim à revolução, porque a sua divisão os enfraqueceu e "as
suas mãos estavam atadas". Assim, é a divisão do imperialismo mundial que quebra a sua
cadeia no ponto mais fraco, ou seja, num certo estado de enfraquecimento dos seus elos mais
fortes, num estado em que a contra-revolução internacional não pode unir-se contra uma
revolução e apressar-se a ajudar, porque a contra-revolução internacional está dividida e
enfraquecida" (citado de: Linha Geral do Comintern (EH)).
A determinação e a fixação do momento certo para a revolta em ligação com a observação
da ocorrência de um certo estado de fraqueza interna, auto-induzida, do adversário pode - na
avaliação realista do seu próprio potencial de força móvel - ser assim de grande e decisiva
importância para a vitória ou para a derrota, para o resultado da revolta. Assim, Marx e
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Engels alertaram para as terríveis consequências de uma revolta prematura e de uma revolta
tardia. Assim como das consequências de uma revolta parisiense prematura. No seu
Segundo Discurso ao Conselho Geral da Internacional de 9 de Setembro de 1870, Marx
advertiu: "Não se deixe dominar pelas memórias nacionais de 1792", "realize a fundo a
organização da sua própria classe", não se fixe o objetivo de derrubar o governo ("uma
loucura desesperada"). Dasselber escreveu Eugène Dupont, Secretária do Conselho
Internacional (do Conselho Geral) para a França, em 7 de Setembro de 1870 /Will,G., "Histoire
du mouvement social en France 1852-1902/História do movimento social em França 18521902). No entanto, no momento em que a tentativa do Governo francês de desarmar o
proletariado parisiense, apreendendo as armas da Guarda Nacional em 18 de Março de 1871,
foi recebida com uma revolta revolucionária, Marx e Engels saudaram-na com entusiasmo,
tomando o partido da Comuna de Paris contra o Governo de Versalhes na Guerra Civil.
Como Lenin observou, Marx comportou-se em relação à revolução parisiense "como um
participante da luta de massas, que testemunhou com seu próprio ardor e paixão (...)"
(Lenin, Volume 12, página 101).
Marx deu à Comuna conselhos militares concretos: "Aconselhei os seus membros a
fortificarem o lado norte das colinas de Monmartre, o lado prussiano, e eles ainda tinham
tempo para o fazer; disse-lhes antecipadamente que de outra forma seriam apanhados numa
ratoeira" (Marx a Kugelmann 12. 4. 1871). "Marx valorizava muito o significado histórico da
Comuna - se os trabalhadores tivessem tido as suas armas retiradas sem luta durante o
avanço traidor do bando de Versalhes contra o armamento do proletariado parisiense, o
efeito fatal da desmoralização trazida para o movimento proletário por essa fraqueza teria
sido infinitamente maior do que os danos causados pelas perdas que a classe operária
sofreu na luta para defender as suas armas" (Lenine, Volume 13, página 485).
Marx e Engels consideraram a defesa da comuna o dever supremo dos trabalhadores de
todos os países. Já nos primeiros tempos da Revolução de Paris, mobilizaram todas as
forças do proletariado internacional em apoio às comunas com a ajuda da Associação
Internacional dos Trabalhadores. Marx e Engels consideraram a Comuna de Paris como a
criança espiritual da Internacional, como a realização prática dos seus princípios, e viram no
seu estabelecimento um ganho imenso não só para a classe trabalhadora de Paris, mas para
os proletários de todos os países na sua luta pela revolução. "Qualquer que seja o curso
imediato dos acontecimentos, um novo ponto de partida de importância histórica mundial foi
ganho" (carta de Marx à Kugelmann de 17 de Abril de 1871). Com a Comuna de Paris,
começou um novo período da história mundial, o período do "início do declínio do
capitalismo", como observou Estaline. O crescimento excessivo do velho capitalismo "livre"
no imperialismo e o derrube do capitalismo na URSS pelas forças da Revolução de Outubro"
(Stalin, Kirov, Shdanov, Remarks on the Sketch of a Textbook of Modern History, Moscovo
1938, citado em History of Diplomacy, Volume II, Berlim 1948, página 13). "A República dos
Soviéticos é assim a forma política procurada e finalmente encontrada, no âmbito da qual a
libertação económica do proletariado, a vitória completa do socialismo, deve ser alcançada.
A Comuna de Paris foi a semente desta forma. O poder soviético é o seu desenvolvimento e
conclusão" (Estaline, Questions of Leninism, Berlim 1951, página 49).
Marx esteve em contacto direto com as comunas, recolheu informações, submeteu-as a
análise e generalizou as experiências da Comuna de Paris em benefício de todo o
proletariado mundial. “Na "Guerra Civil em França", Marx caraterizou o poder estatal da
sociedade burguesa de exploração e do seu exército como uma "força pública para a
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opressão da classe trabalhadora" e como "uma máquina de domínio de classe". Ele concluiu
que o proletariado parisiense só podia tomar o poder porque esmagou a máquina estatal,
cujo "carácter puramente opressivo de abertura e abertura" tinha vindo à tona, que "a classe
trabalhadora não pode simplesmente tomar posse da máquina estatal acabada e pô-la em
marcha para os seus próprios fins" (MEW, vol. 17, página 336). A Comuna de Paris aboliu o
exército permanente e substituiu-o pelo armamento popular. E hoje vamos substituir os
exércitos permanentes de todo o mundo pelo armamento comum e mútuo de todos os
povos.
Na sua carta a Kugelmann de 12 de Abril de 1871, Karl Marx escreveu:
"Se olharem para o último capítulo do meu "Décimo oitavo Brumaire", verão que eu declaro
que a próxima tentativa da Revolução Francesa já não é transferir a máquina burocráticomilitar de uma mão para a outra, como tem sido feito até agora, mas sim desmantelá-la, e
esta é a condição prévia de qualquer revolução popular real (...)". Gostaríamos de
acrescentar e deduzir disto: a condição prévia de uma verdadeira revolução mundial.
Abanaremos a crença ingénua na missão militar globalizada da burguesia mundial através
da revolução proletária mundial.
Embora a revolucionária mas faminta de Paris tivesse de capitular em 28 de Janeiro de 1871,
fê-lo "mas com honras sem precedentes na história da guerra (...) a Guarda Nacional
manteve as suas armas e canhões e só entrou em armistício contra os vencedores". E eles
próprios não ousaram entrar em Paris em triunfo (...) Tal respeito foi incutido pelos
trabalhadores parisienses no exército, perante o qual todos os exércitos do Império tinham
deposto as suas armas; e os escudeiros prussianos, que tinham vindo aqui param se vingar
no coração da revolução, tiveram de se manter respeitosamente quietos e saudar
precisamente esta revolução armada" (Marx, Engels, Selected Works, Volume I, página 450).
A Comuna de Paris foi o maior movimento proletário do século XIX, a União Soviética o
maior movimento socialista do século XX.
Karl Marx criticou os comunards pelo seu descuido, pela sua dureza insuficiente perante os
contra-revolucionários: "Paris, trabalhando, pensando, lutando, sangrando, sobre a sua
preparação de uma nova sociedade quase esquecendo os canibais às suas portas" (MEW;
Volume 17, página 349). Marx ensinou aos trabalhadores que o poder proletário deve ser
organizado e forte, que deve ter os meios necessários para a supressão da contra-revolução,
que mesmo após o estabelecimento do poder da classe trabalhadora à escala nacional - e
nós notamos aqui explicitamente também após o estabelecimento do poder do proletariado
mundial à escala internacional! Escala que pode ainda ser confrontada com "rebeliões
esporádicas de proprietários de escravos". Marx sublinhou que a consolidação global do
Estado proletário - e especialmente do Estado mundial - é uma necessidade absoluta. Só
então os ataques das forças reacionárias estarão condenados ao fracasso; eles
"interromperiam o trabalho de progresso pacífico por enquanto, mas só acelerariam o
movimento porque colocariam a espada na mão da Revolução Social" (MEW; Volume 17,
página 546). Quanto mais cruelmente a contra-revolução internacional ergue hoje a sua
espada contra o proletariado mundial, contra os povos, para defender a escravatura
imperialista internacional, maior é a espada que coloca na mão do proletariado mundial para
quebrar e julgar a tirania imperialista mundial - esta é uma das ideias essenciais do
marxismo revolucionário, este é um dos principais princípios em que se baseará a arte de
guerra de classes revolucionária mundial de hoje.
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Engels também "repreendeu" a Comuna de Paris: "Não sei de nada mais autoritário do que
uma revolução, e quando se combate os inimigos com bombas e balas, parece-me ser um
ato de autoridade. Se tivesse havido um pouco mais de autoridade e centralização na
Comuna de Paris, esta teria conquistado a burguesia. Depois da vitória, podemos organizarnos como quisermos, mas para a luta parece-me necessário reunir todas as nossas forças e
dirigi-las para o mesmo ponto de ataque. E quando me dizem que isto não é possível sem
autoridade e centralização, e que estas são duas coisas absolutamente condenáveis, pareceme que aqueles que falam desta forma ou não sabem o que é uma revolução ou são
revolucionários apenas em palavras" (Engels, MEW, Volume 33, pp. 372-373).
"O que é mais difícil de compreender, porém, é o respeito sagrado com que se está
respeitosamente às portas do Banco de França. Isto foi também um grave erro político. O
banco nas mãos da comuna - que valia mais de dez mil reféns" (MEW, Engels, Volume 22,
pág. 196). Das lições da Comuna de Paris, Marx e Engels extraíram as claras exigências do
socialismo operário, nomeadamente a necessidade da apropriação violenta dos meios de
produção pela sociedade: "Por detrás do direito ao trabalho está a violência sobre o capital,
por detrás da violência sobre o capital a apropriação dos meios de produção, a sua
subjugação à classe trabalhadora associada, ou seja, a abolição do trabalho assalariado
bem como do capital e a sua inter-relação" (MEW, vol. 7, pp. 41/42).
"Enquanto a pequena burguesia democrática está a fazer a revolução o mais rapidamente
possível... é nosso interesse e nossa tarefa tornar a revolução permanente até que todas as
classes mais ou menos possuidoras sejam expulsas do poder, até que o poder estatal seja
conquistado pelo proletariado e a associação dos proletários não só num país mas em todos
os países governantes de todo o mundo esteja tão avançada que a concorrência dos
proletários nesses países tenha cessado e que pelo menos as forças produtivas decisivas
estejam concentradas nas mãos dos proletários. Para nós, não pode ser uma questão de
mudar a propriedade privada, mas apenas de a destruir, não de encobrir antagonismos de
classe, mas de abolir classes, não de melhorar a sociedade existente, mas de fundar uma
nova sociedade" (MEW, Volume 7, páginas 247-248).
E o que aqui foi dito torna-nos ainda mais determinados a manter a continuidade da
revolução mundial, que pressupõe uma forma especial da arte revolucionária da guerra
mundial.
O que aprendemos com isto: 1. não se deve subestimar a importância puramente militar da
luta de classes internacional, da revolução mundial; 2. na "expropriação dos
expropriadores" o proletariado revolucionário mundial não deve parar a meio caminho. Só
os dois em conjunto garantem os frutos da vitoriosa revolução socialista mundial.
"Uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que existe, um ato pelo qual uma parte
da população impõe a sua vontade à outra parte através de espingardas, baionetas e
canhões, todos os meios muito autoritários; e o partido que ganhou deve afirmar o seu
domínio através do terror que as suas armas incutem nos reacionários. E se a Comuna de
Paris tivesse usado a autoridade de um povo armado contra a burguesia, teria ela mantido a
sua posição por mais de um dia? Não podemos censurá-los, pelo contrário, por não usarem
suficientemente essa autoridade"? (Engels "On Authority" ;1872/73) E, no 20º aniversário,
Engels falou sobre a Comuna de Paris:

88

"Há vinte anos que os trabalhadores de Paris estão sem armas, e assim é em todo o lado;
em todos os países civilizados o proletariado está privado de meios materiais de defesa. Em
todo o lado são os inimigos e exploradores da classe trabalhadora que têm toda a força
armada à sua disposição. Mas a que é que isto conduziu? Ao facto de hoje, quando cada
homem em forma passa pelo exército, este exército refletir cada vez mais os sentimentos e
opiniões do povo, que este exército, o principal instrumento de opressão, está a tornar-se
cada vez mais pouco fiável a cada dia que passa. Já os homens à frente de todos os grandes
Estados estão a assistir com horror ao dia que se aproxima em que os soldados sob as
armas se recusarão a massacrar os seus irmãos e os seus pais (...) Viva a revolução social
internacional!” (Engels, MEW, Volume 22, páginas 186-187).
Marx respondeu à derrota da Comuna de Paris e ensinou ao proletariado como lidar com
essa derrota e suas consequências, especialmente como a classe trabalhadora deveria
enfrentar a raiva feroz e a vingança sangrenta da reação furiosa. Bismarck libertou 60 000
prisioneiros de guerra para criar um exército contra-revolucionário contra a Comuna de
Paris, que foi autorizado a atravessar as linhas alemãs para o efeito. Todos os governos dos
Estados europeus foram tão dominados pelo medo que organizaram uma campanha cruel
contra a I. Internacional e as organizações de trabalhadores. Nesta ofensiva reacionária,
Marx e Engels desmascararam as intrigas dos reacionários e lideraram a luta pela unificação
e a continuação inabalável da consolidação da organização proletária, a luta pela reunião de
novas forças do povo trabalhador e a reorganização das fileiras da I. Internacional, a luta
contra o oportunismo nas suas próprias fileiras. Por último, a reação com e sem violência
tentou extinguir a propagação internacional da chama revolucionária do heroico proletariado
parisiense e liquidar a I. Internacional a partir de dentro e de fora.
Para justificar a atitude da Internacional face ao internacionalismo proletário, Marx e Engels
estudaram em profundidade a história do povo irlandês. Eles desenvolveram a ideia de que o
proletariado da nação opressora deve lutar no interesse da sua própria liberdade contra a
política de opressão nacional e militar, aquilo a que Lenine chamou o princípio básico do
internacionalismo e do socialismo. Engels escreveu: "Da história irlandesa pode-se ver
como é uma desgraça para um povo ter outro subjugado " (MEW, Volume 32, página 378). A
libertação da Irlanda é uma necessidade para a classe trabalhadora inglesa de utilizar o
consequente enfraquecimento do domínio inglês para a sua própria revolução proletária.
Não haverá vitória da revolução proletária mundial sem o apoio da luta armada de libertação
revolucionária nacional. Esta é a lição dos conhecimentos que Marx e Engels retiraram do
movimento de libertação irlandês.
Marx e Engels analisaram todas as questões militares do ponto de vista do proletariado
internacional, dos partidos dos trabalhadores dos países e também da Primeira
Internacional. Em particular, insistiram em separar-se independentemente da burguesia
liberal vacilante, que historicamente se comprometeu demasiadas vezes com a reação por
cobardia e capitulou com ela, especialmente em situações de guerra. Ficou também
demonstrado que o medo dos liberais em relação ao povo revolucionário é normalmente
muito maior do que o da reação. Assim, o marxismo também se distanciou claramente na
questão militar do Lassalleanismo, do "socialismo governamental real prussiano" (ver MEW,
Volume 16, página 79).
"A Comuna foi a negação decisiva de qualquer poder estatal e, portanto, o início da
revolução social do século XIX. Qualquer que seja, portanto, o seu destino em Paris, ela dará
a volta ao mundo" (Marx, MEW, vol. 17, página 542). Quem agora pensa que Marx se
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pronunciou indiretamente contra o poder estatal do proletariado, está no caminho errado.
Supostamente, houve mesmo "marxistas-leninistas na segunda metade do século XX que
acreditavam que nos poderiam conduzir neste caminho errado".
Com a Comuna de Paris, iniciou-se um novo período na luta de libertação do proletariado, no
qual a construção de partidos proletários estava na vanguarda, que se orientavam pelos
princípios do comunismo científico de Marx e Engels e sem os quais a revolução proletária
não poderia ser realizada com sucesso. Foi precisamente na periferia entre a Comuna de
Paris e a Revolução de Outubro, com o início de um novo período de luta armada de classes,
que oportunistas de todas as listras se juntaram para construir antagonismos e, construindo
sobre eles, pescar na lama. Mas não se pode querer seriamente defender a Comuna de Paris
contra a Revolução de Outubro, tal como não se pode defender a Revolução de Outubro
contra a revolução popular na Albânia e contra as revoluções socialistas que estão
atualmente a ser preparadas, sem se afundar miseravelmente nos pântanos do oportunismo.
Apenas a Comuna de Paris, apenas a Revolução de Outubro e apenas a Revolução do Povo
Albanês saíram vitoriosos para nós, marxistas-leninistas, no sentido do socialismo, e terão
sempre o movimento revolucionário mundial sobre os seus ombros. Todas as outras
revoluções não satisfazem este critério e não devem, portanto, ser levantadas ao mesmo
nível que elas. Da mesma forma, não se devem construir contradições entre a teoria militar
de Marx e Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha, ou excluir um ou outro clássico. Todos os
clássicos eram, no seu tempo histórico, os líderes do proletariado mundial e os líderes da
ciência de guerra marxista. E só todos os clássicos juntos dão o quadro completo da teoria
militar marxista-leninista e da arte da guerra de classes com a qual temos de aprender para
todos os tempos. Com base nas descobertas dos clássicos no campo militar, estamos agora
a aproximar-nos da generalização da experiência atual da luta de classes internacional a fim
de desenvolver a teoria militar marxista-leninista e a arte revolucionária mundial da guerra
de classes em benefício da revolução proletária mundial. Nós, soldados comunistas,
lutamos apenas com base nestas bases teóricas e práticas, em nenhuma outra. Não nos
envolvemos em teorias militares estrangeiras (burguesas) nem nos entregamos a quaisquer
"revoluções" sinistras com todo o tipo de interesses de classe. Assumimos a espingarda
exclusivamente para os nossos próprios interesses, para as revoluções proletárias, que na
sua essência e carácter estão perfeitamente de acordo com a Comuna de Paris, a Revolução
de Outubro e a Revolução Popular Albanesa - isto não nos impede, naturalmente, de apoiar
ou mesmo - sempre que possível - assumir a liderança de todos os movimentos
revolucionários, mesmo com uma arma nas nossas mãos, que são direta ou indiretamente
úteis para as nossas revoluções proletárias. Não somos soldados revisionistas nem
sectários, somos soldados marxistas-leninistas! Podemos ajudar os soldados com falhas
sectárias ou revisionistas. Corrigir erros através da crítica e da autocrítica não é o problema.
Mas os verdadeiros revisionistas ou sectários não têm lugar nas nossas fileiras, e não
lutaremos lado a lado com eles em qualquer "frente unida", porque são inimigos do
proletariado e tentam lutar ao lado da burguesia nas nossas próprias fileiras ou nas fileiras
de uma "frente unida". Uma frente unida com tropas que servem o inimigo, por muito que
jurem estar do nosso lado, é um perfeito disparate. Uma força revolucionária não pode
escapar à derrota deixando que o inimigo se torne ativo nas suas próprias fileiras, tanto
mais quando se trata da liderança do Exército Vermelho.

A fim de evitar esta e outras catástrofes, é apenas essencial que cada soldado
vermelho seja capaz de manusear a sua arma mental tão bem como a sua arma
90

na mão e deve aprender sempre a dominar estes dois "géneros de armas" em
cada momento, em cada situação, na sua utilização uniforme. Isto distingue o
exército vermelho de todo o exército contra-revolucionário (incluindo o exército
revisionista), em que (ou, mais uma vez) o sistema militarista da oposição entre
"trabalho manual e mental" ainda está a ser aplicado.

Lenin
Fundador da estratégia bolchevique e das táticas de revolução.
Líder da vitoriosa Revolução de Outubro, da guerra civil e da guerra contra a
intervenção estrangeira, para a defesa do socialismo num país.
Líder da revolução mundial inicial do proletariado.
O maior estratega político da guerra de classes internacional.
O que Estaline ensinou sobre as fundações do Leninismo há 80 anos ainda é válido:
"O leninismo é o marxismo da era do imperialismo e da revolução proletária." Mais
precisamente: "O leninismo é a teoria e a tática da revolução proletária em geral, a teoria e a
tática da ditadura do proletariado em particular" (Stalin Volume 8, página 63).
Derivamos da definição de Estaline:
A ciência militar leninista é a ciência militar marxista da época do imperialismo e da
revolução proletária. Mais precisamente: a ciência militar leninista é a teoria e tática militar
cientificamente fundamentada da revolução proletária em geral, a teoria e tática militar da
ditadura do proletariado em particular, tanto à escala nacional como internacional.
"As pessoas normalmente enfatizam o caráter extremamente militante e extremamente
revolucionário do Leninismo. Isto é absolutamente correto. Mas esta peculiaridade do
Leninismo pode ser explicada por duas razões: primeiro, porque o Leninismo emergiu do
seio da revolução proletária, cujo cunho deve necessariamente suportar; segundo, porque
cresceu e se fortaleceu na luta contra o oportunismo da Segunda Internacional, cuja luta foi
e é a condição prévia necessária para o sucesso da luta contra o capitalismo. Não se deve
esquecer que entre Marx e Engels, por um lado, e Lenine, por outro, decorre todo um
período da dominação ininterrupta do oportunismo da Segunda Internacional, cuja luta
implacável teve de ser uma das tarefas mais importantes do Leninismo" (Estaline, ibid., p.
64).
Hoje, na era da globalização, o marxismo-leninismo está a crescer na luta contra o neorevisionismo dentro do Movimento Mundial Marxista-Leninista, cuja luta é a condição
necessária para o sucesso da luta contra o imperialismo mundial. Não devemos esquecer
que entre o Comintern e o Comintern (EH), entre o socialismo soviético e o socialismo
albanês e hoje, há todo um período de ascensão e queda do revisionismo no poder, através
do qual o imperialismo mundial é forçado, estabelecer a ordem indivisa do neo-revisionismo
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= anti-revisionismo nas palavras e revisionismo nos atos, internacionalmente, a fim de
impedir o ressurgimento do marxismo-leninismo no seio do movimento internacional dos
trabalhadores, a reconquista do socialismo, a continuação da revolução proletária mundial, a
vitória do bolchevismo mundial. Portanto, Então, hoje estamos na fase de reorganização do
proletariado mundial e seu ataque ainda maior e direto ao capitalismo mundial do que na
época de Lênin.
"O leninismo cresceu e desenvolveu-se sob as condições do imperialismo, quando as
contradições do capitalismo tinham chegado ao fim, quando a revolução proletária se tornou
uma questão de prática imediata, quando o velho período de preparação da classe
trabalhadora para a revolução se aproximou e cresceu para o novo período de tormenta
direta do capitalismo". Lenin descreveu o imperialismo como "capitalismo moribundo.
Porquê? Porque o imperialismo "intensifica as contradições do capitalismo ao mais alto
grau, até aos limites extremos para além dos quais a revolução começa" (Estaline ibid., pp.
64-65).
Através da globalização, hoje aumentam as contradições até ao limite internacional extremo,
para além do qual a revolução vai continuar e vencer de uma forma globalizada.
"A primeira é a contradição entre trabalho e capital (...). A segunda contradição é a
contradição entre os vários grupos financeiros e poderes imperialistas (...). A terceira
contradição é a contradição entre o punhado de nações 'civilizadas' dominantes e as
centenas de milhões de povos coloniais e dependentes do mundo" (ibidem).
Estas contradições são hoje, após a abolição do socialismo, basicamente as mesmas, mas
apenas os pontos de partida desde a Revolução de Outubro se tornaram muito mais
vantajosas para o proletariado mundial. As três contradições são antagónicas e, por
conseguinte, intensificam-se inevitavelmente até à guerra. Uma vez que todos eles estão
dialeticamente ligados uns aos outros, mutuamente dependentes e formam uma unidade,
isto também deve ser considerado e expresso na teoria militar marxista-leninista, porque
sem violência revolucionária não se pode resolver uma única contradição do capitalismo.
Afinal de contas, somos soldados do comunismo precisamente porque queremos impedir o
super-grau para onde o capitalismo mundial nos está a conduzir. Se não o podemos impedir,
então temos de o transformar num super-grau contra o imperialismo mundial. Mas se
quiséssemos morrer à espera de qualquer maneira, seríamos soldados bastante patéticos.
Portanto - sem esperar pelo momento em que os capitalistas arruinaram finalmente o mundo
inteiro, o proletariado deve aproveitar a próxima melhor oportunidade, o proletariado deve
pegar em armas e tomar o poder sem hesitar, sem perder uma situação revolucionária criada
e deixá-la passar inutilmente. Preparar o proletariado para este caso é a tarefa da teoria
militar do marxismo-leninismo, hoje em dia. É nossa tarefa reconhecer a tempo, apoiar,
coordenar, centralizar, soldar numa frente comum tão diversas formas de luta que são
inflamadas pela intensificação das várias contradições capitalistas. Note-se que entre todas
as contradições capitalistas, existe uma contradição fundamental de todo o sistema do
capitalismo mundial, nomeadamente a que existe entre o caráter social da produção mundial
e a sua apropriação capitalista. Todo o soldado só pode basicamente lutar pela manutenção
desta contradição básica ou pela sua eliminação, ou seja, ou do lado da apropriação
capitalista pelos grupos financeiros das grandes potências, do lado dos capitalistas, do lado
dos ricos ou do outro lado, do lado dos trabalhadores, dos pobres, dos subjugados, que em
vez de assegurarem o máximo lucro querem dissolver esta contradição básica, não só para
poderem continuar a existir, mas também para assegurar a máxima satisfação das
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necessidades materiais e culturais cada vez maiores de toda a sociedade mundial através da
socialização dos meios de produção, através do crescimento contínuo e da perfeição
ininterrupta da produção socialista, com base na mais alta tecnologia. Onde quer que o
soldado esteja destacado nesta terra, só pode prestar o seu serviço de um lado ou do outro,
só pode servir ou contra-revolução ou revolução. A arte da revolução mundial do
proletariado armado é usar todas estas contradições capitalistas mundiais de uma forma
agrupada para quebrar a contradição básica, nomeadamente eliminar a propriedade privada
capitalista de uma forma revolucionária.
Para ser derrubado pela revolução mundial, o imperialismo mundial teve primeiro de
derrubar o socialismo num só país. Lançou tudo, incluindo o revisionismo, na balança para
derrubar o socialismo, a fim de tornar o seu próprio derrube ainda mais profundo e
rapidamente inevitável. Esta é a situação internacional de hoje, que confirma o leninismo.
"O significado da guerra imperialista, que rebentou há dez anos, é, entre outras coisas, que
cortou todas estas contradições num nó e as atirou para a balança, acelerando e facilitando
assim as batalhas revolucionárias do proletariado. Por outras palavras, o imperialismo levou
não só a tornar a revolução praticamente inevitável, mas também a criar condições
favoráveis para a invasão imediata dos bastiões do capitalismo. Esta foi a situação
internacional que deu origem ao Leninismo" (Estaline, ibid., página 66).
"Foi necessário rever todo o arsenal da II Internacional, atirar borda fora tudo o que estava
enferrujado e podre e forjar novos tipos de armas". Sem esse trabalho preparatório, era inútil
ir para a guerra contra o capitalismo. Sem este trabalho preparatório, o proletariado correu o
risco de estar inadequadamente equipado ou mesmo completamente desarmado face às
novas batalhas revolucionárias" (ibid., pp. 72-73).
É precisamente nesta fase que o proletariado mundial está hoje, está mais desarmado do
que nunca. Por conseguinte, somos obrigados a atirar borda fora os velhos métodos de luta,
que se revelam inúteis e ineficazes face à atual omnipotência globalizada do capital
financeiro internacional, e a forjar novos tipos de armas. Como podemos fazer isto? Em
primeiro lugar, revendo os dogmas teóricos que hoje são impostos aos trabalhadores pelos
revisionistas para polir a sua imagem perdida, "no fogo da luta revolucionária das massas,
no fogo da prática viva, ou seja, na restauração da unidade perturbada da teoria e da prática,
na eliminação do fosso entre os dois, porque só assim é possível criar um partido
verdadeiramente proletário armado de teoria revolucionária" (ibidem, página 73). Em
segundo lugar, no exame dos partidos que se desenvolvem em neo-revisionismo e seus
catch-alls internacionais "não de acordo com seus slogans e resoluções (que não devem ser
acreditados), mas de acordo com suas ações, pois só assim é possível conquistar a
confiança das massas proletárias e ganhá-las.” "Em terceiro lugar, na conversão de todo o
trabalho partidário, de uma forma nova e revolucionária, no espírito de educar e preparar as
massas para a luta revolucionária, porque só assim é possível preparar as massas para a
revolução proletária. Em quarto lugar, na autocrítica dos partidos proletários, na sua
formação e educação com base nos seus próprios erros, porque só assim é possível educar
verdadeiros quadros e verdadeiros líderes do partido. Esta é a base e a essência do método
do leninismo" (ibid., página 73).
"No que diz respeito aos slogans políticos e às decisões políticas dos partidos da Segunda
Internacional, basta recordar a história do slogan "guerra contra a guerra" para reconhecer
toda a falsidade e podridão da prática política destes partidos, que camuflaram a sua
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atividade anti-revolucionária em slogans e resoluções revolucionárias pomposas. A
pomposa manifestação da Segunda Internacional no Congresso de Basileia, onde os
imperialistas foram ameaçados com todos os horrores da insurreição se os imperialistas
ousassem começar a guerra, e onde foi emitido o urgente slogan "guerra à guerra", é
memorável. Mas quem não se lembra que, passado algum tempo, pouco antes do início da
guerra, a Resolução de Basileia foi suspensa e foi dado um novo slogan aos trabalhadores matarem-se uns aos outros para a glória da pátria capitalista? " [ou em comparação com a
atual "defesa de todo o mundo civilizado contra o terrorismo" - nota do autor]. "Não é claro
que os slogans e as resoluções revolucionárias não valem nada se não forem apoiados por
ações? Basta comparar a política de Lenin de transformar a guerra imperialista em guerra
civil e o papel traidor da Segunda Internacional durante a guerra para reconhecer toda a
planura de astros políticos oportunistas, toda a grandeza do método do leninismo" (ibid.,
página 76), que foi brilhantemente confirmado pela Revolução de Outubro.

A estratégia de Lenine
"As ideias engenhosas de Marx e Engels sobre táticas e estratégia que fizeram cair no
esquecimento os oportunistas da Segunda Internacional foram trazidas à luz por Lenine
precisamente neste período. Mas Lenine não se limitou a restaurar os princípios
orientadores táticos individuais de Marx e Engels. Desenvolveu-as e complementou-as com
novas ideias e princípios orientadores, unindo tudo isto num sistema de regras e princípios
orientadores para a condução da luta de classes do proletariado (...)" (ibid. página 133).
A estratégia e tática do leninismo é a ciência de liderar a luta revolucionária do proletariado"
(Stalin, ibid., página 133).
A estratégia persegue o objetivo de ganhar a guerra contra o imperialismo mundial como um
todo e de lhe pôr termo.
"A estratégia é determinar a direção da greve principal do proletariado com base numa
determinada fase da revolução, elaborar um plano correspondente para a formação das
forças revolucionárias (as reservas principais e secundárias) e lutar pela execução deste
plano durante toda a fase da revolução" (Estaline, ibid., página 134).
Ao sair da velha fase da revolução e entrar numa nova, é necessário mudar a estratégia em
conformidade.
"A estratégia aborda as principais forças da revolução e as suas reservas. A revolução muda
com a transição de uma fase para outra, mas permanece essencialmente inalterada durante
todo o período da fase em questão" (Estaline, Volume 6, página 135).
A utilização estratégica das forças da revolução baseia-se numa análise das reservas da
revolução:
Diretas: a) os camponeses e em geral os estratos intermédios do próprio país; b) o
proletariado dos países vizinhos; c) o movimento revolucionário nas colónias e países
dependentes; d) as conquistas e conquistas da ditadura do proletariado - em que o
proletariado, tendo assegurado a predominância de forças, pode renunciar temporariamente
a uma parte delas para comprar um espaço para respirar, fazendo concessões ao adversário
forte,…
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Indiretas: a) os antagonismos e os conflitos entre as classes não proletárias do próprio país,
que podem ser explorados pelo proletariado para enfraquecer o adversário e reforçar as
suas reservas; b) os antagonismos, conflitos e guerras (por exemplo, dos Estados
imperialistas) que podem ser explorados pelo proletariado na sua ofensiva ou nas suas
manobras em caso de retirada forçada.
Quanto às reservas da primeira espécie, não há necessidade de se disseminar, pois a sua
importância é clara para todos. Quanto às reservas do segundo tipo, cuja importância nem
sempre é clara, há que dizer que, por vezes, são de extraordinária importância no decurso da
revolução. É difícil negar a imensa importância do conflito, por exemplo, entre a pequena
democracia burguesa (revolucionários sociais) e a burguesia monárquica liberal (cadetes)
durante e após a primeira revolução, o que sem dúvida ajudou a afastar os camponeses da
influência da burguesia. Há ainda menos razões para negar a enorme importância do facto
de os principais grupos dos imperialistas terem travado uma guerra de vida ou de morte uns
contra os outros durante o período da Revolução de Outubro, quando os imperialistas,
reivindicados pela guerra uns contra os outros, não tiveram oportunidade de concentrar as
suas forças contra o jovem poder soviético e precisamente por esta razão foi dada ao
proletariado a oportunidade de começar imediatamente a organizar as suas próprias forças,
a consolidar o seu poder e a preparar o esmagamento de Kolchak e Denikin. Pode assumirse que agora, quando as contradições entre os grupos imperialistas se aprofundarem cada
vez mais e for inevitável uma nova guerra entre eles, as reservas deste tipo se tornarão cada
vez mais importantes para o proletariado.
----------------------------Nota intermediária do autor: Neste contexto, há também indicações da estratégia de Lenine
expandida internacionalmente, que ele formulou em "Algumas Teses" (Lenine, Volume 21, página
410): "11º À questão do que o partido do proletariado faria se a revolução chegasse ao poder na
presente guerra, respondemos: ofereceríamos paz a todos os beligerantes, na condição de que as
colônias e todos os povos dependentes, oprimidos e desiguais recebam liberdade. Nem a Alemanha,
nem a Inglaterra, nem a França, sob seus atuais governos, aceitariam esta condição. Então teríamos
que preparar e travar uma guerra revolucionária [enfatizada pelo autor], (...) ... apelaríamos ao
proletariado socialista da Europa (...) para se rebelar contra seus governos. (...) A solidariedade
internacional do proletariado revolucionário é um fato (...)". " - e que se os capitalistas alemães,
ingleses, franceses, etc. rejeitarem tal paz, traremos uma guerra revolucionária e convocaremos os
trabalhadores de todos os países a se aliarem a nós " (Lenine, Volume 24, página 152 - escrito em
Abril de 1917).

----------------------------Além disso, Stalin (em "Fundações do Leninismo") realça:
"A tarefa da liderança estratégica consiste em utilizar adequadamente todas estas reservas
para atingir o objetivo principal da revolução numa determinada fase do seu
desenvolvimento.”
Qual é a utilização correta das reservas?
As principais forças da revolução devem concentrar-se no ponto mais vulnerável do inimigo,
no momento decisivo em que a revolução já amadureceu, quando a ofensiva começou a
todo o vapor, quando a insurreição está a bater às portas e quando as reservas são atraídas
para a vanguarda é a condição decisiva para o sucesso. A estratégia da parte no período de
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Abril a Outubro de 1917 pode ser tomada como exemplo de uma tal exploração das reservas.
O ponto mais vulnerável do inimigo neste período foi, sem dúvida, a guerra. Sem dúvida, a
festa acaba de levantando esta questão, como questão básica, as massas mais vastas da
população reunidas em torno da vanguarda proletária. A estratégia do partido neste período
foi a de formar a vanguarda através de comícios e manifestações em ações de rua e, ao
mesmo tempo, atrair reservas para a vanguarda através dos soviets no interior e através dos
comités de soldados na frente. O resultado da revolução mostrou que a utilização das
reservas era a correta. Se as reservas não fossem devidamente exploradas, tratar-se-ia de
um grave erro estratégico. Assim, foi um grave erro da Revolução de Novembro alemã não
explorar as reservas camponesas e concentrar as principais reservas dos trabalhadores e
soldados sem o seu apoio pelos camponeses, para não falar da fraqueza da vanguarda
proletária, ou seja, do próprio partido.
Sobre esta condição de exploração estratégica das forças da revolução diz Lenine,
explicando as conhecidas sentenças de Marx e Engels sobre a revolta:
1. Nunca brinque com a revolta, mas quando a começar, deve saber muito bem que tem de ir
até ao fim.
2. No lugar e no momento decisivos deve concentrar-se uma grande preponderância de
forças, sob pena de o inimigo, mais bem treinado e organizado, destruir os insurgentes.
3. Uma vez iniciada a insurreição, é necessário agir com a maior determinação e tomar a
ofensiva em todas as circunstâncias e sem falhas. "A defesa é a morte da revolta armada".

"Pode-se opor-se aos ataques na hora errada aos ataques no momento certo,
despreparados e preparados, mas não se pode opor-se a ataques à 'tomada' da
fortaleza. Isso é um erro. Ou seja, evitar a questão dos métodos de tomar a
fortaleza" (Lênin, Vol. 11, página 169)
4) Deve-se esforçar para apanhar o inimigo de surpresa e esperar pelo momento em que as
suas tropas estão dispersas.
5) É necessário alcançar diariamente (se for uma cidade, podemos dizer de hora a hora)
mesmo que se trate de pequenos êxitos, e assim manter a todo o custo a "preponderância
moral".
Em segundo lugar. A escolha do tempo para o golpe decisivo, o tempo para o início da
insurreição, deve ser calculada de tal forma que a crise tenha atingido seu clímax, que a
prontidão da vanguarda para lutar até o fim, a prontidão da reserva para apoiar a vanguarda
e a máxima confusão nas fileiras do inimigo já são dadas. Seria, portanto, um grave erro
estratégico julgar mal o momento certo, para determiná-lo muito cedo ou tarde demais.
" A batalha decisiva, diz Lênin, pode ser considerada plenamente madura quando '1. todas
as forças de classe hostis a nós tornaram-se suficientemente confusas, têm brigado
suficientemente entre si, enfraqueceram-se suficientemente pela luta que excede suas
forças"; quando '2. Todos os elementos intermediários vacilantes, incertos e instáveis, ou
seja, a pequena burguesia, a democracia mesquinha e burguesa, distinta da burguesia, se
expuseram suficientemente diante do povo, foram suficientemente expostas por sua falência
na prática"; quando '3. O sentimento de massa começou e está subindo poderosamente no
proletariado em favor do apoio às ações mais decisivas, sem limites e revolucionárias contra
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a burguesia. Se este for o caso, então o momento é propício para a revolução, então nossa
vitória, se nós corretamente avaliamos todos os mencionados acima... condições
corretamente e ter escolhido o momento corretamente, então nossa vitória é certa.' "Se a
aniquilação completa não tiver sucesso, então o proletariado saberá explorar até mesmo
uma parcial" (Lênin, Vol. 11, página 16, edição alemã).
"Em termos abstratos, é claro, não se pode negar que uma organização de combate pode
iniciar uma luta irrefletida que pode terminar com uma derrota que não seria de modo algum
inevitável noutras circunstâncias. Mas não se deve limitar a considerações abstratas em tal
questão, pois cada batalha inclui abstratamente em si a possibilidade de derrota, e não há
outra forma de reduzir essa possibilidade a não ser preparar a batalha de forma organizada"
(Lenine, Volume 5, página 493). "Só uma organização centralizada de luta, que execute
consistentemente políticas social-democratas e satisfaça, por assim dizer, todos os instintos
e aspirações revolucionárias, é capaz de salvar o movimento de um ataque irrefletido e
preparar o ataque que promete sucesso" (Lenine, Volume 5, página 494).
Um modelo de tal estratégia pode ser visto na condução da Revolta de Outubro.
A violação destas condições conduz ao perigoso erro conhecido como "perda de ritmo":
quando o partido se atrasa no curso do movimento ou se apressa muito à frente, criando
assim o perigo de derrota. Como exemplo de tal perda de tempo, como exemplo de como o
tempo para uma insurreição não deve ser escolhido, é ver a tentativa de uma seção dos
camaradas de iniciar a insurreição com a vinculação da Consulta Democrática em setembro
de 1917, quando ainda havia um vacilo nos soviéticos, os soldados da frente ainda estavam
na encruzilhada e as reservas ainda não tinham sido atraídos para a vanguarda.
Em terceiro lugar. O curso, uma vez tomado, deve ser realizado inabalavelmente,
independentemente de todas e quaisquer dificuldades e complicações no caminho para o
objetivo; isto é necessário para que a vanguarda não perca de vista o objetivo principal da
luta e para que as massas que lutam por este objetivo e se esforçam por se unir em torno da
vanguarda não se afastem do caminho. As violações desta condição conduzem a um enorme
erro, bem conhecido dos marinheiros sob o nome de "perder o rumo". Como exemplo de tal
perda de rumo, considere a atitude errada do nosso partido imediatamente após a Consulta
Democrática, quando o partido tomou a decisão de participar no pré-parlamento. O partido
esqueceu-se nesse momento, por assim dizer, que o pré-parlamento é uma tentativa da
burguesia de conduzir o país do caminho dos sovietes para o caminho do parlamentarismo
burguês, que a participação do partido numa tal instituição é suscetível de perturbar todas
as cartas e de conduzir os trabalhadores e camponeses, que lideram a luta revolucionária
sob o lema "Todo o poder aos sovietes", desviados. Este erro foi corrigido pelo facto de os
bolcheviques se terem retirado do pré-parlamento.
Em quarto lugar. Com as reservas é preciso manobrar de modo a poder fazer uma retirada
ordeira quando o inimigo é forte, quando a retirada é inevitável, quando é manifestamente
desvantajoso aceitar a luta que o inimigo nos quer impor, quando a retirada é o único meio,
no dado equilíbrio de forças, de retirar a vanguarda dos golpes do inimigo e de preservar as
reservas para ele.
"Exortar a retaguarda, que na última batalha não conseguiu ajudar a vanguarda, a apressar é
absolutamente útil e de forma alguma arriscado. Exortar a vanguarda, que na última batalha
não ajudou a retaguarda, a apressar-se é absolutamente arriscado, e é preciso pensar
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sempre bem antes de o fazer (...) Não se apressar na batalha, primeiro envie homens de
ligação para a retaguarda; amanhã a retaguarda aproximar-se-á, a investida será mais
unânime, amanhã poderemos emitir uma resolução de ação mais adequada ao tempo. Hoje a
vanguarda deve dirigir a sua atenção principal não para a ação imediata mas para a
consolidação e extensão dos laços mais estreitos com a retaguarda e todas as outras
tropas" (Lenine, Vol. 11, pp. 78 e 79).
Os partidos revolucionários", diz Lenine, "têm de aprender". Eles aprenderam a atacar.
Agora é preciso compreender que é preciso complementar esta ciência com ciência sobre
como se deve retirar mais corretamente. É preciso compreender - que não se pode ganhar
sem ter aprendido a atacar devidamente e a recuar devidamente.
O objetivo de tal estratégia é ganhar tempo, desintegrar o adversário e ganhar força,
passando depois para o ataque.
A conclusão da paz de Brest pode ser considerada como o padrão de tal estratégia, que deu
ao partido a oportunidade de ganhar tempo, aproveitar os confrontos no campo do
imperialismo, desintegrar as forças do inimigo, manter os camponeses a seu lado e reunir
forças para preparar a ofensiva contra Kolchak e Denekin.
Ao "fazer uma paz à parte", disse Lenine nessa altura, "libertar-nos-emos dos dois grupos
imperialistas opositores, ao mais alto nível possível, num dado momento, aproveitaremos a
sua inimizade e a guerra - o que torna difícil para eles fazer um acordo contra nós - e
ficaremos de mãos livres durante um certo período de tempo para continuar e consolidar a
revolução socialista".
“Agora até os mais estúpidos podem ver", disse Lenine três anos depois da paz de Brest,
"que a paz de Brest foi uma concessão que nos fortaleceu e fragmentou as forças do
imperialismo internacional".
“Estas são as principais condições que garantem a correção da liderança estratégica"
(Stalin, ibid., página 138ff).
Esta noção faz também parte da estratégia. Assim, Lenine falou do "ataque frontal, ou a
pretensão de um ataque frontal, sem o qual o inimigo não poderia ter sido contornado na
retaguarda" (Lenine, Volume 11, página 65). Inversamente, o mesmo se aplica ao retiro, ou à
pretensão de um retiro. Os três famosos "T"s : camuflagem, trixen e engano pertencem ao
estratagema.
Lenine fez a seguinte comparação militar em relação a uma época revolucionária: "Uma
época revolucionária é para a social-democracia o que a guerra é para um exército. Os
quadros do nosso exército têm de ser alargados, têm de ser trazidos de tempos de paz para
tempos de guerra, as reservas têm de ser retiradas, os turistas têm de ser chamados à
bandeira, têm de ser criados novos corpos de socorro, unidades e serviços de retaguarda.
Não devemos esquecer que na guerra é inevitável e necessário encher os contingentes com
recrutas menos bem treinados, para acelerar e simplificar o processo de transporte de
soldados para os oficiais. (...) Em tempo de guerra os recrutas devem ser treinados
diretamente nas operações de combate" (Lenine, Volume 8, páginas 207 e 208).
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A tática de Lenine
"A tática de um partido é entendida como a sua ação política ou o caráter, a direção, o
método da sua atividade política. São adotadas resoluções táticas no congresso do partido
para definir com precisão o comportamento político do partido como um todo face a novas
tarefas ou face a uma nova situação política" (Lenine, Volume 9, pág. 8) "A elaboração de
decisões táticas corretas é de enorme importância para um partido que quer liderar o
proletariado no espírito de princípios marxistas consistentes e não apenas ficar atolado
atrás dos acontecimentos" (Lenine, Volume 9, pág. 5-6). "Não pode haver objeções a que as
táticas do partido sejam discutidas antecipadamente, tanto no caso da vitória da revolução
como no caso da sua derrota, tanto no caso de uma revolta bem-sucedida como no caso de
a revolta não se poder tornar um fator sério" (Lenine, Volume 9, página 22). "É inadmissível
que um social-democrata introduza confusão na ideia dos trabalhadores sobre o caminho
verdadeiramente revolucionário, que seja inadmissível (...) chamar a uma vitória decisiva
algo a que falta a condição básica da vitória" (Lenine, Volume 9, página 23). Pode-se
argumentar sobre as táticas certas, mas dar slogans claros! É o que Lenine sempre exigiu
do Partido: "É necessário argumentar sobre táticas". Mas há que lutar por uma clareza total.
As questões de tática são questões de comportamento político do partido. Pode-se e devese justificar este ou aquele comportamento com base tanto na teoria como na investigação e
análise histórica de toda a situação política, etc. No entanto, em todas estas disputas, o
partido do proletariado lutador não deve perder de vista a necessidade de respostas
perfeitamente claras, que não permitam duas interpretações, para as questões concretas do
nosso comportamento político: Sim ou não? "Devemos fazer isto e aquilo ou não, neste
momento?" (Lenine, volume 9, página 257).
A tática é a determinação da linha de ação do proletariado para o período relativamente curto
da cheia ou vazante do movimento, da ascensão ou queda da revolução, é a luta pela
implementação desta linha, substituindo as velhas formas de luta e organização por novas,
os velhos slogans por novos, combinando estas formas, etc.
"A tática (...) visa ganhar esta ou aquela batalha, esta ou aquela luta, esta ou aquela
campanha, esta ou aquela ação, que corresponde à situação concreta no período da origem
ou da queda da revolução, a ser levada a cabo com sucesso. As táticas são uma parte da
estratégia que lhe está subordinada e que a serve. As táticas mudam consoante a maré
esteja alta ou baixa.
Durante a maré da revolução, durante a ascensão do movimento, as táticas devem "partir
deste facto", "as táticas do partido estão abertas (...). Por conseguinte, as formas de luta são
revolucionárias e satisfazem as exigências do dilúvio da revolução. Greves políticas locais,
manifestações políticas, greves políticas gerais, boicotes à Duma, insurreições, slogans
revolucionários - estas foram as formas de luta que se sucederam neste período. Com as
formas de luta, as formas de organização mudaram. Comités de fábrica, comités de
camponeses revolucionários, comités de greve, soviets de deputados dos trabalhadores, um
partido de trabalhadores mais ou menos abertos - estas foram as formas de organização
neste período" (Estaline, Grundlagen des Leninismus, Werke Volume 6, página 136).
No período do declínio do movimento revolucionário, durante o refluxo da revolução, o
partido é forçado a recuar: "As táticas devem ter este facto em conta. Consequentemente,
tanto as formas de luta como as formas de organização mudaram. Em vez de boicotar a
Duma - participação na Duma, em vez de ações revolucionárias abertas fora da Duma - ações
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e trabalho na Duma, em vez de greves políticas gerais - greves económicas parciais ou
simplesmente "ventos calmos" (...) ilegalidade (...) (organizações revolucionárias de massas
(...) substituídas por (...) organizações legais" (Estaline, ibid., página 136).
"A tática preocupa-se com as formas de luta e organização do proletariado, com a sua
mudança, a sua combinação. Com base na fase dada da revolução, as táticas podem mudar
várias vezes, dependendo da maré ou maré baixa, subida ou descida da revolução"
(Estaline, ibid., p. 137). Lenine citou frequentemente as palavras de Karl Liebknecht: "Se as
circunstâncias mudarem em 24 horas, também se deve mudar de tática em 24 horas". “Sim,
para mudar de tática, é preciso primeiro ter uma tática; mas se não houver uma organização
firme que conheça bem a luta política a partir da experiência nas mais diversas situações e
períodos, então não se pode falar desse plano sistemático de ação, iluminado por princípios
firmes e a ser levado a cabo de forma inabalável, que só por si merece o nome de tática"
(Lenine, Volume 5, página 6).
Liderança tática: A liderança tática faz parte do comando estratégico e está subordinado às
suas tarefas e exigências. A tarefa da liderança tática é dominar todas as formas de luta e
organização do proletariado e assegurar a sua correta utilização de modo a alcançar os
resultados máximos necessários para preparar o sucesso estratégico no equilíbrio de poder
dado.
Qual é a utilização correta das formas de luta e organização do proletariado?
No preenchimento de algumas condições necessárias, em que se devem considerar as
seguintes como as principais condições
Primeiro... Utilizar as formas de luta e organização mais adequadas às condições do fluxo e
refluxo do movimento e que são adequadas para facilitar e assegurar a condução das
massas para as posições revolucionárias, a condução de milhões de massas para a frente
da revolução e a sua distribuição na frente da revolução devem ter prioridade. Não se trata
da vanguarda perceber a impossibilidade de manter a velha ordem e a inevitabilidade do seu
derrube. Trata-se das massas, das massas de milhões, compreendendo esta inevitabilidade
demonstrarem a vontade de apoiar a vanguarda.
Mas as massas só podem compreender isto com base na sua própria experiência. É tarefa
dar às massas de milhões a oportunidade de reconhecer a inevitabilidade do derrube do
velho poder através da sua própria experiência, e dar prioridade aos métodos de luta e
formas de organização que tornariam mais fácil para as massas reconhecerem a correção do
slogan revolucionário através da experiência.
Lenine olhou para a questão das táticas revolucionárias de um certo ângulo dos sentimentos
das massas para com a guerra:
"É imperativo que a guerra evoque nas massas os sentimentos mais tempestuosos que
rompem o crepúsculo mental habitual. E sem uma adaptação a estes novos sentimentos
tempestuosos, as táticas revolucionárias são impossíveis. Quais são as principais correntes
destes sentimentos tempestuosos? 1. O terror e o desespero. Daí - o reforço da religião (...).
2. Ódio ao "inimigo" - um sentimento alimentado especialmente pela burguesia (...) e
económica e politicamente vantajoso apenas para a burguesia 3. Ódio contra o próprio
governo e a burguesia [poderíamos acrescentar hoje o ódio internacional contra a burguesia
mundial, especialmente contra o imperialismo americano - nota do autor] - o sentimento de
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todos os trabalhadores conscientes da classe, que por um lado entendem que a guerra é a
"continuação da política" do imperialismo e respondem a ela com uma "continuação" do seu
ódio contra o seu inimigo de classe, mas por outro entendem que "guerra à guerra" sem
revolução contra o seu próprio governo é uma frase sem sabor. Não se pode despertar o
ódio contra o próprio governo e a burguesia sem desejar a sua derrota - e não se pode ser
um opositor não hipócrita da "paz de castelo" (= paz de classe) sem despertar o ódio contra
o próprio governo e a própria burguesia!” (Lenine, Volume 21, Página 278).
Hoje, é preciso salientar, na conclusão inversa, que não nos limitamos a despertar de forma
redutora o ódio apenas pelo nosso próprio governo, mas também o ódio pela sua causa
comum e predatória contra o proletariado mundial e os povos oprimidos. Temos de unir e
fundir este ódio como ódio revolucionário internacional contra a ordem mundial globalizada.
Hoje já não nos podemos basear apenas no slogan: "Luta de classes em casa", porque este
slogan, que é correto em si mesmo e desligado da luta de classes internacional de hoje, já
não é suficiente para lutar contra o estreito entrelaçamento do próprio governo no seio do
sistema mundial imperialista. O ódio internacional não pode ser simplesmente a soma
aritmética do ódio isolado alimentado num quadro nacional limitado, porque é o ódio comum
do proletariado mundial e dos povos oprimidos e dependentes, que não se limita a um único
governo dentro do sistema imperialista, mas também a todos os governos do sistema
imperialista. Mas continuemos com as "Fundações do Leninismo" de Estaline:
"A vanguarda teria ficado desligada da classe trabalhadora e a classe trabalhadora teria
perdido a ligação com as massas se o partido, por seu lado, não tivesse decidido participar
na Duma, se não tivesse decidido concentrar as suas forças no trabalho na Duma e
desenvolver a luta com base neste trabalho, para facilitar às massas ver através da sua
própria experiência a futilidade da Duma, a mendicidade das promessas dos cadetes, a
impossibilidade de um entendimento com o czarismo e a inevitabilidade da aliança entre o
campesinato e a classe trabalhadora. Sem a experiência das massas durante o período da
Duma, a exposição dos cadetes e a hegemonia do proletariado teria sido impossível. "
O perigo da tática do Otsovismo era o de ameaçar separar a vanguarda das suas reservas de
milhões.
O partido estaria desligado da classe trabalhadora e a classe trabalhadora teria perdido a
sua influência sobre as grandes massas camponesas e soldados se o proletariado tivesse
seguido os comunistas de "esquerda" que apelaram a uma revolta em Abril de 1917, quando
os mencheviques e os revolucionários sociais ainda não se tinham exposto como apoiantes
da guerra e do imperialismo, quando as massas ainda não tinham reconhecido através da
sua própria experiência a mendacidade dos discursos revolucionários mencheviquessociais sobre paz, terra e liberdade. Sem as experiências das massas durante o período
Kerensky, os mencheviques e os revolucionários sociais não teriam sido isolados e a
ditadura do proletariado teria sido impossível. Por conseguinte, a única tática correta foi a
tática da "clarificação paciente" dos erros dos partidos pequenos burgueses e da luta aberta
no seio dos sovietes.
O perigo das táticas dos comunistas de "esquerda" era que ameaçavam transformar o
partido do líder da revolução proletária num bando de conspiradores de cabeça vazia e sem
chão debaixo dos pés.
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"Só com a vanguarda", diz Lenine, "não se pode ganhar". Lançar a vanguarda sozinha na
luta decisiva enquanto toda a classe, enquanto as grandes massas não tomarem uma
posição em que apoiem diretamente a vanguarda ou, pelo menos, exerçam uma neutralidade
benevolente em relação a ela..., seria não só estupidez, mas também um crime. Mas para
toda a classe, para que as grandes massas trabalhadoras e os oprimidos pelo capital
cheguem a esta posição, a propaganda por si só não basta, a agitação por si só não basta.
Isto exige a experiência política destas massas. Esta é a lei fundamental de todas as grandes
revoluções, agora confirmada com surpreendente força e vividez não só na Rússia mas
também na Alemanha. Não só as massas pouco cultivadas, muitas vezes analfabetas da
Rússia, mas também as massas altamente cultivadas e completamente alfabetizadas da
Alemanha tiveram de experimentar em primeira mão toda a impotência, toda a falta de
caráter, todo o desamparo, toda a servidão à burguesia, toda a mesquinhez do governo dos
Cavaleiros da Segunda Internacional, toda a inevitabilidade da revolução. As massas da
Alemanha tiveram de experimentar em primeira mão toda a impotência, todo o desamparo,
toda a servidão à burguesia, toda a mesquinhez do governo dos Cavaleiros da Segunda
Internacional, toda a inevitabilidade da ditadura dos reacionários extremos (Kornilov na
Rússia, Kapp e consortes na Alemanha) como a única alternativa à ditadura do proletariado,
a fim de se voltarem decididamente para o comunismo.” (Citação de Lenine por Estaline,
Volume 6, página 144).
Segundo. Em qualquer momento, esse elo específico da cadeia de processos deve ser
encontrado, o qual deve ser abordado para manter toda a cadeia unida e preparar as
condições para alcançar o sucesso estratégico.
É uma questão de escolher de entre a série de tarefas enfrentadas pelo partido precisamente
aquela tarefa corrente cuja solução constitui o ponto central e cuja realização assegura a
solução bem-sucedida das outras tarefas correntes.
Estas são as principais condições que garantem a correção da liderança tática.

Reformismo e Revolucionismo
"O termo reforma é sem dúvida oposto ao termo revolução; ignorar esta dicotomia,
ignorando a fronteira que separa os dois termos, conduz constantemente aos erros mais
graves em todas as considerações históricas. No entanto, esta dicotomia não é absoluta,
esta fronteira não é uma fronteira morta, mas uma fronteira viva e móvel, que deve ser
entendida como determinada em cada caso concreto" (Lenine, Volume 17, página 100).
Qual é a diferença entre táticas revolucionárias e táticas reformistas? Algumas pessoas
pensam que o leninismo é contra as reformas, contra o compromisso e a compreensão em
geral. Isto é completamente errado. Os bolcheviques sabem, como ninguém, que em certo
sentido "qualquer oferta é aceitável", que em determinadas circunstâncias as reformas em
geral, os compromissos e os entendimentos em particular são necessários e úteis.
“A guerra conduz ao derrube da burguesia internacional", disse Lenine, "uma guerra cem
vezes mais difícil, mais prolongada, mais complicada do que a mais intratável das guerras
normais entre Estados, renunciando assim antecipadamente às manobras, à exploração dos
conflitos de interesses (ainda que temporários) entre os inimigos, à compreensão e ao
compromisso com possíveis aliados (ainda que temporários, voláteis, flutuantes,
condicionais) - não será isto uma coisa excessivamente ridícula? Não é o mesmo que, numa
subida difícil de uma montanha ainda inexplorada e até agora inacessível, se quisesse desde
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o início abster-se de caminhar, por vezes em ziguezague, por vezes em marcha atrás,
abandonando a direção uma vez escolhida e tentando direções diferentes?” (Lenine citado
por Estaline, página 146, volume 6).
Não são obviamente as reformas ou os compromissos e os entendimentos em si que
importam, mas a utilização que é feita das reformas e dos entendimentos. Para os
reformistas, a reforma é tudo, mas o trabalho revolucionário é uma questão secundária, um
entretenimento, um engano. Por conseguinte, numa tática reformista em condições de
existência de poder burguês, a reforma transforma-se inevitavelmente num instrumento de
consolidação desse poder, um instrumento de decomposição da revolução.
Para o revolucionário, por outro lado, o trabalho revolucionário é o principal e não a reforma;
para ele, a reforma é um subproduto da revolução. Assim, numa tática revolucionária em
condições de existência de poder burguês, a reforma torna-se naturalmente um instrumento
de decomposição desse poder, um instrumento de consolidação da revolução, uma base
para o desenvolvimento futuro do movimento revolucionário. O revolucionário aceita a
reforma apenas para a utilizar como ponto de partida para combinar trabalho legal e ilegal, a
fim de preparar as massas para o derrube da burguesia. Esta é a essência da exploração
revolucionária das reformas e dos compromissos nas condições do imperialismo. (Estaline,
ibidem).
"Mas é um mero engano burguês pregar reformas para questões que a história e toda a
situação política apenas carimbam como resolúveis por revolução" (Lenine, Volume 22,
página 175). Assim, os revisionistas não negam a necessidade das táticas revolucionárias de
luta política pela reforma, mas rejeitam a sua continuação com violência revolucionária, que
é parte integrante das táticas revolucionárias do proletariado. Os proletários nunca lutaram
contra as reformas com apelos e mendigações, nunca com boletins de voto, mas com mais
ou menos pressão e violência e nunca sem contra-pressão e contra-violência dos
capitalistas e do seu Estado ou lutaram pela defesa das reformas, o que é verdade não só
para o material mas também para as reformas militares. No entanto, o aparelho explorador e
opressivo do capitalismo é tão irrecuperável como o próprio capitalismo. Não pode ser
eliminado por outra coisa que não seja a tática da revolução.
"O reformista, pelo contrário, é a favor de reformas para rejeitar todo o trabalho ilegal, para
impedir a preparação das massas para a revolução e para cultivar a paz à sombra da reforma
"dada". Esta é a essência da tática reformista. É assim com as reformas e os compromissos
nas condições do imperialismo" (Estaline, Volume 6, páginas 146-147).
E, evidentemente, isto também se aplica ao domínio militar específico, em que nós, enquanto
revolucionários, também lutamos por reformas nas condições do exército burguês existente,
a fim de decompor o exército como instrumento do poder burguês e preparar os soldados
para o derrube da burguesia. Ao mesmo tempo, lutamos no exército contra a tática
reformista que reforça o exército como instrumento do poder burguês e decompõe a
revolução.
"No entanto, a situação muda, em certa medida, após o derrube do imperialismo, sob a
ditadura do proletariado. Em determinadas circunstâncias, numa determinada situação, o
poder proletário pode ser obrigado a passar temporariamente do caminho da transformação
revolucionária da ordem existente para o caminho da sua transformação gradual, "para o
caminho reformista", como diz Lenine no seu famoso artigo "Sobre a importância do ouro",
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para o caminho dos movimentos de desvio, para o caminho das reformas e das concessões
às classes não-proletárias, a fim de desintegrar esta classe, dar à revolução um espaço para
respirar, reunir forças e preparar as condições para uma nova ofensiva. Não se pode negar
que este caminho é, num certo sentido, um caminho "reformista". Mas há que recordar que
estamos perante uma peculiaridade fundamental, que é que, neste caso, a reforma se baseia
no poder proletário, que reforça o poder proletário, que lhe dá o espaço de respiração
necessário, que é chamada a decompor não a revolução, mas as classes não proletárias. Em
tais circunstâncias, a reforma é assim transformada no seu oposto" (ibidem, pp. 147-148).
E foi também o que aconteceu com a transformação do Exército Vermelho nessa altura,
como será explicado mais adiante.
A implementação de uma tal política pelo poder proletário só é possível porque a dinâmica
da revolução no período anterior foi suficientemente grande e criou assim espaço suficiente
para a retirada para substituir a tática de ataque pela tática de retirada temporária, a tática de
contornar os movimentos. Assim, enquanto no passado, sob o poder da burguesia, as
reformas eram um subproduto da revolução, agora, sob a ditadura do proletariado, a fonte
das reformas são as conquistas revolucionárias do proletariado, a reserva acumulada nas
mãos do proletariado, que é formada a partir dessas conquistas.
A partir desta reserva acumulada, formam-se também novas forças defensivas, novas
conquistas militares do proletariado, e de todas as novas armas, o novo trabalhador
socialista emergente, a sociedade socialista, é a arma mais poderosa.
A relação entre reforma e revolução, disse Lenine, "só foi precisa e corretamente definida
pelo marxismo e Marx só podia ver esta relação de um lado, nomeadamente numa situação
que precedesse as primeiras vitórias mais ou menos firmes, mais ou menos duradouras do
proletariado, mesmo que fosse apenas num país". Em tal situação, a base de uma relação
correta era a seguinte: as reformas são o subproduto da luta revolucionária de classes do
proletariado. Após as vitórias do proletariado, mesmo que apenas num país, algo de novo
ocorre na relação entre as reformas e a revolução. Em princípio, nada mudou, mas há uma
mudança na forma que o próprio Marx não poderia ter previsto, mas que só pode ser
realizada no terreno da filosofia e da política do marxismo... Após a vitória, as (isto é, as
reformas. J. St.) (embora ainda um "subproduto" à escala internacional) são também uma
pausa necessária e justificada para o país onde a vitória foi alcançada, nos casos em que as
forças, depois de terem sido esticadas ao máximo, não são obviamente suficientes para a
execução revolucionária dessa transição. “A vitória proporciona um "reservatório de forças"
tal que se pode resistir mesmo no caso de uma retirada forçada - resistir tanto no sentido
material como moral" (Lenine, citado em Estaline, Volume 6, páginas 148-149).

O Partido Leninista na sua relação com as suas Organizações Militares e de Combate ou na
sua relação com o Exército Vermelho - apresentada à luz da teoria e tática militar de Lenine.
"No período pré-revolucionário, no período de desenvolvimento mais ou menos pacífico,
quando os partidos da Segunda Internacional eram a força governante no movimento
operário e as formas parlamentares de luta eram consideradas as formas básicas - nestas
condições o partido não tinha e não podia ter a importância séria e decisiva que o partido
então ganhou nas condições de batalhas revolucionárias abertas. Em defesa da Segunda
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Internacional (...), Kautsky declarou que as partes da Segunda Internacional eram um
instrumento de paz e não um instrumento de guerra" (Stalin Werke Volume 6, página 149).
Nesse período pré-revolucionário, mesmo a forma militar básica independente da luta de
classes internacional ainda não tinha qualquer significado significativo, formas militares tão
independentes e uniformemente organizadas como o Exército Vermelho ainda não podiam
ser criadas, mesmo num país revolucionário como a Rússia. Sobre a questão militar (no
período pré-revolucionário, quando a condição de um partido combatente já estabelecido
não estava sequer preenchida), especialmente inferindo da agitação estudantil e das ações
dos trabalhadores em 1901 em várias cidades, Lenine disse no seu escrito "Para começar
com o quê?”
"Estamos longe da ideia de negar qualquer significado a ações individuais heroicas, mas é
nosso dever advertir com toda a nossa energia contra a embriaguez do terror, considerá-lo
como o meio de luta mais importante e principal, ao qual tantos, tantos hoje em dia estão tão
fortemente inclinados. O terror nunca pode tornar-se uma ação de luta quotidiana: na melhor
das hipóteses, é adequado como um dos métodos de assalto decisivo. (...) A principal massa
das nossas forças armadas é constituída por voluntários e insurretos. Temos apenas
algumas pequenas divisões de tropas regulares, e mesmo estas não estão mobilizadas, não
estão ligadas, não estão treinadas para formar colunas militares e muito menos colunas de
assalto. Nestas circunstâncias, para quem for capaz de compreender as condições gerais da
nossa luta sem as esquecer em cada "volta" do curso histórico dos acontecimentos, deve
ficar claro que o nosso slogan atual não pode ser: "Vá para a tempestade", mas deve ser:
"Organize o cerco cerrado da fortaleza inimiga". Por outras palavras, a tarefa imediata do
nosso partido não pode ser a de apelar a todas as forças existentes para atacarem agora;
deve consistir antes em apelar à criação de uma organização revolucionária capaz de unir
todas as forças, que não se chama apenas liderança, mas que lidera efetivamente o
movimento, ou seja, está sempre pronta a apoiar cada protesto e cada explosão e a usá-la
para multiplicar e consolidar as forças armadas capazes da luta decisiva" (Lenine, Volume 5,
página 8).
Antes da criação de um exército revolucionário, surge a criação de um partido
revolucionário. Sem um partido revolucionário, sem pessoal de combate político, sem uma
força de ataque política, não pode haver pessoal de combate militar, sem força de ataque
militar, não pode haver organizações de combate armado, sem Exército Vermelho, não pode
haver assalto armado, não pode haver derrube da burguesia e estabelecimento da ditadura
do proletariado, tal como sem um partido não pode haver preparação, implementação,
defesa e afirmação da revolução socialista. Mas não se pode fazer disto um esquema rígido,
porque o desenvolvimento de uma organização requer o desenvolvimento da outra sob as
condições especiais da luta de classes. Especialmente numa situação revolucionária, o
processo de construção de um partido e de um exército está intimamente relacionado. Se o
processo de construção do partido ocorre, por exemplo, em estado de guerra, então é
evidente que a criação do exército revolucionário, em particular, contribui grandemente para
a criação e consolidação do partido e vice-versa. Assim, existe então uma relação
particularmente estreita entre o exército e o partido; se esta relação desempenha quase o
papel mais importante, se a guerra, a ação, a própria ação de combate é a força motriz
dominante por detrás da criação do partido de vanguarda e da sua organização militar, a
vanguarda do proletariado enquanto núcleo militar está na vanguarda do seu
desenvolvimento. Foi especialmente o caso da fundação do Partido do Trabalho da Albânia,
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que se formou na heroica luta de libertação antifascista contra as forças imperialistas de
ocupação e que soube endurecê-lo e endurecer-se em muito pouco tempo nesta guerra de
libertação e, sobretudo, unir-se às massas armadas em luta. A fim de ancorar o partido nas
massas, um exército de libertação desempenha um papel de destaque numa situação
revolucionária.
E na Rússia, em Outubro-Novembro de 1917, o Partido Bolchevique já era um enorme
partido de massas, impulsionado pela tomada do poder e nessa altura as coisas já estavam
com muito bom aspecto: O exército (burguês) russo já era meio bolchevique!
"Consequentemente, no início de Novembro de 1917, os bolcheviques tinham já no exército
uma "tropa de choque" política [enfantisada por Lenine - o autor], que lhes assegurava a
predominância decisiva das forças no local e no momento decisivos. Não se poderia falar de
resistência do exército contra a Revolução de Outubro do proletariado, contra a conquista
do poder político pelo proletariado...". (Lenine, volume 30, página 251). Se esta condição
decisiva não tivesse sido cumprida, os bolcheviques não teriam certamente conseguido
vencer.
É evidente que só nas condições de batalhas revolucionárias abertas se poderiam
desenvolver passo a passo as formas revolucionárias de luta e as organizações de combate
do proletariado. Assim, não foi o Exército Vermelho que inicialmente iniciou a revolta de
Outubro, nem foi a forma armada de organização da revolução socialista, mas sim, antes de
mais, as secções da Guarda Vermelha da classe trabalhadora que derrubaram o antigo
governo. Liderada pelo Partido Bolchevique, a classe operária russa criou secções da
Guarda Vermelha e secções dos marinheiros e soldados revolucionários durante a
preparação para a revolta armada de Outubro de 1917, que decidiram o resultado vitorioso
da revolta e depois desempenharam um papel notável na defesa da jovem potência soviética
e no esmagamento do rebanho contra-revolucionário - tanto no centro como em todo o país.
Mas apenas um dia depois de os trabalhadores terem tomado o poder na Rússia, após o
derrube da burguesia, o Congresso Soviético II elegeu Lenine de formar o governo soviético,
que no mesmo dia criou um órgão executivo militar, a Comissão dos Assuntos Militares e
Navais e Lenine começou a transformar os órgãos de luta em órgãos de Estado do
Proletariado...contra o que Kautsky tinha anteriormente assumido com tanta veemência
[ver " A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky", Lenine, Volume 28, página 261], (para
a II. Internacional não tinha compreendido "que o poder estatal nas mãos de uma classe, o
proletariado, pode e deve tornar-se uma ferramenta para atrair as massas trabalhadoras nãoproletárias para o lado do proletariado, para colocar essas massas longe da burguesia e dos
partidos pequeno burgueses" Lenine, Vol. 30, página 252, edição alemã)
O Dia do Exército Vermelho é celebrado no dia da sua fundação, 23 de Fevereiro de 1918,
alguns meses mais tarde. Foi assim o exército criado pelo primeiro Estado proletário do
mundo recentemente existente como instrumento de defesa da ditadura do proletariado,
porque já desde os dias de Outubro o nascimento da República Soviética foi ameaçado por
uma intervenção militar estrangeira dos Estados imperialistas.
Mesmo nas condições atuais, em que os partidos bolcheviques têm de ser reconstruídos, o
Comintern (EH), no verdadeiro sentido da palavra, ainda não pode ser um instrumento de
guerra do proletariado mundial numa guerra de classes contra a burguesia mundial (pelo
menos enquanto o período pré-revolucionário ainda estiver a decorrer neste momento, o que
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pode mudar rapidamente, porque o quadro da burguesia mundial está a rachar!). Quer isto
dizer que somos como a II. Internacional, vamos sentar-nos e relaxar até o proletariado
mundial "atacar"? Não pode certamente significar isso, pelo que temos de adotar uma
abordagem bolchevique e fazer o que podemos fazer já nesta fase, determinar a via teórica,
conduzir agitação e propaganda, apoiar o movimento internacional de trabalhadores da
melhor forma possível em solidariedade - e, finalmente, preparar-nos para o papel do
Comintern (EH) como instrumento de guerra. Vamos já liderar uma luta consistente e
determinada em princípio contra os neo-revisionistas, que tentam impedir-nos com todos os
meios de preparar o proletariado mundial para o período de confrontos abertos do
proletariado mundial com a burguesia mundial, para o período da revolução socialista
mundial, para a conquista do poder do proletariado mundial e para a criação do Exército do
Mundo Vermelho. Os neo-revisionistas tentarão sempre perturbar quando revolucionarmos o
trabalho do Comintern (EH) em todas as fases, formar e aproveitar as reservas, estabelecer a
aliança com os proletários de todos os países, criar laços firmes com o movimento de
libertação das colónias e dos países dependentes, etc., etc. Não queremos ficar desarmados
num dado momento, porque é nosso direito e nosso dever construir sobre as nossas
experiências, sobre as experiências da história do Movimento Comunista Mundial - só os
revisionistas querem ver-nos de pé desarmados, é por isso que consideram tudo o que já
fizemos, podemos e devemos fazer, categoricamente como "prematuros", já nos estão a
combater agora. Mas que ladrem calmamente, vamos continuar, no espírito de Estaline, a dar
o nosso modesto contributo para a construção do nosso partido internacional de luta do
proletariado mundial, "que tem a coragem de conduzir os proletários à luta pelo poder, que
tem experiência suficiente para encontrar o seu caminho nas circunstâncias complicadas da
situação revolucionária e que tem elasticidade suficiente para evitar todo o tipo de
penhascos no caminho para o objetivo" (Estaline, Volume 6, página 150). Este partido
internacional de luta irá um dia criar também um braço militar alargado, porque chegará o
dia - isto é certo como o Ámen na igreja - em que o proletariado mundial não poderá
prescindir de todo do seu forte braço armado e terá de o utilizar. Só os ignorantes e
traidores podem duvidar deste facto ou fechar os olhos a ele. O caminho que o Comintern
(EH) segue é o caminho Leninista, o caminho do exército revolucionário. No que diz respeito
às dificuldades de desenvolvimento do exército revolucionário na Rússia, isso é,
naturalmente, ainda mais verdade para um exército revolucionário internacional. Lenine
disse no ano revolucionário de 1905 - ou seja, 13 anos antes da fundação do Exército
Vermelho:
""Exército Revolucionário"... também é uma palavra muito grande. A sua criação é um
processo difícil, complicado e moroso. Mas quando vemos que este processo já começou e
está a decorrer em todo o lado, pedaço a pedaço, quando sabemos que sem esse exército é
impossível uma verdadeira vitória da revolução, então temos de elaborar um slogan decisivo
e direto, propagá-lo e torná-lo a pedra de toque das atuais tarefas políticas. Seria errado
acreditar que as classes revolucionárias têm sempre força suficiente para provocar uma
revolução quando esta está plenamente madura, com base no desenvolvimento
socioeconómico. Não, a sociedade humana não está tão sensatamente estabelecida e não é
tão "confortável" para os elementos avançados. O derrube pode estar maduro, mas as
forças dos criadores revolucionários podem revelar-se insuficientes para o provocar - então
a sociedade apodrecerá, e esta podridão pode durar décadas. Não há dúvida de que o
derrube democrático na Rússia amadureceu. Mas se as forças das classes revolucionárias já
são suficientes para o conseguir, não sabemos. Isto será decidido pela luta, cujo momento
crítico, se toda uma série de sinais diretos e indiretos não forem enganadores, se aproxima
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com passos gigantescos. A preponderância moral é inquestionável, a força moral já é
esmagadoramente grande; sem ela, evidentemente, não poderia haver qualquer tipo de
derrube. Esta condição é indispensável, mas ainda não é suficiente. E se ela se vai
transformar numa força material suficiente para quebrar a resistência muito, muito séria (não
a escondamos de nós próprios) da autocracia - o resultado da luta demonstrá-lo-á. O slogan
da insurreição significa que a questão será decidida pela força material - mas na cultura
europeia moderna tal força é apenas a força militar" (Lenine, Volume 9, páginas 366-367).
Estaline resumiu quais são as peculiaridades do Partido do Leninismo e, ao mesmo tempo,
queremos enfatizar a peculiaridade da sua importância e papel na organização militar do
proletariado. Isso nos leva à secção VIII "O Partido" na obra de Estaline "Sobre as
Fundações do Leninismo" (Estaline, Volume 6, páginas 149-164):
1. O partido é a vanguarda da classe trabalhadora
Lenine ensinou:
"A consciência da vanguarda revela-se, entre outras coisas, precisamente na sua
capacidade de organização. E ao organizar-se adquire uma vontade unificada, e essa
vontade unificada dos mil, cem mil, milhões progressivamente torna-se a vontade da classe.
O intermediário entre partido e classe é o "estrato amplo" (mais amplo que o partido, mas
mais restrito que a classe), o estrato dos que votam na social-democracia, o estrato dos que
ajudam, o estrato dos que simpatizam, etc.". (Lenin Werke, volume 19, página 398).
Desta forma, Lenine não só adotou uma abordagem concreta da organização consciente da
vanguarda política da classe trabalhadora russa, mas também generalizou a organização
consciente da vanguarda à escala mundial. A partir daí, ele derivou então a consciência
internacionalista da vanguarda internacional e também aqui, especialmente, a consciência
da organização internacional da vanguarda militar do proletariado mundial: A consciência da
vanguarda militar do exército mundial do proletariado revela-se, entre outras coisas,
precisamente no facto de saber organizar-se a si próprio. E, ao organizar-se, obtém uma
vontade unificada de destruir o exército mundial contra-revolucionário, e essa vontade
unificada dos mil, cem mil, milhões progressistas torna-se a vontade de todos os sectores
do exército proletário mundial. O intermediário entre a vanguarda e o seu exército mundial
são as vanguardas militares e os soldados proletários de cada país. São a ligação entre a
frente internacional e o “hinterland” internacional. Por sua vez, são apoiados por outras
classes trabalhadoras em cada país, por ajudantes e cúmplices do exército mundial
proletário em todo o mundo. Só o proletariado mundial é capaz de resolver com êxito esta
tarefa gigantesca, se só tiver tido a consciência suficiente de que as condições objetivas
para tal já estão disponíveis.
"O partido deve absorver os melhores elementos da classe trabalhadora com a sua
experiência, o seu espírito revolucionário, a sua devoção sem limites à causa do
proletariado. Mas para ser verdadeiramente a vanguarda, o partido deve estar armado com
uma teoria revolucionária, com conhecimento das leis do movimento, com conhecimento
das leis da revolução. Caso contrário, não é capaz de liderar a luta do proletariado, de liderar
o proletariado. (...) O partido deve estar à frente da classe trabalhadora, deve ver mais longe
que a classe trabalhadora, deve liderar o proletariado e não deve ficar preso atrás do
movimento espontâneo. (...) O partido é o líder político da classe trabalhadora" (Fundações
do Leninismo de Estaline).
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"Quando a social-democracia deduziu o papel principal, a hegemonia do proletariado na
nossa revolução da análise da realidade económica na Rússia, isto pareceu ser uma
sabedoria abstrata dos teóricos. A revolução confirmou a nossa teoria, porque é a única
teoria verdadeiramente revolucionária. O proletariado tem marchado à frente da revolução o
tempo todo. A Social Democracia provou ser a vanguarda intelectual do proletariado em
Tata. Sob a liderança do proletariado, a luta das massas está a desenvolver-se
extraordinariamente rapidamente - mais rapidamente do que os revolucionários tinham
esperado. No decurso de um ano, avançou para as formas mais decisivas de ataque
revolucionário conhecidas na história, a greve de massas e a revolta armada. A organização
das massas proletárias cresceu com surpreendente rapidez no decorrer da própria luta.
Depois do proletariado, outros estratos da população começaram a organizar-se e formaram
quadros de luta do povo revolucionário (...) O período das vitórias proletárias foi o período
de "um período até então desconhecido na Rússia [Lenine fala de 1905 - nota do autor],
mesmo do ponto de vista europeu de crescimento gigantesco da organização de massas em
geral" (Lenine, Volume 13, páginas 107-108).
"Não basta nos chamarmos 'vanguarda', vanguarda - é preciso também agir de forma a que
todas as outras tropas reconheçam e sejam obrigadas a reconhecer que estamos a marchar
à cabeça" (Lenine, Volume 5, página 440). Como Lenine ensina, é um facto que a vanguarda
não se desenvolve no vazio, mas nem sempre consegue acompanhar o rápido
desenvolvimento do movimento revolucionário. Assim, é bastante natural que, no auge da
investida revolucionária das massas, no auge das revoluções, as massas possam apanhar a
vanguarda e ultrapassá-la. Em desenvolvimentos tão lícitos da revolução, não se deve
empolar uma perda de tempo tão inevitável da vanguarda, que é precisamente condicionada
pela tempestade das massas que a arrasta, mesmo "ultrapassa" no momento do clímax, com
os fenómenos típicos e os resultados de uma política oportunista pós-trote.
Da vanguarda organizada do proletariado, emerge também uma parte do exército
revolucionário (ver Lenine, Volume 9, página 365) se a vanguarda está armada com uma
teoria militar revolucionária, com conhecimento das leis do movimento armado, com
conhecimento das leis militares da revolução, para poder liderar a luta armada do
proletariado, para poder liderar o proletariado armado.
Qual é a diferença entre o exército e o partido do proletariado, o exército mundial e o partido
mundial do proletariado?
O partido é o líder político do proletariado. Para o efeito, cria as suas próprias organizações
de combate, incluindo organizações de combate com formação militar, cuja principal tarefa
é, em primeiro lugar: "1. Difundir uma correta compreensão da ideia de insurreição armada e
explicar as condições concretas em que a insurreição armada pode começar, correr e ser
concluída com êxito, uma vez que mesmo nas fileiras dos oficiais do partido existe uma ideia
completamente desfocada e falsa de insurreição armada; 2. Preparar todas as condições
técnicas necessárias para o êxito da sublevação armada; 3. Organizar os quadros dos
trabalhadores conscientes da classe agrupados em torno do SPAPR para uma ação ativa; 4.
Promover a organização dos estratos revolucionários-democráticos da população para fins
de luta e consolidar a luta da social-democracia nestes estratos" (Citações de Lenine da
resolução da Conferência das Primeiras Organizações Militares e de Combate do SDAPR em
Volume 12, página 413, escrito em Abril de 1907, logo após a primeira revolução russa no
início do século XX).
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As organizações de combate do Partido assumem, antes de mais, o papel de desenvolver
uma compreensão correta da luta armada do movimento revolucionário entre as massas
populares, e especialmente as do exército burguês. Ao fazê-lo, há que evitar a realização de
projetos nocivos. Lenine condenou este tipo de projeto em 1907, quando, para cumprir o
papel do partido na revolta armada, todas as organizações partidárias foram tentadas dividirse em três tipos principais: organizações militares, de combate e proletárias! Lenin opôs-se
aqueles que tinham tais opiniões sobre o papel do partido na insurreição armada e que se
queriam anexar a esta intromissão e comando presunçosos e auto-satisfeitos: "Ele [Lenin
refere o General Isarov - nota do autor] chegou ao ponto de fazer "planos" para a formação
de "sovietes militares e de combate" a partir de um número igual de delegados destes três
tipos de organizações (...) Claro que nós, bolcheviques, nos distanciamos sempre muito
enfaticamente de uma tal "tríade de combate".
Não temos dúvidas de que é absolutamente necessário dominar a organização partidária e
ter o voto decisivo, que todas as organizações militares e de combate devem estar
completamente subordinadas a ela, que é necessário basear as referidas organizações de
combate inteiramente nos quadros dos trabalhadores social-democratas organizados pelo
partido (ou talvez até substituir as organizações de combate por milícias partidárias) - tudo
isto está fora de dúvida para nós" (Lenine Volume 14, pp. 417-418). É evidente que isto não
significa que se abandone a necessária garantia da ligação e cooperação mais estreita entre
a organização geral proletária e as organizações militares e de combate, mas todas as
organizações militares estão subordinadas à liderança política da organização geral do
partido proletário - à escala nacional e internacional.
Na construção das organizações militares de combate do partido, a composição social
desempenha um papel prioritário. Os melhores elementos da classe trabalhadora devem
conduzi-las, ou seja, em primeiro lugar, criar as condições para levar a cabo o trabalho
planeado das organizações combatentes de uma forma revolucionária. Ao mesmo tempo,
devem promover a filiação partidária entre os soldados, para que possam ser levados para
as organizações militares de combate do partido. O trabalho do exército deve basear-se
fundamentalmente nos métodos do trabalho operacional do partido, ou seja, no exército
burguês, devem ser criadas células do partido e uma organização adequada do partido,
incluindo as estruturas nacionais do partido. No exército burguês, o partido deve
desenvolver uma linha de massa bolchevique e liderar o movimento revolucionário de
massas dentro dele. Além disso, a Internacional Comunista cria organizações de luta
centralizada, que lhe são alimentadas a partir de cada secção nacional das secções. Acima
de tudo, o partido, como vanguarda da classe trabalhadora, deve levar a teoria militar
marxista-leninista e o programa militar revolucionário para o movimento progressivo dos
soldados e, sobretudo, iluminar o seu caráter internacional e trabalhar para a realização de
objetivos internacionais.
No corpo de oficiais como uma camada reacionária a ser vista como um todo, como uma
casta militar profissional do exército burguês, o exército permanente, como um instrumento
militarista de poder do imperialismo, é impossível construir organizações partidárias
independentes por razões de pertença à classe burguesa, mas pode-se tentar ganhar o
oficial individual para pertencer ao partido através do trabalho das forças revolucionárias
nas fileiras abaixo. Em regra, os oficiais da oposição não desempenham um papel ativo na
revolução enquanto grupo independente, mas podem, no entanto, enquanto membros
individuais do partido, desempenhar um papel ativo na revolução através dos seus
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conhecimentos especializados e da sua formação militar especial no momento da revolta do
exército e da sua transição para o lado da classe trabalhadora, bem como a prestação de
serviços essenciais na preparação técnica da luta armada, da revolta e da revolução no
quadro nacional e internacional. É igualmente necessário fazer uso dos grupos de oficiais
existentes, que têm a mente voltada para a oposição, para obter informações militares
importantes dos exércitos burgueses e das suas associações internacionais e para admitir
membros individuais como instrutores e líderes práticos nas organizações militares e de
combate do Partido e da Internacional Comunista, respetivamente. Lenine expôs os
mencheviques da primeira revolução (burguesa) russa, que se elevaram à pretensão de que
"uma vitória dos sovietes dos deputados dos trabalhadores na luta pelo poder só conduziria
à ditadura militar do exército que passou para o lado do povo! Sem os oficiais "liberais",
basta pensar, os soldados não poderiam garantir outra coisa que não fosse uma ditadura
militar, mesmo em conjunto com os sovietes dos deputados dos trabalhadores!" (Lenine,
volume 14, página 416).
O trabalho partidário é fundamentalmente mais difícil nos mercenários - e nas tropas de elite
do que nos exércitos com alistamento geral, onde o proletariado e os estratos mais baixos
do povo estão mais bem representados e naturalmente mais acessíveis à agitação e à
propaganda revolucionária. É por isso que o trabalho do partido militar se desenvolve
principalmente nos exércitos burgueses com alistamento universal (e é por isso que
propagamos o alistamento universal a este respeito, porque oferece ao partido melhores
condições para treinar e praticar o povo em armas e para transformar o exército permanente
num exército popular). A questão do alistamento universal serve a questão do armamento
geral do povo e, como sabemos, o armamento do povo é uma preocupação central do grupo
da classe trabalhadora. As questões técnicas e as questões do equipamento e da formação
militar profissional devem estar subordinadas à questão social no exército.
O partido atua como uma vanguarda da classe operária no exército proletário e, como tal,
lidera a luta militar da classe operária. O exército proletário deve absorver os melhores
elementos da classe trabalhadora com a sua experiência militar, espírito revolucionário e
devoção sem limites à defesa da causa do proletariado. Para poder atuar realmente como
uma vanguarda da classe trabalhadora do exército proletário, o partido deve também estar
armado com a teoria militar do marxismo-leninismo, com o conhecimento das leis do
movimento militar, com o conhecimento das leis militares da revolução armada e prever os
acontecimentos militares na sua importância para a revolução, sem os quais a luta militar do
proletariado não pode ser conduzida à vitória.
"Nenhum exército pode fazer a guerra sem pessoal experiente se não quiser enfrentar a
derrota. Não é evidente que o proletariado não pode prescindir desse pessoal se não quiser
entregar-se aos seus inimigos mortais com pele e cabelo? Mas onde está esse pessoal?
Este pessoal só pode ser o partido revolucionário do proletariado. A classe trabalhadora
sem um partido revolucionário - isto é, um exército sem pessoal. O partido é equipe de
batalha do proletariado. Mas o partido não pode ser apenas uma vanguarda. Ao mesmo
tempo, deve ser uma tropa da classe, uma parte da classe que com ela está firmemente
enraizada por todo o seu ser. A diferença entre a vanguarda e o resto das massas da classe
trabalhadora, entre membros do partido e não-partidários, não pode desaparecer enquanto
as classes não tiverem desaparecido, enquanto as fileiras do proletariado forem preenchidas
por elementos provenientes de outras classes, enquanto a classe trabalhadora no seu
conjunto não tiver a possibilidade de subir ao nível da vanguarda. Mas a parte deixaria de
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ser uma parte se essa diferença se tornasse uma rutura, se se isolasse e se separasse das
massas não-partidárias. O partido não pode liderar a classe se não estiver ligado às massas
não partidárias, se não houver uma ligação estreita entre o partido e as massas não
partidárias, se essas massas não reconhecerem a sua liderança, se o partido não tiver
crédito moral e político com as massas" (Estaline, Fundamentos do Leninismo, Volume 6,
página 152).
O partido, enquanto equipe de combate da classe, também tem nas suas mãos o pessoal de
combate das organizações de combate armado e o exército proletário. A liderança do
exército proletário pelo Partido Marxista-Leninista é um princípio inviolável, garante o
caráter proletário do exército e o cumprimento da sua missão de classe e é uma importante
fonte da sua força. A diferença entre o partido e o exército, entre a luta política e militar e o
seu pessoal, (a subordinação aplica-se ao pessoal de qualquer organização da classe
trabalhadora sob o pessoal mais elevado, o partido), não pode desaparecer enquanto as
classes não tiverem desaparecido, enquanto forem inevitáveis confrontos de classes
antagónicos e enquanto a política de classe proletária não puder continuar de outra forma
que não seja com a política militar proletária, do que com o uso de armas militares.
O partido deve lutar para elevar toda a classe trabalhadora ao nível da vanguarda e para
elevar as outras classes trabalhadoras ao nível da classe trabalhadora. Por conseguinte, o
nível do exército proletário deve ser elevado ao nível do partido, o nível do pessoal militar ao
nível do pessoal político.
Se as classes se dissolvem, o exército e o seu pessoal de combate se dissolvem, e se o
partido finalmente se dissolve no mesmo processo, a classe trabalhadora deixa de precisar
do seu mais alto pessoal de combate quando a classe trabalhadora, como classe, se
dissolve a si própria, mas apenas na sociedade sem classes. No entanto, enquanto as
fileiras do partido e do exército estiverem cheias de elementos provenientes de outras
classes, enquanto as classes existirem, enquanto existir o perigo da restauração do
capitalismo, enquanto o socialismo for militarmente defendido, o partido, enquanto estadomaior combatente do proletariado, deve também manter o papel de liderança do exército
proletário.
O exército proletário deixaria de ser um exército proletário se se isolasse tanto do partido
como das massas e se separasse de ambos. O partido não pode liderar o exército, não pode
mobilizar as suas forças se o exército não estiver ligado nem ao partido nem às massas não
partidárias, se não existir uma ligação estreita entre o exército e o partido, por um lado, e as
massas não partidárias, por outro, se essas massas não reconhecerem a liderança militar, se
o exército não tiver crédito moral e político junto das massas. Um exército deste tipo, que
não tem o apoio tanto do Partido como das massas, enfrentaria inevitavelmente a derrota em
todas as situações graves. Uma derrota do exército implica também o perigo de derrotar o
Partido. E, inversamente, se o proletariado perder a liderança do seu partido, então também
perde a liderança do seu exército, há o perigo da restauração do capitalismo, há o perigo de
o partido proletário se tornar um partido burguês e de um exército proletário se tornar um
exército burguês. Sob a influência da direita dentro da vanguarda, as suas tropas
revolucionárias de combate que a seguem sofrem com a política do pós-guerra por detrás do
movimento de massas insurreto. Sob a influência da esquerda dentro do partido, eles sofrem
sobretudo com o avanço das ações armadas e o consequente isolamento do movimento das
massas com a consequência da falta ou mesmo da perda do seu apoio. Por conseguinte, as
organizações militares e de luta não devem ser passivas na política militar do partido, mas
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devem apoiar ativamente o rumo bolchevique da vanguarda com a sua experiência e
conhecimentos de luta, para que o partido evite, na sua política militar, qualquer trilha ou
corrida à frente que seja prejudicial para a classe trabalhadora.
Lenine condenou a justaposição inadmissível do partido de vanguarda e do partido do
aparelho ou a justaposição do partido dos grupos militares de combate e dos grupos
políticos de combate como "oportunismo intelectual": "Por um lado, (...) a atividade "ao
serviço do movimento espontâneo" é a mais alta tarefa política do partido. Opor este
trabalho revolucionário à `política' é degradar a política à fundição de canhões, louvar a
política da luta da Duma e colocá-la acima da política das massas de Outubro e Dezembro
[Lenine fala aqui de 1905 - nota do autor], passando assim do ponto de vista proletário
revolucionário para o ponto de vista intelectual-oportunista" (Lenine, Volume 11, página
351). O partido de vanguarda não é um partido de propaganda política, mas sempre e sempre
um partido político de luta, a principal forma da sua luta sempre e sempre a luta política, que
no marasmo revolucionário é iniciada principalmente por meios de propaganda e em
situações revolucionárias é continuada principalmente por meios armados.
2. O partido como força organizada da classe trabalhadora.
"O partido não é apenas uma vanguarda da classe trabalhadora Se quer realmente liderar a
luta de classes, deve ser também a tropa organizada da sua classe. As tarefas do partido sob
as condições do capitalismo são extraordinariamente grandes e variadas. O partido deve
liderar a luta do proletariado em condições extraordinariamente difíceis de desenvolvimento
interno e externo; deve levar o proletariado à ofensiva quando as circunstâncias exijam uma
ofensiva, e deve retirar o proletariado dos golpes de um adversário forte quando as
circunstâncias exijam uma retirada; deve levar para os milhões de massas de trabalhadores
não partidárias não organizadas o espírito de disciplina e regularidade na luta, o espírito de
organização e firmeza" (Estaline, Volume 6, página 153).
Isto aplica-se sob as condições especiais das guerras de classes sob o capitalismo. Se o
partido quer liderar estas guerras de classe, só o pode fazer se agir não só como uma
vanguarda mas também como uma tropa organizada da classe, que representa as
organizações de combate militar dos proletários nos países capitalistas individuais. A
Internacional Comunista também não pode apenas ser a vanguarda do proletariado mundial,
mas ao mesmo tempo é a tropa organizada do proletariado mundial, que lidera todas as
organizações do proletariado mundial de uma forma centralizada. Enquanto tropa
organizada do proletariado mundial, a Internacional Comunista lidera não só as tropas de
combate militares internacionais individuais, mas também, juntamente com elas, todas as
outras organizações do proletariado mundial. As organizações militares e armadas do
proletariado mundial são, portanto, apenas uma engrenagem no sistema, em que todas as
rodas dentadas, ou seja, todas as outras organizações do proletariado mundial, se interligam
entre si para fazer a revolução proletária mundial como um conjunto comum correr e
balançar. Sem uma força organizadora e centralizadora, sem uma força organizada da
classe, sem a liderança planejada do partido, que toma a decisão sobre a correta integração
dos sectores armados da luta em todo o sistema organizacional, a classe como um todo não
é capaz de lutar pela sua vitória armada - nem à escala nacional nem internacional.
"Mas o partido só pode cumprir estas tarefas se ele próprio for a encarnação da disciplina e
da organização, se ele próprio for a tropa organizada do proletariado". Sem estas condições,
não se pode falar de uma verdadeira liderança dos milhões do proletariado por parte do
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partido. O partido é a tropa organizada da classe trabalhadora. A Ideia do partido como um
todo organizado está ancorada na conhecida formulação leniniana do primeiro ponto do
nosso Estatuto do Partido, onde o partido é considerado como a soma das organizações e
os membros do partido como membros de uma das organizações do partido. (...) Mas o
partido não é apenas a soma das organizações partidárias. O Partido é também o sistema
unificado destas organizações, a sua unificação formal num todo unificado, com órgãos
superiores e inferiores de liderança, com a subordinação da minoria à maioria, com decisões
práticas vinculativas para todos os membros do Partido. Sem estas condições o Partido não
pode ser um todo unificado e organizado capaz de realizar a gestão planejada e organizada
da luta de classes trabalhadoras" (Stalin, Werke Vol. 6, pp. 154-155).
O mesmo se aplica às organizações partidárias dentro do exército, especialmente dentro do
exército proletário mundial.
3. O Partido como a forma mais elevada de organização de classe do proletariado
“O partido é a força organizada da classe trabalhadora. Mas o partido não é a única
organização da classe trabalhadora. O proletariado tem toda uma série de outras
organizações sem as quais não pode liderar uma luta bem-sucedida contra o capital:
Sindicatos, cooperativas, organizações empresariais, facções parlamentares, associações
de mulheres não partidárias, imprensa, organizações culturais e educativas, associações
juvenis, organizações revolucionárias de luta (no momento de ações revolucionárias
abertas) [enfatizado pelo autor], soviets adjuntos como forma de organização estatal
(quando o proletariado está no poder), etc. A grande maioria destas são organizações não
partidárias, e apenas uma certa parte delas se apoia diretamente no partido ou constitui um
ramo do partido. Todas estas organizações são absolutamente necessárias para a classe
trabalhadora em determinadas condições, porque sem elas é impossível consolidar as
posições de classe do proletariado nas várias esferas de luta [incluindo as esferas
internacionais armadas - nota do autor], porque sem elas é impossível afiar o proletariado
como a força chamada a substituir a ordem social burguesa pela socialista [especialmente a
socialista que vai além do quadro nacional - a ordem mundial socialista - nota do autor].
Mas como se pode conseguir uma gestão uniforme com uma tal abundância de
organizações? Onde está a garantia de que a presença de tantas organizações não
conduzirá à confusão da gestão? Poder-se-ia dizer que cada uma destas organizações opera
dentro da sua esfera própria e, por conseguinte, não se podem colocar entraves umas às
outras. É claro que isso é verdade. Mas também é verdade que todas estas organizações
devem operar numa direção, porque servem uma classe, a classe do proletariado [e, à escala
internacional, a classe do proletariado mundial - nota do autor].
A questão agora é: quem determina a linha, a direção geral em que todas estas organizações
devem levar a cabo o seu trabalho? Onde está aquela organização central que, graças à
experiência necessária, não só é capaz de trabalhar esta linha geral, mas também, graças à
autoridade suficiente para o efeito, tem a possibilidade de induzir todas estas organizações a
levar a cabo esta linha, a fim de alcançar a uniformidade na liderança e tornar impossível a
estagnação? Essa organização é o Partido do Proletariado [a nível nacional e a Internacional
Comunista a nível internacional - nota do autor]. O Partido tem todos os pré-requisitos
necessários para isso, primeiro porque o Partido é o reservatório dos melhores elementos
da classe trabalhadora que estão diretamente ligados às organizações não-partidárias do
proletariado e muitas vezes as lidera; segundo porque o Partido, como reservatório dos
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melhores da classe trabalhadora, é a melhor escola para formar líderes da classe
trabalhadora que são capazes de liderar as organizações da sua classe em todas as suas
formas; em terceiro lugar, porque o Partido, como a melhor escola de líderes da classe
trabalhadora, graças à sua experiência e autoridade, é a única organização capaz de
centralizar a liderança da luta do proletariado e assim transformar todas as organizações
não-partidárias da classe trabalhadora, qualquer que seja a sua natureza, em órgãos
auxiliares e cintos de transmissão, que os liga à classe [e isto, naturalmente, também se
aplica ao papel de liderança e orientação que o partido/ partido mundial desempenha, o que
também se estende às organizações de luta armada a nível nacional/internacional - nota do
autor]. “O Partido é a forma mais elevada de organização de classe do proletariado" (Stalin,
ibid., página 157).
A teoria da "neutralidade" e da "independência" das organizações de luta armada do
proletariado dos países individuais ao mesmo nível da Internacional Comunista é, portanto,
incompatível com a teoria e a prática do marxismo-leninismo e do internacionalismo
proletário. Do mesmo modo, o chamado autogoverno das organizações, a sua
"independência", "neutralidade", etc., é incompatível com o princípio do sistema
bolchevique de organização - mesmo no domínio militar. Lenine distingue claramente o
governo autónomo burguês do governo autónomo proletário. Mas mesmo um governo
autónomo revolucionário "só pode ser uma peça da revolução" (Lenine, Volume 9, página
301) e não o seu sistema principal.
"Quando desenvolvemos, expandimos, consolidamos e desenvolvemos a organização das
forças revolucionárias do proletariado e do campesinato, não devemos confundir esta
organização de guerra, esta organização de insurreição com autogoverno. Tanto no seu
propósito como na forma como foi criado e no seu caráter, a organização da insurreição
armada, a organização do exército revolucionário não é semelhante à organização do
autogoverno revolucionário" (Lenine, Volume 9, página 302).
Por conseguinte, não existem "governos autónomos" nacionais no sistema internacional
bolchevique de organização, quer se trate de governos individuais quer de associações
internacionais. As organizações militares autónomas - independentes do Partido do
Proletariado são organizações anti-marxistas, são organizações do capitalismo em teoria e
na prática. As organizações militares do proletariado mundial não podem ser lideradas de
maneira diferente do que pelo Partido do Proletariado Mundial. Que todas as organizações,
incluindo a militar, não podem prescindir de qualquer administração, que esta administração
deve ser revolucionária, que a autogovernarão revolucionária não deve ser oposta ao
exército revolucionário, tudo isto é evidente, mas aqui não é objeto de crítica, apenas que o
sistema antimarxista de autogoverno nas organizações militares, cuja independência e
separação, nunca no lugar do sistema marxista-leninista do papel de líder e indivisível do
partido como a forma mais elevada de organização de classe, nunca deve prevalecer sobre
ele, sob pena de isso só poder conduzir ao desarmamento do proletariado e à revolução
mundial, bem como ao esmagamento do seu partido revolucionário mundial (ver também
Crítica de Enver Hoxha à “autogestão” da Jugoslávia).
4. O partido como instrumento da ditadura do proletariado
“O partido é a forma mais elevada de organização do proletariado. O partido é a força básica
e líder dentro da classe dos proletários e entre as organizações [incluindo as organizações
armadas - nota do autor] desta classe. Mas não se segue que a parte possa ser considerada
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como um fim em si mesma, como uma força suficiente para si própria. O partido não é
apenas a forma mais elevada de unificação de classes dos proletários [e a Internacional
Comunista não é apenas a forma mais elevada de unificação de classes dos proletários de
todos os países - nota do autor] - é também o instrumento nas mãos do proletariado para a
conquista da ditadura, enquanto não for conquistada [ou reconquistada - nota do autor], e
para consolidar e estender a ditadura depois de conquistada [o mesmo se aplica ao
instrumento do proletariado mundial - a Internacional Comunista - nota do autor]. O partido
não poderia atingir um significado tão elevado e não poderia ultrapassar todas as outras
formas de organização do proletariado se a questão do poder não se colocasse perante o
proletariado, se as condições do imperialismo, a inevitabilidade das guerras, a existência de
uma crise não concentrassem todas as forças do proletariado num só ponto, a unificação de
todos os fios do movimento revolucionário num só lugar para derrubar a burguesia e lutar
pela ditadura do proletariado [e finalmente pela ditadura mundial do proletariado pela
Internacional Comunista - nota do autor]. O proletariado precisa do partido acima de tudo
como a sua equipe de luta, que é necessário para tomar o poder com sucesso [e novamente
o a sua equipa de luta internacional para tomar o poder mundial - nota do autor]. Não há
necessidade de provar que o proletariado na Rússia não teria sido capaz de levar a cabo a
sua ditadura revolucionária se não tivesse tido um partido capaz de reunir as organizações
de massas do proletariado à sua volta e centralizar a liderança de todo [incluindo o
movimento armado - nota do autor] no decurso da luta.
Mas o proletariado precisa do partido não só para conquistar a ditadura, precisa ainda mais
dela para manter a ditadura e para a consolidar e desenvolver no interesse da completa
vitória do socialismo. Mas o que significa "afirmar" e "alargar" a ditadura? Ou seja, imbuir os
milhões de proletários do espírito de disciplina e organização; ou seja, criar nas massas
proletárias uma força defensiva (enfatizada pelo autor) e um baluarte contra as influências
corrosivas da força e hábitos elementares pequenos e burgueses; ou seja, apoiar o trabalho
organizacional dos proletários de reeducação e remodelação dos estratos pequenos
burgueses; ou seja, ajudar as massas proletárias a educarem-se a si próprias como a força
capaz de abolir as classes e preparar as condições de organização da produção socialista
[incluindo a produção de guerra socialista - nota do autor]. Mas tudo isto é impossível sem
um partido que seja forte pela sua unidade e disciplina.
“A ditadura do proletariado", disse Lenine, "é uma luta dura, uma luta sangrenta e sem
sangue, violenta e pacífica, militar e económica, educacional e administrativa contra os
poderes e tradições da velha sociedade". O poder do hábito de milhões e milhões é o poder
mais terrível [mesmo no exército (socialista) - nota do autor]. Sem um partido de ferro e duro
na batalha, sem um partido que goze da confiança de tudo o que é honesto na classe dada,
sem um partido que saiba seguir e influenciar o humor das massas, é impossível liderar tal
luta com sucesso" (citado por Estaline em Obras Volume 6, páginas 159-160).
O proletariado mundial precisa do partido mundial para conquistar e manter a ditadura
mundial. O partido mundial, a Internacional Comunista, é um instrumento da ditadura
mundial do proletariado.
5. O partido como unidade de vontade incompatível com a existência de facções [a aplicar
incondicionalmente também ao partido mundial - nota do autor].
Conquistar e afirmar a ditadura do proletariado é impossível sem um partido que seja forte
pela sua unidade e disciplina férrea. A disciplina de ferro no partido é impensável sem a
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unidade de vontade, sem a unidade completa e incondicional de ação de todos os membros
do partido [de todos os partidos comunistas tomados em conjunto - nota do autor].
Evidentemente, isto não significa que a possibilidade de uma luta de opiniões no partido
esteja excluída [e, portanto, também não no partido mundial - nota do autor]. Pelo contrário,
a disciplina de ferro exclui a crítica e a luta de opinião no partido, mas antes pressupõe que
assim seja. Isto não significa certamente que a disciplina deva ser "cega" [tal como o
exército proletário contra a obediência cega, onde não se tem de "calar", como no exército
militarista da burguesia - nota do autor]. Pelo contrário, a disciplina de ferro não exclui,
antes pressupõe, a consciência e a subordinação voluntária, porque só uma disciplina
consciente pode ser uma verdadeira disciplina de ferro. Contudo, depois de terminada a luta
de opinião, esgotadas as críticas e tomada uma decisão, a unidade de vontade e a unidade
de ação de todos os membros do partido [e de todos os soldados do exército - nota do
autor] é a condição indispensável sem a qual não é concebível nem um partido unificado
(exército - nota do autor) nem uma disciplina de ferro no partido [exército - nota do autor].
“Na atual época de guerra civil agravada", disse Lenine, "o Partido Comunista só poderá
cumprir o seu dever se estiver organizado da forma mais central possível, se houver uma
disciplina de ferro no seu seio, que faz fronteira com a disciplina militar [mas não é idêntica nota do autor], e se o seu centro partidário é um órgão poderoso, autoritário e com amplos
poderes, que goza da confiança geral de ser membro do partido" (citado em Estaline,
Volume 6, páginas 160-161).
É assim que a disciplina do partido, nas condições de luta, é anterior à conquista da
ditadura. O mesmo, mas em maior medida ainda, deve dizer-se da disciplina do partido após
a conquista da ditadura.
"Quem enfraquece minimamente", disse Lenine, "a disciplina de ferro do partido do
proletariado (especialmente durante a sua ditadura), na verdade ajuda a burguesia contra o
proletariado" (citado por Estaline no Volume 6, página 161).
Daí resulta, porém, que a existência de facções é incompatível tanto com a unidade do
partido como com a sua disciplina de ferro. Não é necessário provar que a existência de
facções leva à criação de vários centros, mas a existência de vários centros significa a
ausência de um centro comum no partido, a fragmentação da vontade unificada, o
enfraquecimento e desintegração da disciplina, o enfraquecimento e desintegração da
ditadura [e, claro, do seu exército - nota do autor]. Os partidos da Segunda Internacional,
que lutam contra a ditadura do proletariado e não querem levar os proletários ao poder,
podem naturalmente permitir-se liberalismos como o facciosismo, porque não precisam de
disciplina de ferro [e os revisionistas também não precisam - nota do autor]. Contudo, os
partidos da Internacional Comunista, que centram o seu trabalho na tarefa de lutar e
consolidar a ditadura do proletariado, não podem referir-se ao "liberalismo" nem ao
facciosismo [sublinhado pelo autor].
6. O partido é reforçado pela própria limpeza de elementos oportunistas
A fonte do facciosismo no partido são os seus elementos oportunistas [estes elementos,
evidentemente, não se contentam com o seu facciosismo no próprio partido, mas
disseminam-no por todas as organizações proletárias, incluindo as organizações militares e
de combate armado do partido - nota do autor]. O proletariado não é uma classe fechada no
exterior. Recebe um afluxo constante de elementos do campesinato, da pequena burguesia,
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da intelectualidade, que foram proletarizados pelo desenvolvimento do capitalismo [estes
elementos também fluem para as organizações de luta armada do proletariado - nota do
autor]. Simultaneamente, está em curso um processo de decomposição nas classes altas do
proletariado, principalmente entre os sindicalistas e proletários que são alimentados pela
burguesia do extra-lucro colonial. Esta camada de trabalhadores burgueses, disse Lenine,
"ou a 'aristocracia operária', completamente arruinada no seu modo de vida, pelos seus
rendimentos, por toda a sua visão do mundo, é o esteio da Segunda Internacional e, nos
nossos dias, o esteio social (não militar da burguesia[ênfase acrescentada pelo autor]).
“Pois eles são verdadeiros agentes da burguesia dentro do movimento operário, a comissão
operária da classe capitalista..., verdadeiros pacemakers do reformismo e do chauvinismo"
(citação de Lenine usada por Estaline no Volume 6, página 162).
Todos estes grupos pequeno-burgueses penetram no Partido de uma forma ou de outra,
trazendo consigo o espírito de vacilação e oportunismo, o espírito de decomposição e
insegurança. São principalmente eles que são a fonte do facciosismo e da desintegração, a
fonte da desorganização e da desintegração do partido a partir de dentro. Lutar contra o
imperialismo com tais "aliados" nas costas significa entrar na posição de pessoas que estão
a ser disparadas de dois lados - da frente e da retaguarda [como exemplo, recorda-se
comparativamente a situação entre Estaline e Trotsky na luta militar durante a Guerra Civil
russa - nota do autor]. Por conseguinte, a luta implacável contra esses elementos, a sua
expulsão do partido, é a condição prévia para o êxito da luta contra o imperialismo. “A teoria
de "dominar" os elementos oportunistas pela luta ideológica dentro do partido, a teoria da
"superação" desses elementos no âmbito de um mesmo partido é uma teoria preguiçosa e
perigosa que evoca o perigo, transformar o partido em estado de paralisia e enfermidade
crónica, entregá-lo ao oportunismo, deixar o proletariado sem um partido revolucionário,
privar o proletariado da arma mais importante na luta contra o imperialismo" (Stalin, ibid.,
pp. 162-163). Evidentemente, isto é igualmente verdade no seio do Movimento Mundial
Marxista-Leninista, na Internacional Comunista e nas suas secções.
A purga de elementos oportunistas das organizações proletárias, incluindo as organizações
armadas, é frequentemente vista pela burguesia como um "ato de autodestruição", um ato
de fragmentação e enfraquecimento. Lassalle disse uma vez o seguinte a este respeito:
"Que as lutas do partido dão força e vida a um partido, que a maior prova da fraqueza de um
partido é o embaçamento do partido e o embaçamento das diferenças marcantes, que um
partido se fortalece purificando-se, a lógica das autoridades sabe e teme pouco sobre isso"
(de uma carta de Lassalle a Marx de 24 de Junho de 1852; citado em Lenine, Volume 5,
página 326).
"A forma de desenvolver e consolidar os partidos proletários é através da sua expurgação
dos oportunistas e reformistas, dos imperialistas e chauvinistas sociais, dos sociais
patriotas e dos sociais pacifistas ". O partido é reforçado purificando-se dos elementos
oportunistas" (Estaline, ibid., página 163). E acrescentamos que...hoje a purificar-se dos neorevisionistas.
"Na véspera da revolução e nos momentos de mais amarga luta pela sua vitória, a menor
flutuação dentro do partido pode arruinar tudo, impedir a revolução, arrancar o poder das
mãos do proletariado, porque esse poder ainda não está firmemente estabelecido e a
investida contra ele ainda é demasiado forte. Quando os líderes vacilantes se demitem numa
altura destas, isso não enfraquece, mas reforça o partido, o movimento operário e a
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revolução.” (Lenine citado por Estaline, Volume 6, página 164). Gostaríamos de
acrescentar... Reforça especialmente a luta armada pelo poder, especialmente no momento
crucial da tomada do poder.

O militarismo beligerante de Lenine e as táticas antimilitaristas- As táticas
bolcheviques de Lenine de trabalho partidário no seio do exército das classes
dirigentes-.
"A propaganda da luta de classes continua a ser um dever dos socialistas mesmo no
exército; o trabalho que visa transformar a guerra internacional em guerra civil é o único
trabalho socialista na época do choque armado imperialista da burguesia de todas as
nações" (Lenine, Werke Volume 21, página 27).
Lenine salientou a importância do papel dos soldados e marinheiros revolucionários na
revolta armada para derrubar a monarquia czarista. Ele desenvolveu a tática bolchevique do
trabalho partidário no exército do czar a partir da experiência da revolta dos soldados e
marinheiros e proclamou o slogan marxista-leninista:
"Viva o trabalho revolucionário unido, persistente e incansável para desenvolver uma ampla
ofensiva revolucionária das massas de milhões, as greves dos trabalhadores e o movimento
camponês! Só à cabeça da investida de milhões, só na aliança mais próxima e indissolúvel
com eles pode e irá a parte revolucionária das tropas russas derrotar a monarquia czarista! "
(Lenine, volume 18, página 225).
Este slogan permanecerá sempre atual. Não é apenas um slogan válido para o derrube do
capitalismo neste ou naquele país, mas, para além disso, para a revolução socialista
mundial, o derrube de todo o capitalismo mundial.
Viva o trabalho revolucionário unificado, persistente e incansável da Internacional
Comunista para o desenvolvimento de uma ampla ofensiva revolucionária internacional de
milhões de massas de todos os países, as greves dos trabalhadores e o movimento
camponês! Só à frente da investida de milhões de pessoas em todos os países, só na aliança
mais próxima e indissolúvel com eles é que a parte revolucionária das forças imperialistas
contra-revolucionárias internacionais derrotará o capitalismo mundial.
Os trabalhos de Lenine de Agosto de 1903 contêm um projeto de resolução sobre o exército
que não foi apresentado no Segundo Congresso do SDAPR devido à luta feroz entre os
mencheviques e bolcheviques e que afirmava: "O Congresso chama a atenção de todas as
organizações partidárias para a importância da propaganda e agitação social-democrata no
exército e recomenda que se façam todos os esforços para consolidar e desenvolver
rapidamente todas as ligações existentes entre oficiais e soldados. O Congresso do Partido
considera desejável a formação de grupos especiais entre os sociais-democratas ao serviço
do exército, que deveriam ter uma posição específica nos comités locais (como ramos da
organização dos comités) ou na organização central (como instituições criadas diretamente
pelo Comité Central e diretamente subordinadas a este)" (Lenine, Volume 6, página 479).
A partir daí, torna-se claro que Lenine já nessa altura considerava necessário criar grupos
especiais de partidos, tanto a nível descentralizado como central, a fim de cumprir tarefas
especiais para o partido. Lenin considerou o proletariado como a única força capaz de
"dividir o exército vacilante" (Lenine, Volume 8, página 533). "No início houve casos isolados
de insubordinação, explosões de indignação por parte dos reservistas, protestos dos
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oficiais, agitação entre os soldados, recusa de companhias ou regimentos individuais a
disparar sobre os seus irmãos, os trabalhadores. Depois - transferência de uma parte do
exército para o lado da revolta" (Lenine, Volume 8, página 564).
Lenine considerou a "insubordinação das massas" como "uma das condições de
preparação para a revolta" (Lenine, Volume 13, página 11). A recusa da obediência é o meio
de luta mais decisivo, que não se dirige contra as formas de organização do aparelho
militarista, mas contra a sua própria existência. A insubordinação ativa difere da
insubordinação passiva na medida em que a primeira pode estar ligada à luta revolucionária,
o que não é possível com a segunda (ainda) - daí a nossa luta para transformar a
insubordinação passiva, como mera renúncia à execução das ordens do poder, em
insubordinação ativa para se apressar a atingir esse poder - violação sistemática das leis do
antigo poder para criar leis do novo poder. A recusa em obedecer é uma declaração de
guerra direta ao poder militar existente, um ataque direto ao mesmo. No entanto, sem uma
fermentação revolucionária, sem um recrudescimento abrangente do movimento
revolucionário entre os soldados, sem um despertar dos soldados para além do limite da
possível legalidade militar, não se pode falar de um sucesso da insubordinação como arma
revolucionária dos soldados. As revoltas ininterruptas dos soldados foram ofensivas em
massa da Revolução Russa de 1905, que não foram contidas, mas intensificadas pelas
represálias da autocracia. A revolta do encouraçado "Potyomkin" superou mesmo os slogans
dos revolucionários.
Com a tomada do encouraçado "Potyomkin", uma grande unidade das forças armadas
czaristas tomou abertamente o lado da revolução e o governo não conseguiu cortar a revolta
dos marinheiros na sua origem. Pelo contrário: "Os navios de guerra enviados contra o
navio de guerra revolucionário 'Potyomkin' recusaram-se a intervir contra os seus
camaradas (...) no navio de guerra 'Georgi Pobedonossez', que tinha capitulado,
recomeçaram os motins (...) os confrontos com os militares tornaram-se mais frequentes;
houve (em Libau) uma luta de barricadas dos marinheiros e trabalhadores contra os
soldados. (...) O governo czarista já não tem uma frota. O máximo que pode conseguir por
enquanto é impedir que a frota passe ativamente para o lado da revolução. Mas o batalhador
"Potyomkin" foi e é um território inconquistável da revolução, e nós temos, seja qual for o
seu destino, de registar um facto inquestionável e altamente significativo: a tentativa de
formar o núcleo de um exército revolucionário (...) [ênfase acrescentada pelo autor]. A nossa
tarefa agora é apoiar estas tentativas com todas as nossas forças, para iluminar as mais
amplas massas do proletariado e camponeses de um exército revolucionário na luta pela
liberdade de todo o povo, para ajudar as secções individuais deste exército a erguer a
bandeira do povo, a bandeira da liberdade, esta bandeira capaz de mobilizar as massas e
unir as forças que podem pôr fim à autocracia czarista" (Lenine, Volume 8, páginas 564-565).
O partido está preocupado em recrutar soldados que se juntem ao movimento
revolucionário. Há soldados em massa, mas faltam soldados revolucionários - este é o
problema que qualquer organização armada revolucionária tem de resolver sempre e em
todo o lado. Por um lado, deplora-se a falta de soldados revolucionários, ao mesmo tempo
que inúmeros soldados oferecem a sua ajuda em todo o exército burguês e que jovens
forças revolucionárias estão a sair da classe trabalhadora que querem lutar pela revolução
com uma arma nas mãos. Se olharmos para este problema do recrutamento à escala
internacional, o potencial é quase inesgotável. Em nenhum lugar haverá condições mais
favoráveis para a organização de soldados revolucionários do que na revolução socialista
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mundial. Os soldados estão lá em massa, basta atirar borda fora os pensamentos e
ensinamentos provenientes da ideologia pós-racial, basta deixar espaço para a iniciativa,
"planos" e "empreendimentos"; depois também nos mostraremos dignos representantes da
grande classe revolucionária mundial, depois o proletariado mundial levará a cabo a
revolução socialista mundial tão heroicamente como a iniciou (a seguir a Lenine, Volume 8,
páginas 210-211).
Lenine ensinou: "Dos próprios militares crescem os departamentos de um exército
revolucionário. As tarefas desses departamentos consistem em proclamar a revolta, em dar
às massas a liderança militar tão necessária para a guerra civil como para qualquer outra
guerra, em criar bases para a luta aberta de todo o povo, em transportar a revolta para as
zonas vizinhas, assegurar a plena liberdade política - mesmo que apenas numa pequena
parte do Reich no início - para iniciar a transformação revolucionária da ordem podre e para
levar a bom termo a atividade revolucionária criativa das classes mais baixas, que não é
muito evidente em tempos de paz, mas que se destaca em épocas revolucionárias. Só
quando os destacamentos do exército revolucionário reconhecerem estas novas tarefas, só
quando as colocarem corajosa e plenamente na ordem do dia, poderão alcançar a plena
vitória e servir de apoio a um governo revolucionário. Mas um governo revolucionário é tão
urgentemente necessário como o exército revolucionário na fase dada da revolta popular. O
exército revolucionário é necessário para a luta militar e a liderança militar das massas
populares contra as forças armadas que ainda estão do lado da autodeterminação. O
exército revolucionário é necessário porque as grandes questões históricas só podem ser
resolvidas pela violência, mas a organização da violência na luta moderna é uma
organização militar. E para além dos restos das forças da autocracia, há também as forças
dos Estados vizinhos onde o governo russo derrubado já está a pedir apoio (...). Para a
completa vitória do povo sobre o czarismo, a organização imediata da liderança política do
povo insurgente não é menos necessária que a liderança militar das suas forças armadas"
(Lenine, Volume 8, pp. 566-567).
"O exército não pode, nunca foi e nunca será neutro. Neste momento, está a desintegrar-se
com enorme rapidez no exército da liberdade e no exército dos Centenas Negras. Iremos
acelerar esta desintegração. Vamos denunciar todos aqueles que são indecisos e vacilantes,
que se esquivam à ideia de que é preciso criar imediatamente uma milícia popular (a Duma
de Moscovo, de acordo com as últimas notícias da imprensa estrangeira, rejeitou o projecto
de formar uma milícia popular). Vamos aumentar dez vezes a nossa agitação entre as
massas, a nossa atividade organizacional para formar secções revolucionárias. O exército
de classe do proletariado consciente fundir-se-á então com as secções vermelhas do
exército russo [sublinhado pelo autor] - e depois veremos se a polícia de coração negro
derrotará toda a nova, toda a jovem, toda a Rússia livre!” (Lenine, volume 9, páginas 467468).
"Enquanto estamos a criar uma milícia operária, este único baluarte sólido da revolução,
enquanto nos preparamos para uma nova e ainda mais determinada luta, agarrando-nos aos
nossos velhos slogans, devemos também prestar especial atenção ao exército. A concessão
forçada do czar deve ter causado as maiores flutuações nas suas fileiras, e agora, ao atrair
os soldados para as reuniões dos trabalhadores, aumentando a agitação no quartel e
desenvolvendo os nossos laços com os oficiais, temos de criar, para além do exército
revolucionário dos trabalhadores, uma tribo de revolucionários conscientes no exército, que
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ontem foi exclusivamente um exército czarista e hoje está à beira de se tornar um exército
do povo” (Ibid).
“Nos grandes dias da greve geral, o proletariado revolucionário paralisou as tropas e
conseguiu assim a sua neutralização. Tem agora de conseguir a transferência completa das
tropas para o lado do povo. O proletariado revolucionário levou a revolução nas cidades à
sua primeira grande vitória. Agora tem de alargar e aprofundar a sua base, alargando a
revolução aos terrenos planos. (...) O sucesso da revolução depende da dimensão das
massas do proletariado e dos camponeses que se erguerão para a defender e completar. A
guerra revolucionária difere de todas as outras guerras por retirar a sua principal reserva do
campo dos aliados de ontem do seu inimigo, aqueles que ontem ainda se agarraram ao
czarismo ou o seguiram cegamente" (Lenine, Volume 9, páginas 435-436).
No seu artigo "A queda de Port Arthur" Lenine carateriza o poder militar czarista na Guerra
do Japão como um "boneco":
"O corpo de oficiais revelou-se pouco instruído, subdesenvolvido e sem formação, não tem
um contacto próximo com os soldados e não tem a sua confiança. O atraso, a ignorância, o
analfabetismo e a estupidez das massas camponesas foram revelados com alarmante
clareza no confronto com um povo progressista numa guerra moderna que, tão necessária
como a tecnologia moderna, requer material humano altamente qualificado. Sem soldados e
marinheiros conscientemente ativos com iniciativa própria, o sucesso na guerra moderna é
impossível (...) os esplêndidos navios de guerra são inúteis se não se souber lidar com
navios modernos, se não houver pessoas que saibam utilizar com perícia as últimas
conquistas da tecnologia de guerra (...) O poder militar da Rússia absolutista revelou-se um
boneco" (Lenine, Volume 8, páginas 38 e 39).
Lenine recolheu muito material revelador para educar os soldados sobre o seu papel no
exército, por exemplo, a confirmação de uma nota do Czar aos governos turco e romeno
pelo inglês "Times": "Nesta nota, o Governo russo pede aos Estados mencionados que
considerem os marinheiros rebeldes da frota russa como criminosos e avisa-os de que, de
outra forma, são possíveis complicações internacionais. (...) O Governo romeno ordenou que
nem provisões nem carvão fossem entregues ao "Potyomkin", mas ao mesmo tempo fez
saber aos 700 marinheiros que, se desembarcassem na costa romena, só seriam
considerados como desertores estrangeiros". E Lenine comenta sobre outros jornais
europeus: "A transferência do 'Potyomkin' para o lado da revolta é o primeiro passo para
transformar a revolução russa num fator de poder internacional, a revolução russa está a
enfrentar os Estados europeus". (...) A revolução russa fez saber à Europa que o povo russo
está em guerra aberta com o czarismo. De facto, a Revolução Russa está assim a fazer uma
tentativa de aparecer em nome de um novo governo revolucionário da Rússia" (Lenine,
Volume 8, página 576).
Em 15 de Novembro, Lenine escreveu no "Novaya Shisn" o artigo "Exército e Revolução",
que é fundamentalmente importante para a ciência militar marxista-leninista, do qual são
extraídas as citações mais importantes a seguir:
"A revolta no Sevastopol está constantemente a alastrar. A decisão está prestes a ser
tomada. Os marinheiros e soldados que lutam pela liberdade estão a livrar-se dos seus
superiores. Existe uma ordem completa. O Governo não consegue repetir a vil partida de
Kronstadt, não consegue provocar quaisquer programas. A esquadra recusou-se a fazer-se
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ao mar e ameaça a cidade se forem feitas tentativas para derrubar os insurgentes. (...) Em
todo o caso, os acontecimentos de Sevastopol significam o completo colapso do antigo
sistema de escravos do exército, que transformou os soldados em máquinas armadas e os
transformou em instrumentos de opressão, mesmo das mais modestas aspirações de
liberdade.”
Irremediavelmente desaparecidos são os tempos em que o exército russo - como foi o caso
em 1849 [o que significa o envio de tropas para suprimir a Revolução Húngara de 1849 pelo
Czar Nicolau I - nota 17, Lenine, Volume 10, página 528] - se propunha esmagar a revolução
fora da Rússia. Agora, o exército caiu irrevogavelmente da autodeterminação. Ainda não se
tornou revolucionário na sua totalidade. A consciência política dos soldados e marinheiros
ainda é muito baixa. O importante, porém, é que a consciência já despertou, que um
movimento próprio começou entre os soldados, que o espírito de liberdade penetrou em
toda a parte no quartel. O quartel na Rússia foi quase sem exceção pior do que qualquer
prisão; em nenhum lugar a personalidade foi tão chutada e reprimida como no quartel, em
nenhum lugar os maus tratos, tormentos e abusos de seres humanos foram tão violentos [e
hoje estes tempos terríveis para os jovens soldados regressaram ao quartel russo, repete-se
a história dos mais cruéis maus tratos e humilhações dos soldados - nota do autor]. E estas
casernas estão agora a tornar-se o coração da revolução [e já se tornaram um núcleo embora ainda não um coração - de uma nova revolução para reconquistar o socialismo!].
“Os soldados de Petersburgo querem conseguir: melhorar a alimentação, o vestuário e o
alojamento, aumentar a remuneração, reduzir a duração do serviço e a formação diária. Mas
ainda mais importantes entre as suas exigências são outras que só poderiam ser levantadas
por soldados que se sentissem como cidadãos. O direito de assistir a todas as reuniões em
uniforme "em pé de igualdade com todos os cidadãos"; o direito de ler e manter todos os
jornais no quartel; a liberdade de consciência; a igualdade jurídica de todas as
nacionalidades; a abolição total de todas as honras fora do quartel; a abolição dos rapazes
dos oficiais; a abolição dos tribunais de guerra e a transferência de todos os processos
judiciais marciais para os tribunais ordinários; o direito de apresentar queixas coletivas; o
direito de autodefesa em caso de menor tentativa de violência por parte de um superior.
Estas são as principais exigências dos soldados de Petersburgo" (Lenine, Volume 10,
página 40).
"Mas consideremos o caráter da agitação militar, as exigências dos soldados. Dever-se-ia
tentar ver nos soldados, que devem estar constantemente à espera de serem abatidos por
"insubordinação", pessoas vivas com interesses independentes, uma parte das pessoas que
exprimem as necessidades mais urgentes de certas classes da nossa sociedade. Ver-se-á
que os soldados mais próximos dos camponeses politicamente menos desenvolvidos,
incessantemente intimidados, mutilados e furados pelos seus superiores - que os soldados,
esses "rebanhos mudos", vão muito mais longe nas suas exigências do que os programas
de cadetes"! (Lenine, volume 11, página 72).
"Os soldados do Círculo Militar de Varsóvia (...) exigem liberdade de reunião e associação
para os soldados - "sem qualquer permissão e sem a presença de oficiais". Exigem o
"cumprimento do dever militar em casa" do soldado, o direito de usar roupa civil quando não
está de serviço, o direito de eleger soldados de confiança que administram os honorários
dos soldados e formam tribunais para lidar com os crimes dos soldados" (...) Não se
aproxima isto diretamente da formação de uma milícia plenamente democrática [sublinhada
pelo autor] que cubra toda a nação?" (Lenine, volume 11, página 73).
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"As exigências dos cidadãos em túnica são as exigências da social-democracia, as
exigências de todos os partidos revolucionários, as exigências dos trabalhadores
conscientes da classe. A integração dos soldados nas fileiras dos amigos da liberdade, a
sua transferência para o lado do povo garantirão a vitória da causa da liberdade e a
realização das exigências dos soldados. No entanto, para que estas exigências sejam plena
e permanentemente atendidas, é necessário dar um pequeno passo em frente. Todos os
desejos individuais dos soldados torturado pelo maldito quartel penitenciário deve ser
combinado num todo. Mas, consideradas em conjunto, estas exigências significarão a
abolição do exército permanente e a sua substituição pelo armamento geral do povo"
(Lenine, Volume 10, página 41).
"Os soldados fazem uma exigência que equivale claramente a liquidar o exército de castas, o
exército destacado do povo, e a substituí-lo por um exército de cidadãos de pleno direito.
Mas isto é precisamente a abolição do exército permanente e o armamento do povo"
(Lenine, volume 11, página 73).
Em todo o lado, em todos os países, o exército permanente não serve tanto contra o inimigo
externo como contra o inimigo interno. Em todo o lado, em todos os países, o exército
permanente tornou-se o instrumento de reação, o servo do capital na luta contra o trabalho,
o carrasco da liberdade do povo. Portanto, não nos fiquemos pelas meras exigências
individuais na nossa grande revolução pela liberdade. Erradiquemos o mal pelas suas raízes.
Vamos abolir por completo o exército permanente. Se o exército se fundir com o povo
armado, se os soldados trouxerem os seus conhecimentos militares ao povo, o quartel
deverá desaparecer e ser substituído por uma escola militar gratuita. Nenhuma potência no
mundo ousará atacar a Rússia livre se as pessoas armadas que aboliram a casta militar, que
fizeram de todos os soldados cidadãos e de todos os cidadãos armados capazes de
transportar armas para os soldados, permanecerem sob a vigilância desta liberdade.
A experiência da Europa Ocidental mostrou como é reacionário o exército permanente. A
ciência da guerra provou que é perfeitamente possível criar uma milícia popular em pé de
igualdade com os militares, tanto na guerra defensiva como na ofensiva.
“Que a burguesia hipócrita ou sentimental sonhe com o desarmamento. Enquanto houver
pessoas oprimidas e exploradas no mundo, não devemos lutar pelo desarmamento, mas
pelo armamento geral do povo. Só isto, por si só, garantirá plenamente a liberdade. Só por
si, a reação será completamente exagerada. Só na condição desta transformação é que a
liberdade beneficiará efetivamente os milhões de trabalhadores e não apenas um pequeno
grupo de exploradores" (Lenine, Volume 10, páginas 39-42). E finalmente acrescentamos o
nosso slogan de hoje: Abolição do exército multinacional e das alianças militares
internacionais dos imperialistas - armamento geral dos povos!
Lenine tirou a conclusão dos acontecimentos de 1905 de que "a autocracia enfraquece e
desmoraliza as suas próprias forças militares, utilizando-as para subjugar pela força das
armas a população de que fazem parte, não levando a cabo as reformas maduras no sistema
militar exigidas por todos os elementos honestos do exército, não tomando medidas para
aliviar a situação desesperada dos reservistas e respondendo às exigências dos soldados e
marinheiros apenas reforçando o rigoroso regime policial no quartel" (Lenine, Volume 10,
páginas 144-145).
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Em 1908 Lenine escreveu o seu artigo: "O militarismo beligerante e as táticas antimilitaristas
da social-democracia".
No início, já citamos a definição que Lenine tinha dado de "militarismo moderno". É retirado
deste artigo, outro texto educativo recomendado para quem quiser saber mais sobre a
questão do antimilitarismo. As afirmações mais importantes são aqui brevemente citadas:
"E quanto mais os governos ameaçam chocalhar uns aos outros com o sabre, mais
imprudentemente suprimem o movimento antimilitarista em casa". A perseguição aos
antimilitares está a aumentar tanto extensiva como intensivamente", (...) o que "torna a
agitação antimilitarista (...) muito difícil" (Lenine, Volume 15, páginas 186-187).
Hoje em dia, poderíamos acrescentar algo a isto: Quanto mais ameaçadores são os
governos com sabres, sob o comando dos EUA, que com os seus ataques massacram os
povos, que mais implacavelmente e violentamente atuam contra o movimento internacional
antimilitarista em todos os países do mundo, que se desenvolve à mesma velocidade e na
mesma medida que o próprio militarismo globalizado. Se compararmos hoje a luta
antimilitarista de então com a de hoje, torna-se claro, tendo em conta as guerras de roubo
internacionais dos imperialistas sob o líder da matilha de lobos EUA, por um lado e a luta
antimilitarista mundial, por outro, que o militarismo e o antimilitarismo se enfrentam
diretamente no campo de batalha globalizado e que esta luta acabará por ser decidida ali. A
luta antimilitarista hoje deve, portanto, ser compreendida e organizada diretamente numa
importante arma da revolução mundial socialista, pela qual não devemos repetir nesta luta
antimilitarista os velhos erros da direita (oportunismo alemão) e do oportunismo da
"esquerda" (fraseologia anarquista dos Hervéans) da Segunda Internacional, como vieram a
lume no Congresso de Estugarda (para mais informações, ver Lenine, Volume 15, página
189!) Acima de tudo, não se deve separar a luta antimilitarista "para fora" da luta
antimilitarista "para dentro", não a contrastar de forma não desdialética, mas apenas fazer
ambas, em conjunto, um antimilitarismo marxista-leninista realmente completo.
"Quanto mais ansiosamente, porém, o governo e a burguesia de todos os países se
esforçam por dividir os trabalhadores e colocá-los uns contra os outros, mais brutalmente
se aplica o sistema de cerco e censura militar (que agora, na guerra, se tornou a norma) em
prol deste nobre objetivo, mesmo com muito mais acuidade contra o "interno" do que contra
o inimigo externo - mais imperativo é o dever do proletariado consciente da classe de
defender a sua unidade de classe, o seu internacionalismo, a sua convicção socialista contra
o chauvinismo desenfreado da clique burguesa "patriótica" em todos os países. Se os
trabalhadores conscientes da classe renunciassem a esta tarefa, isso significaria que
renunciariam a todos os seus esforços em prol da liberdade e da democracia, muito menos
dos socialistas" (Lenine, Volume 21, página 15).
Especialmente instrutivo é o que Lenine disse sobre a atitude do socialismo internacional
em relação ao patriotismo - referimo-nos aqui mais uma vez ao capítulo do manual "Marx e
Engels", onde já comentamos em pormenor a questão da pátria.
Voltamos aqui a abordar esta questão em relação ao militarismo, e Lenine disse-o a este
respeito:
"Primeiro que tudo, um comentário sobre o patriotismo. O facto de que "os trabalhadores
não têm pátria" está realmente no "Manifesto Comunista"; que a atitude de Vollmar, Noske e
Cia. em relação a esta tese básica do socialismo internacional "é um golpe" também é
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correta. Mas não decorre daí que a afirmação de Hervé e dos seus seguidores de que o
proletariado é indiferente ao tipo de pátria em que vive esteja correto: seja na Alemanha
monárquica, na França republicana ou na Turquia despótica. A pátria, ou seja, o meio
político, cultural e social dado, é o fator mais forte na luta de classes do proletariado; e se
Vollmar está errado ao afirmar que o proletariado tem uma relação "genuína" alemã com a
"pátria", Hervé não está menos errado ao afirmar que o proletariado é imperdoavelmente
acrítico de um fator tão importante na luta de libertação do proletariado. O proletariado não
pode ser indiferente às condições políticas, sociais e culturais da sua luta;
consequentemente, não pode ser indiferente ao destino do seu país. Contudo, estes
destinos só lhes interessam na medida em que dizem respeito à sua luta de classes, e não
em virtude de um "patriotismo" burguês que é totalmente inapropriado na boca dos socialdemocratas". (Lenine, volume 15, página 190).
Mesmo aquilo a que hoje se chama "defesa da civilização mundial contra o terrorismo" sob o
lema do imperialismo americano, onde, por assim dizer, já não se chama o patriotismo, a
"defesa da pátria" de um país contra outro, mas a defesa comum de todas as pátrias do
mundo, uma espécie de "defesa globalizada da pátria", uma espécie de "patriotismo
mundial", deve ser visto do ponto de vista da classe do proletariado mundial, é um
imperialista mundial, ou seja, um ponto de vista da burguesia mundial. O proletariado
mundial não pode ser indiferente ao destino dos proletários de todos os países. O
proletariado mundial responde a este tipo de defesa patriótica moderna, que deveria
justificar o militarismo internacional, com o antimilitarismo internacional, entende-o no
interesse da sua luta de classes internacional, da sua luta pela revolução socialista mundial,
da sua luta pela criação de pátrias socialistas como um fator importante para a defesa
(militar) do socialismo de todos os países, ou seja, tendo em conta os diferentes fatores do
respetivo meio político, cultural e social de cada país. O patriotismo imperialista e social
imperialista mundial serve a expansão do capital para o exterior e a contra-revolução para o
interior, o patriotismo mundial do trabalho serve a guerra socialista do proletariado mundial
contra a guerra imperialista para o exterior e a sua revolução socialista mundial para o
interior.
Lenine comenta em seguida "militarismo e guerra": "À primeira vista, é evidente que Hervé
mistura indesculpavelmente estas duas questões e esquece a relação causal entre a guerra
e o capitalismo. Se o proletariado quisesse adotar as táticas de Hervé, estaria condenado a
uma atividade infrutífera: concentraria toda a sua disponibilidade para lutar (estamos a falar
de insurreição) na luta contra uma consequência (a guerra), mas deixaria intacta a causa (o
capitalismo). A forma anarquista de pensar revela-se aqui completamente. A fé cega no
poder milagroso de cada ação direta (...) O plano de Hervé é "muito simples": no dia da
declaração de guerra, todos os soldados socialistas desertam, mas os reservistas entram
em greve e ficam em casa [comparável ao slogan comum de paz passiva dos pacifistas:
"Imaginem que é guerra e ninguém vai! "- nota do autor]. Mas "a greve reservista não é uma
resistência passiva: em breve a classe trabalhadora voltar-se-ia para a resistência aberta,
para a revolta, cujas perspetivas de sucesso são ainda maiores porque o exército ativo está
nas fronteiras nacionais" (Lenine, Volume 15, páginas 190-191).
Lenine não tinha qualquer objeção de princípio a que o proletariado respondesse a uma
determinada declaração de guerra com um determinado ataque militar, talvez em função das
circunstâncias e da situação. O que Lenine se opôs foi ao estereótipo da absolutização desta
"receita tática", ou seja, o apego exclusivo a um único meio de provocar a insurreição e a
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revolução socialista. Não se pode obrigar o proletariado mundial a responder a todas as
guerras com ataques e insurreições militares.
As condições da luta antimilitarista são diferentes em cada país, por exemplo, em condições
de fascismo, em condições de lei marcial, etc., etc. - Por isso, a greve militar não pode ser a
panaceia, prejudicaria possivelmente, em vez de beneficiar o proletariado, se este reduzir a
sua luta contra a guerra a um único meio.
A Internacional, portanto, não pode vincular o proletariado mundial por uma decisão de
responder a cada guerra com insurreição.
Lenin dá para considerar:
"Decidir esta questão neste último sentido significa privar o proletariado da possibilidade de
escolher o momento da luta decisiva e deixar isso para o seu oponente; o proletariado não
escolhe, de acordo com os seus próprios interesses, o momento da batalha - quando a sua
consciência socialista geral atingiu um alto grau, a sua organização é forte, a ocasião é
favorável, etc. -, não, os governos burgueses poderiam provocar a sua revolta mesmo
quando as condições são desfavoráveis ao proletariado, por exemplo, declarando tal guerra,
que é particularmente suscetível de provocar sentimentos patrióticos e chauvinistas em
vastos sectores da população, isolando assim o proletariado insurreto" (Lenine, Volume 15,
página 191).
Lenine considerou a luta antimilitar não só do ponto de vista dos princípios mas também do
ponto de vista histórico: "Assim, uma atividade antimilitar não só é particularmente
necessária mas também praticamente expedita e frutuosa" (Lenine, Volume 15, página 193).
Ele deu uma série de bons exemplos da Europa Ocidental, onde não só foram realizadas
intensas agitações e propaganda antimilitares, mas também foram realizadas atividades de
verdadeiras organizações antimilitares, que não pararam à porta do quartel, mas trabalharam
no exército, e até emanaram de grupos ilegais dentro das próprias organizações do exército,
dos "sindicatos de soldados", que existiam muito antes da Primeira Guerra Mundial.
Como exemplo, Lenine citou os franceses: "Uma peculiaridade interessante entre os
franceses é a organização da chamada “Centavo do soldado”: cada trabalhador dá uma alma
do seu salário semanal ao seu secretário da associação e o dinheiro assim recolhido é dado
aos soldados como um lembrete de que mesmo na roupa de um soldado eles pertencem à
classe explorada e não devem em circunstância alguma esquecer isso". (Lenine, ibid.,
página 193).
O exemplo poderia muito bem ser adotado hoje em dia sob forma internacional, vale a pena
copiá-lo. Estas uniões de soldados devem ser ativadas de novo hoje em todos os países
contra o militarismo e com ele não é suficiente: o proletariado mundial precisa hoje de uma
união de soldados central antimilitarista, internacionalista e antimilitarista para a realização
dos seus objetivos. A federação dos veteranos americanos do Vietname é um bom exemplo
da atual luta antimilitarista contra o exército americano, porque é ativa a nível mundial e, por
conseguinte, tem uma influência organizada a nível internacional, tendo adquirido um
caráter internacional. A Internacional Comunista deve apoiar todos estes movimentos
antimilitaristas mundiais, deve uni-los, deve construir uma frente mundial antimilitarista
entre as massas de soldados de todo o mundo, deve unir os sindicatos de soldados de
todos os países e conduzi-los ao campo de batalha da revolução socialista mundial.
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Hoje em dia, já não basta um comunista fazer trabalho partidário num exército burguês.
Hoje, a luta deve ser dirigida contra a formação dos departamentos internacionais de contrarevolução e, nesse sentido, a luta nos exércitos burgueses de todo o mundo deve ser
redefinida do ponto de vista marxista-leninista.
É totalmente inaceitável, do ponto de vista atual, adoptar os métodos de luta nas condições
do tempo de Lenine de uma forma estereotipada. Hoje, devemos responder à formação e ao
destacamento desta "instituição militar" internacional com uma formação internacional e um
destacamento global das nossas próprias "contra instituições militares", com novos meios
internacionais de luta. Há muito que deveríamos ter reconhecido e lutado contra a
emergência desta globalização contra-revolucionária e militarista - na fase inicial.
Atualmente, os exércitos burgueses estão a ser reorganizados para as suas novas tarefas, a
fim de os orientar para a sua implantação internacional. A questão de saber onde deve ficar
a defesa do povo deve ser colocada e respondida pelo proletariado, pelo povo com o slogan
de armar o povo. É imperativo compensar o que se perdeu com uma determinação ainda
mais vigorosa. Os governos devem ser pressionados por baixo se forem levados pelas
aventuras imperialistas americanas e colocarem todos os exércitos nacionais à sua
disposição em operações internacionais contra-revolucionárias. É hoje inegável que um
marxista-leninista que já intervém contra o processo de formação de destacamentos
militares contra-revolucionários internacionais tem o dever não só de atirar areia para as
suas engrenagens, mas também de trabalhar ativamente a partir do exterior e,
especialmente, do interior para decompor os destacamentos internacionais, colocando a
alavanca no ponto mais fraco. É importante que a resistência comece já nos países que têm
de colocar os seus departamentos à disposição do imperialismo americano. As contradições
entre os departamentos americanos e os seus departamentos internacionais subordinados
devem ser por nós exploradas até ao ponto de criarmos divisões revolucionárias desses
departamentos, que acabaremos por liderar contra as tropas americanas. A luta
antimilitarista entre os soldados não é, de forma alguma, uma ação isolada. A forma de unir
trabalhadores, camponeses e soldados não é mecânica nem estereotipada. Tornamos a
unificação dos trabalhadores, camponeses e soldados um dogma sem vida se nos
limitarmos a proclamar esta unificação e repetir a "última palavra" dos ensinamentos da
revolução mundial. Nós, revolucionários mundiais, devemos saber agitar a ação política no
seio dos exércitos contra-revolucionários e utilizar todas as possibilidades, todas as
condições e, sobretudo, todos os grandes conflitos entre os soldados e os seus governos
que afetam as massas. Assim, quando o descontentamento das tropas iraquianas dos EUA é
castigado pelo ministro da guerra com as palavras "Só se pode entrar em guerra com um
exército que se tem e não com um que se quer!” - não apenas atrai as críticas dos soldados,
como também a indignação do povo. Nenhum governo consegue fazer face a esta situação,
o que os coloca inevitavelmente em crise, afastando assim a sua última confiança e
expondo-se a ela própria. Os Bush vêm e vão, mas as relações entre as pessoas e os
soldados vão continuar, os Bush vão ser varridos com uma mão comum. Devemos, pois,
evitar o erro de deixar que o slogan da aliança de trabalhadores, camponeses e soldados
degenere numa frase revolucionária. Temos de o encher ativamente de conteúdo e realizar
um trabalho ativo de agitação entre os soldados, temos de lhes explicar pacientemente este
slogan num trabalho duro, com base nas suas próprias experiências. O mesmo se aplica aos
contingentes estrangeiros de tropas sob o comando dos EUA ou da ONU. Já há aqui um
número considerável de soldados críticos que estão a contradizer cada vez mais a sua
liderança. Estes soldados não podem ser deixados à sua sorte, têm de prosseguir a sua luta
no nosso interesse. Estes soldados revolucionários destacados destes departamentos
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devem um dia tomar o partido dos rebeldes e são uma parte futura e essencial da formação
de um exército revolucionário mundial independente nas mãos do proletariado mundial, e a
nossa luta deve ser conduzida nestes departamentos internacionais nesta direção.
De que vale uma luta anti-imperialista se os combatentes anti-imperialistas de todo o mundo
observam com calma e inatividade como os imperialistas mundiais organizam, formam e
utilizam o seu militarismo a nível internacional contra os movimentos revolucionários do
mundo? Deve ser permitido pelo menos perguntar que contramedidas podemos tomar
contra isto. Excluir as contramedidas militares desde o início pode ser verdade das forças
pacifistas pequeno-burguesas antiglobalização, mas não será aceite pelas forças proletárias
deste movimento. São muito mais abertas, positivas e recetivas à ideia marxista-leninista de
criar contramedidas militares internacionais, as armas do internacionalismo proletário.
Aqueles que não se aproveitam da exploração revolucionária das contradições da contrarevolução internacional, que lutam contra essa necessidade, são doutrinários, que ajudam a
contra-revolução, quer queiram quer não. Além disso, todos aqueles que tentam apanharnos com meios pacíficos são basicamente cúmplices dos líderes de guerra contrarevolucionários imperialistas mundiais, que dificilmente poderiam cumprir a sua tarefa sem
essa ajuda. O pacifismo globalizado e o militarismo globalizado são duas faces da mesma
moeda.
A luta pelo caminho certo para a luta contra as forças imperialistas da globalização é
historicamente inevitável e é nosso dever, enquanto marxistas-leninistas, liderar
vitoriosamente esta luta contra os revisionistas, contra o movimento burguês e pequenoburguês antiglobalização. Utilizar este movimento para nós, trabalhar nele para melhor
atingir os nossos objetivos, é uma questão completamente diferente. Esta é uma importante
tarefa de luta do proletariado revolucionário mundial, sem cuja solução é impossível pensar
numa luta anti-imperialista liderada militarmente - e sem ela nada funciona -, a luta antiimperialista continua a ser um boneco sem dentes - os povos revolucionários, que lutam
todos os dias com a arma nas mãos concretamente contra os ocupantes imperialistas
mundiais, reconheceram isto muito melhor!
Estes povos acusam, com razão, os povos das metrópoles de os abandonarem, e só é
compreensível que também eles demonstrem esta desilusão! Nós, marxistas-leninistas,
devemos tocar os sinos da tempestade e sacudir o mundo pela solidariedade das armas dos
povos revolucionários! Só a revolução mundial do proletariado pode destruir estes exércitos
contra-revolucionários unidos dos governos ladrões do capital internacional!
As potências militares aliadas internacionais, os aventureiros e diplomáticos, as manobras
armadas e desarmadas que estão a ser realizadas devem ser todas expostas, quer
marquemos as funções da própria máquina militar americana, quer as funções daqueles que
são seus cúmplices internacionais, amigos e co-financiadores. Todos eles estão em
“cahoots” e quando batemos no chão encontramos sempre "o certo" - não poupamos
nenhum deles!
Lenine citou o apelo do Bebel americano, camarada Eugene Debs, que tinha sido impresso
no jornal americano "Appeal to Reason" em 12 de Setembro:
"Não sou um soldado capitalista; sou um revolucionário proletário. Eu não pertenço ao
exército regular da plutocracia, mas pertenço ao exército irregular do povo. Recuso-me a ser
obediente para ir para a guerra pelos interesses da classe capitalista. Sou contra qualquer
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guerra, exceto uma. Defendo esta guerra com toda a minha alma, e esta é a guerra mundial
para a revolução social. Estou pronto a participar nesta guerra se as classes dominantes
quiserem fazer uma guerra necessária" (citado em Lenine, Volume 22, página 124).
Cada soldado americano, cada soldado que hoje é enviado para uma nova guerra de roubo
para os imperialistas americanos, para o imperialismo mundial, deveria recordar estas
palavras do grande socialista americano, que tomou uma posição internacionalista na
Primeira Guerra Mundial. Guerra civil contra a guerra dos povos - este é o slogan que o
Comintern (EH) volta hoje a enviar por todo o mundo, que deve chegar a todos os soldados
do mundo.

A tática bolchevique de Lenine na pergunta de guerra e paz a sua palavra de
ordem:
"Paz às cabanas, guerra aos palácios, paz ao proletariado e aos camponeses, guerra à burguesia!"
"Proletários de todos os países, se querem a paz mundial, preparem-se para uma guerra de classes
internacional!"
Quem quiser conhecer a posição de Lenine sobre o socialismo e a guerra, deve começar por estudar o texto de
Lenine "Socialismo e Guerra". Nós fornecemos o link para este texto aqui abaixo:

Socialism and War
Lenine exigiu incansavelmente que se desenvolvesse sempre uma avaliação cientificamente
sólida e uma visão marxista de uma guerra:
"É claro que não pode haver uma avaliação histórica concreta da guerra atual se esta não se
basear numa clarificação completa tanto da natureza económica como política do
imperialismo. Não há outra forma de chegar a uma compreensão da história económica e
diplomática das últimas décadas, mas sem essa compreensão seria simplesmente ridículo
tentar chegar a uma visão correta da guerra. Do ponto de vista do marxismo, que nesta
questão expressa de forma particularmente viva as exigências da ciência moderna, só se
pode sorrir para o significado "científico" de tais métodos, em que a avaliação históricoconfessional concreta da guerra é entendida como a escolha de factos individuais triviais a
partir de "documentos" diplomáticos, de acontecimentos políticos do dia, etc., que são
convenientes para as classes dirigentes de um país, ou que lhes são convenientes" (Lenine,
Volume 22, página 101).
"Houve uma época de capitalismo relativamente 'pacífico', quando tinha derrotado
completamente o feudalismo nos países avançados da Europa e foi capaz de se desenvolver
- relativamente - calma e uniformemente, espalhando-se 'pacificamente' por vastas áreas de
países ainda não ocupados e ainda não apanhados no turbilhão capitalista. Mesmo neste
período, que se estende aproximadamente entre 1871 e 1914, o capitalismo "pacífico" criou
naturalmente condições de vida bastante distantes da verdadeira "paz", tanto em termos
militares como no sentido geral da classe. Para nove décimos da população dos países
avançados, para centenas de milhões de pessoas nas colónias e nos países atrasados, esta
foi uma época não de "paz" mas de opressão, de tormento, de terror - um terror que talvez
fosse ainda mais terrível porque parecia ser um "terror sem fim". Esta época está agora
irrevogavelmente terminada, foi substituída por uma época de relativamente mais
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tempestiva, mais volátil, mais catastrófica, mais conflituosa, na qual para a massa da
população não é tanto o "terror sem fim" mas antes o "fim com terror" que é típico" (Lenine,
ibid., p. 102).
Lenine viveu e lutou na época das guerras imperialistas, das guerras civis do proletariado
contra a burguesia, das revoltas e guerras nacional-coloniais, das guerras do Estado
proletário contra o imperialismo reacionário. Lenine viveu e lutou na época em que todas
estas guerras se entrelaçaram, na época do imperialismo e da revolução proletária. A
Primeira Guerra Mundial provocou uma enorme crise de socialismo, que só pôde ser
superada pelos enormes esforços das forças comunistas contra as forças oportunistas. O
bolchevismo de Lenine foi derrotado na luta contra a II Internacional e triunfou com a vitória
da Revolução de Outubro e a fundação do Comintern.
Em 28 de Setembro de 1914, Lenine começou o seu artigo "A guerra e a social-democracia
russa" com as seguintes palavras:
"A guerra europeia, que os governos e os partidos burgueses de todos os países
prepararam durante décadas, eclodiu. O crescimento do armamento, a intensificação
extrema da luta pelos mercados na época da mais recente fase imperialista de
desenvolvimento do capitalismo nos países avançados, os interesses dinásticos das
monarquias mais atrasadas da Europa de Leste tiveram inevitavelmente de liderar e
conduziram a esta guerra. Conquistas territoriais e subjugação de nações estrangeiras,
arruinando a nação concorrente, pilhando as suas riquezas, desviando a atenção das
massas trabalhadoras das crises políticas internas na Rússia, Alemanha, Inglaterra e outros
países, dividindo e aniquilando os trabalhadores e aniquilando a sua vanguarda para
enfraquecer o movimento revolucionário do proletariado - este é o único conteúdo e
significado real, o verdadeiro significado da guerra atual" (Lenine, Volume 21, página 13).
Neste único sentido e conteúdo reais, neste verdadeiro sentido desta guerra, nada mudou,
em princípio, em todas as guerras imperialistas subsequentes desde Lenine até hoje. A
avaliação da Primeira Guerra Mundial feita por Lenine não perdeu a sua validade, a sua
verdade até hoje - a história confirmou plenamente a avaliação de Lenine.
Sobre o caráter da Primeira Guerra Mundial, Lenine disse:
"A guerra atual tem um caráter imperialista. Esta guerra surgiu das condições de uma época
em que o capitalismo atingiu o seu estádio mais elevado de desenvolvimento; na qual já não
só a exportação de mercadorias, mas também a exportação de capitais se reveste da maior
importância; na qual a cartelização da indústria e a internacionalização da vida económica
atingiram dimensões consideráveis; em que a política colonial levou à divisão de quase todo
o globo; em que as forças produtivas do capitalismo mundial transcenderam os limites
estreitos da estrutura do Estado-nação e as condições objetivas para a realização do
socialismo amadureceram plenamente" (Lenine, Volume 21, página 148).
Mas qual foi o slogan central da social-democracia europeia que Lenine propagou em
resposta a esta guerra?
"A transformação da atual guerra imperialista em guerra civil é o único slogan proletário
correto (...) isto resulta de todas as condições da guerra imperialista entre países burgueses
altamente desenvolvidos" (Lenine, Volume 21, página 20).
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Assim, a guerra civil na Europa: "A extrema miséria das massas causadas pela guerra deve
inevitavelmente gerar estados de espírito e movimentos revolucionários, que o slogan da
guerra civil deve servir para generalizar e orientar" (Lenin, Volume 21, página 149).
"O próximo slogan político da social-democracia europeia deve ser a fundação dos Estados
Republicanos Unidos da Europa, onde os social-democratas, ao contrário da burguesia, que
está disposta a "prometer" tudo e mais alguma coisa para arrastar o proletariado para a
corrente geral do chauvinismo, educarão os trabalhadores de que este slogan é
completamente desonesto e sem sentido, a menos que as monarquias alemãs, austríaca e
russa sejam eliminadas por meios revolucionários" (Lenine, Volume 21, página 19).
Mas Lenin nunca pensaria em abandonar o slogan político dos Estados Unidos
Republicanos da Europa por causa da "corrente geral do chauvinismo", e nada nos pode
impedir, a nós marxistas-leninistas, de difundir o slogan político dos Estados Unidos
Socialistas da Europa, que ainda hoje é correto, e de lutar pela sua realização através da
revolução socialista europeia unida. A unificação capitalista monopolista da Europa de hoje
acelerará a implementação do Slogan político de Lenine; quando as condições objetivas
para tal tiverem amadurecido, quando completarmos a transformação revolucionária da
Europa imperialista com a Europa dos Estados socialistas unidos, será um grande
contributo para a vitória da revolução socialista mundial. O alargamento da UE imperialista
cria as condições objetivas para o alargamento da UE socialista. Não haverá nem poderá
haver outra via para a Europa socialista a não ser através da unificação imperialista da
Europa:
"Em todos os países avançados, por outro lado, a guerra coloca na agenda o Slogan da
revolução socialista; este slogan torna-se tanto mais urgente quanto mais pesado é o fardo
que a guerra impõe ao proletariado e tanto mais ativo deve tornar-se o seu papel na nova
criação da Europa, depois dos horrores da barbárie moderna "patriótica" e face às
gigantescas conquistas técnicas do grande capitalismo. O facto de a burguesia usar as leis
da guerra para amordaçar o proletariado confronta-o completamente com a inevitável tarefa
de criar formas ilegais de agitação e organização. (...) O proletariado internacional não
pereceu nem irá perecer. As massas trabalhadoras irão criar uma nova Internacional apesar
de todos os obstáculos" (Lenine, Werke Volume 21, página 20).
A caraterização de Lenine da guerra de pilhagem, a sua importância na história mundial, está
muito bem expressa nas citações seguintes, algumas das quais foram publicadas antes da
guerra por Lenine:
"A essência das relações internacionais sob o capitalismo: a pilhagem aberta dos fracos"
(Lenine, Volume 17, página 175). O imperialismo torna impossível o regresso à livre
concorrência. Ele "tira o tapete de debaixo dos pés, mas a divisão do globo força a transição
da expansão pacífica para a luta armada pela redivisão das colónias e esferas de influência"
(Lenine, Volume 21, página 220). "O capital interligado internacionalmente faz excelentes
negócios com armamentos e guerras. Derivar uma tendência económica para o
desarmamento da unificação e entrelaçamento das várias capitais nacionais num todo
internacional unificado - ou seja, colocar os antagonismos burgueses de classe em vez da
sua intensificação efetiva" (Lenine, Volume 21, página 221). "Quanto mais acentuada e
"estreita" (...) a concorrência económica, ou seja, os esforços económicos para levar à
falência do outro, mais forte é o esforço dos capitalistas para lhe acrescentarem os esforços
militares através dos quais o concorrente é levado à falência. Quanto menos países restam
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para os quais o capital pode ser tão proveitosamente exportado (...) - mais amarga é a luta
pela subjugação e divisão (...). Esta é a teoria económica da época do capital financeiro e do
imperialismo" (Lenine, Volume 21, página 224).
"Os socialistas sempre condenaram as guerras entre os povos como uma coisa bárbara e
animal. Mas a nossa posição sobre a guerra é fundamentalmente diferente da dos pacifistas
burgueses (amigos e pregadores da paz) e anarquistas. Diferenciamo-nos das primeiras pela
nossa perceção da ligação inalterável entre as guerras e a luta de classes dentro de um país,
pelo nosso reconhecimento da impossibilidade de pôr fim à guerra sem a abolição das
classes e a vitória do socialismo; diferenciamo-nos ainda mais delas pelo reconhecimento
pleno da justificação, do caráter progressista, da necessidade das guerras civis, ou seja as
guerras da classe oprimida contra a classe opressora, dos escravos contra os proprietários
de escravos, dos camponeses servos contra os senhorios, dos trabalhadores contra a
burguesia. Nós, marxistas, diferimos ainda mais dos pacifistas e dos anarquistas na medida
em que defendemos a necessidade da análise histórica de cada guerra na sua especificidade
("histórica" do ponto de vista do materialismo dialético de Marx) " (Lenine, Volume 18,
Russo, p. 247).??
"Aos 'povos' que sofrem com a guerra devemos dizer a verdade e a verdade é que não há
proteção contra os horrores da guerra e sem a derrubada do governo e da burguesia de
qualquer país beligerante" (Lenine, Volume 21, p. 175).
"Numa guerra reacionária, a classe revolucionária não pode deixar de desejar a derrota do
seu próprio governo" (Lenine, Volume 21, página 273).
O que é que isso significa hoje? Hoje, todo o mundo "civilizado" está a travar coletivamente
uma guerra reacionária atrás da outra, sob a liderança dos EUA. Assim, um revolucionário,
um marxista-leninista, não só deseja a derrota do seu próprio governo - como no tempo de
Lenine - mas hoje nós, marxistas-leninistas do Comintern, lideramos uma luta internacional
pela derrota globalizada do imperialismo.
Em todas as guerras reacionárias de hoje, o proletariado mundial não pode evitar desejar a
derrota de todos os governos reacionários do mundo (não só desejar a derrota, mas também
participar praticamente nessa derrota, para que ela se concretize). Lenine exigiu-o na
Conferência de Berna do SDAPR, que teve lugar em Berna de 27 de Fevereiro a 4 de Março
de 1915 e a que Lenine presidiu. Também deu o texto sobre o ponto principal da ordem de
trabalhos: "A guerra e as tarefas do partido". A conferência aprovou as resoluções escritas
por Lenine sobre a guerra. Podem ser estudados no Volume 21, página 147, e são ainda hoje
a base atual da intervenção política do Comintern (EH) na guerra imperialista, com especial
destaque para a luta contra o revisionismo. Não foi por acaso que a Conferência de Berna se
seguiu imediatamente à Conferência de Londres, que será discutida mais tarde.
"A guerra não é uma coincidência, não é um 'pecado', (...); é antes uma fase inevitável do
capitalismo, uma forma de vida capitalista como a paz. A guerra dos nossos dias é uma
guerra popular. A partir desta verdade, porém, não se deduz que se deve nadar com a
corrente "popular" do chauvinismo, mas que os antagonismos de classe pelos quais os
povos são dilacerados continuarão a existir e a aparecer mesmo em tempo de guerra,
mesmo em guerra e guerra adaptada" (Lenine, Volume 21, página 27).
"A social-democracia nunca olhou para a guerra de um ponto de vista sentimental e hoje em
dia não olha para ela dessa forma. A social-democracia, que condena irrevogavelmente as
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guerras como meio bestial de resolução dos conflitos da humanidade, está consciente de
que as guerras são inevitáveis enquanto a sociedade estiver dividida em classes, enquanto
existir exploração do homem pelo homem. No entanto, para eliminar esta exploração, não
será sem guerra e a guerra será sempre e em todo o lado iniciada pelas próprias classes
exploradora e opressoras. Há guerras e guerras. Há a guerra como uma aventura que
satisfaz os interesses de uma dinastia, o apetite de um bando de ladrões, que satisfaz os
objetivos dos heróis do lucro capitalista. E há guerra - e esta é a única guerra legítima na
sociedade capitalista - contra os opressores e escravos do povo. Nem utopistas ou filisteus
podem, em princípio, condenar uma tal guerra. Só os traidores burgueses à liberdade podem
hoje, na Rússia, rejeitar esta guerra, a guerra pela liberdade do povo. O proletariado iniciou
esta grande guerra de libertação na Rússia, vai poder prossegui-la [também hoje! – nota do
autor] por si mesmo [uma e outra vez - nota do autor] formando divisões de um exército
revolucionário, reforçando as divisões dos soldados ou marinheiros que passaram para nós,
alistando os camponeses e enchendo os novos cidadãos russos, que se estão a formar e a
enraizar no fogo da guerra civil, com o heroísmo e o entusiasmo dos combatentes pela
liberdade e felicidade de toda a humanidade" (Lenine, Volume 8, páginas 568-569) e
reconquistando o socialismo.
"Os marxistas nunca esqueceram que a violência será inevitavelmente concomitante ao
colapso do capitalismo em todo o seu alcance e à emergência de uma sociedade socialista.
E esta violência abrangerá uma época da história mundial, toda uma era de guerras
diferentes - guerras imperialistas, guerras civis internas, o entrelaçamento destas e destas
guerras, guerras nacionais, guerras de libertação de nacionalidades, que serão
espezinhadas pelos imperialistas, pelos diferentes agrupamentos de Estados imperialistas,
que inevitavelmente entram nesta ou naquela aliança na época dos grandes trusts e
sindicatos estatais-capitalistas e militares. Esta é uma época de grandes colapsos, de
decisões militares violentas de carácter maciço, uma época de crises. Já começou, podemos
ver isso muito claramente; isto é apenas o começo" (Lenine, Volume 21, "Socialismo e
Guerra", 1915, russo 22, página 350).
O marxismo-leninismo sempre salientou que a libertação por via da revolução custaria cem
vezes menos vidas humanas do que uma guerra imperialista, que a libertação seria
alcançada a um preço incomparavelmente inferior e que uma revolução seria
incomparavelmente mais perfeita.
Deve sempre perguntar-se que causas levam à questão de saber se uma guerra predatória
imperialista pode ou não ser evitada pela guerra de classes e da revolução. Isto depende das
relações de classe, depende do equilíbrio de poder das classes antagónicas, ou seja, tanto
da situação da burguesia e da influência sobre os seus aliados como da situação da classe
trabalhadora e da influência dos seus aliados.
Um proletariado consciente da classe com um partido bolchevique à cabeça leva as massas
à revolução, sob estas condições há boas hipóteses de eliminar o surto de guerras de roubo
imperialistas. As hipóteses de eliminação do perigo imperialista das guerras mundiais
aumentam na medida em que o proletariado mundial e a sua Internacional Comunista
conseguem unir os proletários de todos os países para a revolução mundial.
Nesta análise histórica, que deve ser metodicamente baseada nos clássicos do marxismoleninismo, é necessário perceber em todos os momentos desta época "Que classe está no
centro desta (...) época e determina o seu conteúdo essencial, a direção principal do seu
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desenvolvimento, as características mais importantes da situação histórica (...) " (Lenine,
Volume 18, página 135, Russo??).
Daqui decorre a determinação da linha e tática dos partidos comunistas na Internacional
Comunista, como foi feito no programa do Comintern em 1928. Sem estas análises concretas
e atuais, voltaríamos a deixar o campo de batalha aos nossos adversários, distorceriam e
aplanariam o marxismo-leninismo na questão da guerra atual, passariam a sua atitude
oportunista para a guerra como uma posição comunista, mascarar-se-iam com uma atitude
marxista-leninista para nos atacar com as nossas próprias posições, para nos separar das
nossas próprias táticas de guerra.
Tal como Lenine se opôs à atitude da Segunda Internacional na altura, temos de nos opor à
atitude dos revisionistas de hoje e temos de nos opor à atitude dos revisionistas em todas
as guerras que estão a decorrer atualmente. É absolutamente necessário, portanto,
separarmo-nos dos revisionistas quando combinamos a questão da guerra com a questão
da revolução e trabalhamos para a sua solução prática e imediata. Com as guerras
imperialistas, todas as opiniões burguesas sobre estas guerras são abaladas, incluindo as
opiniões revisionistas, que são apenas uma expressão do abanão de todo o sistema mundial
imperialista.
Já no período da revolta "Boxer" e das intervenções imperialistas unidas na China (com a
participação da Rússia, Inglaterra, França, Alemanha e Japão) em 1900 e da guerra russojaponesa de 1904/05, Lenine fez uma análise profunda do caráter predatório e imperialista
destas guerras e determinou uma linha de conduta para a classe trabalhadora da Rússia e da
sua vanguarda, o Partido Bolchevique, de acordo com as condições gerais da nova época.
Num artigo dedicado ao caso de Port Arthur, Lenine formulou a posição dos bolcheviques
na Guerra Russo-Japonesa, partindo dos interesses da luta de classes liderada pelos
trabalhadores russos contra o absolutismo, partindo dos interesses do socialismo proletário
internacional.
Ele observou o enorme significado progressivo de um colapso militar do absolutismo.
As aventuras militares, as suas catástrofes, a sua falência são, na opinião de Lenine, "um
sintoma do colapso de todo o nosso sistema político! " (Lenin, Volume 8, página 37).
"A guerra está longe de terminar, mas cada passo para a continuação da guerra significa um
aumento incomensurável da fermentação e da indignação do povo russo e aproxima-nos do
início de uma nova grande guerra, a guerra do povo contra a autocracia, a guerra do
proletariado pela liberdade" (Lenine, Volume 8, página 41).
"Sim. A autocracia está enfraquecida [enfraquecida pela derrota militar]. Os mais incrédulos
começam a acreditar na revolução. A crença geral na revolução é já o início da revolução. É
o próprio Governo que assegura a sua continuação através das suas aventuras de guerra. O
proletariado russo fará com que uma séria investida revolucionária seja apoiada e difundida"
(Lenine, Volume 8, página 42).
"As guerras são agora travadas pelos povos, e é por isso que uma grande caraterística da
guerra é hoje particularmente evidente: expõe perante os olhos de milhões e milhões de
pessoas a desproporção entre o povo e o governo, que até então só era visível para uma
pequena minoria consciente" (Lenine, Volume 8, página 37).
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A inevitabilidade do conflito entre o imperialismo mundial e os povos do mundo torna-se
evidente no momento em que os povos têm de pagar a conta do capital financeiro
internacional com o seu sangue.
A mentalidade dos imperialistas: "Depois de nós, o Dilúvio! " está se tornando cada vez mais
evidente.

Lenine criticou a burocracia militar parasitária, os tubarões do armamento, o papel do lobby
da produção de guerra nos governos, o papel da bolsa de valores na organização da
acumulação de capital de guerra, etc.
Lenine sobre o bloqueio de informação por parte dos imperialistas durante as suas lutas (ver
Volume 18, página 365).
"Por medo do movimento operário, a burguesia europeia agarra-se ao militarismo e à reação.
O número infinitesimal de pequenos democratas burgueses não tem a força necessária para
querer constantemente a paz e muito menos para a garantir. O poder está nas mãos dos
bancos, dos cartéis e dos grandes negócios em geral. A única garantia de paz é o
movimento organizado e consciente da classe trabalhadora" (Lenine, Volume 19, página 67).
Lenin escreveu isto em 1913.
No entanto, por medo do movimento operário, a burguesia não é apenas movida por
correntes militaristas, mas as suas correntes pacifistas e filantrópicas também se
desenvolvem a partir daí:
"Fantasias de paz sem a propagação de ações revolucionárias expressam o medo da guerra
e nada têm em comum com o socialismo" (Lenine, Werke, Volume 21, página 183).
Três tipos de simpatias de paz podem ser observados na verdadeira política dos países
capitalistas:
1. Os milionários perspicazes querem acelerar a paz por medo da revolução. Sobriamente e
verdadeiramente, eles clamam a uma paz "democrática" (sem anexações, com limitação de
armamentos, etc.) sob a utopia do capitalismo. Esta utopia burguesa é pregada pelos
oportunistas, os seguidores de Kautsky, etc.
2. As massas populares não iluminadas (pequenos burgueses, semiproletários, parte dos
trabalhadores, etc.). No seu desejo de paz, exprimem de forma muito vaga o crescente
protesto contra a guerra, o crescente estado de espírito revolucionário pouco claro.
3. A vanguarda consciente da classe do proletariado, os social-democratas revolucionários,
segue de perto o estado de espírito das massas; aproveitam o seu crescente desejo de paz,
não para apoiar as utopias banais de uma paz "democrática" sob o capitalismo, não para
alimentar as esperanças depositadas nos filantropos, nas autoridades e na burguesia, mas
para transformar o humor revolucionário de um humor pouco claro para um humor claro,
para iluminar as massas, com base na sua experiência e no seu humor, com base em mil
factos da política anterior à guerra e, assim, de forma sistemática, persistente e incessante –
provar que são necessárias ações revolucionárias de massa contra a burguesia e os
governos do próprio país, porque são o único caminho para a democracia e o socialismo"
(Lenine, Volume 21, páginas 184-185)
Sob a atual condição real de liderar guerras imperialistas globais e simpatias de paz globais,
os campeões marxistas-leninistas da revolução mundial estão a provar que não só a ação
136

revolucionária de massas contra a burguesia e os governos do seu próprio país é
necessária, mas também as ações de massas internacionais revolucionárias organizadas de
forma centralizada e concentrada contra a burguesia mundial, como única forma de
democracia mundial e socialismo mundial.
Entre outras, Lenine apresentou a seguinte tese sobre a luta para acabar com a guerra:
" Enquanto os pilares das relações sociais burguesas de hoje se mantiverem, uma guerra
imperialista só pode conduzir à paz imperialista, ou seja, à consolidação, expansão e
intensificação da opressão das nações e países fracos pelo capital financeiro, que teve um
enorme boom não só antes da guerra, mas também durante a guerra. O conteúdo objetivo da
política seguida pela burguesia e pelos governos de ambos os grupos beligerantes das
grandes potências, antes e durante a guerra, conduz a um aumento da pressão económica,
da subjugação nacional, da reação política. Consequentemente, se a guerra acabar de
alguma forma, o acordo de paz só poderá determinar o agravamento da situação política e
económica das massas - se a sociedade burguesa continuar a existir. No entanto, aceitar a
possibilidade de uma paz democrática como resultado da guerra imperialista significa - em
teoria - proferir uma frase vazia, em vez de estudar as políticas dos poderes antes e durante
a guerra no contexto histórico, significa praticamente enganar as massas populares,
obscurecendo a sua consciência política, ocultando e encobrindo as verdadeiras políticas
das classes dirigentes que preparam a aproximação da paz e privando-as das coisas mais
importantes: a impossibilidade de uma paz democrática sem uma série de revoluções"
(Lenine, volume 22, página 175).
Após o início da Primeira Guerra Mundial, Lenine baseou-se na Resolução de Basileia da
Segunda Internacional e elaborou uma declaração, ainda hoje bastante útil, que obrigaria os
socialistas dos países em guerra (especialmente a triple entente - Inglaterra, França, Bélgica)
a cumprir as seguintes tarefas:
“1. Romper com os blocos nacionais e a trégua em todos os países;
2. Apelar aos trabalhadores de todos os países em conflito para que se empenhem numa luta
de classes enérgica, tanto económica como política, contra a burguesia do seu próprio país,
a burguesia que está a arrecadar lucros sem precedentes com os fornecimentos da guerra e
a utilizar o apoio das autoridades militares para amordaçar e oprimir ainda mais os
trabalhadores;
3. Condenar veementemente qualquer concessão de empréstimos de guerra;
4. Demitir-se dos gabinetes burgueses da Bélgica e da França e considerar a entrada nos
gabinetes como uma traição ao socialismo, como é o conjunto do comportamento dos
sociais-democratas alemães e austríacos;
5. Estender imediatamente a mão aos elementos internacionalistas da social-democracia
alemã que se recusam a conceder empréstimos de guerra e, juntamente com eles, formar
uma comissão internacional agitando pelo fim da guerra, não no espírito dos pacifistas,
cristãos e pequenos burgueses democratas, mas em ligação indissolúvel com a propaganda
e a organização de ações revolucionárias em massa dos proletários de cada país contra os
governos e a burguesia do seu próprio país;
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6. Apoiar todas as tentativas de aproximação e confraternização dos socialistas dos países
em conflito no exército e nas trincheiras, não obstante as proibições das autoridades
militares de Inglaterra, Alemanha, etc.;
7. Apelar às mulheres socialistas dos países em guerra para que intensifiquem a sua
agitação no sentido acima referido;
8. Apela a todo o proletariado internacional para que apoie a luta contra o czarismo e se
mostre solidário com os deputados social-democratas russos que não só se recusaram a
votar a favor de empréstimos como também se expuseram ao risco de perseguição por
terem conduzido o seu trabalho socialista no espírito da social-democracia revolucionária
internacional.” (Lenine, Volume 21, páginas 114-115).
Lenin definiu o "programa de paz" do ponto de vista marxista:
"O nosso "programa de paz" deve finalmente consistir em deixar claro que as potências
imperialistas e a burguesia imperialista não podem oferecer uma paz democrática. Deve ser
procurada e procurada, mas não no passado, na utopia reacionária de um capitalismo não
imperialista ou de uma federação de nações iguais sob o capitalismo, mas no futuro, na
revolução socialista do proletariado. Nem uma única exigência democrática básica pode ser
realizada mesmo a meio caminho de forma abrangente e permanente nos Estados
imperialistas avançados, exceto através de lutas revolucionárias sob a bandeira do
socialismo. Mas aqueles que prometem aos povos uma paz "democrática" sem ao mesmo
tempo propagar a revolução socialista, aqueles que rejeitam a luta por esta revolução, a luta
já durante a guerra, estão a enganar o proletariado" (Lenine, Werke, Volume 22, página 171).
Em Outubro de 1915, Lenine apresentou "Algumas teses" sobre a forma como deveria ser o
trabalho do POSDR após a deflagração da Primeira Guerra Mundial na Rússia:
“1) O mais correto são os slogans dos "três pilares básicos" (república democrática,
confiscação dos latifúndios e dia de oito horas) com a adição (ver ponto 9) do apelo à
solidariedade internacional dos trabalhadores na luta pelo socialismo, pela derrota
revolucionária dos governos beligerantes e contra a guerra.
2) Somos contra a participação nos comités da indústria bélica [grupos de trabalho criados
pela grande burguesia russa para serem incitados a aumentar o desempenho na
produtividade da guerra - nota do autor] que servem para dar continuidade à guerra
reacionária imperialista.
3) Consideramos que as tarefas mais urgentes e essenciais são a consolidação e expansão
do trabalho social-democrata entre o proletariado e, além disso, a sua extensão ao
proletariado rural e ao exército [sublinhado pelo autor].
4) Os soviéticos dos deputados dos trabalhadores e instituições similares devem ser
considerados como órgãos de insurreição, órgãos do poder revolucionário do Estado.
5) O conteúdo social da próxima revolução na Rússia só pode ser a ditadura democrática
revolucionária do proletariado e do campesinato. A revolução não pode ser vitoriosa na
Rússia sem ter derrubado a monarquia e os latifundiários feudais.
6) É tarefa do proletariado russo pôr termo à revolução burguesa democrática na Rússia,
com o objetivo de acender a revolução socialista na Europa [!].
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7) Continuamos a considerar admissível a participação dos social-democratas num governo
provisório, juntamente com a pequena burguesia democrática, mas de modo algum a
participação juntamente com os chauvinistas revolucionários.
8) Chamamos chauvinistas revolucionários àqueles que querem a vitória sobre o czarismo
com o objetivo de derrotar a Alemanha, roubar outros países, consolidar o domínio dos
grandes russos sobre o resto dos povos da Rússia, etc.
9) Se os chauvinistas revolucionários ganhassem na Rússia, seríamos contra a sua defesa
da "pátria" na guerra atual. O nosso slogan: Contra os chauvinistas, mesmo que sejam
revolucionários e republicanos, contra eles e pela aliança do proletariado internacional para
levar a cabo a revolução socialista.
10) À pergunta se é possível que o proletariado lidere a revolução burguesa russa,
respondemos: Sim, é possível se a pequena burguesia se virar para a esquerda nos pontos
de viragem decisivos; mas é empurrada para a esquerda não só pela nossa propaganda,
mas também por uma série de fatores objetivos de natureza económica, financeira (o fardo
da guerra), militar [sublinhado pelo autor], política e outros.
11) À questão de saber o que faria o partido do proletariado se a revolução o levasse ao
poder na guerra atual, respondemos: Ofereceríamos a paz a todas as partes em conflito na
condição de que as colónias e todos os povos dependentes, oprimidos e desiguais
pudessem ter liberdade. Nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem a França aceitariam esta
condição sob os seus atuais governos. Teríamos então de preparar e conduzir a guerra
revolucionária, ou seja, não só tomaríamos as medidas mais decisivas para levar a cabo
todo o nosso programa mínimo na íntegra, como também mobilizaríamos sistematicamente
todos os povos agora oprimidos pelos grandes russos, todas as colónias e países
dependentes da Ásia (Índia, China, Pérsia, etc.) para se revoltarem, e também - sim, em
primeiro lugar - apelaríamos ao proletariado socialista da Europa, ao contrário dos seus
socialistas-chauvinistas, para que se revoltasse contra os seus governos. Não há dúvida de
que a vitória do proletariado na Rússia criaria condições excecionalmente favoráveis para o
desenvolvimento da revolução na Ásia, bem como na Europa. Até o ano de 1905 o provou. A
solidariedade internacional do proletariado revolucionário é um facto - apesar da escumalha
imunda do oportunismo e do chauvinismo social” (Lenine, Volume 21, páginas 408-411).
Aqui, acima de tudo, o último ponto 11 é de importância exemplar para a tática geral
marxista-leninista no caso da inevitável vitória da reconquista do socialismo num país. O
slogan internacionalista de Lenine é: liberdade para "as colónias e todos os povos
dependentes, oprimidos e desiguais" através de uma guerra revolucionária anti-imperialista,
preparando e liderando o primeiro país socialista reconquistado no apoio sistemático às
revoltas nas colónias e países dependentes, mais o apoio às revoltas do proletariado
socialista no interior dos restantes países imperialistas. Em vez da "coexistência pacífica"
revisionista, Lenine aponta aqui para a continuação da guerra revolucionária. Se pensarmos
que os acontecimentos históricos após a Segunda Guerra Mundial chegaram ao fim, não há
outra forma senão a que Lenine delineou aqui em 1915. Tendo em conta o choque profundo
de todo o sistema imperialista mundial, não há dúvida de que a revolução socialista mundial
se tornará finalmente um facto histórico através da guerra revolucionária de Lenine. Isto tem
claras consequências para a reativação da ciência militar marxista-leninista a fim de iluminar
o caminho de Lenine nas condições atuais.
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Assim, a "coexistência pacífica" dos revisionistas também pode ser classificada de forma
crítica. Isto significa que o socialismo "pacífico" é o socialismo a morrer em condições de
guerra do imperialismo e que o socialismo ressuscita não só diretamente na rutura com a
burguesia, com a guerra civil direta contra ela, mas ligado a ela na luta implacável contra o
revisionismo, que não se esgota na luta ideológica, mas também na eliminação efetiva dos
tumores feios do partido, do movimento operário, da eliminação dos lacaios burgueses e
pequenos burgueses no seio do movimento revolucionário mundial.
Lenin fala de paz "direta" e "indireta":
"Mas faz alguma diferença para a burguesia se o proletariado faz a sua paz com ela, direta
ou indiretamente, através da mediação dos seus seguidores, defensores, agentes do
movimento operário, ou seja, os oportunistas? Esta última é ainda mais vantajosa para a
burguesia, pois garante-lhe uma influência duradoura sobre os trabalhadores!" (Lenine,
volume 21, página 360).
A aplicação consistente da tática de luta contra a "própria" burguesia era a única tática
correta na altura antes da globalização, o dever internacionalista de todos os socialistas nos
países em guerra. Lenine foi mesmo mais longe e exigiu a cooperação dos socialistas para
além das fronteiras nacionais, a cooperação dos socialistas entre as frentes de guerra para o
objetivo comum da revolução mundial.
Hoje, o foco da abordagem tática da luta contra a "própria" burguesia alargou-se porque os
ataques contra os povos são agora cada vez mais organizados pela união de todas as
"grandes" potências sob a liderança central de uma superpotência - ou seja, as táticas
contra a burguesia "própria" [no quadro nacional limitado, por assim dizer] já não são
suficientes, porque o quadro nacional foi há muito ultrapassado pelo capital financeiro
internacional arqui-reacionário. O imperialismo há muito que ultrapassou o quadro de uma
grande potência imperialista. Daqui decorre precisamente que temos de combinar a luta
revolucionária pelo socialismo com um programa revolucionário na questão internacional.
Precisamos hoje de uma nova tática para este programa internacional, uma tática que se
concentre contra a burguesia mundial no seu conjunto, contra os ataques conjuntos dos
bastiões imperialistas no mundo como uma frente centralizada. A tática da revolução
socialista no quadro nacional não será posta de lado por esta, mas apenas mais
estreitamente coordenada, interligada, concentrada e centralizada a nível internacional. Não
se trata de uma batalha isolada e autónoma, mas apenas de uma fração de toda a época da
revolução socialista mundial. A tática da revolução socialista num país é apenas uma parte
da tática da revolução socialista mundial, serve o objetivo final do socialismo mundial, a fim
de poder assegurar a tática de afirmar o socialismo num país.
É uma tática que deve ir além do quadro nacional, uma tática que se estende ao quadro
internacional, que olha para os acontecimentos mundiais a nível mundial, que não divide a
luta de classes internacional em parcelas nacionais, que já não coloca em primeiro plano a
luta dos proletários de um único país, mas uma tática mundial uniforme e fechada do
proletariado mundial fundido. A tática da burguesia mundial para organizar os seus ataques
de forma centralizada deve ser combatida pelo proletariado mundial com a sua própria tática
de organização centralizada. A concentração e centralização do capital privado internacional
exige a concentração e centralização dos seus coveiros. Daí deriva a necessidade de uma
forma mais elevada de internacionalismo proletário - o internacionalismo proletário mundial!
O conteúdo do internacionalismo na época de Lenine permanece completamente inalterado,
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apenas a forma inferior de internacionalismo é substituída por uma forma superior de
internacionalismo, a forma antiga é substituída por uma nova - a tática da centralização do
internacionalismo proletário, a tática da contra-ofensiva internacional organizada
centralmente do proletariado mundial, a tática do Exército Vermelho Mundial, uma forma
superior da tática da revolução socialista mundial, REVOLUÇÃO PROLETÁRIA MUNDIAL,
REVOLUÇÃO SOCIALISTA MUNDIAL! Uma repetição das antigas táticas contra a "própria"
burguesias em ter em conta a atual situação mundial alterada, sem ter em conta a
polarização da burguesia mundial e do proletariado mundial, partido "próprio" contra a
"própria" burguesia em vez da centralização e concentração de todos os partidos para o
Comintern /ML, para criar a frente revolucionária mundial fechada do proletariado contra a
burguesia mundial e a ordem internacional do capital financeiro capitalista - esta repetição
grosseira de velhas decisões de todos contra a sua "própria" burguesia = vitória automática
da revolução socialista mundial - na realidade, nada muda, deixa tudo como estava, porque
só isso não pode eliminar de modo algum a propriedade privada internacional. E: quem
quiser deixar tudo como está, mina a luta do novo para superar o velho: Não queremos nem
podemos parar no socialismo de um país e provocar uma nova derrota do socialismo, como
o oportunismo gostaria que fosse, mas temos de avançar para o socialismo mundial, não
nos velhos caminhos, mas em novos caminhos, com uma nova tática mais adequada à nova
situação mundial. Não podemos deixar lado a lado as antigas e as novas táticas existentes,
não podemos desenvolver as novas táticas de forma coerente, se não renunciarmos às
táticas ultrapassadas, se não as entendermos como táticas de sobrevivência, se não
entendermos a adesão a táticas ultrapassadas como oportunismo, como um serviço à
manutenção do poder da burguesia.
Lenine já enveredou por este caminho de exploração revolucionária dos conflitos
internacionais, no interesse do proletariado mundial - o caminho da luta de classes
internacional contra a guerra imperialista. Era bastante claro que os oportunistas da altura
estavam a tentar remodelar este internacionalismo proletário para os propósitos da
burguesia beligerante, nomeadamente, fazer com que os trabalhadores dos países
beligerantes se matassem uns aos outros voluntariamente sob a bandeira do
"internacionalismo", porque isso é mais eficaz do que forçá-los a fazê-lo. Com cenoura e
pau, a aristocracia operária internacional, usando o seu oportunismo internacional, exigiu a
sua parte dos despojos da guerra, se pudesse "convencer" os proletários de que o
"patriotismo" também valeria a pena para eles, ou seja, se pudesse puxar o proletariado sem
resistência aos carros de guerra imperialistas da burguesia. O que é necessário, portanto, é
ultrapassar o oportunismo dos neo-revisionista na questão do internacionalismo proletário,
que consiste na sua essência em reconhecer o internacionalismo proletário por palavras,
mas negando o seu conteúdo, mantendo-o na forma antiga de há 100 anos e rejeitando a
nova forma de internacionalismo PROLETÁRIO MUNDIAL. Quem não terminar
consistentemente a luta do internacionalismo proletário mundial contra o neo-revisionismo,
promove - quer queira quer não -a adaptação do socialismo mundial ao imperialismo
mundial. Neste manual não falamos apenas das novas táticas gerais do internacionalismo
proletário mundial, mas especialmente das táticas ARMADAS do internacionalismo
proletário mundial e da sua luta contra as táticas dos neo-revisionistas, salientamos a forma
armada desta tática contra todas as outras formas desta tática - especialmente na questão
de saber com que tática armada nós, marxistas-leninistas, temos de terminar vitoriosamente
a luta leninista contra a guerra imperialista neste momento, nomeadamente como combinar
o correto conteúdo leninista com novas formas de luta. Se uma ou outra forma nova pode ter
fraquezas ou revelar-se inadequada na prática, ainda é mil vezes melhor do que agarrar-se
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às formas antigas e opor-se, em princípio, à promoção de formas recentemente
desenvolvidas. Uma é uma atitude revolucionária face ao internacionalismo proletário na
questão das táticas armadas contra a guerra imperialista, a outra é uma atitude reacionária,
capituladora e liquidacionista. Não haverá e não pode haver nada no meio.
Embora os bolcheviques não tenham sido convidados para a Conferência de Londres dos
Socialistas da "Triple entente", em 14 de Fevereiro de 1915 (que contou apenas com a
presença de representantes dos grupos social-chauvinistas e pacifistas dos partidos
socialistas da Inglaterra, França e Bélgica, e de mencheviques e revolucionários sociais da
Rússia), Lenine ordenou ao camarada Maximovich que era, afinal, membro do Bureau
Socialista Internacional! O camarada Maximovich foi privado do uso da palavra e deixou a
conferência. Essas "listas de guerra" foram também utilizadas pela outra parte, que hasteou
a bandeira do "internacionalismo", a fim de tornar mais seguro o seu contrabando de socialchauvinismo sob essa bandeira, em última análise, para substituir o marxismo pelo
nacionalismo e para desarmar o proletariado internacional durante a guerra, para o deixar
massacrar-se uns aos outros. O exemplo seguinte mostra como Lenine expôs o
"internacionalismo" como um meio de transformar o marxismo em nacionalismo, onde o
internacionalismo burguês é equiparado ao internacionalismo proletário, onde duas épocas
históricas bastante diferentes são equiparadas uma com a outra. O internacionalismo
burguês e proletário só coincidiu numa determinada época, que há muito desapareceu, a
saber, a derrota do feudalismo internacional. A forma dos conflitos internacionais mantevese, mas o seu conteúdo de classe já não é o mesmo, porque hoje o internacionalismo serve
a derrota do imperialismo mundial, o internacionalismo do proletariado mundial une-se ao
internacionalismo de todas as outras classes oprimidas e exploradas contra o capitalismo
mundial, contra a burguesia mundial. Enquanto naquela época a burguesia era a classe líder
na libertação do feudalismo, hoje o proletariado mundial é a classe líder na libertação do
capitalismo e no estabelecimento do socialismo. Não se pode equiparar o internacionalismo
capitalista ao internacionalismo socialista, apenas porque são "fenómenos internacionais"
de ambos os lados. Pelo contrário, excluem-se mutuamente como contradição antagónica, o
internacionalismo burguês sobrevive e é substituído pelo internacionalismo socialista.
Internacionalismo socialista em palavras - internacionalismo burguês em atos, esta é a
essência da atitude dos revisionistas na questão antiguerra do internacionalismo proletário.
Combater a atitude revisionista com palavras, mas defendê-la com atos - é esta a essência
da atitude neo-revisionista -, nomeadamente, encobrir diplomaticamente o fosso oportunista
entre as palavras e os atos na presente questão das táticas marxistas-leninistas contra a
guerra imperialista.
“Mas o próprio Marx, que condenou as guerras, por exemplo a de 1854 a 1876, tinha tomado
o partido de uma das potências beligerantes, quando a guerra contra a vontade dos
socialistas se tinha tornado um facto. Este é o principal conteúdo e o principal "trunfo" da
brochura de Kautsky. Esta é também a atitude de A. Potressov, que entende por
"internacionalidade" que é necessário estabelecer qual o sucesso na guerra que seria mais
desejável ou menos prejudicial do ponto de vista dos interesses não do nacional mas de
todo o proletariado mundial. A guerra é travada pelos governos e pela burguesia; cabe ao
proletariado determinar qual é a vitória do governo menos perigosa para os trabalhadores de
todo o mundo. O sofisma destas observações é que se faz uma insinuação, a saber, que um
período anterior e longínquo da história é substituído pelo atual.
A principal característica das guerras anteriores a que Kautsky se refere foi a seguinte:
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1. as guerras anteriores decidiram sobre questões de transformação burguês-democrática e
a eliminação do absolutismo ou de um jugo estrangeiro; 2. nessa altura, as condições
objetivas para a revolução socialista ainda não tinham amadurecido e nenhum socialista
antes da guerra podia falar em explorá-la para "acelerar a eliminação do domínio da classe
capitalista", como afirmado nas resoluções de Estugarda (1907) e Basileia (1912); 3. Nessa
altura, não havia nem mesmo partidos de massas socialistas razoavelmente fortes nos
Estados de ambos os lados beligerantes, testados numa série de combatentes.
Em suma: será surpreendente que Marx e os marxistas se tenham limitado a afirmar que a
vitória da burguesia seria mais inofensiva (ou mais útil) para o proletariado mundial - numa
altura em que ainda não se podia falar de um movimento proletário geral contra os governos
e a burguesia em todos os países em conflito?” (Lenine, volume 21, páginas 175-176).
Assim, Lenine expôs nessa altura os social-chauvinistas que invocavam os interesses do
proletariado mundial para os trair na verdade. Hoje a realização dos interesses do
proletariado mundial não depende de derrubar este ou aquele governo para acelerar a
eliminação da ordem de classe do capitalismo mundial, mas de derrubar todos os governos,
não só os dos EUA, mas com ele também os governos de todas as outras "grandes"
potências e seus lacaios em todo o mundo.
A unificação internacional dos socialistas-chauvinistas - seja sob que forma for - não é uma
solução para defender os interesses globais do proletariado mundial, mas, pelo contrário,
esta unificação impede a revolução socialista mundial!
Tomar uma "posição marxista-leninista" em tempo de paz nas táticas contra a guerra
imperialista, mas depois, quando a guerra tinha realmente estalado, virar-se imediatamente
para o lado da burguesia - esta foi a traição dos social-chauvinistas, que tinham invocado o
internacionalismo do proletariado mundial durante anos antes, só para depois cobardemente
apunhalar nas costas a revolução mundial, sem a qual a guerra imperialista não pode ser
eliminada.
Lenin explicou-o da seguinte forma:
“Os conflitos internacionais ainda estão presentes na terceira época [Lenine define a terceira
época como a época do imperialismo e as suas convulsões revolucionárias precipitantes - 1ª
época = libertação da burguesia oprimida do feudalismo dominante - 2ª época = guerra
capitalista plena]. Época = capitalismo plenamente desenvolvido, transformando assim a
burguesia numa classe reacionária, capital financeiro arqui-reaccionário - classe ascendente
= já não a burguesia, mas o proletariado [- nota do autor] permaneceu na sua forma
[sublinhado pelo autor] tal como nos conflitos internacionais como na primeira época, mas o
seu conteúdo social e de classe [sublinhado pelo autor] mudou fundamentalmente. A
situação histórica objetiva tornou-se completamente diferente. A luta do capital ascendente
e emancipador nacional contra o feudalismo foi substituída pela luta do capital financeiro
arqui-reacionário e ultrapassado, que sobreviveu a si próprio e enfrenta o declínio e a
decadência, contra as novas forças. O quadro burguês-nacional dos Estados, que foi um
apoio ao desenvolvimento das forças produtivas da humanidade na primeira era, que se
libertou do feudalismo, tornou-se agora, na terceira era, um obstáculo ao desenvolvimento
futuro das forças produtivas. A burguesia transformou-se de uma classe ascendente,
progressiva, numa classe descendente, decadente, morta por dentro, reacionária. Uma
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classe completamente diferente tornou-se - numa grande escala histórica - a classe
ascendente” (Lenine, Volume 21, páginas 137-138).
As táticas de exploração dos conflitos internacionais mantêm-se inalteradas na forma, mas,
em termos de conteúdo, não são as mesmas táticas que anteriormente:
“Na primeira época, a tarefa objetiva era objetivamente assim: Como é que a burguesia
progressista, na sua luta contra os mais importantes representantes do feudalismo
moribundo, "explorou" os conflitos internacionais para que a democracia burguesa de todo
o mundo tirasse deles o máximo proveito. Nessa altura, nesse primeiro período, há mais de
meio século, era natural e inevitável que a burguesia, subjugada pelo feudalismo, desejasse
a derrota do "próprio" opressor feudal, e o número desses principais bastiões feudais de
importância central, de peso pan-europeu, não era de modo algum grande. Marx teve de
"estimar" em que país, com base na situação concreta, uma vitória do movimento burguês
de libertação era mais importante para a destruição do bastião feudal pan-europeu. Hoje, na
terceira época, não existem redutos feudais de importância pan-europeia. Claro que a tática
da "exploração" é a tarefa da democracia moderna, mas a exploração internacional deve - ao
contrário de A. Petrossov e Kautsky - ser dirigida não contra o capital financeiro nacional
individual, mas contra o capital financeiro internacional.” (ibid., páginas 138-139).
Os proletários de todos os países só o podem fazer quando se tiverem fundido no
proletariado mundial. Objetivamente, este processo de fusão já está muito avançado e a
fusão subjetiva não tardará, portanto, a chegar, se a chama do marxismo-leninismo só tiver
ardido suficientemente fundo nos corações de todo o proletariado mundial. Em seguida,
acender-se-ão também as armas internacionais, que são dirigidas contra o capital financeiro
internacional arqui-reacionário.
A agitação e a propaganda socialista foram diretas e indiretamente impedidas pelas forças
oportunistas de toda a Europa durante a guerra, se os opositores revolucionários da guerra
fossem denunciados pelos oportunistas às autoridades militares, os oportunistas procediam
diretamente como a 5ª coluna contra os revolucionários. Este oportunismo evoluiu para o
oportunismo militarista, para uma aliança com o estado-maior da burguesia beligerante,
quando a época das revoluções nacionais burguesas passou para a época das revoluções
socialistas: "Dezenas de milhares de líderes, oficiais do partido e trabalhadores privilegiados
corrompidos pelo legalismo desorganizaram o exército milionário do proletariado socialdemocrata. A lição a tirar daqui é clara: uma rutura decisiva com o chauvinismo e o
oportunismo. (...) O caminho dos trabalhadores para a revolução mundial conduz através de
uma série de derrotas e erros, fracassos e fraquezas, mas conduz a ela [sublinhado pelo
autor]. É preciso ser cego para não ver que a influência burguesa e pequeno-burguesa no
proletariado é a primeira e mais profunda, a causa fundamental da desgraça e do colapso da
Internacional em 1914" (Lenine, Volume 21, páginas 118-119).
"Não só em tempo de guerra, mas absolutamente em cada escalada da situação política,
para não falar de quaisquer ações revolucionárias de massas, o governo do país burguês
mais livre ameaçará sempre com a dissolução das organizações legais, com a confiscação
dos cofres, com a detenção dos líderes e outras "consequências práticas" deste tipo"
(Lenine, Volume 21, p. 251).
As armas imperialistas são silenciadas pelo proletariado mundial que rasga o armistício
internacional da luta de classes que lhe é imposta conjuntamente por social-chauvinistas e
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governos militares e troca a cooperação de classe internacional na guerra imperialista com a
guerra de classes internacional.
O legalismo puro sobreviveu desde 1914, o colapso da Segunda Internacional. Através do
legalismo, o próprio oportunismo se desnuda, o legalismo gera as armas oportunistas para a
preparação da guerra, que são silenciadas com armas revolucionárias de organizações
ilegais. É apenas numa base ilegal que as armas revolucionárias mundiais falam,
evidentemente, sem abandonar uma posição jurídica única. Sob o domínio do imperialismo
mundial, as posições legais nunca poderão ser conquistadas ou mantidas sem armas
revolucionárias mundiais ilegais. Tudo o resto é e continua a ser uma ilusão perigosa, é
igual a um desarmamento internacional de posições revolucionárias do mundo jurídico. E o
legalismo mundial é apenas o desarmamento de posições revolucionárias legais em todos
os lugares do mundo. A arma do legalismo só pode ser combatida com armas ilegais. A
legalidade das armas revolucionárias é conquistada, posição por posição, pelo mundo
revolucionário ilegal. Só o socialismo mundial finalmente legaliza as armas revolucionárias.
Se tivesse havido parlamentarismo ilegal e revolucionário nas sociais democracias
francesas e alemãs em 1914, se tivesse havido parlamentares revolucionários, corajosos e
social-democratas de ambos os lados, se uma possível detenção tivesse sido uma exortação
para unir os proletários dos países em guerra, se, por exemplo, o SPD de 1 milhão de
membros tinha apelado a uma revolta revolucionária com uma vontade unida, se tivesse
havido ações revolucionárias em massa contra a guerra de ambos os lados a tempo, se as
trincheiras internacionais da guerra civil tivessem sido utilizadas, a partir das quais os
soldados revolucionários alemães e franceses teriam disparado conjuntamente contra os
governos francês e alemão. E, na essência, as trincheiras internacionais são as do exército
proletário mundial contra os exércitos de todos os governos capitalistas de todo o mundo.
O socialismo internacional teria evitado a deflagração da Primeira Guerra Mundial se os
trabalhadores se tivessem libertado do oportunismo em tempo útil e tivessem dado uma
sapatada aos seus líderes oportunistas. No entanto, não se tratava de pessoas, mas do
oportunismo como corrente histórica de certas classes e estratos, um fenómeno dentro do
movimento operário na era do imperialismo, que tinha de o impedir legalmente - e a todo o
custo - que a classe operária internacional não se separasse do tecido das nações
burguesas para criar o seu próprio centro revolucionário internacional, o qual deve provocar
a morte mais certa do imperialismo de forma igualmente legal - mesmo sem a vontade das
pessoas. A social-democracia alemã foi em tempos o líder deste centro mundial
revolucionário. Mas as forças revolucionárias do proletariado, que poderiam ter evitado o
colapso, revelaram-se demasiado fracas. Não se pode facilitar tanto as coisas para si próprio
e resolver a questão, por exemplo, apenas com base na traição dos líderes que, quando as
coisas ficaram difíceis, apanharam o tremor. Se as massas proletárias se tivessem
levantado, isso ter-lhes-ia certamente custado a cabeça e os colarinhos, todo o enorme
aparelho jurídico da Segunda Internacional teria certamente ido para o inferno, mas as
posições jurídicas ainda poderiam ter sido defendidas. Acima de tudo, porém, o espírito
revolucionário teria sido salvo, com o qual as massas dos membros poderiam ter
rapidamente construído as suas organizações ilegais, especialmente as divisões
internacionais ilegais do proletariado militar, que poderiam ter sido colocadas contra as
divisões dos belicistas imperialistas. Não era assim tão fácil de ver antes da guerra. Foi
apenas "a crise provocada pela guerra que derrubou todas as conchas, varreu tudo o que
era convencional, abriu a úlcera de longa data e mostrou oportunismo no seu verdadeiro
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papel de aliado da burguesia" (Lenine, Volume 21, página 253). Não foi diferente mais tarde
com os revisionistas.
A guerra foi decidida sobre a cabeça das massas pelos governos imperialistas: "Mas as
massas não foram consultadas, não só não foram autorizadas a votar, como foram
separadas umas das outras e conduzidas para a guerra 'sob comando' não de um punhado
de deputados, mas sob o comando das autoridades militares. A organização militar estava
lá, nela não houve traição por parte dos líderes, convocou as "massas" uma a uma e deu o
ultimato: avançar (é isto que os vossos líderes vos aconselham a fazer) ou ser fuzilado. As
massas não tinham qualquer possibilidade de ação organizada, pois tinham sido traídas pela
sua organização previamente criada, a organização encarnada num "cuidado" de Legiens,
Kautskys e Scheidemanns, mas a criação de uma nova organização requer tempo, requer a
determinação de atirar borda fora a organização velha, podre e efémera. (... ) As massas, na
traição dos seus líderes no momento crítico, não tiveram oportunidade de fazer nada; o
"punhado" destes líderes, no entanto, tinha plenamente a possibilidade e o dever de votar
contra os créditos, de falar contra a "paz do castelo" e contra a justificação da guerra, de
declarar a derrota do seu próprio governo, de criar um aparelho internacional [sublinhado
pelo autor] para a propaganda da confraternização nas trincheiras, publicar literatura ilegal,
uma imprensa social-democrática ilegal, a tomar posição sobre a guerra e uma imprensa de
trabalhadores legais sem esta posição, uma imprensa que não diz a inverdade mas também
não diz a verdade - porque é que isto seria impossível? Seria impossível publicar uma
imprensa que propagasse a necessidade da transição para a ação revolucionária, etc.
Kautsky sabe perfeitamente que os "esquerdistas" na Alemanha significam apenas tais
ações, ou, mais precisamente, ações semelhantes, mas que não podem falar direta e
abertamente sobre elas sob censura militar. Por uma vontade de defender os oportunistas a
todo o custo, Kautsky abandona a mesquinhez sem precedentes de atribuir aos esquerdistas
um manifesto disparate, entrincheirado nas costas da censura militar, na certeza de que os
censores o protegerão da exposição" (Lenine, Vol. 21, pp. 235-236, edição alemã). "A voz de
Südekum (assim como a de Vandervelde, Sembat e Plekhanov) é difundida pela imprensa
burguesa em milhões de exemplares de jornais, enquanto a voz dos seus opositores NÃO é
ouvida na imprensa legal, pois há censura militar no mundo!" (Lenine, ibid., página 243).
A propósito, é também o que acontece hoje com a censura militar do governo imperialista de
guerra dos EUA numa escala ainda maior. O oportunismo, que se transforma em socialchauvinismo na guerra imperialista, é - praticamente politicamente falando - a ideologia que
sempre entrega à burguesia mundial todos os planos de guerra da classe internacional
inimiga e que sempre os entregará, porque o social-chauvinismo é a ideologia imperialista
dos governos de todas as "grandes" potências, tal como os oportunistas são um
departamento político da burguesia mundial, pacemakers da sua influência, os seus agentes
no seio do movimento operário internacional (a prosseguir).

Lenine e a primeira guerra de intervenção contra o jovem país soviético
No Verão de 1919, as tropas de 14 Estados ocuparam o território soviético sem qualquer
declaração de guerra. A seguinte declaração era suficiente para eles: "Somos contra o
bolchevismo!" (declaração da então sede inglesa no Norte da Rússia); "A política americana
foi orientada para um único objetivo: (...) para evitar a ultrapassagem da Europa pelas tropas
bolcheviques por todos os meios" (Declaração Hoover de 17 de Agosto de 1921).
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O contra-revolucionário Exército Branco, os generais czaristas equipados com armas e
rações estrangeiras e sob o comando supremo dos Aliados lutaram ombro a ombro com
estes intervencionistas altamente armados que nadavam em dinheiro. Estas foram as
condições mais desfavoráveis imagináveis para defender o primeiro Estado soviético
recentemente emergente. A população russa estava exausta com a Primeira Guerra Mundial
e estava esfomeada. O país inteiro ficou paralisado. Atacantes de todos os lados, revoltas
contra-revolucionárias armadas por todo o lado, bandos conspiratórios de cossacos por trás
deles, etc. Nessas condições, o Exército Vermelho travou uma batalha defensiva heróica.
Mas o Exército Vermelho montou uma súbita contra-ofensiva. Estaline, que era membro do
Comité da Guerra Revolucionária, tinha elaborado o plano de ataque. A frente norte dos
atacantes entrou em colapso. O exército de Wrangel foi roteado e Denekin virou cauda,
abandonando as suas tropas em desintegração. Na frente noroeste, Yudenich deixou o seu
exército para trás e fugiu. Também na Frente Oriental, um revés desastroso para Kolchak,
que foi condenado à morte e abatido por um pelotão de fuzilamento. Depois, quando os
polacos atacaram a Rússia soviética ocidental, o aventurismo de Tuchachevsky e Trotsky
levou à cessão das partes ocidentais da Bielorrússia e da Ucrânia à Polónia. As tropas de
Wrangel na Crimeia foram atiradas de volta ao mar pelo Exército Vermelho. A última ofensiva
geral dos japoneses, que lutaram com os Guardas Brancos e regimentos cossacos no
Extremo Oriente da Rússia contra o governo soviético, também terminou com a sua retirada
para a Mongólia e a China. Quando a Bandeira Vermelha voou em Vladivostok em 1922, o
Exército Vermelho tinha finalmente libertado a Rússia soviética. / Milhões de russos caíram
na primeira guerra de intervenção. Os agressores internacionais não pagaram qualquer
reparação, mas perderam o seu saque gordo, quer a madeira no norte, o carvão na Bacia de
Donets, o ouro na Sibéria ou o petróleo no Cáucaso. O socialismo também pôs fim à
exploração russa: Conclusão dos imperialistas: "O bolchevismo é pior que a guerra"!
A intervenção militar na Rússia falhou não só devido à desunião dos imperialistas, não só
devido ao espírito comunitário e ao auto-sacrifício sem precedentes do povo soviético, que
defendeu heroicamente as suas liberdades recém-adquiridas da Revolução de Outubro
através do regime czarista que derrubaram, mas também devido ao efetivo apoio
internacionalista dos proletários de muitos países, à simpatia dos povos para com o jovem
Estado soviético. Sob o lema: "Tire as mãos da Rússia soviética!" a bandeira vermelha da
revolução mundial espalhou-se por todo o globo.
Lenin: Carta ao CC do Partido Social Democrata do Trabalho da Rússia (Bolcheviques) - (22.
2. 1918): “Por favor, incluam o meu voto a favor de obter batatas e armas dos bandidos do
imperialismo anglo-francês.” (Cartas de Lenine, Vol. 5, página 44, edição alemã).
O Comité Central do Partido, na sua reunião de 22 de Fevereiro de 1918, discutiu a questão
da aquisição de armas e alimentos necessários para a defesa da República Soviética contra
as tropas alemãs em avanço. Isto teve a oposição dos "comunistas de esquerda", que
consideravam qualquer acordo com os imperialistas como sendo, em princípio,
inadmissível.
Lenine não pôde participar na reunião e, por conseguinte, enviou o seu parecer ao Comité
Central.
O Comité Central do Partido adotou uma resolução reconhecendo a necessidade de utilizar
todos os meios para armar e equipar o Exército Vermelho, incluindo o de obter armamento e
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equipamento dos governos dos países capitalistas, ao mesmo tempo que prosseguia uma
política externa totalmente independente. No mesmo dia, uma sessão do Conselho dos
Comissários do Povo também aprovou uma decisão a favor da obtenção de armamento e de
abastecimento alimentar da Grã-Bretanha e da França.
Por ocasião do livro de David "Social Democracy in the World War", publicado em 1914,
Lenine escreveu nessa altura:
"O livro de David não tem significado erudito, porque o autor não tem a capacidade nem o
desejo de simplesmente colocar a questão - a questão de como as principais classes da
sociedade moderna prepararam, formaram e criaram a sua posição atual sobre a guerra ao
longo das décadas através de uma política enraizada neste ou naquele interesse de classe.
David nada sabe disto - o simples facto de pensar nisso é-lhe completamente estranho - que
sem uma tal investigação não se pode falar de uma posição marxista sobre a guerra, e que
só uma tal investigação pode servir de base para o estudo da ideologia das várias classes na
sua atitude perante a guerra" (Lenine, Sämtliche Werke, vol. XVIII, p. 210).
No seu discurso aos soldados, em 10 de Abril de 1917, Lenine falou do "exército de
libertação internacional da classe trabalhadora":
"Os trabalhadores do mundo inteiro olham com entusiasmo e esperança para os
trabalhadores e soldados revolucionários da Rússia como a vanguarda do exército de
libertação internacional" (Lenine, Volume 24, página 93).
(Capítulo Lenin ainda não terminado)

Stalin
Comandante-em-Chefe do maior e melhor exército da história
mundial
Clássico da Ciência da Guerra Marxista-Leninista e a arte de guerra popular
socialista
(este capítulo de Estaline ainda não está terminado)
Ninguém como Estaline dominou tanto a arte de liderar a construção pacífica do socialismo
como a arte de liderar a guerra civil proletária, a guerra dos povos socialistas e as guerras
de libertação dos povos contra o imperialismo e o fascismo.
A ciência e a arte da guerra de Estaline é invencível porque está certa. Ninguém como
Estaline provou ao mundo dos trabalhadores, dos oprimidos e explorados, bem como da
burguesia, dos exploradores e dos opressores, e mostrou historicamente a todo o mundo
que um único país socialista não só uma vez conseguiu fazer face à aliança militar de todo o
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mundo capitalista. Mesmo o fascismo mais cruel e bárbaro não conseguiu abalar a
invencibilidade do socialismo. Tiremos daí esperança e confiança, utilizemos os
ensinamentos militares de Estaline como um guia para reconquistar o socialismo e construílo à escala internacional.

Estaline saiu vitorioso das duas guerras mundiais imperialistas. Mesmo no campo burguês,
que não odeia ninguém mais do que a pessoa de Estaline, há representantes - incluindo não
só peritos militares - que reconhecem e honram as ecepcionais qualidades de liderança
militar de Estaline. Estaline está morto, mas os imperialistas mundiais nunca deixaram de o
temer e odiar e é por isso que estão a lutar contra nós, que também aprendemos
militarmente com Estaline, até à morte. Aprender a arte da guerra com Estaline é alcançar a
vitória militar da revolução mundial. Assim, é tarefa dos marxistas-leninistas defender
sempre a ciência marcial de Estaline contra a falsificação burguesa (incluindo revisionista e
neo-revisionista) da história e contra a propaganda de ódio anti estalinista, e concentrar-se
na aprendizagem da sua arte marcial, em que o domínio da guerra ideológica desempenha
um papel central. “O efeito de qualquer arma depende da mão em que foi forjada e de quem
a empunha” (ver Stalin, Volume 14, página 20).

A ciência da guerra de Estaline e a arte da guerra soviética eram muito superiores à
ideologia reacionária e não científica da guerra do imperialismo, especialmente do fascismo
alemão, que foi brilhante e irrefutavelmente provada pela vitória na Segunda Grande Guerra
Patriótica. "Desapareceu a conversa sobre a invencibilidade das tropas alemãs" (Estaline).
"Hoje os alemães já não têm a vantagem militar que tinham como resultado do ataque de
quebra de palavra e surpresa nos primeiros meses da guerra. O momento de surpresa e o
inesperado como reserva das tropas fascistas alemãs é completamente passado. Assim, a
desigualdade nas condições da batalha, que tinha sido criada pela surpresa do ataque
fascista alemão, foi eliminada. Agora o destino da guerra não será decidido por um momento
tão aleatório como o momento da surpresa, mas sim pelos fatores que estão
constantemente em ação: a firmeza do interior, a moral do exército, a quantidade e a
qualidade das divisões, o armamento do exército, as capacidades de organização do stock
de comando do exército. Há uma circunstância que deve ser realçada: Basta desaparecer o
momento da surpresa do arsenal dos alemães, para que o exército fascista alemão enfrente
uma catástrofe" (Stalin, Werke Band 14, página 264, edição alemã, KPD/ML).

A arte marcial do estado-maior alemão foi baseada nos ensinamentos "clássicos" da guerra
de Clausewitz, que, como Estaline explicou na sua carta ao Coronel Rasin em 1946, ainda
representam a "era da manufactura da guerra" e estão, portanto, obviamente ultrapassados
agora, na "era da máquina da guerra". Além disso, o estado-maior fascista não foi sequer
capaz de acompanhar os ensinamentos de guerra de Clausewitz, Moltke e Schlieffen.
O Marechal Voroshilov afirmou, com razão:
"Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o pessoal geral fascista, com a sua arte marcial
baseada numa perspetiva mundial idealista reacionária, não acrescentou nada de novo aos
princípios gerais da arte da guerra dos Estados burgueses, nem poderia acrescentar nada de
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novo. O mais alto que os militares fascistas conseguiram fazer foi voltar à ideia da
"Blitzkrieg", que já tinha falido durante a Primeira Guerra Mundial - uma ideia que exprimia a
incapacidade dos militares alemães de se elevarem ao nível de uma compreensão científica
da guerra moderna (...). A verdadeira ciência da guerra baseia-se na correta compreensão
das leis do desenvolvimento social. Nasceu ao mesmo tempo em que a classe trabalhadora
tomou o poder, desenvolveu-se e reforçou-se com base na ordem do Estado soviético.
Elementos tão decisivos do novo sistema socialista de ordem social como a economia
planificada, as novas forças produtivas e as relações de produção do povo, a nova ideologia
e moralidade constituem a base sobre a qual assenta todo o edifício da ciência de guerra de
Estaline. Representa um sistema bem ordenado de conhecimento verdadeiramente científico
de todo o complexo de questões da guerra moderna e, para além de elementos puramente
militares como a estratégia, a arte marcial operativa, as táticas, a formação e o treino de
tropas, inclui também uma série de fatores sociopolíticos, económicos e morais na sua
totalidade, como a sua interação e a sua influência determinante na guerra enquanto tal (...)"
(K. J. Voroshilov, Estaline e as Forças Armadas da URSS, Berlim 1933, página 86).
O objetivo de Estaline era a libertação da União Soviética dos invasores fascistas, a
libertação dos povos, a destruição do fascismo no seu próprio país:
"A força do patriotismo soviético reside no facto de não se basear em preconceitos raciais
ou nacionalistas, mas na profunda devoção do povo à sua pátria soviética e na sua lealdade
para com ela, a comunidade fraterna do povo trabalhador de todas as nações do nosso país.
No patriotismo soviético, as tradições nacionais dos povos e os interesses comuns de todos
os povos trabalhadores da União Soviética estão harmoniosamente combinados. O
patriotismo soviético não divide; pelo contrário, une todas as nações e povos do nosso país
numa família unida e fraternal. Esta é a base da indestrutível e sempre crescente amizade
dos povos da União Soviética" (Estaline, "Sobre a Grande Guerra Patriótica da União
Soviética", pp. 184/185).

23 de Fevereiro de 1939 - Juramento de Fidelidade
Escrito por J. W. Stalin:
"Eu, cidadão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao integrar as fileiras do
Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses, assumo o Juramento de Fidelidade e
juro solenemente ser sempre um soldado honesto, corajoso, disciplinado e vigilante,
estritamente guardar segredos militares e de Estado, cumprir sem contradição todas as
ordens militares e ordens de comandantes, comissários e superiores.
Juro aprender a arte da guerra conscienciosamente, guardar o exército e os bens do povo
com todas as minhas forças e ser leal ao meu povo, à minha pátria soviética e ao governo
dos trabalhadores e dos camponeses até ao meu último suspiro.
Estou sempre pronto a defender a minha pátria, a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, ao comando do Governo operário e camponês, e como soldado do Exército
Vermelho dos trabalhadores e camponeses, juro defendê-lo corajosamente, prudentemente,
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com honra e dignidade, sem poupar o meu sangue ou mesmo a minha vida, a fim de
alcançar a plena vitória sobre o inimigo.
Contudo, se eu quebrar maliciosamente este meu juramento solene, a severa punição da lei
soviética, o ódio geral e o desprezo do povo trabalhador podem atingir-me" (assinatura:
Estaline)

K.J. Voroshilov, Stalin and the Armed Forces of the USSR, Berlim, 1953, página 60/61
citações de Stalin Werke, Volume 14, publicado pelo KPD/ML, página 178/179) [de] Estaline:
Stalin: Comprometendo a vida e gota por gota de sangue para o partido - patriotismo e falso
heroísmo
Stalin, pouco antes de sua morte, alertou os imperialistas mundiais para não desencadearem
uma Terceira Guerra Mundial. Cumpriremos o legado de Stalin de tirar as armas das mãos
dos ladrões imperialistas, incluindo as armas ideológicas da falsificação revisionista da
ciência de guerra de Stalin e da arte de guerra do povo.
O camarada Estaline disse sobre a arte da liderança:
"A arte da liderança é um assunto sério. Não se deve ficar atrás do movimento, porque ficar
para trás significa romper com as massas. Mas também não se deve apressar, porque
apressar significa perder o contacto com as massas. Quem quiser liderar o movimento e ao
mesmo tempo manter a ligação com as massas de milhões deve liderar a luta em duas
frentes - tanto contra os que ficam para trás como contra os que estão à frente" ("Stalin,
Questões do Leninismo", Moscovo 1943, página 354).
"Não se pode liderar uma ofensiva sem fortificar as posições conquistadas, sem reagrupar
as forças, sem garantir reservas para a frente, sem empurrar para cima as etapas" (Stalin, 3
de Abril de 1930, Volume 12, página 189).

As ideias de Estaline e Enver Hoxha sobre o anti-fascismo são invencíveis
(em alemão)
151

Enver Hoxha
- O mais leal aluno de Estaline e líder da brigada de choque do movimento
revolucionário mundial.
- Clássicos da luta contra o revisionismo moderno no poder.
- Mestre da arte da guerra popular para tra
nsformar uma guerra de libertação antifascista numa revolução popular que
conduza ao estabelecimento da ditadura do proletariado e à vitória do
socialismo.
- Mestre da arte de defesa do socialismo, para proteger com êxito até um
pequeno país contra todo o mundo imperialista e social-imperialista baseado
na sua própria força.
(infelizmente este capítulo do Enver Hoxha também ainda não está terminado)

----------------Ordem de Enver a Mehmet Shehu para não sacrificar os quadros sem sentido (Volume I,
páginas 248-249).
O camarada Enver Hoxha, a propósito, falou dos "marechais do mundo" e dos "generais"
Marx, Engels, Lenine e Estaline" (Reflexões sobre a China, Volume I, página 170).

----------------"Como qualquer outra ciência, a ciência militar está em constante evolução. A revolução
científica e tecnológica não pode parar no exército. Pelo contrário, é absolutamente
necessário e aconselhável aperfeiçoar todos os ramos do exército. Sem a revolução
científica e técnica, como em toda a parte do exército, é impossível avançar (...) O marxismoleninismo ensina-nos que tudo está a progredir, pelo que não devemos considerar a nossa
guerra popular como um dogma, como algo rígido, porque pode haver pessoas que pensem
que é necessário aprender de cor, que não é possível mudar uma vírgula ao aplicá-la a uma
situação concreta específica; e havia também aqueles, como o traidor Beqir Balluku,
juntamente com outros traidores, Petrit Dume e Hito Çako, que tinham o plano de "liquidar a
nossa arte de guerra popular e substituí-la por uma arte de guerra capitalista" (Enver Hoxha,
discurso do 35º aniversário da fundação do Exército Revolucionário Popular - Aniversário do
Exército Popular Albanês).
Não deve ficar por mencionar que as ciências da guerra militar e ideológica do proletariado
estão inseparavelmente ligadas e se enriquecem mutuamente. Sabe-se que os clássicos
usavam frequentemente termos militares na luta ideológica e também defendiam a luta
ideológica com disciplina e dureza militares. Sabe-se também que para os comunistas não
há um único ato militar de guerra que não seja ideologicamente pensado e permeado. A
propaganda de guerra, a guerra psicológica, etc., desempenha um papel importante em
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todas as guerras travadas pelo proletariado. "Transformação da arma da crítica em crítica
das armas", é uma frase cunhada por Marx, que deixa claro, de forma breve e concisa, o que
se pretende dizer, nomeadamente: quando a teoria revolucionária é compreendida pelas
massas, é transformada em violência revolucionária material. A ciência da arte da guerra
proletária é para o proletariado um guia para a aplicação da arte da guerra na luta de classes.
Diz uma doutrina básica do comunismo:
As armas do capital e da propriedade, não podem ser unidas. Estão condenadas ao fracasso
porque a propriedade separa e transforma as pessoas em bestas. Mas o trabalho une. As
armas do proletariado unem-se até à vitória final, porque a cada vitória sobre o inimigo
comum, o proletariado mundial ganha de todas as classes oprimidas e exploradas do
mundo. A propriedade privada é roubo, e um exército baseado na multiplicação e proteção
da propriedade privada é um exército de assaltantes que lutam pelo saque. E antes de os
exércitos imperialistas terem terminado a guerra contra o comunismo, já estão a começar a
lutar entre si.

Capítulo 3
As formas militares de combate e armas da classe
trabalhadora revolucionária e dos povos
revolucionários.
A dialética da luta de classes armada
Particularmente sob o capitalismo, ou seja, numa sociedade com contradições antagónicas,
não podemos distinguir uma luta de classes armada de uma luta de classes "pacífica" ou
confrontá-la com ela, porque a luta de classes nunca pode ser pacífica, porque é
essencialmente a violência que é a força motriz da luta de classes. A maré baixa nunca deve
ser vista como um fator atenuante na luta de classes, porque dá à classe inimiga uma
oportunidade de atacar. Portanto, mesmo em tempos de maré baixa revolucionária não se
pode falar estritamente de "luta de classes pacífica", porque a essência da luta de classes é
tudo menos "pacífica" também nestes tempos. Assim, quando os revisionistas falam de
"paz", "coexistência pacífica", etc., etc., significam o desarmamento da classe trabalhadora,
tentam persuadir a classe trabalhadora a desistir da luta de classes, a aceitar e a reconciliarse com a classe dominante da burguesia e a acorrentar-se ao capitalismo, ou: afirmam
reconhecer a luta de classes, mas excluem o "uso da força", o que equivale à mesma coisa,
apenas mais habilmente oferecido num pacote enganoso mais radical. Entre classes
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antagónicas não há reconciliação de classes, a luta de classes exclui absolutamente
qualquer reconciliação de classes, torna-a impossível. Excluir arbitrariamente as formas
armadas de luta de classes é tão impossível como excluir a própria luta de classes. O
conteúdo e a forma da luta armada entre classes antagónicas estão ligados ao sistema do
capitalismo do qual emergem ou pelo qual perecem. A essência das formas armadas de luta
proletária não deve ser exposta sob o pretexto de uma crítica às formas - ou seja, do
revisionismo. A forma não é alheia ao conteúdo, não pode ser "preenchida" com qualquer
conteúdo, mas é essencialmente determinada pelo conteúdo. A forma e o conteúdo da luta
de classes armada são interdependentes, tanto a luta de classes armada do proletariado
como a luta de classes armada da burguesia. O caráter da organização de cada exército é
inevitavelmente determinado pelo conteúdo da sua luta organizada.
Quando falamos aqui da forma e do conteúdo da luta de classes armada, consideramos a
sua ligação para o período, para a fase de desenvolvimento, para o período da luta de
classes em que a luta não pode ser prosseguida objetivamente a não ser por meios militares
e violentos, no período das revoltas revolucionárias das massas. Mas as massas só podem
erguer-se de forma revolucionária quando as condições objetivas estão maduras para tal,
quando ocorre a época da revolução social, ou seja, só e só nessa fase em que o
desenvolvimento das forças produtivas "entra em conflito com as relações de produção
existentes ou, o que é apenas uma expressão jurídica da mesma, com as relações de
propriedade dentro das quais têm vindo a evoluir até agora". Das formas de
desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se nos grilhões das
mesmas (Marx, “Sobre a crítica da economia política”). As formas económicas de convulsão
revolucionária determinam as formas de consciência sobre esta convulsão e, por
conseguinte, sobre as formas armadas de luta de classes com que os proletários, as
massas, lutam contra estas legítimas convulsões revolucionárias económicas. Este anúncio
é feito à escala mundial: Se as formas de produção se desenvolveram perante os nossos
olhos, através das quais a produção mundial foi socializada a um nível em que as forças
produtivas estão em conflito com as antigas relações económicas e de propriedade privada,
se estas já não correspondem ao novo modo de produção global e se tornaram os seus
grilhões, então estas transformaram-se inevitavelmente em podridão e fermentação, porque
a sua eliminação foi artificialmente, violentamente, retardada por guerras, etc. Mas este
estado de fermentação durou tanto tempo, especialmente porque a cobertura da propriedade
privada poderia ser mantida por algum tempo com a ajuda do revisionismo, mas esta
circunstância particular de fermentação faz com que as relações de propriedade privada do
imperialismo mundial rebentem mais rápida e violentamente - a forma internacional de
convulsão económica revolucionária determinará também a consciência internacional sobre
esta convulsão económica, revolucionária mundial e, portanto, também as formas
internacionais de luta armada de classes, com as quais as velhas relações de produção
serão eliminadas em todo o mundo. Todas as formas de luta armada de classes, tanto as
novas como as antigas, serão assumidas, desenvolvidas, transformadas, subordinadas e
colocadas ao serviço da futura luta armada de classes internacional, "ao serviço da vitória
plena e final, decisiva e incontestável do comunismo" (Lenine, volume 31, página 91).
"Cada crise, mesmo cada volta no desenvolvimento, leva inevitavelmente à forma antiga que
já não corresponde ao novo conteúdo" (Lenine, Volume 21, página 437). "Luta do conteúdo
com a forma e vice-versa. Descartar a forma, transformação do conteúdo" (Lenine, Volume
38, página 214). Dentro da sua unidade dialética, o conteúdo e a forma da luta de classes
armada são opostos. O conteúdo é o elemento determinante e móvel desta interação. As
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formas da luta de classes armada, por outro lado, são relativamente estáveis, mais duráveis
do que o conteúdo [tal como as formas armadas de luta de classes num único país]. Por
conseguinte, o desenvolvimento da luta armada conduz, num determinado momento da
revolução mundial, à intensificação das contradições entre o conteúdo em rápido
desenvolvimento e a forma relativamente estável. No final, a velha forma é destruída, o novo
conteúdo cria uma nova forma - por esta razão, falamos sempre aqui neste manual no que se
refere à forma internacional da luta de classes armada.
Lenin falou de diferentes "formas de luta de classes, sendo a dialética da história que, por
um lado, cada uma dessas formas passa por diferentes estágios de desenvolvimento do seu
conteúdo de classe e, por outro lado, a transição de uma forma para outra (tomada por si) de
forma alguma anula o domínio das classes exploradoras anteriores, que continua sob uma
casca diferente" (Lenin, Volume 15, página 335).
A forma nada mais é do que a organização, a estruturação da luta de classes armadas, a
equipagem dela com os meios necessários, o estabelecimento de seu funcionamento, a
forma como a luta armada é iniciada, entra em vigor, colocada em prática, o sistema de
armas e seu uso. Não é verdade que as formas armadas de luta são apenas "conchas
externas", "meios", meramente "para uso". As formas têm um conteúdo real e vivo, são
inseparáveis a partir dele. A forma de luta armada é essencial, é essência que se formou. Na
medida em que a matéria militar é formada, a forma militar da luta se materializa. A unidade
da vontade do proletariado mundial de conquistar seu poder mundial político é a base da
unidade de suas armas materializadas, assim como a unidade de suas armas materializadas
é, inversamente, a base de sua dominação mundial.
"A forma provável da luta que se aproxima é determinada em parte pelo seu conteúdo, em
parte pelas formas anteriores da luta revolucionária (...) e da luta contra-revolucionária (...)"
(Lenin, Volume 11, página 104).
As formas armadas de luta de classes são ineficazes e estão condenadas ao fracasso se não
forem confrontadas com as condições e circunstâncias objetivas de uma situação
revolucionária e se forem utilizadas arbitrariamente. Depois degeneram na frase de um
bando de pescoços aos berros, o que só pode levar à aventura. Mas se os milhões de
massas aceitarem e implementarem o slogan dos revolucionários que avançam na luta das
massas em condições revolucionárias objetivamente maduras "para se concentrarem em
meios violentos de luta", então as nossas formas armadas de luta serão objetivamente
corretas, serão confirmadas pelas condições objetivas da revolução que os revolucionários
avaliaram e previram corretamente, concordarão com elas e formarão uma força insuperável
na sua unidade. O conteúdo e a forma devem encaixar de forma ótima, devem ser
harmonizados e devem ser harmonizados de modo a terem o seu maior efeito na luta de
classes armadas. Do mesmo modo, os fatores objetivos e subjetivos da luta armada têm de
ser correspondidos e postos em harmonia para se alcançar a vitória.
Sem o desenvolvimento e a consolidação da forma armada de luta de classes, o conteúdo
não pode desenvolver-se, fica parado, conduz a um desperdício de forças e a um
desencontro entre a luta armada nas palavras e a luta armada nos atos. Não devemos parar
no nível das formas de luta anteriores, nem devemos regressar ao nível dessas formas de
luta inferiores quando a situação revolucionária nos obriga a desenvolver novas formas de
luta a um nível superior. É um princípio importante do marxismo-leninismo e uma
experiência histórica e universal de luta de classes: quanto melhor, mais conscientemente,
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mais ampla e profunda for preparada, organizada e acompanhada uma luta, tanto mais
correta é a forma e o conteúdo da luta de classes, quanto maior for o efeito revolucionário,
tanto mais eficaz é a implementação de objetivos revolucionários na prática, tanto mais fácil,
mais completa e duradoura é a vitória, tanto menores são as perdas e sacrifícios, tanto mais
eficaz é a superação das forças contra-revolucionárias. O mesmo se aplica, evidentemente,
aos casos negativos em que uma luta foi mal organizada.
A forma depende do conteúdo, mas, uma vez criada, ganha relativa independência. As
formas antigas podem, portanto, continuar a existir durante muito tempo, embora os
conteúdos associados tenham desaparecido em grande parte. A título de exemplo, a
mudança de opinião de Engels sobre os combates de rua e de barricada, que é
especialmente abordada neste manual, serve de exemplo. Como exemplo atual, o camarada
Enver Hoxha em "Reflexões sobre o Próximo e Médio Oriente", onde analisou o surgimento
de novos conteúdos dos desenvolvimentos sociais aí ocorridos em antigas formas
(religiosas), serve como exemplo atual.
A luta de classes armada do proletariado e a da burguesia diferem na sua posição na
sociedade capitalista. A burguesia coloca cadeados armados internacionais para proteger o
lucro da satisfação das necessidades da população mundial. O proletariado mundial é a
única classe que pode abrir este fecho armado e imperialista do mundo por meios armados:
a) A essência da luta de classes armada das classes possuidoras é a manutenção, a defesa e
o aumento da propriedade, tendo assim um caráter conservador e reacionário, protegendo a
existência de uma minoria exploradora e opressora da maioria explorada e oprimida.
b) Para se erguer como proletariado, como classe oprimida, o proletariado deve abolir a
propriedade privada, deve dirigir as suas armas contra a atual ordem do capital. A luta do
proletariado tem assim um caráter revolucionário e destrutivo no capitalismo, enquanto que
sob o socialismo a classe operária libertada conduz uma luta armada de classes como a
classe possuidora, que serve para proteger esta propriedade, mas não tem um caráter
conservador e privilegiado, mas sim um caráter socialista, porque na luta armada de classes
sob as condições do socialismo a classe trabalhadora que possui protege não só a sua
própria propriedade mas também a propriedade de todas as outras classes com o objetivo
de abolir a sua própria propriedade de classe e, portanto, toda a propriedade de classe - e,
em última análise, também a posse das suas próprias armas e, portanto, toda a posse de
armas (atenção, apenas em relação ao seu caráter de classe).
Da luta de classes armada da burguesia provém a ação violenta de manter a oposição entre
capital e trabalho, enquanto da luta de classes armada do proletariado provém a contra-ação
violenta de destruir a propriedade privada capitalista para libertar as forças produtivas dos
grilhões das relações de produção capitalista, ou seja, para abolir a sua oposição. Com a
luta de classes armada, o proletariado não pode libertar-se a si próprio sem abolir as suas
próprias condições de vida.
A luta armada de classes do proletariado é apenas a execução da sentença que a
propriedade privada impôs a si própria por ter produzido o proletariado. A luta de classes
armada da propriedade privada, por outro lado, é a execução violenta da sentença que o
trabalho assalariado impôs a si próprio, produzindo a riqueza da burguesia e a sua própria
miséria. "Se o proletariado é vitorioso, não se tornou, de modo algum, o lado absoluto da
sociedade, pois só será vitorioso ao eliminar-se a si próprio e ao seu oposto. Então o
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proletariado, bem como a sua oposição condicional, a propriedade privada, desapareceram"
(Lenine, Volume 38, página 12; "Conspekt zu Marx` und Engels` work 'The Holy Family'").
Isto expressa também a unidade dos opostos da luta armada entre proletariado e burguesia.
"A unidade (congruência, identidade, igualdade de ação) dos opostos [e portanto também a
luta armada subjacente a esta oposição - nota do autor] é condicional, temporária,
transitória, relativa. A luta [armado - nota do autor] dos opostos mutuamente exclusivos é
absoluta, tal como o desenvolvimento, o movimento [armado - nota do autor] é absoluto"
(Lenine, Volume 38, página 339, "Sobre a Questão da Dialética).

Lenine sobre a questão das formas de luta
"Para julgar a revolução de uma forma verdadeiramente marxista, do ponto de vista do
materialismo dialético, ela deve ser considerada como uma luta de forças sociais vivas que
se estabelecem em certas condições objetivas, trabalham de uma certa forma e utilizam uma
ou outra forma de luta com maior ou menor sucesso. Com base em tal análise, e
naturalmente apenas nesta base, a avaliação que o marxista faz da vertente técnica da luta e
das suas questões técnicas é bastante apropriada, ou mesmo necessária. Reconhecer uma
certa forma de luta, mas rejeitar a necessidade de aprender a sua técnica, seria o mesmo que
se considerássemos necessário participar em certas eleições, mas não ter em conta a lei
que prescreve uma certa técnica eleitoral para estas eleições" (Lenine, Volume 15, pp. 4445).
O que Lenine diz aqui sobre a técnica eleitoral aplica-se ainda mais à técnica das armas,
como é óbvio. No terreno da luta armada, e naturalmente apenas neste terreno, para o
marxista a avaliação da vertente militar da luta e das suas questões técnicas é também
bastante adequada e mesmo necessária. Reconhecer a luta armada, mas rejeitar a
necessidade de aprender a arte das armas, seria o mesmo, aliás muito pior nas suas
consequências para a vitória da revolução.
"Se, portanto, nos limitarmos na avaliação dos diferentes períodos revolucionários apenas a
determinar a linha de ação das classes individuais sem nos aprofundarmos nas formas da
sua luta, o nosso entendimento será incompleto e pouco dialético do ponto de vista
científico e degenerará num raciocínio infrutífero do ponto de vista político prático" (Lenine,
Volume 15, página 44).
Lenin disse: "O 'Slogan da luta' não pode ser emitido sem examinar detalhadamente cada
forma desta luta, sem seguir cada passo da sua transição de uma forma para outra, a fim de
poder determinar a situação em qualquer momento sem perder de vista o caráter geral da
luta, o seu objetivo geral - a eliminação completa e definitiva de toda a exploração e
opressão" (Lenin, Volume 1, página 334).
A social-democracia não amarra as suas mãos, não restringe a sua atividade por nenhum
plano ou modo de luta política previamente concebido - reconhece todos os meios de luta se
estes apenas corresponderem às forças existentes do partido e tornarem possível alcançar
os maiores resultados que possam ser alcançados nas condições estabelecidas. Se existir
um partido fortemente organizado, uma única greve pode transformar-se numa manifestação
política, numa vitória política sobre o governo. Se existir um partido fortemente organizado,
uma revolta local pode transformar-se numa revolução vitoriosa. Não podemos esquecer
que a luta contra o governo por exigências individuais, a luta por concessões individuais,
são apenas pequenas escaramuças com o inimigo, pequenas escaramuças nos postos
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avançados e que a luta decisiva ainda está para vir. À nossa frente, em toda a sua força,
encontra-se uma fortaleza inimiga da qual somos banhados por um granizo de balas e
cartuchos que nos arrancam os melhores combatentes. Temos de tomar esta fortaleza, e
tomá-la-emos se unirmos todas as forças do proletariado desperto com todas as forças do
partido revolucionário russo num partido a que tudo o que está vivo e honesto na Rússia
aspire. E só então se cumprirá a grande profecia do revolucionário operário russo Pyotr
Alexeyev: "Os milhões da classe trabalhadora levantarão os seus braços musculados e o
jugo do despotismo apoiado por baionetas de soldados desmoronará em pó!” (Lenine,
volume 4, página 370).
Nós, marxistas-leninistas, somos suficientemente revolucionários e de princípios para não
nos deixarmos forçar a qualquer forma de luta pelo nosso adversário em determinadas
circunstâncias e em determinados momentos, nem para nos deixarmos proibir
absolutamente qualquer forma de luta, tal como somos suficientemente revolucionários para
escolher as formas de organização para este fim que nos parecem mais adequadas e
vantajosas para a nossa luta ou aquelas que nos podem trazer menos desvantagens. Nunca
satisfaremos o desejo do nosso adversário de utilizar as formas de luta e organização que
melhor lhe convêm, apenas para nos cruzarmos com ele com uma faca aberta, para sermos
emboscados por ele, para sermos cercados por ele ou para sermos divididos por ele; não
serviremos as nossas formas de luta e organização ao nosso adversário numa bandeja de
prata; estaremos sempre onde o adversário menos espera de nós, e formar-nos-emos de tal
forma que as nossas forças possam ser utilizadas da forma mais eficaz, ou seja, com o
menor esforço e com o maior efeito possível. Sabemos por experiência própria que nunca
houve nenhuma das nossas formas de luta nem nenhuma das nossas formas de
organização que o adversário não tenha sido capaz de explorar para si próprio, e tudo
faremos para evitar que se repitam os nossos erros cometidos. Saberemos compreendê-la,
desenvolver novas formas de luta e não deixar que a iniciativa nos seja retirada das mãos.
Teremos também o cuidado de não tornar absoluta a forma armada de luta de classes. Se
rejeitamos qualquer unilateralidade da forma armada de luta enquanto conspiração militar,
estamos longe de ser a favor de que o partido comunista restrinja ou reduza a forma armada,
mas somos a favor do seu pleno desenvolvimento no quadro dialético de todas as outras
formas de luta que devem necessariamente ser utilizadas.
Lenin estabeleceu duas regras básicas: "que todo marxista deve perguntar ao examinar a
questão das formas de luta":
Primeiro, o marxismo difere de todas as formas primitivas de socialismo [bem como das
formas paralisantes de revisionismo - nota do autor] na medida em que não liga o
movimento a nenhuma forma particular de luta...”

__________
... [Sobre este ponto, Lenine faz a seguinte observação:] "A social-democracia não tem
meios universais de luta, nenhum que separe o proletariado dos estratos que estão um
pouco acima ou um pouco abaixo dele, como se atravessasse uma muralha chinesa. A
social-democracia utiliza meios diferentes em períodos diferentes, fazendo sempre depender
a sua utilização de condições ideológicas e organizacionais estritamente definidas" (ibid.,
Lenine, Volume 11, página 211)].
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______________
“... Reconhece as mais diversas formas de luta e, de facto, não as "inventa", mas apenas
generaliza, organiza e dá consciência às formas de luta das classes revolucionárias que
surgem por si próprias no decurso do movimento. O marxismo rejeita resolutamente todas
as fórmulas abstratas, todas as fórmulas doutrinárias [por exemplo, as da ciência militar
formal - nota do autor], e apela a uma atenção atenta à luta de massas que está realmente a
ter lugar, que, à medida que o movimento se desenvolve, à medida que a consciência das
massas cresce, à medida que as crises económicas e políticas se agravam, produz métodos
de defesa e de ataque cada vez mais novos e variados. Por conseguinte, o marxismo não
pensa sequer em rejeitar de uma vez por todas qualquer forma de luta. O marxismo não se
limita às formas de luta que são possíveis e aplicadas isoladamente num dado momento,
mas considera inevitável que quando a situação social mudar, surjam novas formas de luta
desconhecidas num determinado período. A este respeito, o marxismo aprende, se assim se
pode expressar, com a prática de massas e está longe de pretender ensinar as formas de
luta de massas que são trabalhadas pelos "parlamentários". Sabemos, disse Kautsky, por
exemplo, ao examinar as formas de revolução social, que a próxima crise nos trará novas
formas de luta que não podemos prever agora.
Lenine também foi crítico em relação a todas as novas formas de luta quando chamou a
atenção para o facto: "Cada nova forma de luta que envolve novos perigos e novas vítimas
irá inevitavelmente 'desorganizar' as organizações que não estão preparadas para esta nova
forma de luta (...) Cada ação de combate em qualquer guerra traz uma certa desorganização
para as fileiras dos combatentes. Não se deve, contudo, concluir que não se deve entrar em
guerra. A partir daí, há que concluir que é preciso aprender a fazer a guerra. E nada mais"
(Lenine, ibid., Volume 11, página 210).
Em segundo lugar, “o marxismo exige absolutamente uma abordagem histórica da questão
das formas de luta. Tratar esta questão fora da situação histórico-concreta significa não
compreender o ABC do materialismo dialético. Em diferentes momentos da evolução
económica, em função das diferentes condições políticas, nacionais-culturais, condições de
vida, etc., as diferentes formas de luta vêm à tona, tornam-se as principais formas de luta e,
em conexão com isso, as formas de luta secundárias, as formas de luta de importância
secundária, passam também por uma mudança. Tentar afirmar ou negar a questão da
aplicabilidade de um determinado meio de luta sem examinar minuciosamente a situação
concreta do movimento em questão na fase do seu desenvolvimento é deixar
completamente o terreno do marxismo" (Lenine, Volume 11, pp. 202-203).
Para explicar esta linha de orientação, tomemos a transformação de uma das formas
inferiores de luta num meio específico de luta de um determinado período.
Tomemos como ilustração desta diretriz a transformação de uma das formas inferiores de
luta num meio específico de luta de um determinado período. Lenine mostra aqui que a
retirada do partido de Lenine dos Otsovistas, que sabotaram esta transformação como é
natural para todos os marxistas, foi plenamente justificada: "Com os nossos heróis que
memorizaram fragmentos de teses bolcheviques, tudo sai torcido: as formas de luta mais
elevadas que não estão em lugar nenhum e nunca no mundo (!!!) - [ponto de exclamação e
sublinhado pelo autor] sem pressão imediata das massas, são recomendadas como formas
"possíveis" em primeiro lugar num momento de reação irada, enquanto as formas inferiores
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de luta [por exemplo, agitação e propaganda - nota do autor], que não envolvem tanto uma
violação imediata das leis pela luta das massas como uma exploração das leis para
propaganda e agitação que preparam a consciência das massas para a luta, são
apresentadas como formas "não possíveis"! Os Otsovistas e seus seguidores "distantes"
ouviram e memorizaram que o bolchevismo considera a luta imediata das massas, que inclui
até o exército (ou seja, a parte mais rígida, menos móvel da população, mais protegida da
nossa propaganda, etc.) no movimento, e faz das ações de combate o verdadeiro início da
revolta, como uma forma superior do movimento, enquanto a atividade parlamentar sem
movimento imediato das massas é considerada uma forma inferior do movimento. Os
Otsovistas e os seus mendicantes da batida de Maximov ouviram isto e memorizaram-no,
mas não o compreenderam e por isso se envergonharam. Quanto mais alto - é isso que
significa o "eficaz", o Otsovista e o Gen. Maximov - bem, então eu quero gritar bem alto,
"eficazmente": então, certamente sairá mais revolucionário do que com todos os outros,
mas encontrar o caminho, com que fim e porquê, isso é maléfico! (...) (...) Ponham isto na
cabeça, oh, vocês retiraram as que estavam erradamente: Se de facto uma reação furiosa e
cada vez mais forte rompe realmente a ligação com as massas, dificulta um trabalho
suficientemente amplo e enfraquece o partido, então precisamente então a tarefa específica
do partido é aprender a dominar a arma de luta parlamentar; e isto não porque, oh, vocês,
muito injustamente distanciados, a luta parlamentar representa uma etapa superior a todas
as outras formas de luta; não, mas precisamente porque forma uma forma inferior em
comparação com estas, uma forma inferior, por exemplo, do que uma luta que envolve
mesmo o exército no movimento de massas, que produz greves de massas, insurreições,
etc. etc. De que forma pode o domínio de uma forma inferior de luta tornar-se uma tarefa
específica do partido (ou seja, uma tarefa que distingue o período dado de outros períodos)?
De tal forma que quanto mais forte for a força mecânica de reação e quanto mais solta for a
ligação com as massas, mais urgente se torna preparar a consciência das massas (mas não
agir diretamente) e fazer uso das formas de propaganda e agitação criadas pelo velho poder
(mas não a investida direta das massas contra este velho poder em si).” (Lenine, volume 16,
páginas 19 e 20).
"Estes são os dois princípios teóricos básicos que devemos tomar como guia" (Lenine,
Volume 11, pp. 202-203).
Em terceiro lugar, deve ser acrescentada neste momento outra orientação teórica relativa à
transição da forma nacional para a forma internacional:
O marxismo-leninismo, nas atuais condições de globalização da luta de classes, exige que
se examine a questão das formas de luta no espírito do internacionalismo proletário - mais
precisamente: tendo em vista a próxima revolução mundial proletária e socialista.
As formas internacionais de luta são cada vez mais importantes nestas situações, em que as
classes se reúnem cada vez mais no campo de batalha internacional da luta de classes, onde
não só medem as suas forças como decidem o seu destino na cena mundial (ou seja,
também o destino dos proletários de cada país). É inevitável e corresponde ao ABC do
marxismo-leninismo que as batalhas decisivas a travar pelo proletariado sejam batalhas
internacionais e que a luta de classes não seja apenas de caráter e conteúdo
internacionalista (foi internacionalista desde o início), mas que as formas de luta se adaptem
cada vez mais a este conteúdo, que sejam sobretudo as formas de luta internacional que
correspondam cada vez mais a este conteúdo, que se vinculem cada vez mais firmemente a
ele. Hoje parece paradoxal exigir que a doutrina de não se vincular a certas formas de luta só
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seja aplicada de forma consistente, forjando uma ligação cada vez mais forte entre o
conteúdo internacional e as formas internacionais de luta - mas isto corresponde
completamente ao materialismo dialético, corresponde completamente ao cumprimento da
segunda doutrina, que Lenine estabeleceu como regra básica, como orientação nomeadamente a abordagem histórica. As formas internacionais de luta não devem ser
utilizadas como modelo, ou seja, sem ter em conta as especificidades da situação política (e
económica) concreta dos vários países. Este ou aquele meio de luta, quer seja utilizado num
contexto nacional ou internacional, tem sempre como condição prévia um significado
específico, que se caracteriza por um determinado período de tempo, etc., da luta de classes.
Formas de luta para todos, não significa formas de luta para cada situação, para cada
momento, para cada país, mas formas de luta para todos são aquelas formas de luta
aplicáveis nas condições e circunstâncias adequadas para todos - ou seja, específicas - e
não generalizantes. A terceira doutrina não contradiz, portanto, nem o primeiro nem o
segundo princípio que Lenine estabeleceu, mas apenas complementa ambos. Seguindo o
primeiro princípio, não nos vinculamos a nenhuma forma particular de combate, isso é
correto. Mas isso não significa que as formas de luta sejam desvinculadas, indiferentes,
indiferentes ou arbitrárias ao conteúdo da luta. Significa antes que temos de nos
comprometer com as formas de luta que melhor exprimem o conteúdo. Por isso, temos de
nos vincular a formas de luta, especialmente àquelas que a luta de classes internacional do
proletariado mundial produz, a fim de alcançar os objetivos da revolução mundial. Esta não é
apenas uma questão puramente teórico-teórico-abstrata, mas surge hoje de uma forma
prática-real-concreta, a ponto de o imperialismo mundial se ter tornado cada vez mais aberto
e insolente com as suas tropas contra-revolucionárias em todo o mundo. O proletariado
mundial deve e enfrentará este desafio utilizando novas formas globais de luta para cumprir
melhor do que antes a sua missão histórica, de acordo com a segunda doutrina de Lenine.
Não é necessário explicar mais pormenorizadamente que o terceiro teorema - aqui
recentemente estabelecido - deve ser aplicado especialmente às formas internacionais de
luta armada. A nossa tarefa é clarificar as condições da luta internacional de classes
armadas, apontar as suas possíveis formas, mostrar ao proletariado mundial o seu lugar
internacional na próxima luta armada pela revolução mundial e trabalhar na organização
internacional das suas forças militares, no esclarecimento militar da sua consciência
internacionalista. E isso significa neste momento expor incansavelmente os neorevisionistas e advertir o proletariado mundial contra eles, que "reconhecem" as regras
básicas das formas de luta com palavras, mas lutam na prática, para que não possamos
terminar a luta armada pelo socialismo internacional.
No que diz respeito à diversidade das formas de luta internacionais, ela é em geral, devido
ao seu caráter internacional, muito maior, especialmente nos períodos revolucionários
mundiais, que diferem dos chamados "tempos pacíficos" na medida em que a crise mundial
cria tais condições económicas que obrigam os povos de todo o mundo a saírem à rua, onde
as formas de luta internacional de classes atingem um elevado nível revolucionário. Quanto
maior for o estágio revolucionário que uma luta (de massas) atinge, mais variadas são as
suas formas. Se não houver crises mais profundas, a luta de classes não pode produzir
formas de luta tão diversas, são aplicadas formas mais baixas, o que também é verdade para
a queda de um movimento de massas revolucionário. As formas de luta revolucionária de
massas são mais variadas do que as formas de agitação e propaganda dos líderes
revolucionários.
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Estreitamente ligada à questão das formas de luta está a questão das organizações de
combate
"Cada forma de luta requer uma técnica e um aparelho correspondentes. Se, em virtude de
condições objetivas, a luta parlamentar se tornar a principal forma de luta, as caraterísticas
do aparelho de luta parlamentar tornar-se-ão inevitavelmente mais proeminentes no partido.
Se, por outro lado, condições objetivas colocarem a luta de massas sob a forma de greves e
insurreições políticas de massas na ordem do dia, o partido do proletariado deve ter
"aparatos" "ao serviço" destas mesmas formas de luta, e é evidente que estes devem ser
"aparatos" especiais de natureza diferente dos aparatos parlamentares. Um partido
organizado do proletariado que reconhece que as condições para as revoltas populares
existem e não prevê um aparelho correspondente seria um partido de tagarelice intelectual;
os trabalhadores migrariam do mesmo para o anarquismo, o revolucionismo burguês, etc.".
(Lenine, Vol. 11, página 352, edição alemã).
Que para a utilização de formas internacionais de luta são também necessários "aparatos"
internacionais correspondentes e organizações de luta, nenhum revolucionário mundial
negará, e por isso encorajará e apoiará a criação de tais organizações internacionais. A
questão colocada por Lenine nos Dias de Dezembro de 1905 foi que no decurso da luta, no
entanto, "foi dada uma tal nimbus às organizações de luta que por vezes são virtualmente
transformadas num fetiche". Acredita-se que estes órgãos são sempre e em todas as
circunstâncias "necessários e suficientes" para o movimento revolucionário de massas. Isto
resulta numa atitude acrítica em relação à escolha do momento para a criação de tais
órgãos, em relação à questão de quais são as condições reais para o sucesso da sua
atividade. As experiências de Outubro e Dezembro [em 1905 - nota do autor] deram as
indicações mais instrutivas a este respeito. Os Soviéticos dos Deputados dos Trabalhadores
são órgãos de luta maciça imediata. Foram criados como órgãos da luta de greve. Muito
rapidamente, sob a pressão da necessidade, tornaram-se órgãos da luta revolucionária geral
contra o governo. Transformaram-se inexoravelmente, em virtude do desenvolvimento dos
acontecimentos e da transição da greve para a insurreição, em órgãos da insurreição. Que
toda uma série de 'sovietes' e 'comités' desempenharam precisamente este papel em
Dezembro é um facto totalmente incontestável. E os acontecimentos demonstraram de forma
mais viva e convincente que a força e a importância de tais órgãos numa época de luta
dependem inteiramente da força e do sucesso da insurreição. Nem qualquer teoria, nem
qualquer apelo, de quem quer que venha, nem qualquer tática concebida por ninguém, nem
qualquer doutrina partidária, mas a força dos factos convenceu estes órgãos de massa não
partidários da necessidade da insurreição e tornou-os órgãos da insurreição. E criar tais
órgãos hoje significa criar órgãos da insurreição, apelar à criação de tais órgãos significa
apelar à insurreição. (...) Eles são necessários (...). Mas não são suficientes para organizar as
forças para a luta imediata, para a insurreição, no sentido mais estrito da palavra. (...) Todos
reconhecem a necessidade de uma organização imediata das forças, uma organização
militar para defender o seu "parlamento", uma organização sob a forma de unidades de
trabalhadores armados. (...) Agora devemos deixar particularmente claro na nossa agitação
que é necessário (...) criar, além da organização dos sovietes, uma organização militar para a
sua defesa, para a realização dessa revolta sem a qual todos os sovietes e todos os
confidentes eleitos das massas se tornarão impotentes" (Lenine, Vol. 11, pp. 111-112, edição
alemã).
Como revolucionários mundiais, reconhecemos a necessidade da república mundial dos
conselhos se quisermos estabelecer o poder soviético internacional. De acordo com Lenine,
não o podemos fazer sem organizações militares; elas são, portanto, tão necessárias como a
própria república soviética.
"Estas - se assim nos podemos expressar - "organizações militares", das quais falamos,
devem esforçar-se por apoderar-se das massas não através dos seus confidentes eleitos,
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mas das massas dos participantes imediatos na luta de rua e na própria guerra civil. Estas
organizações devem ter como célula mais baixa muito pequenas associações soltas, grupos
de dez, grupos de cinco ou talvez grupos de três. A ideia de que se aproxima uma luta em
que cada cidadão justo é obrigado a dar a sua vida e a lutar contra os opressores do povo
deve ser difundida o mais amplamente possível. Menos formalidade, menos circunstâncias,
mais simplicidade na organização, que deve ter o mais alto grau de agilidade e elasticidade.
Todos aqueles que desejam defender a causa da liberdade devem unir-se imediatamente em
'grupos de cinco' em associações soltas de membros de uma profissão, de trabalhadores de
uma fábrica, ou de pessoas unidas por camaradagem, filiação partidária ou, finalmente,
simplesmente pela sua residência (uma aldeia, uma casa numa cidade ou um apartamento).
Estas federações devem ser constituídas por membros do partido, bem como por aqueles
que não são membros do partido, e devem estar unidas por uma tarefa revolucionária
imediata: a revolta contra o governo. Estas federações devem ser formadas numa base o
mais ampla possível e incondicionalmente a partir da aquisição de armas,
independentemente da questão do armamento. Nenhuma organização partidária será capaz
de "armar" as massas. A organização das massas, por outro lado, em pequenas unidades de
combate facilmente móveis, será de grande utilidade na aquisição de armas no momento da
ação.
Unidades de combate soltas, "grupos de combate", para utilizar uma expressão que ganhou
tanta fama nos grandes dias de Dezembro em Moscovo, será de enorme utilidade no
momento da revolta. Um grupo de combate que saiba disparar desarmará um polícia,
surpreenderá uma patrulha, obterá armas. Um grupo de combate que não saiba disparar ou
não tenha sido capaz de adquirir armas ajudará a construir barricadas, fornecerá serviços de
batedores, ajudará a organizar ligações, atrairá o inimigo para uma emboscada, incendiará
um edifício onde o inimigo está entrincheirado, ocupará apartamentos que podem tornar-se
bases para os insurretos; Numa palavra, as unidades soltas de pessoas que estão
determinadas a lutar até à morte, que estão intimamente familiarizadas com a localidade e
intimamente ligadas à população, executarão milhares das mais variadas tarefas.
Que a chamada se faça em cada fábrica, em cada sindicato, em cada aldeia para organizar
tais grupos de luta soltos. Se as pessoas se conhecerem bem umas às outras, procederão à
sua formação em tempo útil. Se não nos conhecermos bem, formaremos grupos de cinco e
dez no dia da luta ou imediatamente antes da luta, no local da própria luta, quando a ideia de
criar tais grupos se tiver generalizado e for realmente retomada pelas massas. (...) Então
chegaremos ao ponto - e isto não é de modo algum uma utopia - que em cada grande cidade
não haverá centenas de membros dos grupos de luta, como em Moscovo em Dezembro, mas
milhares e milhares. Aí não haverá metralhadoras que resistirão, como disseram em
Moscovo, salientando que os grupos de combate de lá não agarravam suficientemente as
massas, não estavam suficientemente enraizados na população de acordo com o seu caráter
e composição. Portanto: organização de sovietes de deputados operários, comités de
camponeses e organismos similares em todo o lado, ao mesmo tempo a mais extensa
propaganda e agitação para uma revolta simultânea, para uma preparação imediata das
forças para a revolta e para a organização de grupos de combate soltos na base da mais
ampla massa" (Lenine, Vol. 11, p. 114, edição alemã).
Lenine estava convencido de que no caso da insurreição armada vitoriosa, os órgãos dos
sovietes se teriam de facto tornado células embrionárias do governo revolucionário, "o
poder teria inevitavelmente caído sobre eles. A tónica deve ser deslocada para o estudo
destes órgãos embrionários do novo poder, historicamente muito dotados, para o estudo
das condições do seu trabalho e sucesso" (Lenine, Vol. 11, página 115, edição alemã).
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Sobre a violência
Antes de podermos aplicar cientificamente as formas de luta da violência revolucionária,
temos de clarificar e definir o conceito de violência em termos de conteúdo, cientificamente,
do ponto de vista do marxismo-leninismo. Falamos aqui em geral da violência de classe e,
em particular, da violência de classe à escala mundial.
"A consciência da classe trabalhadora não pode ser verdadeiramente política se os
trabalhadores não aprenderam a reagir a todos e a quaisquer casos de (...) violência, sejam
quais forem as classes a que estes casos se referem, e precisamente a reagir do ponto de
vista social-democrata e não de qualquer outro ponto de vista" (Lenine, Vol. 5, página 426,
edição alemã).
Marx opôs-se à panaceia da arma da crítica, que afirma tornar supérflua a violência do povo
revolucionário. Ao limitar-se a criticar, o povo poderá, na melhor das hipóteses, aliviar um
pouco a sua opressão, mas em caso algum poderá libertar-se fundamentalmente da
violência dos exploradores e opressores. A opinião de que o objetivo socialista não permite
"meios antidemocráticos" não é nova nem correta. Se se equacionasse a conceção marxistaleninista com a renúncia tolstoiana à violência, como alguns revisionistas gostam de fazer, e
exigisse que o Estado socialista não responda à violência com violência, estaríamos a
desarmar a revolução e a ditadura do proletariado face aos seus inimigos armados. A
história do movimento operário revolucionário, desde a Comuna de Paris até ao nosso
tempo, conhece muitos exemplos que provam o preço sangrento e dispendioso que o
proletariado e as massas trabalhadoras já tiveram de pagar quando, em nome de uma
humanidade abstrata e inteiramente no sentido pacifista, renunciam à violência contra a
burguesia, que é sempre a primeira a pegar em armas. Por conseguinte, a questão da
violência, tanto na história em geral como na realização da revolução socialista, deve
necessariamente ser vista em termos concretos-históricos. Há uma violência revolucionária
e reacionária - por outras palavras: violência contra a violência. A violência revolucionária só
se torna supérflua no momento em que não há mais violência reacionária, uma vez que
Engels será citado abaixo. Mas quando os inimigos recorrem à violência reacionária, a
resposta só pode ser violência revolucionária: "olho por olho, dente por dente". Neste caso,
não é simplesmente mal moral, violência glorificante, desumanidade e desprezo pela
humanidade. É uma ação necessária para se atingir um bom objetivo. Abster-se de utilizar a
violência num caso destes seria uma ofensa grave contra todas as vítimas de violência
reacionária. "Seríamos traidores se não estrangulássemos estes inimigos do proletariado
assim que tivéssemos oportunidade" (Lenine, Vol. 16, página 311, edição alemã). Um crime
tão grave foi também cometido pelos oportunistas ao lamentarem antes da vingança da
contra-revolução: "Não se devia ter pegado em armas"! O processo de maturação legal do
renascimento socialista não pode ser travado nem mesmo pela violência contrarevolucionária. Se ajudarmos este novo nascimento com meios revolucionários, é apenas
para facilitar o processo de nascimento. Isto não é violento para a nova sociedade, mas
apenas para a velha sociedade, que não quer ir voluntariamente e, portanto, procura impedir
o nascimento por meios violentos.
"Não há lutas pesadas sem lazarets perto do campo de batalha. Mas ficar assustado ou
enervado com cenas de "lazarette" é absolutamente imperdoável. Que aquele que teme os
lobos evite a floresta. (...) A luta é dura, mas o sucesso é certo para os trabalhadores. Os
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fracos ou os intimidados podem vacilar nos "extremos" da luta, mas amanhã eles próprios
compreenderão que sem passar por esta dura luta não poderiam avançar mais um passo"
(Lenine Vol. 19, pp. 26 e 27, edição alemã).
Lenin voltou-se contra essas pessoas que eram contra a violência, contra as armas, contra a
insurreição, contra a guerra civil, contra as guerras justas, contra a revolução, contra a ação
revolucionária, etc., com a seguinte parábola:
"Nós, os nus e indefesos, os famintos e atormentados, não somos capazes de subir do
nosso pântano, onde perecemos, até àquela montanha onde há luz e sol, ar e todos os frutos
da terra. Não temos a escada sem a qual a ascensão é impossível. Não somos capazes de
obter a escada. Portanto, não devemos ligar a nossa luta pela ascensão com o slogan de
adquirir (ou fazer) a escada. Por conseguinte, o nosso slogan deve ser: Para a montanha!
Para a montanha! Na montanha há felicidade e salvação, ar e luz, encorajamento e
fortalecimento. Porque falta a escada, sem a qual não se pode subir, portanto não se deve
tomar como slogan a aquisição de uma escada e o trabalho na sua produção, portanto o
slogan deve ser: Para a montanha! Estar na montanha, na montanha é felicidade, etc.! A
fraqueza tinha-se salvado, como sempre, na crença em milagres", disse Marx. (...) Frases
mentirosas, frases ocas significam morte moral e são o penhor seguro da morte política (...)
"Somos fracos" - desta nascente inevitavelmente toda a traição da revolução" (Marx citado
por Lenine do MEW, Vol. 8, página 119; Lenine, Vol. 9, páginas 290-291-292-293, edição
alemã). "(...) a massa, o povo, a multidão decidirá por atos, após a luta, se há força" (Lenine,
Vol. 9, página 294, edição alemã).
"Aquele que conforta o escravo em vez de o incitar à rebelião contra a escravatura, apoia os
donos de escravos. Todas as classes opressivas, sem exceção, requerem duas funções
sociais para manter a sua ordem: a função do verdugo e a função do padre. O verdugo deve
manter o protesto e a indignação dos oprimidos. O padre deve consolar os oprimidos,
apresentar-lhes a perspetiva de um alívio do sofrimento e do sacrifício, mantendo a ordem
de classe (...) e assim reconciliá-los com esta ordem, desmamá-los dos atos revolucionários,
minar o seu espírito revolucionário, destruir a sua determinação revolucionária. Kautsky
transformou o marxismo na mais odiosa e obtusa teoria contra-revolucionária, no mais
imundo paroquialismo" (Lenine, Vol. 21, página 226, edição alemã). E os neo-revisionistas
seguiram o caminho do neo-Kautskismo!
"Tal como a burguesia não morrerá enquanto não for derrubada, também a corrente
alimentada e apoiada pela burguesia, que expressa os interesses do pequeno grupo de
intelectuais e aristocratas da classe trabalhadora que se aliaram à burguesia, não morrerá a
menos que seja "destruída", ou seja, derrubada, privada de toda a influência sobre o
proletariado socialista. Esta corrente é forte precisamente devido às suas ligações com a
burguesia; tornou-se uma espécie de camada parasitária comandante no movimento
operário graças às condições objetivas da época 'pacífica' de 1871 a 1914. Aí é
absolutamente necessário não só "ciclar" mas também chamar a tempestade, expor
impiedosamente esta camada parasitária, derrubá-la, "afastá-la dos seus postos", esmagar a
sua "unidade" com o movimento operário, porque tal "unidade" na realidade significa
unidade do proletariado com a burguesia nacional e divisão do proletariado internacional,
unidade dos lacaios e divisão dos revolucionários. (...) Eles não morrerão nem física nem
politicamente, mas os trabalhadores romperão com eles, empurrando-os para o abismo onde
pertencem os lacaios da burguesia, e pelo exemplo da sua podridão levantarão uma nova
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geração, mais corretamente, novos exércitos do proletariado capazes de insurreição"
(Lenine, Vol. 21, pp. 359-360, edição alemã).
"A passividade, que é uma caraterística da pequena inteligência burguesa e não da
revolução" (Lenine, Vol. 11, p. 344, edição alemã).
E os imperialistas pintam o espectro do terror, da violência, do caos e da anarquia mais
selvagem do muro para justificar o seu terror estatal unido e globalizado contra as
revoluções no mundo. "Ninguém nega a inevitabilidade do caos neste movimento. Mas este
caos cria ordem - a ordem da revolução, esta fase mais alta da revolta caótica e espontânea
do povo" (Lenine, Vol. 11, página 234, edição alemã). "Os períodos contra-revolucionários
caraterizam-se, entre outras coisas, pelo facto de as ideias contra-revolucionárias ganharem
moeda não só de uma forma grosseira e sem desculpas, mas também de uma forma mais
refinada: os estados de espírito burguês nos partidos revolucionários tornam-se mais fortes.
(...) os participantes e ideólogos da insurreição armada denegriram em todos os sentidos e
atiraram-lhes terra" (Lenine, Vol. 11, página 237, edição alemã).
"A arma da crítica, contudo, não pode substituir a crítica das armas; a violência material
deve ser derrubada pela violência material; a teoria só também se torna violência material
assim que se apodera das massas" (Marx, Vol. 1, página 385, edição alemã). É sobretudo a
teoria militar marxista-leninista que se baseia nesta tese de Marx, tanto a nível nacional
como, sobretudo, a nível internacional. A ciência militar marxista-leninista é capaz de se
apoderar dos povos revolucionários porque se desenvolveu e continuará a desenvolver
como um guia para a ação militar do proletariado mundial.
Nós, soldados comunistas, somos humanistas e abominamos fundamentalmente a violência
reacionária. Mas quando somos atingidos na face direita, não viramos também a nossa face
esquerda, mas voltamos a atacar para nos defendermos, para protegermos o homem do
homem, para desumanizarmos a humanidade com a baioneta. Opomo-nos radicalmente a
qualquer forma de violência reacionária perpetrada contra os seres humanos nesta terra,
mas neste mundo nenhuma forma de violência contra os seres humanos pode ser quebrada
sem quebrar todas as formas de violência. O capitalismo, a forma de sociedade em que a
violência para a exploração e opressão dos seres humanos pelos seres humanos atingiu o
seu triste auge em toda a história da humanidade, ao mesmo tempo que criou todas as
condições e pré-requisitos para superar para sempre a violência contra os seres humanos, a
exploração e opressão pelos seres humanos - a sociedade sem classes e não violenta do
comunismo mundial. Assim, se realmente se quer a paz, é preciso pegar na arma e virá-la
contra aqueles que, em nome da sua "paz", em nome da sua "civilização", em nome da sua
"salvação e defesa da democracia, cultura", etc., destroem e aniquilam toda a humanidade e
a natureza desta terra por interesses de lucro.
O Manifesto Comunista afirma no final da Secção II:
"Quando, no decurso do desenvolvimento, as distinções de classe desapareceram ... a
violência pública perde o seu caráter político. A violência política no sentido próprio é a
violência organizada de uma classe para a opressão de outra" (MEW, Vol. 4, página 482,
edição alemã).
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"Mas a história é, afinal, a mais cruel das deusas, e ela conduz a sua carruagem triunfal
sobre pilhas de cadáveres, não só na guerra, mas também em tempos de desenvolvimento
económico "pacífico". E nós, homens e mulheres, somos infelizmente tão estupefactos que
nunca podemos invocar a coragem para um verdadeiro progresso, a menos que sejamos
levados por cadáveres que quase ultrapassam todas as medidas" (Engels, 1893, MEW, vol.
39, página 38, edição alemã).
"Se a violência é a causa das condições sociais e políticas, qual é então a causa da
violência? A apropriação de produtos do trabalho estrangeiro e do poder do trabalho
estrangeiro" (Materialien zum "Anti-Dühring"; MEW, vol. 20, pág. 588, edição alemã). "Assim,
a violência faz as condições económicas, políticas, etc., das condições de vida de uma
época, de um povo. As condições de vida de uma época, de um povo, etc.? Mas quem faz a
violência? A violência organizada é sobretudo o exército" (ibid., página 592, edição alemã).
A teoria da violência criada por Engels baseia-se na lei "que a vitória da violência se baseia
na produção de armas, e estas novamente na produção em geral, ou seja - no "poder
económico", na "situação económica", nos meios materiais disponíveis para a violência"
(MEW, vol. 20, página 154, "Anti-Dührung", edição alemã). Sem condições económicas e
meios de poder que ajudem a "violência" a triunfar, esta deixa de ser violência. "Armamento,
composição, organização, tática e estratégia dependem sobretudo de cada etapa de
produção e comunicação. Não foram as "criações livres da mente" dos comandantes
engenhosos que tiveram aqui um efeito revolucionário, mas a invenção de melhores armas e
a mudança no material dos soldados; a influência dos comandantes engenhosos limita-se,
na melhor das hipóteses, a adaptar o modo de luta às novas armas e combatentes (as táticas
da infantaria derivam de causas materiais) [ibid., página 155, edição alemã].
O exército é o principal objetivo do Estado, tornou-se um fim em si mesmo; os povos só lá
estão para fornecer e alimentar os soldados. O militarismo domina e devora a Europa. Mas
este militarismo também carrega o germe da sua própria queda [o militarismo produz o antimilitarismo - nota do autor]. A competição dos estados individuais entre si obriga-os, por um
lado, a gastar mais dinheiro todos os anos em exércitos, frotas, armas, etc., acelerando
assim cada vez mais o colapso financeiro; por outro lado, a tornarem-se cada vez mais
sérios com o serviço obrigatório geral, e assim, finalmente, a familiarizar toda a população
com o uso de armas; permitindo-lhes assim, num determinado momento, afirmar a sua
vontade contra a autoridade militar comandante. E este momento ocorre assim que a massa
do povo - trabalhadores rurais e urbanos e camponeses - tem uma vontade. Neste momento,
o exército principesco transforma-se num exército popular; a máquina falha, o militarismo
perece na dialética do seu próprio desenvolvimento. O que a democracia burguesa de 1848
não pôde realizar, precisamente porque era burguesa e não proletária, nomeadamente, dar
às massas trabalhadoras uma vontade cujo conteúdo corresponda à sua situação de classe este socialismo conseguirá infalivelmente. E isso significa a explosão do militarismo e com
ele de todos os exércitos permanentes a partir de dentro" (ibid. pp. 158-159, edição alemã).
"Para Herr Dühring, a violência é o mal absoluto (...). Mas que a violência desempenha outro
papel na história, um papel revolucionário, que é, nas palavras de Marx, a parteira de cada
velha sociedade que engravida de uma nova" [Vol. 23, p. 779, edição alemã], que é o
instrumento com que o movimento social se afirma e rompe formas políticas ossificadas e
estagnadas - nem uma palavra sobre isto na obra de Herr Dühring" (MEW, Vol. 20, p. 171).
Engels também se virou escarnecidamente contra o outro extremo, contra a "afirmação de
167

que a violência é revolucionária em todas as circunstâncias e nunca reacionária; o burro não
percebe que se não houver violência reacionária para derrubar, não pode haver qualquer
questão de violência revolucionária; afinal, não se pode fazer uma revolução contra algo que
nem sequer é necessário derrubar" (Engels to Bebel, 7 de Outubro de 1892, MEW Vol. 38,
página 489, edição alemã).
Cada bala pode ser mortal, mas uma bala mata para defender o lucro e a outra para defender
a vida. Cada guerra é violenta, cruel e bestial, mas a guerra imperialista é uma guerra de
roubo e a guerra justa é uma guerra contra a guerra de roubo.
"A história ensina que nenhuma classe oprimida alguma vez chegou a governar, nem
poderia chegar a governar, sem passar por um período de ditadura, ou seja, a conquista do
poder político e a repressão violenta da resistência mais desesperada e selvagem, que não
poupa nenhum crime, o que sempre foi feito pelos exploradores" (Lenine, Vol. 28, pp. 471472, edição alemã).
"As grandes questões da liberdade política e da luta de classes são, em última análise,
decididas apenas pela violência, e temos de prever a preparação, a organização desta
violência e o seu uso ativo, não só defensivo, mas também ofensivo. O longo período de
reação política que tem reinado quase ininterruptamente na Europa desde a Comuna de
Paris tornou-nos demasiado familiarizados com a ideia de ação apenas "de baixo", habituounos demasiado à visão de apenas lutas defensivas. Entrámos agora, sem dúvida, numa nova
época; o período de convulsões e revoluções políticas já começou. Num período como o que
a Rússia está agora a viver, não é admissível limitar-se ao velho modelo. É preciso propagar
a ideia de ação de cima, é preciso preparar-se para as ações ofensivas mais vigorosas, é
preciso estudar as condições e formas de tais ações" (Lenine, Vol. 9, pp. 16-17, edição
alemã). "As grandes questões são decididas na vida dos povos apenas pela força. As
classes reacionárias são geralmente as primeiras a recorrer à violência, iniciam a guerra civil
e "estabelecem baionetas para a agenda"" (Lenine, Vol. 31, p. 338, edição alemã).
"Enquanto as outras classes, especialmente a classe capitalista, ainda existirem, enquanto o
proletariado lutar com ela, deve utilizar meios violentos" (MEW, Vol. 18, página 630, edição
alemã).
Marx declarou que "a revolução é portanto necessária não só porque a classe dominante
não pode ser derrubada de qualquer outra forma, mas também porque a classe derrubada
pode, apenas numa revolução, livrar-se de toda a velha sujidade" (MEW, vol...?).
Em que se baseia então a violência revolucionária? Baseia-se nas massas do povo. É a
violência do povo revolucionário contra os seus algozes, em contraste com a violência
reacionária sobre o povo. O poder revolucionário é um poder aberto a todos, que faz tudo
perante os olhos das massas, que é acessível às massas, que emana diretamente das
massas, um órgão direto e imediato das massas e da sua vontade. Toda a violência, todo o
poder emana do povo revolucionário. "E quem trouxe disciplina ao exército na primeira
revolução francesa?: não os generais, que só adquirem influência e autoridade após
algumas vitórias numa revolução, em exércitos improvisados, mas o terror da política
interna, do poder civil" (Engels to Marx 1851, MEW, Vol. 27, página 353, edição alemã).
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"Sem o uso da força contra os perpetradores da violência, em cujas mãos estão as armas e
os órgãos do poder, o povo não pode ser libertado dos perpetradores da violência" (Lenine,
Vol. 31, página 344, edição alemã). Em tais momentos, quando o povo desarmado é
estrangulado, maltratado, aleijado, fisicamente destruído pela reação armada, pela ditadura
fascista da burguesia imperialista, só os representantes da burguesia liberal, revisionistas,
reformistas, oportunistas, etc., etc., podem unir-se numa tal frente "anti-fascista", que se
situa entre o fascismo e o povo. Mas só essa frente antifascista, que é liderada pela classe
operária revolucionária, está aberta e sem reservas do lado do povo. A frente anti-fascista
proletária liberta o povo não só dos autores fascistas da violência da ditadura dominante da
burguesia, mas também da traição da frente anti-fascista burguesa-revisionista, a fim de
preparar o caminho do povo para o socialismo. A frente anti-fascista proletária conduz uma
luta armada contra o fascismo para eliminar o capitalismo; a frente burguesa anti-fascista,
contudo, não toca no quadro burguês e, com este pecado de omissão, em última análise
apenas prepara o caminho para um fascismo renovado, porque o capitalismo mais cedo ou
mais tarde conduz legalmente, inevitavelmente sempre à violência fascista; tal como a
restauração do capitalismo também conduziu legalmente e inevitavelmente ao fascismo
social e conduzirá sempre mais cedo ou mais tarde (socialismo em palavras - fascismo em
atos).
O proletariado quer armar a luta anti-fascista. A burguesia liberal quer eliminar apenas a
forma fascista de ditadura, mas não a ditadura em si. Seja através da democracia
parlamentar ou do socialismo burguês, os sectores moderados e liberais da burguesia não
querem eliminar a ditadura da burguesia na luta antifascista, mas sim salvá-la. Mas este não
é o objetivo da luta anti-fascista proletária. A burguesia liberal e a pequena burguesia apelam
aos açougueiros fascistas do povo para que acabem com o massacre. Mas o proletariado
apela ao povo, pede-lhes que se armem contra o fascismo e que ofereçam uma resistência
antifascista resoluta com as suas armas, que desarmem os talhantes fascistas, que
combatam não só a forma fascista mas todas as formas de violência burguesa, que quebrem
toda a ditadura da burguesia e que conquistem a ditadura do proletariado.
Devido à diferença de interesses entre as classes na luta anti-fascista, o povo nunca se deve
subordinar às forças burguesas-pequeno-burguesas na frente unida anti-fascista - a história
da política popular burguesa-revisionista de frente provou dolorosamente isto. Uma frente
popular que não elimina o capitalismo não é mais e não pode ser mais do que uma frente
popular burguesa para salvar a burguesia, mas não para libertar o povo da burguesia e,
portanto, da sua ditadura. Portanto, é necessário opor-se à frente popular burguesa com a
frente popular proletária! Todos os que apoiam os meios violentos da frente anti-fascista
proletária para quebrar a violência fascista estão do lado do povo. Mas a violência fascista
só cessará quando o capitalismo for eliminado, o que nunca foi, pode ser ou tornar-se
pacífico! É por isso que só pode haver uma séria frente antifascista unida, apenas uma
verdadeira frente popular, nomeadamente aquela que luta pela eliminação do capitalismo,
pela abolição da ditadura burguesa e pela conquista da ditadura proletária, pelo
estabelecimento do socialismo - e que só pode ser uma frente popular liderada pelo
proletariado. Este é o único ponto de vista marxista-leninista correto sobre a questão das
táticas de frente unida anti-fascista. Como marxista-leninista, há que olhar para a situação
das massas sob o fascismo, as suas condições de vida objetivas, a diferença de classe
nessas massas, o verdadeiro conteúdo da luta contra a violência fascista que elas procuram.
Não é a partir de uma frase geral que se deve deduzir a comunhão de interesses na frente
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unida anti-fascista, não da luta contra a violência fascista em geral para a luta comum de
diferentes classes - mas ao contrário, a partir da análise exata da situação das massas sob o
fascismo e dos interesses das diferentes classes contra o fascismo, deve-se deduzir até que
ponto e em que medida a luta contra a violência fascista é semelhante na sua essência ou
coincide ( e se coincide). Lutar contra a violência fascista significa, antes de mais, separar
ideologicamente as massas do fascismo. disse Lenine: "A elaboração de uma ideologia
contra-revolucionária consistente constitui uma chave logo que exista uma classe já
totalmente formada que tenha atuado de forma contra-revolucionária nos períodos mais
importantes da vida do país" (Lenine, Vol. 13, página 491, edição alemã). A força e
tenacidade da influência ideológica sobre as massas, contudo, consiste não só na influência
especial dos fascistas, mas na influência de todos os partidos burgueses em geral, incluindo
os partidos revisionistas, que todos praticam uma ideologia correspondente à posição de
classe e à política de classe da burguesia, sem a qual a ideologia fascista não poderia
desenvolver-se em primeiro lugar. É precisamente por isso que falamos dos estribos
reformista e revisionista do fascismo, é precisamente por isso que falamos de fascismo
social. Esta é a ideologia da traição da libertação do fascismo, que por sua vez termina no
seu próprio fascismo. São as organizações burguesas-revisionistas que mentem e enganam
o proletariado sobre a natureza e tarefas da luta antifascista - e isto significa que as massas
só podem matar o fascismo se não só se libertarem da influência da ideologia fascista, mas
também se libertarem completamente da ideologia burguesa-revisionista global. Quanto
mais brutal for a violência fascista devido aos antagonismos de classe afiados como
resultado da crise do capitalismo, mais miserável é a adaptação dos oportunistas de um lado
e mais determinada e mais forte é a contra-violência revolucionária das massas proletárias
do outro - o fascismo ou o socialismo!
Lenine citou Wilhelm Liebknecht, que uma vez disse - e todos os anti-fascistas devem
lembrar-se bem disto: "Os atos de violência estúpidos e brutais dos políticos policiais, os
ataques da Lei Socialista, a Lei da Subversão, a Lei Penitenciária só poderiam suscitar de
nós sentimentos de piedade - mas o inimigo que nos estende a mão para uma aliança
eleitoral e se impõe a nós como amigo e irmão - ele, e só ele, temos de temer" (. ...) A
consciência das massas, no entanto, não é toldada por atos de violência e leis
penitenciárias, mas pelos falsos amigos dos trabalhadores, a burguesia liberal, que distraem
as massas da verdadeira luta através de frases ocas sobre a luta" (Lenine, Vol. 11, página
403, edição alemã). "Desde o momento," disse Liebknecht, "quando o proletariado aparece
como uma classe distanciada da burguesia e hostil aos seus interesses, a burguesia deixa
de ser democrática"". (citado novamente em Lenine, Vol 11,página 405, edição alemã).
A necessidade de utilizar a violência continua também a ser um elemento básico da ditadura
do proletariado. Estaline resumiu a definição leninista da ditadura do proletariado em três
elementos básicos: Necessidade do uso da força, liderança do proletariado e construção do
socialismo.
"O termo científico ditadura não significa nada mais do que um poder limitado por nada,
confinado por nenhuma lei e absolutamente nenhuma ordem, baseado diretamente na força.
Nada mais do que isto significa o termo `ditadura(...). Além disso, (...), vemos a ditadura
precisamente do povo, porque o povo, a massa sem forma da população, (...), entra por si
próprio e diretamente em cena, detém o próprio tribunal, aplica o poder e cria uma nova lei
revolucionária. Afinal de contas, esta é a ditadura do povo revolucionário. Porquê apenas o
povo revolucionário e não o povo inteiro? Porque há pessoas em todo o povo, que sofrem
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constantemente e de forma mais cruel (.... ), há pessoas que estão fisicamente quebradas e
intimidadas, pessoas que estão mentalmente quebradas, por exemplo, pela teoria de que
não se deve resistir ao mal pela força, ou que estão simplesmente quebradas e não por uma
teoria, mas por preconceitos, pelo hábito, pelo velho cio, pessoas indiferentes, os chamados
filisteus, pequenos burgueses, que estão mais inclinados a ficar fora de uma luta acirrada, a
passar à socapa, ou mesmo a acobardar-se (pode ser que se consiga alguma coisa no meio
da luta!). É precisamente por esta razão que a ditadura não é realizada por todo o povo, mas
apenas pelo povo revolucionário, que, contudo, não teme minimamente todo o povo, que
apresenta abertamente a todo o povo as razões das suas ações e todos os detalhes das
suas ações, que voluntariamente alista todo o povo a participar não só na administração do
Estado mas também no poder (...)" (Lenine, Vol. 31, pp. 345-346, edição alemã).
Como é que Lenine definiu o conceito do povo revolucionário? "Sabei que ninguém vos
libertará se não vos libertardes a vós próprios". (...) Só então sereis um povo revolucionário,
ou seja, um povo que sabe pelo que deve lutar, um povo que sabe lutar, um povo que sabe
derrotar os opressores" (Lenine, Vol. 11, p. 85, edição alemã). O conceito de povos
revolucionários deriva da definição de Lenin: Os povos só são revolucionários quando
sabem que só podem libertar-se numa luta comum e unida, quando sabem pelo que devem
lutar juntos, quando os povos sabem como derrotar o imperialismo mundial unidos.
"Será bom que o povo utilize tais métodos de luta tão ilegais, não vinculados a quaisquer
regras, não planeados e não sistemáticos, que tome posse da liberdade, estabeleça um novo
poder revolucionário formalmente não reconhecido por ninguém e utilize a violência contra
os opressores do povo? Sim, isso é muito bom" (Lenine, Vol. 31, página 347, edição alemã).
Todo o povo tem o direito de responder à violência com violência. Todos os povos têm o
direito comum de responder à violência da reação internacional juntamente com a violência
revolucionária. O internacionalismo proletário significa solidariedade dos proletários de
todos os países com todos os povos revolucionários na luta violenta comum contra a
violência da burguesia contra-revolucionária internacional. A violência revolucionária
comum do proletariado mundial e dos povos revolucionários é pela sua natureza tanto uma
violência de auto-defesa como uma violência de libertação social e nacional. No entanto, a
essência da violência revolucionária internacional está longe de estar esgotada com isto. O
que é decisivo é a eliminação da inevitabilidade da violência reacionária internacional, ou
seja, a eliminação da sua causa - que é o capitalismo mundial. E precisamente por esta
razão, o estabelecimento da ditadura do proletariado mundial é indispensável. Sem a
ditadura do proletariado mundial não pode haver libertação dos povos revolucionários da
sua subjugação, tal como, pelo contrário, não pode haver libertação social de todo o
proletariado mundial sem a libertação violenta de todos os povos revolucionários da
subjugação do imperialismo mundial.
Os marxistas-leninistas são acusados de dividir os povos, os povos de todo o mundo, em
classes e de o fazerem pela força! Mas este não é o trabalho dos marxistas-leninistas, mas
sim o trabalho de todas as classes (violentamente) dominantes ao longo da história da
sociedade de classes, continuado e levado ao extremo pelos imperialistas. A violência era
uma característica inevitável da sociedade esclavagista, sociedade feudal, e é ainda mais
hoje em dia na sociedade capitalista e no seu mais alto estágio imperialista. Assim, a
violência é uma força motriz legal da luta de classes em todas as sociedades de classes
antagónicas, especialmente quando a velha é substituída pela nova. E assim também a
sociedade de classes capitalista antagónica é violentamente substituída pela sociedade
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socialista. Assim, os marxistas-leninistas não inventaram a divisão do povo em classes e a
violência a ela associada, mas apenas fornecem provas de que esta divisão e a violência a
ela associada existe realmente na sociedade de classes, de que existem classes no povo
que violentamente oprimem e exploram outras classes - uma minoria do povo governa sobre
a maioria do povo. Por isso, quando falamos do povo, referimo-nos ao povo revolucionário,
referimo-nos aos trabalhadores, aos portadores da produção e, portanto, do progresso referimo-nos à maioria do povo. Lenine fala do "povo, isto é, do proletariado e do
campesinato, se tomarmos as forças básicas e decisivas e dividirmos a pequena burguesia
rural e urbana (que também pertence ao "povo") entre eles" (Lenine, Vol. 9, página 43, edição
alemã).
"A social-democracia tem lutado e luta com plena justificação contra o mau uso burguêsdemocrático da palavra povo. Exige que esta palavra não seja usada para camuflar uma falta
de compreensão dos antagonismos de classe no seio do povo. Insiste categoricamente que
é necessário que o partido do proletariado preserve a sua total independência de classe.
Mas não divide o "povo" em "classes" para que a classe mais avançada se possa isolar,
limitar-se a uma medida restrita e restringir a sua atividade por considerações do tipo que os
governantes económicos do mundo simplesmente não se desviam - mas para que a classe
mais avançada, mas que a classe mais avançada, sem ser prejudicada pela mesquinhez,
inconstância e indecisão das classes médias, lute com toda a maior energia, com todo o
maior entusiasmo à cabeça do povo pela causa do povo inteiro" (Lenine, Vol. 9, página 102,
edição alemã).
Não contamos a minoria do povo, a sua parte opressora e exploradora, como parte do povo,
mas chamamos-lhes, pelo contrário, os seus inimigos, inimigos do povo, exploradores e
opressores do povo (no povo). O principal critério para que uma classe ou estrato social
possa ser considerado parte do povo não é a sua posição na sociedade como "produtores
de bens materiais", como "trabalhadores", mas sim o seu interesse objetivamente
condicionado e a sua capacidade de participar ativamente no desenvolvimento
revolucionário da sociedade. Todas as classes e forças sociais que se opõem à revolução
são forças contra-revolucionárias, são inimigas do povo, não pertencem ao povo, não
pertencem às massas do povo, a principal força motriz e os criadores da história de todo o
desenvolvimento social. Na revolução socialista, a atividade armada consciente das massas
do povo e das massas dos povos atinge o seu auge na revolução socialista mundial.
Não estamos, portanto, a falar aqui do povo como uma "população total", como membros
desta ou daquela nação, nem do povo que em tempos se desenvolveu historicamente a
partir de várias tribos, mas do povo tal como existe hoje em dia sob as condições do
capitalismo. Estes termos diferentes - quando falamos da luta armada do povo, quando
falamos da revolução do povo, da revolta do povo - não devem ser identificados,
confundidos nem arbitrariamente postos uns contra os outros, pelo que os usamos
dialeticamente.
De todos os estratos e classes trabalhadoras, a classe trabalhadora é a força decisiva, mais
importante e líder do povo como a sua única classe revolucionária, e continua a ser a classe
mais avançada mesmo sob o socialismo. Mas isto não significa que a sua luta seja apenas
um "duelo" com a burguesia, porque este tipo de luta tem sido completamente rejeitado pela
história. A classe trabalhadora não pode travar a sua luta armada sozinha, mas apenas à
cabeça numa aliança com todas as outras classes exploradas e oprimidas que se juntam ao
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proletariado. O inverso é também verdade, a propósito, da contra-revolução armada da
burguesia.
O povo, portanto, só pode libertar-se da sua minoria opressiva, dos seus inimigos do povo,
das classes opressivas e exploradoras, só pode governar como povo socialista, só pode
realizar a sua democracia (o governo do povo) quando o proletariado leva esta maioria do
povo ao derrube violento da minoria opressiva e constrói o Estado socialista, a ditadura do
proletariado. Pelo povo socialista entendemos toda a população, todas as classes nãoantagonistas do Estado socialista, depois de a minoria capitalista opressora e exploradora
ter sido privada do poder, os inimigos do povo (como classes) foram eliminados à força.
O povo não pode ultrapassar a sua divisão de classes antagónica no quadro do capitalismo nem mesmo pela força. Isto só pode ser conseguido com o esmagamento violento do
quadro capitalista do domínio da classe burguesa - e a eliminação não se esgota no
esmagamento do aparelho de poder burguês em si, mas o quadro do capitalismo é
determinado pela propriedade privada capitalista; as relações capitalistas de produção, o
sistema capitalista deve, portanto, ser esmagado pela força. A ditadura proletária - como
nova forma de continuação da luta de classes da classe trabalhadora vitoriosa - serve o
povo sobretudo para a proteção (armada) contra as classes exploradoras e opressoras que,
embora eliminadas como classes pelo socialismo, ainda são capazes de recuperar o seu
poder - uma vez que isto se tornou um facto histórico com a restauração do capitalismo por
parte dos revisionistas. A resistência violenta dos exploradores começa mesmo antes do
seu derrube e intensifica-se depois a partir de dois lados, de fora e de dentro do povo
socialista, em que os restos, os elementos capitalistas ainda não podem ser completamente
eliminados - nem mesmo com o uso da força necessária. Esta luta deve, portanto, ser levada
a bom termo em ambas as direções em todo o período de transição entre o capitalismo e o
comunismo:
É verdade que o socialismo é capaz de abolir violentamente o antagonismo das classes e de
impedir este desenvolvimento reacionário da restauração do capitalismo, mesmo com
violência revolucionária, mas a longo prazo isto pressupõe que outros povos socialistas
virão, pois um único povo socialista por si só não pode levar vitoriosamente ao fim a
violenta luta de classes contra o imperialismo enquanto o imperialismo mundial por si só
mantiver o poder internacional, contra-revolucionário, nas suas mãos. O perigo da
restauração do capitalismo - e com ele a restauração da violência de uma nova burguesia num país socialista, contudo, não é apenas alimentado a partir do exterior pelo domínio
mundial do imperialismo. O povo socialista individual continua a ser um povo composto de
classes, embora já não de classes antagónicas, mas apenas de classes socialistas não
antagónicas. Através do socialismo, portanto, a velha estrutura de classes foi alterada na
medida em que as classes exploradoras foram liquidadas. Mas as restantes classes também
deixaram de ser as mesmas do capitalismo; já não são exploradas, classes violentamente
oprimidas, mas tornaram-se classes socialistas, classes amigas, que juntas, como povo
socialista, têm todos os meios e instrumentos de produção nas suas mãos e constroem o
sistema económico socialista. Como resultado, a sua segregação de classes também
desaparece, as suas diferenças económicas e depois políticas diminuem, as suas diferenças
são reduzidas não pela força mas pelo método da persuasão. Este desenvolvimento está
também a ocorrer entre os povos socialistas que estão unidos pelo internacionalismo
socialista. Entre os povos socialistas, portanto, também não pode haver violência, não pode
haver guerras. Este é apenas o caso do capitalismo ou do revisionismo no poder.
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Os restos dos elementos capitalistas, no entanto, não podem ser completamente eliminados
no início, porque são alimentados pela pequena burguesia, que também existe sob o
socialismo e "produz capitalistas todos os dias", como Lenin corretamente o disse várias
vezes. Estaline atribui a intensificação da luta de classes sob o socialismo à seguinte causa:
"Em segundo lugar, o facto dos elementos capitalistas não quererem sair voluntariamente
de cena: Eles resistem e resistirão ao socialismo, pois veem que a sua última hora se
aproxima. Por enquanto, não podem resistir porque, embora a sua importância relativa
esteja a diminuir, estão a crescer em termos absolutos: a pequena burguesia na cidade e no
campo é, como disse Lenine, "diária e de hora a hora a eliminar do seu meio capitalistas
pequenos e grandes, e estes elementos capitalistas estão a utilizar todos os meios para
afirmar a sua existência" [incluindo meios revisionistas violentos - nota do autor]. Nunca na
história foi o caso de classes moribundas terem abandonado voluntariamente a cena [nem
mesmo a burguesia revisionista moribunda! - Nota do autor]. Nunca na história se deu o
caso da burguesia moribunda não ter tentado toda a força que lhe restava para manter a sua
existência. Quer o nosso aparelho soviético inferior seja bom ou mau, o nosso avanço, a
nossa ofensiva irá dizimar e deslocar os elementos capitalistas, mas as classes moribundas
resistirão apesar de tudo. Esta é a base da intensificação da luta de classes no nosso país"
(Estaline, Vol. 12, pp. 33-34, edição alemã).
Deste Lenine derivou a fórmula de que a sociedade sem classes só pode ser construída pela
via da luta de classes feroz do proletariado, apenas na luta contra os inimigos de classe
resistentes. Lenine e Estaline consideravam a aldeia pobre como o apoio da classe
trabalhadora, o camponês médio como um aliado e o kulak como um inimigo de classe.
Estaline responde à pergunta: "Porque é que o campesinato individual é qualificado como a
última classe capitalista? Devido às duas classes básicas que constituem a nossa sociedade
[socialista - nota do autor], o campesinato é a classe cuja economia se baseia na
propriedade privada e na produção de mercadorias em pequena escala. Porque o
campesinato, enquanto continuar a ser um camponês individual envolvido na produção de
mercadorias em pequena escala, elimina incessantemente e continuamente e deve eliminar
do seu seio os capitalistas" (Stalin, Vol. 12, pp. 35-36, edição alemã). "O leninismo é
absolutamente para uma aliança firme com as principais massas camponesas, para uma
aliança com os camponeses médios, mas não para qualquer aliança, mas para uma aliança
com os camponeses médios que assegure o papel de liderança da classe trabalhadora,
consolide a ditadura do proletariado e facilite a abolição das classes" (Estaline, ibid, página
37, edição alemã).
Sob o socialismo, portanto, as contradições não-antagonistas ainda não podem ser
completamente eliminadas, a abolição de classes ainda não pode ser finalmente alcançada,
uma vez que os resquícios da velha sociedade permanecem e ainda ameaçam o perigo, e por
esta mesma razão o pó dos bolcheviques deve permanecer seco. As contradições
antagónicas não são eliminadas no socialismo com a liquidação das classes exploradoras,
mas continuam a trabalhar ao lado das contradições não-antagonistas em cada decisão: ou
continuar corajosamente na estrada socialista ou desistir a meio caminho e regressar à
estrada capitalista?
No capitalismo mundial, o princípio é: derrota e morte de uma classe, vitória e domínio
mundial da outra. Ataque os povos atrasados a fim de consolidar o seu domínio mundial. No
socialismo, no entanto, é necessário organizar a ajuda camarada dos países avançados para
os atrasados, a fim de alcançar uma ascensão geral no mundo como um todo e eliminar
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gradualmente as diferenças de classe internacionais. Alguns países estão a trabalhar mal,
outros bem, o terceiro melhor - trazer o melhor e alcançar uma ascensão geral no mundo isto não conduz a antagonismos de classe, não divide as massas de milhões da terra, mas
pelo contrário, promove o seu crescimento conjunto e o processo profundo da abolição das
classes em todo o mundo. Este é o único caminho para uma sociedade sem classes para
toda a humanidade, um caminho pacífico, sem qualquer violência ou coerção. Os
revisionistas juntaram-se aos remanescentes da antiga sociedade, e por isso as classes não
podem ser abolidas até que o revisionismo seja abolido. Mas o revisionismo não se suprime
a si mesmo, deve ser derrotado por todos os meios. Portanto, a teoria marxista-leninista da
luta de classes caracteriza-se no presente período, entre outras coisas, pelo facto de facilitar
a mobilização do proletariado mundial contra os inimigos neo-revisionistas da reconquista
da ditadura do proletariado. Os neo-revisionistas, contudo, distinguem-se hoje com um novo
socialismo catequético, nomeadamente que a reconquista do socialismo só é possível na via
da reconciliação de classes com o revisionismo. Uma vez que os neo-revisionistas
reivindicaram obviamente a bandeira do movimento mundial marxista-leninista, não
podemos deixar descuidadamente de lado a sua ideologia, mas somos obrigados a esmagar
esta teoria falsa e prejudicial e libertar o movimento mundial marxista-leninista da sua
influência. Os resquícios do revisionismo moderno já não têm o seu antigo significado
desde que o Movimento Mundial Marxista-Leninista, com Enver Hoxha à cabeça, resolveu
contas com eles. No entanto, isto não os impediu de se reformarem e reforçarem a sua
resistência contra as forças marxistas-leninistas que tomaram o caminho revolucionário de
princípio da reconquista do socialismo. É precisamente por causa disto que se verifica
actualmente uma intensificação do confronto com o neo-revisionismo, o movimento mundial
marxista-leninista está a ser dividido e os seus elementos revolucionários estão a ser
difamados como "sectários" e "dogmáticos". A nocividade dos neo-revisionistas é que isso
põe o proletariado mundial a dormir, mina, decompõe e desorganiza a combatividade das
forças revolucionárias em todo o mundo, desmobiliza o proletariado mundial e facilita a
ofensiva dos elementos revisionistas em todo o mundo, a sua reorganização contra a
reconquista do socialismo.
As classes não-antagonistas, portanto, como eu disse, não podem ser abolidas à força. Aí, a
violência é dirigida exclusivamente contra os resquícios dos elementos capitalistas. Nós,
marxistas-leninistas, não perpetuamos a divisão de classes da sociedade, nem perpetuamos
a violência na luta de classes. Lenin disse uma vez: "O comunismo não se enraizará pela via
da violência" (Lenine, Vol. 29, página 160, edição alemã). Tem razão nisto, pois o socialismo
difere fundamentalmente do comunismo na questão da violência, uma vez que o socialismo,
a ditadura do proletariado, no período de transição entre capitalismo e comunismo, não é
mais possível sem violência do que a entrada do socialismo no comunismo é possível com
violência.

A inevitabilidade da violência na sociedade de classes socialista
"Sempre soubemos, dissemos e dissemos repetidamente que o socialismo não pode ser
'introduzido', que cresce no decurso da mais tensa e feroz luta de classes e guerra civil, que
se intensificou até ao frenesim, ao desespero, que entre capitalismo e socialismo existe um
longo período de 'dores de nascença', que a violência é sempre o obstetra da velha
sociedade, que o período de transição da sociedade burguesa para a sociedade socialista
corresponde a um estado especial (d. h., um sistema especial de violência organizada sobre
uma determinada classe), a saber: a ditadura do proletariado. A ditadura, porém, pressupõe
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e implica um estado de guerra latente, um estado de combate militar contra os opositores do
poder estatal proletário” (Lenine, Volume 26, página 399). "Para estes inimigos do povo, para
estes inimigos do socialismo e dos trabalhadores, não deve haver misericórdia. Lutar até à
morte contra os ricos e seus internos, os intelectuais burgueses, contra os vigaristas, os
ídolos e os hooligans". (...) Os ricos e os bandidos - estes são dois lados da mesma moeda,
dois tipos principais de parasitas criados pelo capitalismo, são os principais inimigos do
socialismo, estes inimigos devem ser colocados sob a supervisão especial de toda a
população; devem ser tratados impiedosamente assim que violam ao mínimo as regras e leis
da sociedade socialista. Qualquer fraqueza, qualquer vacilação, qualquer sentimentalismo a
este respeito seria o maior crime contra o socialismo" (Lenine, Volume 26, páginas 409 410). "Nem um único bandido (nem mesmo aqueles que se esquivam do trabalho) pode
andar livremente, mas deve estar na prisão ou fazer o trabalho forçado mais pesado; nem
um único homem rico que viole as regras e leis do socialismo pode escapar ao destino do
bandido, que deve, com razão, tornar-se o destino do homem rico; "aquele que não trabalha,
não deve comer!" O reconhecimento da necessidade da ditadura do proletariado está
intimamente e inseparavelmente ligado à afirmação do 'Manifesto Comunista' de que só o
proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária" (Lenine, Volume 6, página 37). O
"Manifesto Comunista" afirma claramente: "...o pequeno industrial, o artesão, o camponês...
não são revolucionárias, mas sim conservadores. Mais ainda, eles são reacionários... Se são
revolucionários" ("são"!), "são revolucionários tendo em vista a sua iminente transição para
o proletariado... eles deixam o seu próprio ponto de vista para tomar a posição do
proletariado" (MEW, Volume 4, página 472) - citado em Lenine, Volume 6, página 37).
Enquanto houver contradições antagónicas e uma luta de classes feroz entre o socialismo e
os seus inimigos, entre o caminho socialista e o capitalista, a função opressiva do Estado
socialista não pode ser abolida nem ficar em segundo lugar, as armas devem estar sempre
prontas e afiadas, porque:
A possibilidade de voltar a transformar as contradições não antagónicas em contradições
antagónicas tornou-se não só um perigo real de restauração do capitalismo, mas já um facto
histórico, do qual temos de aprender, especialmente no que respeita à questão da violência.
A sociedade de classes não-antagonista do socialismo não se pode defender contra uma
transformação de novo numa sociedade de classes antagónica sem luta de classes. O
inimigo luta contra o socialismo nos domínios político, económico e ideológico, e prossegue
esta luta com violência. "Quanto mais amarga for a resistência dos exploradores, mais
enérgica, determinada, implacável e bem-sucedida será a sua opressão por parte dos
explorados. Quanto mais variadas forem as tentativas e os esforços dos exploradores para
manter [ou reconquistar] a velha ordem, mais rápido o proletariado aprenderá a expulsar os
seus inimigos de classe do seu último buraco, a destruir as raízes do seu domínio [ou as
raízes da sua ordem ou da sua reconquista - nota do autor], para remover o próprio solo em
que a escravatura assalariada, a miséria das massas, o enriquecimento e a insolência do
saco de dinheiro podiam (e tinham de) florescer. À medida que aumenta a resistência da
burguesia e das suas bordaduras, aumenta também a força do proletariado e do
campesinato que o segue" (Lenine, Volume 26, página 401).
A luta contra o inimigo é sempre a principal tarefa de toda a sociedade socialista, do povo
socialista sob a liderança da classe trabalhadora e do seu partido. Se a violência contrarevolucionária é utilizada contra o socialismo a partir do interior, então também deve ser
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derrotada com violência revolucionária interna. Para evitar que isso aconteça, todas as
outras formas de luta de classes socialistas devem ser esgotadas.
Acima de tudo, a atenção deve ser dirigida em cinco direções, que só são eficazes se forem
aplicadas na sua combinação correta.
1. A classe trabalhadora no poder nunca deve abrandar na luta de classes, não se deve
deixar abater e apanhar de surpresa, não deve descansar sobre os seus louros, não deve
permitir que surja indiferença ou complacência, não deve ser embalada pelo descuido e,
sobretudo, não deve comportar-se passivamente para com todas as outras classes da
sociedade de classes socialista. Deve utilizar corretamente o seu poder político e nunca
mais deve renunciar a ele.
2. A classe trabalhadora não deve alimentar artificialmente a luta de classes socialista, não
deve permitir ações precipitadas, sectárias e aventureiras A classe trabalhadora não deve
traçar a linha de demarcação entre si e as classes não-antagonistas de forma demasiado
acentuada, não deve intensificar artificialmente as contradições, não deve afiá-las
arbitrariamente, não deve deixá-las sair do controlo e não deve deixar o desenvolvimento
das contradições não-antagonistas entregue a si própria, não deve ser indiferente a ela, mas
deve considerar esta questão como uma solução marxista-leninista da questão da luta de
classes, deve tomar todas as medidas adequadas para ter uma influência positiva no
processo de mudança das classes socialistas no decurso do desenvolvimento socialista por
convicção e pelo próprio exemplo, não pelo paternalismo. A violência pode ser evitada se o
perigo de transformação de contradições não-antagonistas em contradições antagónicas for
impedido política, económica e ideologicamente, ou seja, os princípios marxistas-leninistas
e elásticos, com o objetivo de eliminar as contradições não-antagonistas passo a passo. No
entanto, não se deve confundir a prevenção do aquecimento artificial com o afrouxamento
das rédeas na intensificação da luta de classes. A classe trabalhadora não deve ter medo de
usar as suas armas em nenhum momento da luta de classes, quando isso for necessário
para manter o seu poder. O opositor de classe nunca dorme, mas espera sempre por uma
oportunidade de enfraquecer o poder da classe trabalhadora, seja através de divisões,
sabotagem, falinhas mansas, culto à personalidade, assassinatos políticos, etc., a lista é
longa e familiar.
3. A classe operária no poder deve impedir o abuso da sua própria posição de liderança, por
exemplo, que os estratos privilegiados sejam cultivados através de condições materiais, que
os seus quadros degenerem e se tornem burocráticos, tecnocratizados, etc., que as forças
revisionistas, carreiras, etc. não cresçam das fileiras dos trabalhadores, das fileiras da
classe operária, das fileiras dos próprios comunistas, para que não se desenvolva uma nova
burguesia social, pode desenvolver um desenvolvimento da burguesia da classe
trabalhadora, uma nova aristocracia operária socialista, uma bonzocracia parasitária no
partido e nas outras organizações da sociedade socialista, etc., que se conectará com os
velhos remanescentes e seus elementos e organizará também as classes não-proletárias da
sociedade socialista contra o poder da classe trabalhadora e não se afastará dos meios
violentos para conquistar / reconquistar o poder do revisionismo. A classe trabalhadora não
permite que ninguém volte atrás para o caminho capitalista, muito menos ela própria. Sendo
a única classe revolucionária, a classe operária deve elevar as outras classes ao seu nível, e
isto só pode ser feito se a classe operária se revolucionar permanentemente e o seu partido
continuar permanentemente a bolchevizar-se, mantendo-se limpa de qualquer influência
oportunista e das suas armas prontas a disparar a qualquer momento.
177

4. A classe trabalhadora não deve confundir as contradições antagónicas e não antagónicas,
deve olhar para elas no seu contexto, não deve sobrestimá-las nem subestimá-las, nem
ponderá-las e tratá-las erradamente. Deve conduzir a luta de classes de uma forma complexa
em todas as áreas de contradições antagónicas e não antagónicas, ideológica, económica e
sobretudo política. Se esta transformação do carácter das contradições não for impedida, se
a violência se desenvolver contra a ditadura do proletariado, deve ser respondida pela força.
Se a ditadura do proletariado foi transformada numa ditadura social-fascista dos
revisionistas, então a ditadura do proletariado deve ser eliminada com uma nova revolução
socialista e anti-revisionista. A classe trabalhadora deve seguir a sua correta linha de massa
marxista-leninista no tratamento correto das contradições populares, não deve ser
oportunista ou sectária em relação às outras classes. As armas devem também seguir esta
linha de massa.
5. Os inimigos internos do socialismo são também apoiados pelos inimigos externos, razão
pela qual a classe trabalhadora deve cortar decisivamente esses elos, se necessário pela
força. A questão do cerco não pode ser resolvida pelo inimigo externo sem infiltração a
partir do interior. Todos os inimigos internos, sem exceção, são, desta ou daquela forma, as
agências dos inimigos imperialistas e revisionistas externos ao mesmo tempo, se
organizarem atos de violência como a sabotagem, o assassinato, etc., etc. Este tipo de
violência interna contra o socialismo deve ser oposto com violência socialista. Se uma
guerra civil contra o socialismo se tornar inevitável, deve ser travada pela classe
trabalhadora em defesa do socialismo. Em princípio, nada muda a este respeito em
comparação com o que
Marx criticou em tempos a restrição à pura resistência passiva do povo e apelou para que
"todo o tipo de violência seja oposto pela violência". A resistência passiva deve ter como
base a resistência ativa. Caso contrário é como um bezerro lutando contra seu açougueiro"
(MEW, Volume 6, página 32).
e vice versa:
“O imperialismo mundial não pode ser eliminado apenas pelo uso da violência (sem, por
exemplo, um desenvolvimento correspondente do proletariado nos países imperialistas) - há
muito mais a fazer. As nações oprimidas podem tirar à força tudo o que as nações oprimidas
lhes tiraram da terra, mas mesmo que tudo esteja dividido de forma justa, acabará por ser
consumido e a fome voltará a bater às portas, pelo que deve ser produzido, e isto ao nível do
desenvolvimento de determinadas forças produtivas, que se desenvolvem de forma desigual
de país para país. A economia mundial socialista não pode substituir completamente a
economia mundial capitalista. A sua origem coincide com a organização da revolução
proletária mundial, com o armamento do proletariado mundial e a sua longa e duradoura
guerra contra a burguesia mundial. Só se desenvolve nos passos em que o proletariado
mundial consegue arrancar pouco a pouco a propriedade privada da burguesia mundial e
libertar pouco a pouco as forças produtivas mundiais das grilhetas da sua apropriação
privada internacional, o que torna inevitável a superação das maiores fricções, obstáculos e
mesmo retrocessos. O proletariado mundial deve, portanto, usar mais violência do que os
proletários de todos os países juntos para limpar a terra de todos os vermes, "das pulgas dos bandidos, dos insetos - dos ricos" (Lenine, Volume 26, página 413).
Não deve existir um lugar em toda a terra onde estes vermes possam recuar e reunir-se
incólumes, e daí atacar o mundo como uma praga de parasitas. E só sob o socialismo
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mundial é que a humanidade começa a controlar a peste parasitária capitalista e finalmente a
eliminá-la para sempre.
Só com a apropriação da totalidade das forças produtivas mundiais pelos povos unidos é
que a propriedade privada deixa de existir, o capitalismo mundial deixa de existir, as
condições comunistas desenvolvem-se.
Marx escolheu a seguinte formulação:
"A dotação é ainda condicionada pela forma como deve ser efetuada. Só pode ser realizado
por uma unificação que, pelo caráter do próprio proletariado, só pode ser universal, e por
uma revolução em que, por um lado, é derrubado o poder do anterior modo de produção e
circulação e organização social e, por outro, se desenvolve o carácter universal e a energia
necessária para a implementação da apropriação, e o proletariado também retira tudo o que
resta da sua anterior posição social" (MEW, Volume 3, página 68).
Em resumo: Marx e Engels falaram da "violência (ou seja, do poder do Estado) como
potência económica! E Engels colocou a questão: "Por que razão, então, lutamos pela
ditadura política do proletariado quando o poder político é economicamente impotente?”
(MEW, Volume 37, Página 493). Para construir o mundo socialista sobre bases sólidas, isto
pressupõe uma certa maturidade do desenvolvimento económico do capitalismo mundial, ou
seja, da velha sociedade. Para que a política da violência seja bem-sucedida, é, pois,
necessário que sejam preenchidas determinadas condições e pré-requisitos (!) através da
criação de um novo modo de produção, internacional e material, que corresponda às
necessidades e interesses da nova sociedade mundial. Sem o mais alto nível de
desenvolvimento do capitalismo mundial, é impossível para o proletariado mundial realizar a
sua revolução mundial numa base economicamente segura.
Mas: se cada globalização das forças produtivas sob as condições do capitalismo é uma
arma contra o proletariado mundial, então pela eliminação do capitalismo mundial é uma
arma nas mãos dos proletários de todos os países. O proletariado mundial só poderá
desenvolver plenamente a sua potência económica quando ganhar a propriedade mundial
dos seus meios de produção através da vitória na guerra armada de classes internacional,
com a qual conquista o seu poder político mundial. Marx formulou o maior pensamento
global da ciência histórica até agora, "que em cada época histórica o modo económico
predominante de produção e intercâmbio e a estrutura social que dele necessariamente
decorre constituem a base sobre a qual se constrói a história política e intelectual desta
época e da qual só ela pode ser explicada; que, consequentemente, toda a história da
humanidade (desde a abolição da ordem gentia primitiva com a sua propriedade comum de
terra) tem sido uma história de lutas de classes, lutas entre classes exploradas e exploradas,
governantes e oprimidas; que a história destas lutas de classe representa uma série de
desenvolvimentos em que atualmente se chegou a uma fase em que a classe explorada e
oprimida - o proletariado - não pode alcançar a sua libertação do jugo da classe exploradora
e dominante - a burguesia - sem ao mesmo tempo libertar toda a sociedade de uma vez por
todas de toda a exploração e opressão, de todas as diferenças e lutas de classe" (MEW,
Volume 21, "Prefácio ao Manifesto do Partido Comunista", página 357).
"Até um certo período, o desenvolvimento das forças produtivas e as mudanças no domínio
das relações de produção ocorrem como um processo elementar, independente da vontade
do povo. Mas isto apenas até um determinado momento, até ao momento em que as forças
179

produtivas recentemente criadas e em desenvolvimento tenham atingido a maturidade
necessária. Quando as novas forças produtivas atingem a maturidade, as relações de
produção existentes e os seus portadores, as classes dominantes, transformam-se no
obstáculo "intransponível" que só pode ser removido pela atividade consciente das novas
classes, pelas ações violentas dessas classes, pela revolução. Aqui torna-se particularmente
claro o enorme papel das novas ideias sociais, das novas instituições políticas do novo
poder político, que são chamadas a eliminar violentamente as velhas relações de produção.
Com base no conflito entre as novas forças produtivas e as velhas relações de produção,
com base nas novas necessidades económicas da sociedade, surgem novas ideias sociais,
as novas ideias organizam e mobilizam as massas, as massas unem-se para formar um novo
exército político, criam um novo poder revolucionário e utilizam-no para eliminar
violentamente as velhas condições no domínio das relações de produção e criar e ancorar
novas condições. O processo elementar de desenvolvimento dá lugar à atividade consciente
do povo, ao desenvolvimento pacífico de violentas convulsões, à evolução da revolução"
(Stalin, Geschichte der KPdSU(B), vol. 15, página 163, edição alemã da KPD/ML)
A própria burguesia - como Marx disse - é involuntariamente chamada a criar a base material
para a nova sociedade socialista durante o período do seu regime violento. Mas estas
condições materiais são criadas ao preço de sacrifícios inacreditáveis por parte dos povos,
que a burguesia mundial explora e oprime cruelmente. “Obriga todos os povos a percorrer o
difícil caminho do sangue, da sujidade e das catástrofes ambientais, da miséria e da
humilhação. Só depois da revolução socialista mundial "o progresso humano deixará de ser
como aquele ídolo pagão hediondo que só queria beber o néctar dos crânios dos mortos"
(Marx, MEW, Volume 9, página 226).
É o comunismo que transforma a violência novamente na posição de negação da negação
na história mundial. O comunismo é a forma necessária e o princípio energético do futuro
não violento, não como um ideal pacifista de desenvolvimento não violento numa sociedade
desumana, mas como uma formação ativa da sociedade humana, da sua emancipação e
recuperação, porque: a humanidade começa onde o homem acaba violentamente com a
violência como a expressão mais cruel da desumanidade. Todos os trabalhadores devem
estar cientes disso quando pegam em armas. O comunismo armado desarma a propriedade
privada, o trabalho armado desarma o capital. "A fim de abolir a propriedade privada real, é
necessária uma verdadeira ação comunista" (Marx, MEW, Suplemento 1, página 553).
Quando os soldados comunistas se unem, a doutrina marxista-leninista, a propaganda, etc.,
são considerados como sendo o seu propósito. Mas ao mesmo tempo adquirem uma
necessidade, a necessidade da sociedade comunista, e o que parece ser um meio tornou-se
um fim: "derrubar todas as condições em que o homem é um ser degradado, escravizado,
abandonado, desprezível" (Marx, ibid., p. 385).
Os marxistas-leninistas não são adoradores pacíficos da legalidade burguesa, mas a
afirmação de que um partido comunista é um partido violento que glorifica a violência foi
fortemente rejeitada por Engels, porque "... Se não há violência reacionária [no comunismo adição do autor] que deve ser subjugada", "não se pode falar de violência revolucionária"
(Engels, vol. 38, p. 489/490). Engels ensinou que o partido deve utilizar métodos pacíficos e
não pacíficos de luta em combinação, dependendo das condições de luta encontradas. "Um
desenvolvimento histórico só pode permanecer "pacífico" enquanto não for impedido por
obstáculos violentos dos que estão no poder na sociedade em todos os momentos" (Karl
Marx, MEW, Volume 34, página 498). "Pode-se deixar o punho de ferro ser sentido numa luva
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de veludo, mas é preciso deixá-lo ser sentido" (Engels an Bebel, MEW, Volume 34, página
241). "Legalidade enquanto e na medida em que nos convém, mas nenhuma legalidade a
qualquer preço, mesmo na frase" (Engels an Fischer, MEW, vol. 34, página 426). "(...) e eles
também sabem que se tivermos o poder, nós o usaremos como ele nos serve e não eles"
(ibid. página 425).
Também os revisionistas devem sentir o punho do proletariado, porque a violência
revolucionária contra a violência revisionista é necessária. Lenine sempre salientou: "A
violência é eficaz contra aqueles que querem restabelecer a sua ordem" (Lenine, Werke
Band 42, página 75, 6 de Dezembro de 1920). E os revisionistas não querem voltar ao poder
pela força, tal como outrora tomaram o poder pela força e oprimiram e exploraram
violentamente a classe trabalhadora e outros trabalhadores, ou ainda o fazem hoje? A
contínua bajulação dos intelectuais perante os revisionistas, este é o verdadeiro conteúdo
dos uivos contra o Comintern (EH), que propagam a necessidade de uma violência
revolucionária sistemática contra os revisionistas e os conduzem de forma organizada.
Aqueles que recorrem à violência revolucionária contra a classe operária não são marxistasleninistas, mas uns lacaios da burguesia, porque: a violência revisionista é violência
burguesa, violência reacionária contra o proletariado, e a violência reacionária só pode ser
eliminada pela violência revolucionária! A violência revolucionária é, portanto, um ato de
consciência política das classes oprimidas contra as classes opressoras, destinado a
derrubar o seu poder, e não um ato espontâneo de desespero em que as massas indignadas
se rebelam contra a arbitrariedade do poder das classes opressoras, mas deixam o seu
poder fundamentalmente intocado. Esta seria então a diferença entre violência
revolucionária e reformista, que é particularmente evidente na questão sindical.
Assim, a luta dos povos revolucionários não se limita à violência espontânea - por exemplo,
como expressão de um desesperado abandono das válvulas. A violência espontânea pode,
no máximo, ser um prenúncio na fase inicial do processo revolucionário consciente. A forma
mais elevada de violência revolucionária para a conquista do poder mundial é a força
armada centralizada dos exércitos proletários, socialistas, em aliança com os exércitos de
libertação nacional dos povos revolucionários contra os exércitos dos Estados imperialistas,
o que nos leva ao capítulo seguinte.

Sobre armamento e desarmamento,
a nossa palavra de ordem internacional é:
"Armar o proletariado mundial e desarmar a burguesia mundial - especialmente nas nossas
próprias fileiras revolucionárias internacionais!”
As armas materialistas são "armas em si". Materialismo é o reconhecimento das armas
como "objetos em si", que existem fora e independentes das armas espirituais. A doutrina
oposta é o idealismo. O idealismo diz que as armas como objetos em si mesmas não existem
fora das armas mentais. Os revisionistas lutam com a arma da ignorância para entupir esta
distinção básica entre materialismo e idealismo e fabricar as suas armas ecléticas a partir
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dela. O neo-revisionismo não nega o armamento e o desarmamento marxista-leninista "em
si", mas ao tornar o marxismo-leninismo idealista absoluto, quer "apenas" garantir que a
arma do marxismo-leninismo seja compatível com as armas revisionistas na situação
histórica concreta, forjá-las numa frente unida para recarregar as crateras de bombas
criadas na luta anti-revisionista e para ajudar os revisionistas a polir novamente as armas
revisionistas ferrugentas, a fim de as vender como novas armas "marxistas-leninistas". Os
revisionistas querem persuadir o proletariado mundial de que não precisa de se armar
porque é supostamente capaz e suficientemente forte para desarmar a burguesia mundial
por meios pacíficos - que pode passar pacificamente para o socialismo através da
"coexistência pacífica" com a burguesia mundial. A coexistência pacífica de todas as
classes é o caminho pacífico a partir do armamento para o desarmamento. Esta conversa
revisionista sobre a paz é velha e já hoje vimos onde ela conduz - ao desencadear de novas
guerras imperialistas, ao desencadear de novas guerras civis. A idealização das armas
concretas serve a sua transformação espiritual em armas abstratas, serve o desarmamento
concreto, substituindo-as por "armamento" abstrato do proletariado. Assim, servem para
manter as armas de betão da burguesia. Para o proletariado mundial a arma concreta é a
principal, para os revisionistas a espiritual, a abstrata, a arma "marxista-leninista". As armas
espirituais são apenas uma imagem das armas concretas, e é evidente que as armas
espirituais não podem existir sem as armas concretas que elas representam, mas que as
armas concretas existem independentemente das armas espirituais e são também, enquanto
tal, utilizadas conscientemente na prática pelo proletariado mundial. A questão militar mais
elevada, é a questão da relação entre as armas espirituais e concretas, ou seja, como o
proletariado mundial funde a arma do marxismo-leninismo com as armas concretas, a fim de
poder cumprir a sua missão militar vitoriosa. Em princípio, não há absolutamente nenhuma
diferença entre o conhecimento de uma arma e a própria arma, mas apenas uma diferença
entre o já reconhecido e o ainda não reconhecido de uma arma. Ao reconhecer as armas da
burguesia mundial, o proletariado mundial também reconhece ainda melhor as suas próprias
armas. Na ciência militar do proletariado mundial é preciso pensar dialeticamente, ou seja,
não se deve considerar o nosso conhecimento no domínio desta ciência como algo acabado
e imutável, mas sim examinar de que forma esse conhecimento surge do não saber, de que
forma o conhecimento imperfeito, não exato, se torna mais perfeito e exato, de que neste
processo dialético de conhecimento a arma "em si" se transforma numa arma "para nós".
A questão de saber se as armas "para nós" por nós reconhecidas cumprem efetivamente o
seu efeito é uma questão prática que só pode ser respondida e comprovada pela sua
aplicação na própria luta armada. Através da própria luta armada é verificada a correção das
nossas conceções militares e o que corresponde à necessidade absoluta do armamento
proletário mundial é por eles confirmado. A adequação internacional de uma arma só pode
ser verificada através da sua utilização prática internacional, o que também é verdade e
especialmente para a arma do marxismo-leninismo. Uma arma "para nós" é aquela arma
concreta cujo efeito positivo na luta de classes foi corretamente reconhecido e previsto por
nós. Mas isto só é possível para nós se retirarmos sempre estas armas "para nós" aos
revisionistas, da sua avaliação hipócrita da arma "para nós". Neste contexto, adicionamos
aqui uma citação de Engels que Lenine usou na sua escrita "Materialismo ou Empirismo"
(Lenine, Volume 14, páginas 103 e 104) e definimos "a coisa" concretamente como "a arma":
"No momento em que usamos estas coisas [isto é, as armas - nota do autor] para nosso
próprio uso, de acordo com as qualidades que nelas percebemos, submetemos a nossa
perceção sensorial a um teste infalível da sua correção ou falsidade. Se estas perceções
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foram incorretas, então o nosso juízo sobre a usabilidade de tal coisa também deve ser
incorreto, e a nossa tentativa de a utilizar deve fracassar. Mas se alcançarmos o nosso
propósito, se descobrirmos que a coisa corresponde à nossa ideia da coisa, que ela faz
aquilo para que a utilizámos, então esta é a prova positiva de que dentro destes limites da
nossa perceção da coisa e das suas propriedades ela está em harmonia com a realidade
existente fora de nós (...). Se, por outro lado, descobrirmos que cometemos um erro,
normalmente não demora muito até descobrirmos a sua causa; descobrirmos que a
perceção em que se baseia a nossa tentativa ou era incompleta e superficial em si mesma,
ou estava ligada aos resultados de outras perceções de uma forma que não é justificada
pelos factos (...). ...) Desde que treinemos e utilizemos corretamente os nossos sentidos e
mantenhamos as nossas ações dentro dos limites estabelecidos por perceções devidamente
feitas e utilizadas, verificaremos que o sucesso das nossas ações fornece a prova da
conformidade das nossas perceções com a natureza objetiva das coisas percebidas. Não
num único caso, tanto quanto se sabe até agora, fomos instados a concluir que as nossas
perceções sensoriais cientificamente controladas no nosso cérebro produzem ideias sobre o
mundo exterior que, pela sua própria natureza, diferem da realidade, ou que existe uma
incompatibilidade inata entre o mundo exterior e as nossas perceções sensoriais do
mesmo.”
Em suma: o marxismo-leninismo responde à questão de armar o proletariado mundial e à
questão de desarmar a burguesia mundial de forma concreta, prática e não teórica, abstrata.
Mas não há armas abstratas. As armas são sempre concretas. Se se quer resolver a questão
das armas, a questão do armamento e do desarmamento de uma forma marxista-leninista, é
preciso antes de mais reduzi-la a uma análise da luta das classes. As armas dominantes são
as armas das classes dominantes, que são o poder material dominante da sociedade e, ao
mesmo tempo, as suas armas espirituais dominantes. A classe que dispõe dos meios de
produção material de guerra dispõe assim também dos meios de produção espiritual de
guerra, dos meios para determinar e determinar a sua utilização estratégica e tática; em
suma, o "controlo espiritual" das armas produzidas. As armas materiais e espirituais dos
governantes servem para subjugar as classes, em primeiro lugar, para expandir, intensificar,
assegurar e defender o sistema de exploração, etc., e em segundo lugar, para paralisar,
impedir, suprimir, etc., a luta pela liberdade das classes oprimidas e exploradas, seus
movimentos revolucionários, suas armas materiais e espirituais de libertação através de
contra-revoluções.
As armas dominantes não são mais do que a manutenção armada das condições materiais
dominantes, ou seja, as condições que fazem de uma classe a governante, ou seja, as armas
poderosas do seu domínio. A existência de armas revolucionárias numa determinada época
já pressupõe a existência de uma classe revolucionária. Se o proletariado mundial existir, as
armas do proletariado mundial também existirão. O proletariado mundial torna-se uma
classe armada internacional não só unindo as suas armas, mas também pela arma da sua
crescente consciência internacionalista para desarmar internacionalmente a classe da
burguesia dominante mundial.
Por armamento internacional do proletariado mundial entende-se tanto o seu armamento
internacional direto com armas como o armamento mundial com o marxismo-leninismo, com
a perspetiva mundial do proletariado, com o internacionalismo proletário. A força das armas
internacionais é medida pela força da consciência das classes com as quais se entregaram
às suas armas internacionais.
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Se o marxista-leninista critica as armas internacionais da burguesia mundial, ele desenvolve
a consciência do proletariado mundial e assim fortalece a revolução mundial. Se um
revisionista se espalha pelo mundo proletariado com os seus sermões, ele turva a sua
consciência e enfraquece a revolução mundial.
O proletariado mundial, que se coloca como uma classe no lugar da classe agora dominante
da burguesia mundial, é obrigado, nem que seja para cumprir o seu objetivo, a apresentar as
suas armas como as armas comuns de todos os povos, ou seja, a dar às suas armas a forma
internacional ao público em geral. O proletariado revolucionário mundial, já porque enfrenta
a burguesia mundial como uma classe, não aparece desde o início como uma classe armada,
mas como um representante armado de toda a sociedade mundial, como organizador e líder
da solidariedade armada dos povos revolucionários. O proletariado mundial aparece como
toda a massa da sociedade mundial contra a única classe dominante da burguesia mundial.
O proletariado mundial exerce o seu domínio numa base mais ampla do que a da classe
ainda dominante da burguesia mundial, enquanto que, mais tarde, a oposição da burguesia
mundial que já não governa contra o então proletariado mundial desenvolve-se de forma
mais acentuada e profunda. A propriedade privada de armas, que não pode permanecer
privada sem armas, é eliminada pela socialização do seu uso [virar as armas contra a
propriedade privada!] Assim, o último produto da produção socializada de armas é, por lei, a
sociedade desarmada.
O socialismo suprime as armas burguesas, mas não as armas proletárias; o comunismo
suprime todas as armas que outrora serviam para matar, opressão e exploração de pessoas
pelo povo. Portanto: sem expropriação de armas privadas, não há socialização de armas e
sem armas socializadas não há abolição de armas. A necessidade de armas dominantes só
deixa de existir no momento em que a ordem das classes deixa de existir e os interesses de
classe deixam de ter de ser apresentados como interesses "gerais" como dominantes, ou
seja, com armas dominantes.
O proletariado mundial é o único governante que governa os governantes, a fim de
finalmente eliminar a inevitabilidade dos governantes para sempre (tempos de ordem, [não]
outro tempo!). Lenin salientou claramente: "(...) do ponto de vista das ideias básicas do
marxismo, os interesses do desenvolvimento social são superiores aos interesses do
proletariado" (Lenin, Volume 4, página 230) e, portanto, também os interesses de armas.
Nós, marxistas-leninistas, não colocamos os interesses da classe proletária em oposição
aos interesses humanos gerais. Pelo contrário, os fundadores do marxismo, que
assinalaram a unidade destes interesses, sublinharam o carácter humano geral dos
interesses do proletariado, a sua luta (armada) contra a guerra imperialista e qualquer uso de
violência contra os povos e o seu objetivo de uma sociedade sem classes e não violenta.
"A ordem de classe dos trabalhadores sobre as camadas em luta do velho mundo só pode
existir... enquanto a base económica da existência de classe não for destruída" (MEW,
Volume 18, página 636).
A arma do proletário é assim dirigida contra a burguesia em defesa da existência da sua
própria classe pela única razão de criar o seu poder, sem o qual não pode destruir os
fundamentos económicos da existência de todas as classes. A classe trabalhadora
emancipa-se para que o trabalhador possa emancipar-se a si próprio como ser humano. Só
assim é que o trabalhador deixou finalmente de ser apenas um "trabalhador" e nada mais.
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Só assim ele cria para si próprio uma sociedade em que pode ser simplesmente "apenas"
homem como ser humano, onde é realmente livre, onde pode ser livre sem nunca mais ser
condenado a ser apenas o apêndice e o instrumento de uma classe. Todos os seres
humanos só são iguais quando podem finalmente sair da existência sombria da sua classe,
quando podem emancipar-se como verdadeiros seres humanos e nunca mais ter de se
encontrar como membros desta ou daquela classe na luta da sua própria classe contra os
membros desta ou daquela classe.
E a quem pertence a honra de realizar este maior trabalho da história da humanidade - a
sociedade comunista e sem classes? Esta honra é devida única e exclusivamente ao
trabalhador! E como é que ele realiza este sonho? Só pela única via possível - pela via dura e
sacrificial da sua luta armada! Este é o objetivo para o qual o trabalhador deve utilizar a sua
própria teoria militar proletária - a teoria militar do marxismo-leninismo. E como pode ele
utilizá-la? Ele só pode usá-lo na condição e no momento em que se juntar como soldado aos
grandes exércitos do proletariado mundial liderados pela Internacional Comunista.
"O verdadeiro apoio na verdadeira luta é dado àqueles que lutam pelos grandes (e em caso
de insucesso conseguem os pequenos), e não àqueles que oportunisticamente limitam as
tarefas desta luta mesmo antes da luta" (Lenine, Volume 11, página 17).
Aquele que realmente luta com a arma na mão revolucionária luta naturalmente pelo todo,
pelo poder mundial: liberdade ou morte! Mas aquele que luta pelo todo com uma arma na
mão deve ter o cuidado de não voltar a baixar a arma só porque lutou por pequenas
conquistas do momento ou por um único país. Quem se deixa desviar do caminho armado
esquece o todo, ou seja, tudo aquilo que ainda é (internacionalmente) incondicionalmente
alcançável, mas que ainda está relativamente distante. Sem o todo, porém, todas as
pequenas conquistas do momento, todas as conquistas de um ou mais países são
completamente vãs. Só a classe revolucionária do proletariado é capaz de uma tal luta
armada e não é capaz de sacrificar toda a metade do caminho apenas pela vaidade da vitória
já alcançada em palco no caminho para a revolução mundial.
Só o proletariado mundial só é capaz e capaz de depor a arma quando o último homem nesta
terra estiver livre da opressão e da exploração! Todas as outras classes preferem a luta
armada pelo conjunto à luta armada do ritmo, o que nada mais significa do que exercer
pressão sobre o velho mundo capitalista através do uso de armas para poder reivindicar um
pedaço da sua riqueza no final; isto é: atacar o velho mundo apenas para se contentar com
pequenas conquistas em proveito próprio - ao preço de se resignar fundamentalmente à
velha ordem do capitalismo ("coexistência pacífica").
Seja qual for o traje "revolucionário" que a burguesia utilize as suas armas, é-lhe alheia
qualquer preocupação com o fim completo da exploração e da opressão em todo o mundo.
Todo comportamento crítico das armas revolucionárias em direção a pequenas e graduais
melhorias, em direção a cada meio-coração e meia-medida é incompreensível para ela e
continuará sempre incompreensível para ela, por muito "amante da liberdade", "pró-pessoa"
ou "revolucionária do mundo" que se comporte, mesmo "marxista-leninista": As armas
revisionistas nunca poderão ser transformadas em armas marxistas-leninistas, só poderão
ser desarmadas por armas marxistas-leninistas.
Querer lutar pelo todo com uma arma na mão, mas em atos de utilização abusiva de todas as
armas apenas com o objetivo de se contentar com uma parte à custa do todo, ou seja, a
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traição do todo, ou seja, o desarmamento do todo, ou seja, a traição de toda a revolução
mundial armada, de todo o armamento da nova ordem mundial socialista e, ao mesmo
tempo, toda a rendição perante todo o sistema mundial armado, velho e capitalista. Esta
traição de todas as armas existe em toda a história da luta armada de todo o proletariado. E
toda esta traição de todas as armas revolucionárias só cessará quando toda a luta armada
do proletariado mundial estiver terminada para sempre.
É um velho truque dos revisionistas que utilizam palavras completamente sem sentido e
memorizadas do marxismo, como por exemplo: os marxistas-leninistas não devem renunciar
sempre à luta armada em todos os países, tal como é um velho truque dos revisionistas
"reconhecer", "considerar justificado", "apoiá-la em solidariedade", etc. luta armada neste
ou naquele país, mas apenas não concretamente num determinado país, apenas não no seu
próprio país - assim: armas abstratas (dummies) opõem-se às armas concretas; o marxismoleninismo abstrato (dummy) opõe-se ao marxismo-leninismo concreto. Se considerarmos
isto como uma tática revisionista internacional de construção de manequins - e não
podemos considerar o contrário nas condições da globalização - isso equivale a armar-se
em palavras mas desarmar-se em atos, revolução mundial em palavras contra revolução
mundial em atos. Para a ciência militar marxista-leninista do proletariado mundial, a plena
solidariedade armada do movimento marxista-leninista internacional é um facto
absolutamente incontestável, tal como o é a luta contra o desarmamento revisionista
internacional de facto do proletariado. E para falar nas palavras de Lenine, internacionalismo
armado significa:
Existe apenas um verdadeiro internacionalismo armado: o trabalho dedicado ao
desenvolvimento do movimento revolucionário e da sua luta armada em casa, o apoio
armado a essa luta armada, a essa linha armada e apenas a essa linha armada em todos os
países sem excepção. A diretriz militar do internacionalismo proletário é: "Nunca dirigir as
armas contra os próprios irmãos, os escravos assalariados de outros países, mas contra os
governos e partidos reacionários e burgueses de todos os países" (Lenin, Volume 21, página
166).
Existe apenas um verdadeiro revisionismo internacional armado para transformar o
internacionalismo armado, que não pode ser eliminado enquanto existir o imperialismo
mundial, em forças de cura, em novas energias para manter o velho poder. A guerra
revisionista é uma guerra encoberta do imperialismo mundial - ou seja, a guerra travada com
um manto marxista-leninista de invisibilidade para a domesticação imperialista e o castigo
do movimento revolucionário e da sua luta armada no seu próprio país, a decomposição
armada de uma tal luta armada, a decomposição de uma tal linha armada e apenas uma tal
decomposição em todos os países sem exceção.
Este poder revisionista armado é uma peça deste antigo poder, para a manutenção,
consolidação ou este poder revisionista armado é uma peça deste velho poder, para a
manutenção, consolidação ou reconquista do velho poder, é um escudo imunizante para
absorver a investida dos povos revolucionários com o proletariado mundial à cabeça contra
o velho poder, para o decompor, mas já não para se contentar com ele, mas para utilizar este
processo de decomposição como base para a preparação da massa não revolucionária, de
tal forma que se possam produzir novas forças para que o velho poder o regenere, nova
vacina revisionista imunizante contra (para!!!) a próxima investida revolucionária mundial
das massas exploradas e oprimidas.
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Mas o revisionismo só pode ser ganho a partir do extrato do marxismo-leninismo. Só uma
massa eletrificada preparada na luta de classes, um proletariado mundial revisionista e
domesticado, fornecerá lucros à velha potência, ou seja, as energias de sobrevivência
necessárias. Decomposição das forças revolucionárias com o objetivo de rejuvenescer o
velho poder, esta é a receita do elixir revisionista da vida do imperialismo mundial de hoje defesa por ingestão de substâncias de defesa, que só podem ser extraídas do precioso
movimento revolucionário, que a luta de classes produz, que a burguesia mundial só pode
produzir a partir do proletariado mundial, mas que precisa para sobreviver e que recebeu até
agora. Máximo lucro através do "cultivo" revisionista da revolução mundial - este é o último
grande "segredo" da estratégia imperialista mundial de sobrevivência, que foi aqui revelada
e assim libertada para o fogo!
Assim, se o movimento revolucionário mundial, o proletariado mundial à cabeça dos povos
revolucionários quer realmente derrotar o velho poder - e eles vencerão irrevogavelmente,
mais cedo ou mais tarde -, então tem primeiro de parar a produção da vacina revisionista,
tem de se imunizar contra esta vacina, tem depois de transformar o revisionismo numa arma
mortal contra o imperialismo mundial, tem de derrotar o imperialismo mundial com as suas
próprias armas. Vencendo o revisionismo com as suas próprias armas, esta é uma parte
importante e indispensável da estratégia e tática militar da futura luta anti-revisionista, o
esmagar deste velho poder contra a manutenção, consolidação ou reconquista do velho
poder.
Esta é uma espécie de escudo imunizado do proletariado mundial para absorver e decompor
a investida contra-revolucionária da burguesia mundial contra o novo poder, de modo a que
o proletariado mundial possa então beneficiar dele próprio. A força vital das massas
revolucionárias é o marxismo-leninismo, a única vacina eficaz contra o revisionismo, a arma
decisiva contra o velho poder, a arma decisiva para a criação do novo poder do proletariado
mundial libertado do revisionismo!
"Uma classe oprimida que não aspira a adquirir conhecimentos sobre armas, a ser treinada
em armas, a possuir armas, essa classe oprimida só é digna de ser oprimida, maltratada e
tratada como escrava" (Lenine, Volume 23, página 75). Isto aplica-se sobretudo à classe
mais oprimida e explorada de todo o mundo - o proletariado mundial.
Lenine escreveu em Novembro de 1905 sobre a fundação de organizações locais de
trabalhadores social-democratas, mencionando o estabelecimento de "tirs". Ele comentou a
este respeito:
“* Não conheço uma palavra russa correta e uso "tir" francês para descrever uma sala de tiro
ao alvo onde estão disponíveis todos os tipos de armas e qualquer pessoa que sinta que
pode disparar contra o alvo com revólveres ou espingardas por uma pequena taxa. Na
Rússia, é proclamada a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Os cidadãos
também têm o direito de se reunir para a prática de tiro, o que não pode pôr ninguém em
perigo. Em todas as grandes cidades da Europa, existem campos de tiro tão grandes nas
caves, por vezes fora da cidade, etc., que estão abertos a todos. E não é de todo supérfluo
que os trabalhadores aprendam a disparar e a manusear armas. É claro que só poderemos
abordar esta questão de forma séria e abrangente quando a liberdade de associação estiver
assegurada e quando qualquer polícia vassalo que deva poder proibir tais instalações puder
ser processado " (Lenine, Volume 10, páginas 19-20).
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"Em 1850, em antecipação de uma nova revolta na Alemanha, Karl Marx escreveu aos então
camaradas alemães: "As armas e munições não devem ser dadas fora das mãos sob
qualquer pretexto (...), os trabalhadores devem (...) tentar organizar-se de forma
independente como guarda proletário, com chefes auto-eleitos e o seu próprio pessoal geral
auto-eleito (...)". E é isto que o proletariado deve ter em mente "durante e após a próxima
revolta" (ver o discurso de Marx aos comunistas no "Julgamento de Colónia") [citado em
Stalin, Werke, Volume 1, página 316]. E é isto que tem de ser "tido em conta" à escala
internacional também durante e após a revolução mundial socialista.
No Manifesto Comunista, está o seguinte:
"As armas com que a burguesia derrotou o feudalismo são agora dirigidas contra a própria
burguesia. Mas a burguesia não só forjou as armas que lhe trarão a morte, como também
gerou os homens que irão transportar essas armas - os trabalhadores modernos, os
proletários!
Marx e Engels falam não só da procriação, da mera existência da classe proletária, mas
sobretudo do seu desenvolvimento e amadurecimento internacional. Para se alcançar a
vitória final sobre a burguesia, é necessário que haja um certo grau de maturidade,
condições de segurança e condições prévias internacionais. Como a burguesia não só
produz o proletariado mundial armado, os seus "próprios coveiros", como finalmente sela a
sua queda de uma forma legal e inevitável, Marx e Engels explicaram o seguinte
Toda a sociedade anterior se baseava (...) na oposição das classes opressivas e oprimidas.
No entanto, para poder oprimir uma classe, é necessário assegurar as suas condições,
dentro das quais possa, pelo menos, assegurar a existência do seu agente. (...) O
trabalhador moderno, por outro lado, em vez de subir com o progresso da indústria, afundase cada vez mais nas condições da sua própria classe. O trabalhador torna-se um pobre e o
pauperismo desenvolve-se ainda mais rapidamente do que a população e a riqueza. É assim
abertamente evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser a classe dominante da
sociedade e de impor as condições de vida da sua classe à sociedade como uma lei
reguladora. É incapaz de decidir porque é incapaz de assegurar a existência do seu escravo
mesmo dentro da sua escravatura, porque é obrigado a deixá-lo afundar-se numa situação
em que tem de o alimentar em vez de ser alimentado por ele.
A sociedade já não pode viver sob ela, ou seja, a sua vida já não é compatível com a
sociedade. A condição essencial para a existência e para a ordem da classe burguesa é a
acumulação de riqueza nas mãos dos particulares, a formação e multiplicação do capital; a
condição do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado baseia-se
exclusivamente na concorrência dos trabalhadores entre si. O progresso da indústria, de
que a burguesia é o portador involuntário e inconstante, substitui o isolamento dos
trabalhadores pela concorrência com a sua unificação revolucionária por associação. Assim,
com o desenvolvimento da grande indústria, a própria fundação está a ser arrancada sob os
pés da burguesia, sobre a qual produz e se apropria dos produtos. Produz, sobretudo, o seu
próprio coveiro. A sua derrocada e a vitória do proletariado são imediatamente inevitáveis".
Além disso, em relação à citação supra do Manifesto Comunista, é de notar que a burguesia
produz não só os homens que a vão destruir, mas também as mulheres que "se mantêm
firmes". Assumimos, e a história há muito que o prova, que as mulheres também são
excelentes com armas na luta de libertação armada, nada menos que os homens (batalhão
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de mulheres revolucionárias na China). A uniformidade dos sexos, a solidariedade de classe
dos deveres e direitos comuns entre os sexos, desempenha o papel decisivo na luta de
classes (armada) e não a sua diferença. A posição das mulheres não é a mesma em todas as
culturas, mas com a espingarda revolucionária nas mãos, as mulheres de todo o mundo irão
elevar a sua posição, a sua luta armada irá contribuir para a sua emancipação.
A questão da luta armada específica do género não é a única questão. Existem também
diferenças entre os proletários de diferentes países, Estados, nações, etc. Os pontos
comuns dos proletários nos diferentes países, estados, nações, etc. desempenham o papel
decisivo na luta de classes (armada), sem ignorar a consideração correta das diferenças
dadas ou ocorridas de país para país. Para a revolução mundial não é decisivo que pessoas,
estados, nações tenham os melhores soldados revolucionários, o melhor Exército Vermelho,
etc., mas que neutralizem mutuamente as suas fraquezas e unam as suas melhores
qualidades contra o inimigo de classe comum. Há certamente combatentes que merecem um
lugar de honra, há certamente exércitos que lutam à frente do centro revolucionário mundial,
isto é meritório e exemplar, mas não é um privilégio mas apenas uma obrigação para com
todos os outros que também fizeram sacrifícios e deram o seu contributo. A luta armada do
proletariado mundial e dos povos revolucionários não aprofunda as diferenças existentes,
antes as reduz, porque se trata da libertação de todos, pela qual todos lutam por igual.
"O poder político vem do cano de uma arma", mas não exclusivamente e não em todas as
condições. Mesmo a mais forte contra-revolução internacional armada não pode garantir
para sempre o poder da burguesia mundial, porque mesmo com armas a legalidade social da
queda desta classe dominante não pode ser anulada, mas, quando muito, pode ser adiada
por um tempo limitado. Mesmo o poder do proletariado "saindo do cano da arma" não está
garantido em absoluto e em todas as circunstâncias, porque o crescimento do proletariado
na classe dominante está sujeito a leis sociais e económicas que não podem ser anuladas
nem ignoradas. Afinal de contas, os exércitos vermelhos foram derrotados ou transformados
novamente em exércitos negros, como a história do proletariado armado demonstrou
dolorosamente.
O ensinamento da Comuna de Paris não é apenas a necessidade de se armar, a ditadura do
próprio proletariado, mas que o armamento do proletariado deve continuar até à ditadura
mundial do proletariado, que a ditadura do proletariado está condenada ao fracasso se não
ultrapassar a fase do "socialismo num país", se se espalhar de um país para outro em todo o
mundo. E é precisamente para esse efeito que ainda não estão reunidas todas as condições
necessárias, embora tenham dado um enorme passo nesse sentido. A história tem mostrado
que é necessária toda uma etapa histórica intermédia entre "socialismo num país" e
"socialismo à escala mundial", que este processo de transformação não poderia ser
alcançado num único salto da Revolução de Outubro para a revolução mundial, que o
proletariado mundial ainda não era capaz deste salto imediato, que precisaria de um, mesmo
mais do que uma tentativa.
Acima de tudo, a experiência mostra que são necessárias muitas condições para que o
poder político do proletariado mundial saia "do cano da arma", o que primeiro tem de ser
cumprido. Assim, se lidarmos aqui especialmente com as regularidades do poder político
que vem "dos canos das armas", não devemos fazê-lo unilateralmente, mas devemos
sempre utilizar as armas militares em ligação com todas as outras armas de que o
proletariado mundial precisa, todos juntos, para poder vencer na revolução mundial. As
armas militares não fazem automaticamente parte de qualquer ordem social, mas apenas da
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ordem da sociedade de classes, que queremos e vamos abolir. O proletariado mundial não
pode contar apenas com armas militares para libertar o mundo do capitalismo e enveredar
pelo caminho do comunismo mundial.
Em suma: o proletariado revolucionário mundial organiza o seu ponto de vista militar sob o
seu ponto de vista político. Lenine sublinha no seu comentário a Clausewitz que "a política é
a mente, mas a guerra é apenas a ferramenta e não o contrário. Por conseguinte, existe
apenas a possibilidade de subordinar o ponto de vista militar ao político".
"A grande causa da substituição do trabalho não livre por trabalho para si próprio, por
trabalho organizado de acordo com o plano, a uma escala gigantesca e nacional (em certa
medida também à escala internacional, mundial), requer, para além de medidas "militares"
para suprimir a resistência dos exploradores, esforços de organização gigantescos por parte
do proletariado e dos camponeses pobres. O trabalho de organização está entrelaçado num
todo inseparável com a tarefa da implacável repressão militar dos escravos de ontem (os
capitalistas) e da máfia dos seus lacaios, os senhores intelectuais burgueses". (Lenine,
Volume 26, página 406).
Estes intelectuais burgueses pensam que o proletariado, os camponeses, as massas pobres
podem ser adequados para a revolução violenta, mas que são capazes de administrar o
Estado, de construir a nova sociedade, de colher e apropriar-se dos conhecimentos, da
educação, do "saber fazer", dos frutos da revolução, seria reservado apenas aos estratos
privilegiados das "classes superiores", pelo que, na sua opinião, o socialismo proletário
passaria legalmente para o socialismo burguês, para os seus próprios bolsos e referem-se à
gloriosa emergência e à história dolorosamente terminada do socialismo num país.
O proletariado mundial luta e a burguesia reconquista o seu poder através do revisionismo.
Assim, deixe a revolução socialista mundial puxar o carro para fora da lama, quando estiver
a correr novamente com os esforços das massas, as classes superiores "armar-se-ão"
novamente com a bandeira vermelha, sentar-se-ão na caixa de cocheiras e determinarão a
direção, irão escumar e, quando as conquistas da revolução forem provadas, conduzirão o
carro diretamente para a próxima poça de lama novamente para pedir uma vez mais ao
proletariado mundial para puxar o carro para fora da lama "pela última vez".
Este não é o caminho, meus senhores! Só então sairemos para sempre da lama e só depois
quando vos colocarmos à frente do nosso, do socialismo proletário! "Mas é precisamente
esta a força, é esta a vitalidade, é esta a invencibilidade da Revolução de Outubro de 1917,
que desperta estas qualidades, que rompe todas as velhas barreiras, que rompe os grilhões
podres, que conduz os trabalhadores na via da construção criativa independente de uma
nova vida" (Lenine, volume 26, página 408). Ninguém pode negar que os grilhões do
imperialismo mundial se tornaram cada vez mais podres desde a Revolução de Outubro de
1917, especialmente através da exaustiva resistência contra o socialismo na União Soviética
e na Albânia. Ninguém poderá ter dúvidas de que o proletariado mundial fortalecido terá
mais facilidade, a cada nova manhã, em quebrar os grilhões do imperialismo mundial e em
alcançar a vitória sobre ele!
Em resumo, pode dizer-se que na época da revolução proletária e da ditadura do
proletariado, os antagonismos de classe e com eles a luta armada das classes é
simplificada, que a guerra civil internacional é essencialmente travada entre as duas grandes
classes diretamente opostas, no decurso da qual as restantes classes degeneram e perecem
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ou se juntam a um ou outro campo. Desta forma, as complicações de alianças, etapas
intermediárias, compromissos, etc., associados às classes intermediárias também
desaparecem. Isto não significa que os processos de desenvolvimento da burguesia e do
proletariado se tenham tornado mais fáceis.
A polarização entre o proletariado mundial e a burguesia mundial não corre bem, sem luta de
contrários, não só para estas duas classes, mas também para as classes que se desintegram
entre elas. É a própria revolução mundial, através da qual a polarização das classes se torna
dominante e as classes se separam mais fortemente umas das outras a fim de se chocarem
com todas as armas mais afiadas. A polarização de classes dá aos proletários de cada país a
vantagem de poderem distinguir mais claramente na frente de classe internacional entre
amigos e inimigos, mesmo para além das suas próprias fronteiras nacionais. O revisionista
de cada país, que se esconde atrás da nova frente de classe internacional, é desmascarado
ainda mais facilmente como neo-revisionista.
Sabemos que a burguesia nunca rege na sua totalidade, que há imigração de outras classes,
que há divisões no seio da burguesia. Do mesmo modo, o proletariado tem de lutar contra a
imigração de outras classes e, sobretudo, contra o desenvolvimento da aristocracia
operária, que está em aliança com partes da pequena burguesia intelectual e que dá ao
proletariado dificuldades também e sobretudo na liderança da luta armada. Há desertores em
ambos os lados. Acontece que um "pistoleiro" desiste da espingarda esquerda para pegar a
espingarda direita na mão e vice-versa. Há forças armadas da pequena burguesia e da
burguesia, que se posicionam atrás das barricadas do proletariado e lutam heroicamente, e
há proletários que continuam a trabalhar silenciosamente durante a revolução (Engels disse,
"como é sabido, não há revolução com trabalhadores bem empregados" (ibidem, página 128)
ou os proletários lumpen, que derrubam as barricadas do proletariado industrial
revolucionário por alguns cêntimos dos bolsos da contra-revolução e protegem a
propriedade da burguesia das garras do proletariado revolucionário com a arma - que
provavelmente roubam aos proletários e depois vendem à burguesia - para terem uns bons
dias com os assassínios por contrato.
O lumpen proletariado pode ser comprado sem bater uma pálpebra, como todos sabemos,
para assassinar o proletariado insurreto nas suas costas por uma sanduíche e um ovo.
"Cada cidadão filisteu que foi colocado do lado de fora da porta com uma barricada correu
diretamente para a Câmara Municipal e obteve uma contra-ordem. (...) As ordens mais
contraditórias frustraram-se mutuamente e foi apenas neste ponto que a maioria destas
ordens concordou que aumentavam a confusão acolhedora e impediam qualquer passo
enérgico. O proletariado foi assim completamente afastado do movimento e, após alguns
dias, os grandes burgueses e pequenos burgueses atingiram o seu objetivo de tornar os
trabalhadores tão indiferentes quanto possível. (...) Os vigilantes, finalmente, aqui
reacionários desde o início e diretamente estabelecidos para oprimir os trabalhadores,
declararam-se neutros e quiseram apenas proteger os seus bens...trabalhadores
desorganizados, mal-armados, quase sem líder e traídos nas suas costas por aqueles que
lhes tinham dado as armas nas mãos" (Engels, MEW, Volume 7, páginas 126-130).
Imaginem como seria à escala internacional, o que Engels descreveu aqui e como seria
complicado para o proletariado mundial ganhar a sua liderança na luta armada contra todos
os inimigos escondidos ou afirmar-se contra os vacilantes e traidores, burgueses nacionais
que apunhalam nas costas os combatentes da libertação e se vendem aos imperialistas. A
centralização dos laços entre os insurgentes nos diferentes países é, portanto,
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absolutamente a A&O na guerra civil internacional pelas possibilidades de vitória, pela
eliminação da traição, pela expansão da luta, pela defesa dos territórios conquistados, etc.,
etc. Só quando as cidadelas estão nas mãos dos povos, o proletariado mundial pode fazer a
diferença com a arma nas suas mãos. "E este caso só pode ocorrer ou quando a força militar
é aterrorizada e desprovida de cabeça por acontecimentos externos violentos ou quando os
militares se declaram total ou parcialmente a favor do movimento. Em qualquer outro caso,
perde-se uma revolta (...) desde o início" (Engels, MEW, ibid.).
Com o slogan correto: "Só o agarrar das massas à espingarda cria socialismo", é, portanto,
só e só por si, uma ilusão e um arrebatamento. Para o correto desenvolvimento da luta de
classes armadas, é importante evitar a unilateralidade militar. Recorre-se às armas, à
violência revolucionária, ignorando todas as outras formas de luta de classes, enfatizando a
questão do armamento e deixando de lado as outras questões. A unilateralidade da luta
militar é incompatível com a dialética materialista. Através do uso unilateral de armas, elas
tornam-se metafísicas. Embora o armamento e o desarmamento sejam a expressão máxima
das forças materiais de medição das classes, a luta de classes é medida não só material mas
também moralmente, ideologicamente, etc., etc. - no sentido da dialética e do materialismo
histórico.
Para conquistar o poder político e construir o socialismo, os slogans da luta armada não são
suficientes. Há massas que têm sido agitadas pela burguesia, massacradas pelos motins
dos trabalhadores armados. Sabe-se, evidentemente, que as revoltas dos trabalhadores
acabaram tragicamente, de uma forma ou de outra. Em primeiro lugar, não é possível sem a
liderança das massas pelo proletariado e pelo seu partido e, em segundo lugar, além disso,
o domínio das massas não conduz automática e diretamente ao socialismo na luta de
libertação nacional contra o imperialismo.
Em parte alguma e em momento algum podem ser aplicados slogans como uma panaceia
em todas as situações e em todas as circunstâncias. Quem quer que o faça é um aventureiro
e sectário! (Mas a classe trabalhadora no poder pode forçar as outras classes a defender a
ditadura do proletariado com armas na mão, e fê-lo quando as circunstâncias o exigiam
[guerra civil russa]).
Os revisionistas gostavam frequentemente de nos difamar como "dogmáticos" porque nos
acusavam de uma falsa, unilateral e absoluta aplicação do slogan correto: "Só o domínio das
massas sobre a arma pode criar socialismo" - arrancado da relação da situação
revolucionária em amadurecimento. "Que palavra tão conveniente: 'dogma'! Basta desfigurar
um pouco a teoria do adversário, para cobrir essa desfiguração com o fantoche do 'dogma' e a loja está pronta" (Lenine, Volume 6, página 189). Todo o trabalhador consciente da classe
intermédia sabe que mesmo os gritos mais altos não podem pôr em prática um slogan se
ainda não forem dadas as necessárias condições prévias objetivas e subjetivas da situação
revolucionária. É claro que os revisionistas também o sabem, mas precisamente porque se
opõem a que façamos propaganda do comunismo entre os trabalhadores e apontemos a
necessidade da violência revolucionária em distinção do caminho pacífico para o socialismo
- por exemplo, com este slogan revolucionário - usam a acusação de sectarismo não para
defender o marxismo-leninismo contra o sectarismo, mas para questionar fundamentalmente
a verdade deste slogan e até mesmo para o rejeitar, em princípio, como o caminho errado
para o socialismo.
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Esta é precisamente a traição dos revisionistas contra o marxismo-leninismo na questão do
armamento do proletariado. Para dissuadir os trabalhadores da ideia de se armarem e,
finalmente, de se armarem a si próprios, esta é precisamente a tarefa que a burguesia deu
aos revisionistas para impedir a revolução. Mas o que dizem os neo-revisionistas sobre o
armamento do proletariado?
Há neo-revisionistas que, por exemplo, "atacam" o velho renegado Kautsky, segundo o qual
as armas durante uma revolução ou revolta são reconhecidamente "inevitáveis, mas..."
depois - por favor - têm de ser devolvidas ["A primeira característica de cada contrarevolução é o desarmamento dos trabalhadores e dos soldados revolucionários", (Estaline,
Volume 3, página 105). "Para a burguesia ao leme do Estado, o primeiro mandamento foi,
portanto, o desarmamento dos trabalhadores. Portanto, após cada revolução ganha pelos
trabalhadores, uma nova luta que termina com a derrota dos trabalhadores" (MEW, Engels,
Volume 22, página 190)]. Eles também reconhecem a "necessidade" da proteção da ditadura
do proletariado por um Exército Vermelho, mas com isso entendem algo muito diferente de
nós, marxistas-leninistas.
Pois o que os neo-revisionistas escondem por trás da crítica de Lenine ao velho Kautskismo
é a restauração armada do revisionismo. Só por esta razão, eles sentem-se obrigados a
substituir o velho Kautskismo pelo neo-Kautskismo, o que significa nada mais do que
reconhecer o armamento como um instrumento para manter ou recuperar o revisionismo no
poder, com o qual os neo-revisionistas tentam salvar o Kautskismo e, assim, em última
análise, salvar a burguesia. Assim, a burguesia teria resolvido a questão do desarmamento
dos trabalhadores após a revolução, tendo à sua disposição um exército revisionista para
proteger o socialismo burguês, a ditadura da burguesia e para salvar o capitalismo um
pouco antes da sua queda. É por esta razão que a burguesia precisa do neo-revisionismo,
precisa dos neo-revisionistas na luta contra os marxistas-leninistas. Esta é a tarefa
consequente para nós, marxistas-leninistas, de impedir que os neo-revisionistas ponham
armas nas mãos da burguesia ou a nossa tarefa de desarmar os revisionistas, que devemos
esmagar os seus exércitos e organizações militares.
Isto inclui que nunca devemos permitir que os revisionistas participem na nossa luta
armada, que também nunca deve haver uma frente unida com os revisionistas em termos
militares, porque eles são anti-revisionistas, socialistas, anti-imperialistas, antifascistas, etc.,
etc., por palavras apenas para nos apanharem a nós, marxistas-leninistas. Isto não passa de
uma tática de desarmamento da burguesia. Os revisionistas no seu conjunto nunca dirigem
as suas armas contra a burguesia, mas sempre contra o proletariado, mesmo que tentem
encobri-lo com todo o tipo de enganos, com "provas de confiança". Esta é uma questão de
princípio de importância crucial. Entre o marxismo-leninismo e o neo-revisionismo existe
não só uma linha de demarcação ideológica, mas também uma linha de demarcação armada,
onde não se dispara com caixas de palavras vazias e cartuchos em branco, mas com
munições vivas - quem não estiver pronto para terminar este passo consequente, quem
estiver meio fraco na luta contra o neo-revisionismo, acabará - quando a situação se tornar
difícil - no campo da burguesia e depois ficará no nosso Vesier.
Os neo-revisionistas sabem que não conseguiriam pôr um pé no chão nas fileiras do
movimento anti-revisionista, marxista-leninista, se atacassem abertamente - como os
revisionistas modernos do seu tempo - o princípio da revolução armada e socialista e o
substituíssem pela sua "transição pacífica" para o socialismo. Devem, portanto, agir
disfarçadamente, ou seja, teriam de utilizar o princípio da revolução socialista armada como
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uma máscara anti-revisionista para não revelar abertamente os seus verdadeiros esforços
revisionistas de prevenção. O revisionismo, que utiliza os princípios do marxismo-leninismo
como máscara anti-revisionista, nada mais é do que NEO-REVISIONISMO = anti-revisionismo
nas palavras e revisionismo nos atos! Mas como irão os neo-revisionistas conseguir
enganar-nos na questão fundamental do armamento? Muito simplesmente, os neorevisionistas colocam sempre a cunha da divisão onde nós, marxistas-leninistas, não vemos
claramente através das próprias condições alteradas, ou onde surgem divergências de
opinião em nós sobre a questão da revolução socialista armada, onde a nossa linha de
demarcação anti-revisionista sobre esta ou aquela questão se torna frágil e obsoleta.
A antiga linha de demarcação pode ter sido útil contra os revisionistas modernos, mas por
que razão nos surpreendemos que hoje em dia os revisionistas ainda possam entrar ou
permanecer nas nossas organizações marxistas-leninistas para se infiltrarem e dividirem
ainda mais, para nos incapacitarem ainda mais do interior, para impedir ainda mais a nossa
unificação urgentemente necessária? Não conseguimos, pura e simplesmente, elevar
permanentemente a linha de demarcação anti-revisionista, porque nos sentimos demasiado
seguros dos revisionistas (não só) na questão da revolução socialista armada, porque nos
faltou vigilância, porque não pensámos até ao fim nesta questão, porque tornámos a
resposta anti-revisionista à questão armada demasiado simples, porque a adesão a
doutrinas anti-revisionistas ultrapassadas se torna dogmática se não modificarmos essas
doutrinas nas condições em mudança.
E a luta anti-revisionista mudou certamente - especialmente desde a morte do camarada
Enver Hoxha. Hoje não basta simplesmente "reconhecer" a revolução socialista armada num
país capitalista como um princípio, se deixarmos de fora o mais importante - a revolução
socialista mundial. Se nós, marxistas-leninistas, especialmente na era da globalização,
falamos da revolução proletária mundial, mas do seu armamento, que é necessário em
princípio e na prática Se nos mantivermos em silêncio, permitimos que os revisionistas
neguem e ataquem esta questão - atenção, não do ponto de vista do revisionismo moderno,
mas do ponto de vista "marxista-leninista" da revolução socialista armada de um país! Quem
nega a revolução mundial armada em palavras e atos, quem a suprime da agenda, por assim
dizer, como pode - por favor - na realidade ser a favor da revolução socialista armada num
país, por muito veementemente que defenda este slogan? Mas no momento em que o
movimento marxista-leninista se unir sobre esta questão, no momento em que afirmar, por
palavras e atos, em total acordo e unidade, a necessidade da revolução mundial socialista
armada, afirmará também a necessidade da elaboração de uma nova teoria militar marxistaleninista internacional, reconhecer e concordar com a elaboração de uma estratégia e tática
militar da revolução proletária mundial, convencerá o proletariado mundial da necessidade
do seu armamento internacional organizado e centralizado através da agitação e
propaganda, mobilizará as massas em conformidade e prepará-las-á para o armamento,
primeiro teoricamente e, por fim, na prática, e conduzi-las-á finalmente. Então, nenhum neorevisionista se pode erguer nas nossas fileiras para negar esta questão em princípio "do
ponto de vista marxista-leninista".
Ou são então a favor da revolução socialista mundial armada ou contra ela. Para nós
marxistas-leninistas, não pode haver e não haverá nada entre nós, e assim teríamos
restabelecido fundamentalmente a nossa linha de demarcação contra o revisionismo na
questão do armamento! Se forem contra, se os expulsarmos das nossas fileiras, como é
óbvio e por todos os meios, terão de lutar a partir do exterior contra o nosso ponto de vista
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correto no futuro. O revisionismo é mais útil para a burguesia internamente (revisionismo
disfarçado) do que para a burguesia externamente (revisionismo aberto). Assim, depois dos
neo-revisionistas terem sido forçados a atacar-nos do exterior e já não do interior; depois de
termos arrancado a sua máscara anti-revisionista; depois de não só os marxistas-leninistas,
mas também as massas verem através do verdadeiro significado e finalidade desse "antirevisionismo" (disfarçado) com que a burguesia se mascara contra o proletariado mundial e
nós, marxistas-leninistas; quando todos compreenderam a diferença entre o "antirevisionismo" burguês e o anti-revisionismo proletário, que só pode haver um, o verdadeiro
anti-revisionismo, o anti-revisionismo marxista-leninista, já ganhámos uma vitória decisiva
contra os neo-revisionistas e, portanto, contra a burguesia nas nossas fileiras - e é
precisamente com esta vitória que nós, marxistas-leninistas, estamos hoje preocupados.
Aliás, esta abordagem tática deve ser aplicada em todas as questões de princípio contra o
neo-revisionismo. Em termos militares, devemos seguir a tática de expulsar o inimigo
camuflado das nossas trincheiras para o colocarmos diante das nossas armas e o tornarmos
inofensivo, antes que ele consiga reaparecer à noite numa das nossas outras trincheiras
com melhor camuflagem, a fim de causar mais problemas.
Muito bem, relativamente à questão da revolução socialista armada, lutámos com êxito
contra os revisionistas modernos na altura, mas de que nos serve esta luta se os neorevisionistas conseguem reconhecer o princípio armado por palavras, penetrar nas nossas
fileiras e, finalmente, desarmar-nos praticamente no momento mais adequado? É
precisamente aqui que devemos prosseguir a luta de princípio contra o revisionismo e isso
significa, acima de tudo: temos de atacar os centros de poder do revisionismo de que o neorevisionismo se alimenta.
Devemos, por exemplo, liderar uma luta de princípios pela destruição armada dos
revisionistas, dos social fascistas e dos sociais imperialistas ainda no poder e dar toda a
ajuda - incluindo a ajuda armada internacional - à classe trabalhadora e aos povos que ainda
hoje são dominados pelos revisionistas, para que essas cliques traidoras sejam derrubados
e para que a bandeira da revolução e do socialismo seja hasteada. Isto não só facilita a
nossa luta contra o neo-revisionismo, como é a condição prévia para a luta vitoriosa contra
os revisionistas das nossas próprias fileiras; esta é a única linha correta do Movimento
Mundial Marxista-Leninista para continuar a sua luta contra o revisionismo.
Para que as armas possam um dia aterrar no monte de estrume da história, o proletariado
mundial deve primeiro armar-se para poder desarmar de todo a burguesia mundial. Sem
armar o proletariado mundial, não há desarmamento do imperialismo mundial. Se finalmente
for desarmado, então não se deve pendurar as armas até que o último perigo de restauração
do capitalismo seja eliminado - à escala mundial, é claro.
Nós, marxistas-leninistas, somos a favor da fragmentação das armas contra-revolucionárias,
mas não das nossas próprias armas. Centralização do armamento do proletariado mundial esse é o nosso slogan. A forma como é organizado em pormenor não é importante aqui.
Todos os marxistas-leninistas sabem que qualquer fornecimento de armas aos
trabalhadores requer uma conspiração duplamente rigorosa e o fornecimento internacional
de armas requer pelo menos dez vezes mais conspiração do que qualquer outra tarefa
conspiratória. Negligenciar ou ignorar esta conspiração perante os revisionistas seria
suicídio e nada mais seria do que anunciar o fornecimento de armas diretamente ao público.
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"Dizemos: Armar o proletariado com o objetivo de derrotar, expropriar e desarmar a
burguesia - esta é a única tática possível, a tática revolucionária preparada, fundada e
ensinada por todo o desenvolvimento objetivo do militarismo capitalista. Só depois do
proletariado ter desarmado a burguesia pode, sem trair a sua tarefa histórica mundial, atirar
as suas armas ao ferro velho, o que certamente fará então - mas não mais cedo". (Lenine,
Werke, Volume 23, página 76).
Lenin atribuiu a vitória "rápida" e "fácil" da Revolução de Outubro ao armamento "rápido" do
proletariado e ao desarmamento "fácil" da burguesia pela situação de guerra prolongada:
"Na Rússia, a revolução poderia ser levada a cabo tão rapidamente porque prosseguiu
durante a guerra. Durante a guerra, dezenas de milhões de trabalhadores e camponeses
russos deitaram as mãos às armas e contra tal força a burguesia e os oficiais ficaram
impotentes. Nos dias de Outubro, fomos ameaçados de utilizar tropas contra Petrogrado.
Recebemos dezenas de milhares de telegramas de todas as secções da frente dizendo:
marcharemos contra vós e varrer-vos-emos. Pensámos: vamos experimentar, e quando os
delegados vinham de cada exército, uma conversa de meia hora com eles era suficiente, e
afinal os soldados eram por nós - os oficiais tinham de manter a boca fechada. As tentativas
de resistência, a conspiração dos Yudenich, Kolchak e Denekin - que vieram mais tarde,
quando o exército foi desmobilizado. Foi por isso que a revolução foi capaz de vencer tão
rapidamente na Rússia. O povo estava armado [...equipado pelo inimigo de classe para a
guerra em conjunto eram tanto os trabalhadores como os camponeses, e o armamento do
povo não tinha de ser organizado pelo partido primeiro, o partido assim já encontrou as
condições de armamento - nota do autor - igualmente a ênfase]. Os trabalhadores e os
camponeses eram como um só homem para nós. (Lenine, Vol. 31, página 300, edição alemã).
Nos países imperialistas, as condições para armar o povo e conquistar o poder do
proletariado através da revolução socialista pareciam muito mais difíceis do que na Rússia,
e Lenine justificou-o em Outubro de 1920, ou seja, após a supressão da Revolução de
Novembro na Alemanha:
"Na Europa, porém, a guerra acabou. Os exércitos estão desmobilizados. Os soldados foram
para casa. Os trabalhadores e os camponeses são desarmados. Aí, as coisas estão agora a
avançar lentamente, mas estão a avançar. Assim que a burguesia internacional nos ataca, os
seus próprios trabalhadores caem nos seus braços" (Lenine, ibid., p. 300).
A questão da organização do levantamento de Hamburgo pelo partido em 1923, apesar do
apoio da União Soviética e do Comintern, sem o armamento de todo o povo, que já estava
comparativamente em vigor na Rússia durante a guerra, ensinou-nos como era difícil, para
além dos outros fatores que levaram à sua derrota (por exemplo, o facto de não ter sido
possível organizar a revolta de Hamburgo pelo partido), o que levou à sua derrota (por
exemplo, a KPD não tinha a qualidade do partido russo dos bolcheviques, o oportunismo era
um obstáculo, a burguesia estava melhor organizada e melhor equipada do que na Rússia, a
consciência revolucionária da classe trabalhadora ainda não estava ao nível que estava na
Rússia revolucionária, etc. ).
A revolução socialista começa com a ditadura do proletariado, com a tomada do poder do
proletariado. "Mas isto significa que enquanto a burguesia não for completamente derrotada,
enquanto a sua riqueza não tiver sido apreendida, o proletariado deve necessariamente ter
poder militar, deve necessariamente ter a sua "guarda proletária", com cuja ajuda irá repelir
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os ataques contra-revolucionários da burguesia moribunda, tal como fez com o proletariado
parisiense durante a comuna" (Estaline, Volume 1, página 301). Realizar a expropriação
económica da burguesia de um país e, consequentemente, de toda a burguesia mundial
através da expropriação de armas, é a única via para o socialismo. E quanto mais os
proletários de todos os países se unirem, quanto mais profundamente forem quebradas as
barreiras nacionais entre eles, tanto mais forte será o partido do proletariado em cada país e,
portanto, a sua unificação, a Internacional Comunista, quanto mais a organização do
proletariado numa classe indivisível do proletariado mundial for facilitada, tanto mais rápido
será o armamento mundial do proletariado de todos os países e um exército de
trabalhadores internacional e centralizado.
Lenine liderou uma luta contra a ideologia oportunista do desarmamento, luta pequenoburguesa contra o militarismo e disse:
"O principal erro da exigência de desarmamento é também o facto de contornar todas as
questões concretas da revolução. Ou serão os defensores do desarmamento de um novo
tipo de revolução desarmada?” (ibid., página 80).
"O desejo dos pequenos Estados de se afastarem das grandes lutas mundiais, de
explorarem uma possível posição de monopólio para serem estritamente passivos - este é o
ambiente social objetivo que pode assegurar um certo sucesso e a difusão da ideia de
desarmamento em alguns pequenos Estados [ou Estados que enfrentam a hegemonia das
superpotências]. É claro que tais aspirações são ilusórias e reacionárias, o imperialismo
envolverá de qualquer modo os pequenos Estados no vórtice da economia mundial e da
política mundial. (...) Objetivamente, o desarmamento é o mais nacional, o programa
especificamente nacional dos pequenos Estados, e não um programa internacional de
democracia social revolucionária internacional" (Lenine, Volume 23, páginas 82 e 83).
Lenin via antes a luta das pequenas nações pela sua liberdade nacional, independência e
autodeterminação como um bacilo revolucionário mundial:
"A dialética da história é tal que as pequenas nações, que são impotentes como fator
independente na luta contra o imperialismo, desempenham o papel de um dos fermentos,
um dos bacilos que ajudam o verdadeiro adversário do imperialismo, o proletariado
socialista, a emergir" (Lenine, Vol. 22, página 366).
No que diz respeito à questão da revolta provocada como instrumento de contra-revolução
contra o proletariado, há inúmeros exemplos na história dos quais o proletariado mundial
tirará importantes conclusões. Portanto, nem todas as revoltas são revolucionárias. Que a
ação preventiva da contra-revolução, para desarmar prematuramente os trabalhadores
armados na situação de perigo agudo das classes dominantes, se tornou ela própria um
rastilho no barril de pólvora e quase provocou a revolta dos trabalhadores armados, ficou
patente quando a paz foi alcançada após a capitulação de Paris. A ordem das classes
dirigentes para desarmar o proletariado falhou. "Em 30 de março, a comuna aboliu o
alistamento e o exército permanente e declarou a Guarda Nacional, que deveria incluir todos
os cidadãos armados, como única potência armada" (Engels, MEW, Volume 22, página 193)
"A tempestade se aproxima. Não há necessidade de entrar em conflito com as armas. É
necessário preparar as armas" (Lenine, Volume 12, página 110).
De tudo isto é claro:
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"Para assegurar a revolução socialista, para a defender dos inimigos internos e externos,
para ajudar as outras fações nacionais do proletariado em luta, etc., é necessário o pleno
desarmamento da burguesia e dos seus agentes e o armamento geral do proletariado. (...) O
método básico de luta é a ação em massa do proletariado até à luta aberta com a arma na
mão contra o poder estatal do capital" (sentenças 5 e 7 da Plataforma do Comintern,
"Objetivos e Táticas", carta de convite para participar no Primeiro Congresso do Comintern;
24. 1. 1919).

Manifestações, greves e greves gerais
Manifestações e comícios
Em manifestações e comícios, os trabalhadores levam as suas reivindicações e a luta pela
implementação das suas reivindicações para as ruas, estão ansiosos por demonstrar
publicamente o seu grande número, poder, consciência de classe e determinação. "É
tempo", disse Lenine, "de enfatizar e trazer à tona as caraterísticas das manifestações dos
trabalhadores que os aproximam cada vez mais da verdadeira luta aberta pela liberdade"
(Lenine, Volume 8, página 20).
Com a rua, o proletariado começa a conquistar o seu poder. "A inevitável saída dos
trabalhadores para a rua, ainda que apenas para informar colegas desinformados sobre a
greve, transforma-se numa manifestação política com canções e discursos revolucionários
(...). A greve de massas transforma-se numa mobilização em massa dos combatentes pela
verdadeira liberdade" (Lenine, Volume 9, página 346). E Lenine esboça em poucas palavras
como o trabalhador ganha a rua e a transforma numa ampla estrada de libertação do exército
de todos os trabalhadores:
"Em breve chegará o dia em que o povo trabalhador das cidades não só se levantará para ir
pelas ruas gritando, como se levantará para a tremenda luta final, em que os trabalhadores
dirão como um homem: "Cairemos na luta ou ganharemos a liberdade", em que milhares de
novos combatentes, ainda mais determinados, tomarão o lugar de centenas dos que
morreram e caíram na luta. Os camponeses também se erguerão, se erguerão em toda a
Rússia e virão em auxílio dos trabalhadores das cidades, lutarão até ao fim pela liberdade
dos trabalhadores e dos camponeses. Nenhum regimento de czares será então capaz de se
manter de pé. A vitória estará do lado do povo trabalhador e a classe trabalhadora tomará o
amplo caminho do exército para libertar todos os trabalhadores de toda a opressão, a classe
trabalhadora fará uso da liberdade para lutar pelo socialismo" (Lenine, Volume 6, página
427).
Lenin respondeu à carta de um estudante da Universidade de São Petersburgo por ocasião
do editorial "O que fazer?" publicado em Iskra da seguinte forma:
"Parece-nos que o autor da carta subestima o lado organizativo das manifestações. Fizemos
muito pouco sobre este ponto mais importante, e é necessário usar as nossas forças em
primeiro lugar e acima de tudo para a organização. Enquanto não tivermos soldado
firmemente organizações revolucionárias capazes de marchar com algumas tropas de
pessoas selecionadas e assim liderar uma manifestação de todos os lados, o fracasso é
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inevitável. Mas se tal organização for formada e consolidada no decurso do próprio trabalho,
através de repetidas experiências, então ela (e só ela) será capaz de resolver a questão de
quando e como se armar, quando e como usar armas.
Esta organização terá um trabalho sério a fazer para acelerar a "velocidade de mobilização"
(um facto muito importante que o autor da carta salientou com razão), aumentar o número de
manifestantes ativos, formar os comissários de bordo, alargar a agitação entre as massas,
atrair a "multidão de curiosos" para participar "na ação" e "seduzir" as tropas. Precisamente
porque um passo como a transição para a luta armada de rua é 'brusco' e porque é
'inevitável mais cedo ou mais tarde', só pode e deve ser transformado numa forte
organização revolucionária que lidera diretamente o movimento" (Lenine, Volume 6, página
254).
Em 1903 Lenine escreveu um projeto de resolução para o II. Congresso do Partido do
POSDR, que declarou:
"O Congresso do Partido considera a organização de manifestações públicas contra a
autocracia como um meio extremamente importante de educação política para as massas
trabalhadoras. Em primeiro lugar, o congresso do partido recomenda que as manifestações
se realizem, em particular, em momentos e condições em que um ultraje czarista tenha
suscitado um sentimento de indignação em sectores particularmente amplos da população;
em segundo lugar, dirigir os esforços principalmente para incentivar a participação de
amplas massas populares nas manifestações e assegurar que as manifestações sejam
organizadas da melhor forma possível, tanto em termos da sua preparação como do serviço
dos marechais durante as próprias manifestações e da gestão dos contra-ataques militares e
policiais pelos manifestantes; em terceiro lugar, começar a preparar as manifestações
armadas, seguindo rigorosamente as instruções do Comité Central a este respeito. O
Congresso recomenda ainda que todos os comités e outras organizações partidárias
discutam a preparação da insurreição armada de todas as partes e façam todos os esforços
para difundir entre as massas trabalhadoras a convicção de que a insurreição é necessária e
inevitável. O Congresso do Partido confia exclusiva e completamente ao CC as medidas
práticas que podem ser tomadas agora para preparar a revolta" (Lenine, Volume 6, página
467). O facto de Lenine ter incluído aqui a preparação da revolta num projeto de resolução
sobre as manifestações mostra a especial importância que atribuía às manifestações para a
revolta. A Revolução de Outubro confirmou plenamente esta importância da manifestação.
Lenine examinou o caráter diferente das manifestações e as suas diferentes formas. Ele
distinguiu vários tipos de demonstrações, mais altas e mais baixas. O tipo mais elevado foi o
das manifestações de massas transnacionais (armadas) que conduziram à abertura do
movimento revolucionário popular e que acabaram por conduzir à insurreição armada. Da
manifestação de rua à luta armada de rua, Lenine seguiu uma linha direta de táticas
bolcheviques. (A forma de luta da atual guerrilha urbana será discutida em pormenor noutro
ponto do capítulo "Guerra Civil").
As manifestações são, pois, sem dúvida, uma ciência séria, uma forma de luta de classes,
uma ação e combate organizados e, sobretudo, nas suas formas violentas, militantes,
ilegais, etc. O seu desenvolvimento e expansão - e, portanto, parte integrante da ciência
militar marxista-leninista - tornou-se mais do que claro a partir das breves citações de
Lenine sobre manifestações. Os marxistas-leninistas, em particular, colocaram-se a tarefa de
tomar a dianteira em manifestações espontâneas e de as transformar em manifestações
políticas, explorando-as para os objetivos do comunismo, a fim de, um dia, desenvolverem
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força e capacidade suficientes para, de forma autónoma, fazerem as suas próprias
manifestações.
A questão da internacionalização das manifestações é, no sentido mais amplo, uma questão
de abordagem da revolução mundial proletária e socialista, uma forma de luta que o
proletariado mundial na sua totalidade pode e irá utilizar de muitas formas no crescente grau
de globalização. Através do seu conteúdo globalizado, a forma de luta da manifestação
recebe uma nova forma histórica globalizada, uma forma qualitativamente mais elevada, que
se desenvolverá inevitavelmente no decurso futuro da luta de classes internacional.
Manifestações, comícios e ações, ocupações de fábricas até aos sangrentos confrontos com
a polícia e o exército do Estado capitalista não são "descarregamento de emoções", mas
resultado e expressão concreta da crescente consciência de classe política da classe
trabalhadora e das outras massas exploradas, do agravamento das contradições entre
capital e trabalho em todo o mundo e da profunda crise em que se encontra o capitalismo
mundial. Nos séculos de história das manifestações como uma forma especial de luta, o seu
conteúdo mudou muitas vezes. As manifestações revolucionárias são geralmente proibidas
pelo inimigo de classe, utilizadas para fins de identificação, demagogicamente difamadas,
violentamente desmanteladas, são organizadas contra demonstrações, etc. As medidas
contra-revolucionárias contra as manifestações revolucionárias são tão diversas como
numerosas. A separação entre as manifestações "boas, pacíficas" e "más, violentas" é bem
conhecida (embora nem todas as manifestações violentas sejam ao mesmo tempo uma
manifestação revolucionária, porque: - o que se aplica à violência em geral e já foi descrito
neste manual, também se aplica em particular à violência nas manifestações!) Acima de
tudo, a classe inimiga sempre tentou, com mais ou menos sucesso, abusar das
manifestações e comícios para manter o poder da classe burguesa, na medida em que a
burguesia se apodera da liderança organizada dessas manifestações e tenta direcioná-las
para canais pacíficos, para lhes retirar o seu conteúdo revolucionário e para se infiltrar
nelas, até mesmo para as apresentar como "prova de tolerância e de uma "democracia forte
e funcional" ou para organizar contra-demonstrações. Em suma, as manifestações foram e
são também utilizadas como uma concha, parte integrante de um estado capitalista
operacional de opressão e exploração.
As manifestações refletem a luta de classes numa sociedade como num espelho e
"demonstram" para nós não só o poderoso peso desta ou daquela classe, a participação
desta ou daquela classe ou a capacidade das classes para formar alianças, a sua relação
umas com as outras e umas contra as outras, mas também são significativas para o grau de
maturidade política, para o grau de consciência de classe e de independência ou expressão
de uma determinada fase em que a luta de classes se encontra, até que ponto, a classe
trabalhadora está pronta para aparecer. É necessário seguir e analisar a forma específica e
os meios utilizados no desenvolvimento das manifestações, para delas retirar conclusões, a
fim de prever, na medida do possível, a sua evolução. Se alguém é demasiado fraco para
montar a sua própria demonstração, tem de ser claro quanto aos benefícios de participar
nesta ou naquela demonstração e como participar ou não participar, como influenciar ou não
os participantes. Todas estas questões são bastante complicadas de resolver e exigem uma
certa experiência e conhecimentos, mas que não podem ser aqui discutidas em pormenor.
Por vezes, a manifestação e a contra demonstração enfrentam-se e ainda mais flagrantes
são provocações tangíveis, confrontos (violentos) de diferentes grupos participantes numa
manifestação, a luta pelo chefe da manifestação, a rota da manifestação, o comício final e a
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luta pela liderança da manifestação, a gestão, etc., etc. Esta luta assume caraterísticas mais
ou menos acentuadas no período que antecede a preparação, por exemplo, quando se trata
de saber quais as organizações que participam como aliadas e quais as que são excluídas
como adversárias, como são mobilizadas para a manifestação, quais os apelos e folhetos
que são escritos, quem pode falar, por que ordem as organizações participantes devem ser
colocadas, etc., etc. Tudo isto exige grande experiência e domínio das capacidades táticas,
persuasão, negociação e assertividade, etc. Se alguém quiser organizar uma boa
demonstração, uma demonstração de caráter de massa, a organização deve treinar e educar
minuciosamente o seu pessoal, devem unir firmemente as suas fileiras, uma boa estratégia e
tática são necessárias para combinar a máxima unificação de todas as forças progressistas
com a máxima força de princípios, desenvolvendo a força máxima para minimizar a
influência do adversário na demonstração. As manifestações são uma questão de luta pela
maior influência política possível e, não menos importante, uma questão de poder político ou
de continuação dessa luta por meios violentos - por outras palavras, até às manifestações,
inclusive, em que a solução da questão militar surge em primeiro plano. A história das
manifestações mostra, por exemplo, como a luta pelo poder entre a burguesia e o
proletariado, entre fascistas e comunistas, foi levada a cabo de forma sangrenta nas ruas,
onde a polícia protegeu os fascistas ou os fascistas utilizaram o aparelho de Estado para
esmagar com sangue as manifestações dos trabalhadores, seja com a polícia, seja com os
militares ou ambos; onde a organização da proteção das manifestações do proletariado pelo
seu partido foi proibida e violentamente eliminada, onde a liberdade de manifestação dos
trabalhadores é brutalmente eliminada assim que o proletariado treme às portas do poder.
Mas a história das manifestações mostra também o refluxo do movimento no decurso do
processo de desintegração parasitária da sociedade capitalista, quando as manifestações
"diminuem" e "morrem", por assim dizer, por si mesmas, quando as massas sentem
temporariamente dúvidas sobre a capacidade das manifestações para se afirmarem, quando
as classes já não lhes despertam atenção ou importância suficientes para fazer cumprir esta
ou aquela exigência ou para expressar esta ou aquela indignação, para protestar contra esta
ou aquela reclamação, escândalo e contra a interferência cada vez mais profunda nas suas
condições de vida. Isto não significa que a manifestação tenha perdido a sua importância
como forma de luta, que possamos renunciar a esta forma de luta e deixá-la aos nossos
inimigos de classe como instrumento ou que não desenvolvamos novas formas de
manifestação:
"As manifestações são uma coisa excelente, mas só se não tivermos melhores meios de
ação" (MEW, Engels, Volume 22, página 404).
Certamente que Engels não se refere aqui a ações dos anarquistas com o objetivo de
"incitar" e "despertar" os manifestantes, para desta forma "incutir força revolucionária nas
forças vacilantes, desencorajadas, abaladas pelo triste resultado de muitas manifestações".
Este é o meio de ação frequentemente observado e caraterístico dos anarquistas nas
manifestações, a fim de impor a sua vontade aos manifestantes, nomeadamente dispersar as
forças numa pequena guerra com a polícia - pelo que, em princípio, nada deve ser dito
contra a utilidade das manifestações militantes, por exemplo, contra a utilização de unidades
de combate eficazes, bem treinadas e bem equipadas nas manifestações. Nós, marxistasleninistas, não nos opomos de forma alguma a manifestações violentas, mas elas têm um
aspeto diferente das dos anarquistas. O que foi dito ou será dito em geral sobre as críticas
às formas anarquistas de luta também se aplica aqui, naturalmente, às formas anarquistas
de luta em manifestações: Destruição da ligação inviolável do trabalho marxista-leninista
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com as massas da classe revolucionária. A nocividade das ações dos anarquistas, porque
não tem qualquer ligação com o trabalho nas massas, para as massas e em conjunto com as
massas. "Cada passo do verdadeiro movimento é mais importante do que uma dúzia de
assassinatos e ações de resistência individuais, é mais importante do que uma centena de
organizações e 'partidos' que consistem apenas em intelectuais" (Lenine, volume 6, página
274). "Sem trabalhadores, todas as bombas são impotentes, manifestamente impotentes"
(Lenine, Volume 6, página 183). "Dar a vida de um revolucionário por um ato de vingança
contra o patife Sipjagib, em cujo lugar o patife Plehwe toma o seu lugar” - isso é um trabalho
'grande'. Mas para preparar as massas para uma manifestação armada, por exemplo – já é
uma "pequena" obra"” (Lenine, Volume 6, página 186, " Aventura Revolucionária"). A força
decisiva da manifestação reside no carácter de massa do seu movimento, no poder das
massas concentradas por uma organização revolucionária.
"Não devemos esquecer que um partido revolucionário só é digno do seu nome quando
lidera o movimento da classe revolucionária. Não devemos esquecer que o movimento de
cada povo assume formas infinitamente variadas, que está constantemente a formar novas
formas, retirando as antigas, produzindo modificações ou novas combinações de antigas e
novas formas. E é nosso dever participar ativamente neste processo de elaboração de
métodos e de meios de luta. (...) Sem prever as formas das manifestações, (...) quando as
manifestações se naturalizaram, apelámos à sua organização, ao armamento das massas,
definimos a tarefa de preparar a revolta popular. (...) Sem rejeitar a violência e o terror em
princípio, exigimos que se trabalhe na preparação de tais formas de violência que seriam
calculadas e assegurariam a participação direta das massas. (...) A paixão pelo terror não é
mais do que uma disposição fugaz. Os sociais-democratas devem cerrar ainda mais as suas
fileiras, e nós vamos unir a organização da luta dos revolucionários e o heroísmo de massas
do proletariado russo num todo unificado!” (Lenine, Volume 6, páginas 186, 187, 188).
As manifestações são uma "coisa excelente" precisamente porque são uma escola de
revolucionário (planeado, disciplinado e bem organizado pelo partido e não
espontaneamente desorganizado pelos anarquistas). Isto inclui o estudo desta forma de luta
e o desenvolvimento da contra estratégia pelos manifestantes, etc., ou seja, aprender com as
experiências do movimento de massas. A polícia também aprendeu com as suas
experiências. Entretanto, o inimigo de classe tem a sua própria estratégia e táticas
sofisticadas de luta "interna e externa" combinada contra as manifestações e dispõe de
muitos meios financeiros e de todo o tipo de peritos, que a burguesia exporta para os seus
países dependentes e colonizados também em benefício da sua exploração e opressão
imperialista. Aí, exércitos e forças policiais estão agora a ser treinados e educados por
peritos policiais e militares dos países capitalistas, a fim de pôr em prática a experiência
adquirida também contra as manifestações que aí têm lugar.
Este é um fenómeno de globalização da estratégia e das táticas militares da burguesia
mundial e a ciência militar marxista-leninista não pode ficar de braços cruzados e ignorar
esta evolução, mas deve avaliar cientificamente, julgar, criticar e, sobretudo, tirar dela
conclusões para a sua própria arte de guerra de classes revolucionária mundial. As
manifestações devem ser entendidas como a arte da guerra de classes.
Se o adversário de classe desenvolve aqui formas globalizadas da arte de lutar contra as
manifestações, então o proletariado mundial, juntamente com os povos oprimidos que lutam
pela sua liberdade, deve também desenvolver estratégias e táticas comuns e globalizadas
contra ela. A questão de como dominar a manifestação como arte de luta de classes tornou202

se uma questão internacional para os trabalhadores - e a ciência militar marxista-leninista de
hoje deve ter isto em conta para não ficar atrás da internacionalização das manifestações,
mas deve contribuir para tornar esta forma de luta mais eficaz.
No primeiro congresso dos representantes dos partidos socialistas, em 14 de Julho de 1889,
em Paris, onde, no centésimo aniversário da tempestade do Bastilo, II. Internacional, foi
decidido celebrar todos os anos o dia 1 de Maio - o aniversário do massacre sangrento dos
trabalhadores de Chicago, que tinham exigido o dia de oito horas - como o dia da
solidariedade proletária internacional, como o dia de luta do proletariado mundial.
No primeiro congresso dos representantes dos partidos socialistas em 14 de Julho de 1889
em Paris, onde se formou o II Congresso Internacional foi decidido celebrar todos os anos o
Dia de Maio - o aniversário do massacre sangrento dos trabalhadores de Chicago que tinham
exigido o dia de oito horas - como um dia de solidariedade proletária internacional, como um
dia de luta do proletariado mundial. Engels descreveu uma vez os comícios do Dia de Maio
como um espetáculo do exército do proletariado lutador. Celebrações e dias de festa da
classe trabalhadora devem ser sempre manifestações políticas da força da classe
trabalhadora, da determinação da sua solidariedade internacional e do desenvolvimento da
consciência internacionalista, mas também uma demostração para desmoralizar o nosso
adversário. A desmoralização do inimigo começa com as manifestações, continua com as
greves e finalmente com a greve geral e passa para a desmoralização armada do inimigo de
classe. Contudo, o Dia de Maio não é apenas um feriado internacional, mas deve também
estar ligado à luta concreta de classe política num país ou no mundo inteiro, como uma
manifestação contra o imperialismo mundial. Acima de tudo, deve expressar à violência
reacionária contra os trabalhadores em manifestação a vontade internacional unida de
contra-violência revolucionária, ou seja, utilizar o conceito de Engel do "show do exército"
do proletariado mundial não só no seu sentido político figurativo, mas também no seu
verdadeiro sentido militar.

Greves
"Todas as rodas param quando o seu braço forte o quer!"
"Quando o empobrecimento do povo vai tão longe que há constantemente massas de
desempregados tanto nas cidades como no campo, quando os donos das fábricas
acumulam enormes riquezas e os pequenos empresários são expulsos por milionários,
então o trabalhador individual fica totalmente impotente contra o capitalista. (...) Vendo que
cada um deles é completamente impotente por si mesmo e que está ameaçado de ruína sob
o jugo do capital, os trabalhadores começam a revoltar-se juntos contra os seus
empresários. As greves dos trabalhadores começam. No início, os trabalhadores muitas
vezes nem sequer compreendem o que querem alcançar, não sabem porque o fazem:
limitam-se a esmagar as máquinas, a destruir as fábricas. Eles só querem fazer os donos das
fábricas sentir a sua indignação, testam as suas forças comuns para sair da situação
insuportável, sem sequer saberem porque é que a sua situação é tão desesperada e aquilo
por que têm de lutar" (Lenine, Volume 4, páginas 307 e 308). Foi o que Lenine escreveu em
1899, quando o movimento operário russo ainda estava na sua infância, mas quando lê esta
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citação de Lenine hoje, perante a arbitrariedade reacionária, nua, insolente, capitalista e em
rápido crescimento, sente-se transportado de volta ao tempo do século XIX - a velha
impotência volta a surgir. Inicialmente, a indignação dos trabalhadores foi descarregada nas
máquinas, porque sentiram primeiro a sua impotência contra as máquinas. No início do
movimento laboral internacional, a "tempestade de máquinas" estava mais ou menos por
todo o lado e os trabalhadores fizeram as suas primeiras experiências com esta violência
espontânea.
As suas experiências ensinaram aos trabalhadores que a destruição das máquinas não
conduz à vitória, que não foi a máquina que esteve na origem do seu sofrimento, mas as
relações capitalistas de produção, que foi a própria classe capitalista que explorou os
trabalhadores de forma desumana. Ainda hoje, a luta de classes da classe operária não é
dirigida contra a automatização das máquinas, mas contra as condições e causas sociais
que fazem dessa automatização um terror de racionalização da classe operária (mais tarde, a
tempestade espontânea das máquinas transformou-se em formas conscientes de luta dos
operários da indústria de armamento, como as táticas de sabotagem na produção bélica
durante a época da ditadura fascista e da Segunda Guerra Imperialista Mundial).
Nessa altura, a Internacional Comunista e as suas secções apoiaram a organização de ações
de destruição ilegal na "frente interna", especialmente nas fábricas de armamento, no
transporte de armas para a frente oriental, etc., etc. Estas formas de luta dos trabalhadores
ainda são atuais, por exemplo, foram utilizadas esporadicamente na guerra imperialista de
pilhagem contra o Iraque, e foi, aliás, também um dos primeiros combates do Comintern (EH)
e do novo ISV – Internacional Sindical Vermelha).
Hoje, porém, o sentimento de impotência não se limita apenas aos capitalistas, não só ao
Estado capitalista e ao seu governo capitalista, não só ao capital financeiro internacional e
ao seu ataque globalizado a todos os trabalhadores de todo o mundo, mas também aos
trabalhadores que sentem esta impotência especialmente contra a traição e a tática de
paralisação dos sindicatos, que, através da aristocracia operária, foram transformados ao
longo do tempo de instrumentos de luta da classe trabalhadora em instrumentos de luta dos
imperialistas contra a classe trabalhadora, de escolas revolucionárias do comunismo para
escolas do anticomunismo reformista, e que não se coíbem de usar a violência contra os
trabalhadores revolucionários, ou de entregar membros de organizações sindicais
revolucionárias à violência anticomunista dos instrumentos de poder do Estado imperialista.
É inevitável, portanto, que a indignação dos trabalhadores acabe por irromper contra o
sindicato imperialista e, mais cedo ou mais tarde, não só haverá ações violentas contra ele,
mas também que a eliminação revolucionária dos sindicatos imperialistas pelos
trabalhadores seja apenas uma questão de tempo. Em breve a classe trabalhadora sentirá a
violência brutal dos opressores e exploradores e dos seus lacaios e passará para a contraofensiva. Já nas primeiras greves históricas, os grevistas sentiram a violência da burguesia
e do aparelho de Estado, os grevistas e os seus dirigentes foram assassinados,
perseguidos, punidos e encarcerados, de modo que os trabalhadores desenvolveram desde
cedo formas de luta contra, por exemplo, recorreram à luta ilegal. Recordamos também a
violência bestial contra os trabalhadores, o seu extermínio físico, que participaram na
resistência contra a ditadura fascista.
A burguesia sempre utilizou - por exemplo, sob as "leis excecionais contra os socialistas" de
Bismarck e, mais tarde, sob a sua ditadura fascista - o método da violência direta contra os
204

trabalhadores, mas também a demagogia e o suborno para enfraquecer e destruir o
movimento operário e sindical. Com greves, que por vezes assumiram a forma de
insurreição armada, os trabalhadores lideraram uma luta feroz e amarga, sangrenta e sem
derramamento de sangue desde o início. Depois, com o sindicalismo, apenas sindicalismo,
começou a escravidão ideológica dos trabalhadores pela burguesia, separando as formas
económicas de luta de todas as formas políticas e armadas de luta e excluindo-as.
Assim, a Confederação Internacional dos Sindicatos declarou a Primeira Guerra Mundial
como uma "causa política" da qual os sindicatos tinham de "ficar de fora", com os seus
líderes a revelarem-se fervorosos apoiantes da ideologia chauvinista e militarista dos seus
países, ocupando ali importantes cargos estatais de apoio à guerra imperialista. Estes
dirigentes sindicais internacionais atiçaram com armas os trabalhadores de um país sobre
os trabalhadores do outro país, que pertenciam ao mesmo sindicato internacional, e como
dirigentes sindicais (!) deixaram os trabalhadores sangrar até à morte nos campos de
batalha, em proveito dos capitalistas.
A luta económica tem a ver, antes de mais, com concessões por parte dos capitalistas e com
reformas que são arrancadas ao seu governo - com ou sem violência. Trata-se de conduzir
estas lutas defensivas do proletariado a lutas agressivas, a fim de as conduzir à abolição
fundamental da labuta aqui e do desemprego ali, que deve terminar com o derrube total do
sistema e não apenas com a eliminação dos seus males. Todas estas lutas económicas são
um treino para as batalhas pelo poder que será decisivo mais tarde. Se o proletariado não
passar por esta escola de luta de classes, não será capaz de aprender a libertar-se a si
próprio. É por isso que estas lutas defensivas económicas e sociais são tão importantes,
que o proletariado deve mobilizar todas as suas forças para fazer recuar e, finalmente,
ultrapassar os limites do legalismo. Assim, a luta militar é necessariamente precedida por
um período de luta defensiva feroz contra a deterioração das condições materiais e a sua
transformação em luta política.
Para poder mudar o mundo, o proletariado deve primeiro mudar-se a si próprio, deve
consolidar a sua consciência de classe na luta de classes, deve formar-se política e
ideologicamente, deve adquirir o marxismo-leninismo, deve desenvolver a sua vanguarda
nestas lutas, deve criar um partido para poder organizar e liderar a luta, para concentrar e
centralizar as suas forças e, assim, fazer dele um instrumento manobrável. Já nestas lutas
defensivas contra a deterioração das condições de vida do proletariado, o proletariado
sentirá o vento de proa com cada intensificação das formas de luta.
Já em 1912 Lenine escrevia sobre uma empresa de Hamburgo que exportava fura-greves
lumpenproletários armados com revólveres pelos capitalistas, e que também matavam
trabalhadores com eles (ver Lenine, Volume 18, página 150). Os trabalhadores tinham
espancado devidamente os assassinos e respondido aos capitalistas com uma greve geral
de 24 horas, que levaram a cabo num dia diferente daquele que tinham anunciado, a fim de
apanhar de surpresa os capitalistas e a sua polícia e minar a sua provocação de violência.
Os capitalistas vingaram-se com um bloqueio de três dias, a ocupação da Casa do Povo e a
detenção dos líderes dos trabalhadores.
Os social-democratas oportunistas votaram na Câmara Municipal a favor da utilização de
militares – que traição do partido social-democrata dos trabalhadores aos grevistas! Tudo
isto teve lugar em Zurique/Suíça. Nessa altura, a greve e a luta contra ela era ainda, em
grande parte, espontâneas. Ao longo do tempo, os capitalistas organizaram greves de forma
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geral, tal como os trabalhadores responderam com forma geral (por exemplo, resoluções da
ISV).
Hoje em dia, a greve é organizada pelo imperialismo à escala mundial e o proletariado
mundial organizado responde à escala mundial, tanto contra a greve económica como
política internacional!
A partir da defensiva, as primeiras formas germinativas de ideias e organizações militares
irão desenvolver-se no proletariado, aprenderão a estratégia e táticas militares proletárias e
adquirirão a teoria militar do marxismo-leninismo, que não é mais do que uma generalização
das experiências da classe trabalhadora em luta em todas as frentes da luta de classes
internacional em todo o seu desenvolvimento histórico.
É, portanto, familiar ao proletariado e é cada vez mais conscientemente reconhecido e aceite
como a sua própria estratégia e tática cientificamente elaborada. “As greves são a escola de
guerra dos trabalhadores, onde se preparam para a grande luta que já não pode ser evitada”
(Engels, MEW, volume 2, página 441).
“Em nenhum país do mundo, exceto na presença de uma situação social revolucionária,
centenas de milhares de trabalhadores poderiam ser mobilizados para a ação política várias
vezes por ano, nas mais diversas ocasiões. No nosso país, porém, tal revolta ocorre
espontaneamente, e isto porque os milhões e milhões da população semiproletária e
camponesa transmitem à sua vanguarda um clima de indignação concentrada, se assim se
pode dizer, que incha poderosamente e transborda” (Lenine, Volume 18, página 465).
Além disso, a greve não é apenas uma forma de luta da classe trabalhadora, mas também,
por exemplo, uma forma de luta no campo, como Lenine assinalou:
“Quando a pobreza da aldeia estiver preparada para uma greve, quando todos tiverem
acordado há muito tempo sobre as exigências comuns, quando essas exigências tiverem
sido claramente apresentadas em folhetos ou simplesmente bem discutidas em reuniões,
então todos se unirão unanimemente e o proprietário da terra terá de ceder ou, pelo menos,
moderar um pouco o seu roubo.
Se a greve for unânime e programada para a época da colheita, os proprietários das terras e
mesmo as autoridades com as suas tropas dificilmente poderão fazer alguma coisa - o
tempo passa, o proprietário das terras está ameaçado com uma pesada perda e em breve irá
ceder. (...) Também os camponeses aprenderão a defender-se dos saqueadores cruéis, a
exigir o alívio unânime e a preparar-se gradualmente, com firmeza e em toda a parte, para a
grande batalha pela liberdade (...) e abrirão cada vez mais os olhos do povo, acostumando-o
à resistência unida e à ideia de que é necessário provocar uma mudança na ordem estatal
pela força" (Lenine, Volume 6, Seiote 427). Deve ser aqui expressamente salientado que a
ideia internacional de que os camponeses pobres e o proletariado devem unir-se à escala
mundial e organizar a sua guerra conjunta contra o imperialismo mundial - especialmente
contra os monopólios agrários imperialistas internacionais - deve ser levada a sério.

Martelo, foice e espingarda - esta velha bandeira revolucionária representa hoje a
unificação internacional e a centralização da luta armada sob a liderança direta do
proletariado mundial e do seu partido mundial de libertação do imperialismo mundial.
Este é o programa e o objetivo declarado da Internacional Comunista (EstalinistaHoxhaista)!
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"As greves de massa têm a sua própria lógica objetiva em épocas revolucionárias. Elas
acendem centenas de milhares e milhões de faíscas de todos os lados - e à sua volta
encontra-se a substância altamente inflamável da exasperação extrema, da agonia inaudita
da fome, da arbitrariedade desenfreada, da vergonha e do cinismo do "mendigo", do "
mushik", do soldado comum" (Lenine, Volume 18, página 98). "Centenas de milhares de
membros do proletariado de Petersburgo - e depois deles os trabalhadores de todas as
partes da Rússia - entraram em greve e realizaram manifestações de rua, não como as várias
classes da sociedade burguesa, não com os "seus" slogans sindicais, mas como uma
hegemonia que levanta a bandeira da revolução para todo o povo, em nome de todo o povo,
a fim de agitar e envolver na luta todas as classes que precisam da liberdade pela qual
podem lutar" (Lenine, Volume 18, pp. 102-103). “Na revolução de 1905, o proletariado russo
usou a "greve política de massas" como uma "arma de luta puramente proletária" (Lenine,
Volume 31, p. 341) como nunca antes na história mundial das revoluções burguesas.
Lenine mencionou a questão da greve política de massas, que foi a principal questão do
Congresso do Partido Jena do Partido Social Democrata Alemão em 1905, como uma
questão "que move toda a social-democracia internacional (...) E a decisão da socialdemocracia alemã terá sem dúvida uma influência não negligenciável em todo o movimento
internacional de trabalhadores no sentido de consolidar e reforçar o espírito revolucionário
dos trabalhadores em luta" (Lenine, Volume 9, página 285). E isto tem de ser mantido hoje!
Em 1912, Lenine sabia muito bem distinguir a greve política na velha "Europa livre e
constitucional" da greve política na Rússia czarista:
"Na Europa livre e constitucional, a greve política (enquanto a revolução socialista ainda não
tiver começado) serviu até agora a luta pelas reformas individuais. Na Rússia escravizada,
asiática, czarista, que se encaminha para a próxima revolução burguesa e democrática, a
greve política é o único meio sério de fazer mover os camponeses e a melhor parte do
exército camponês, agitando-os, agitando-os e mobilizando-os para a luta revolucionária! (...
Isto significa a greve revolucionária, a greve persistente que se estende de um lugar para o
outro, de um extremo ao outro do país, a greve repetida, a greve que eleva aqueles que ficam
para trás para uma nova vida através da luta pela melhoria económica, a greve, que
estigmatiza e flagela todos os atos notáveis de violência e arbitrariedade e todos os crimes
de czarismo, a manifestação de greve que desenrola a bandeira vermelha nas ruas da
capital, que leva os discursos e slogans revolucionários para a multidão, para as massas
populares. Tal greve não pode ser criada artificialmente, mas também não pode ser parada
quando atingiu centenas de milhares" (Lenine, Volume 18, página 469).
"As pessoas que suportam tanto para dobrar um único burguês também serão capazes de
quebrar o poder da burguesia inteira" (Engels, MEW, Volume 2, página 442). E as pessoas
que suportam tanto para dobrar o poder de toda a burguesia de um país poderão também para usar as palavras de Engels - quebrar o poder de toda a burguesia mundial. "Toda greve
desperta nos trabalhadores com grande força o pensamento do socialismo - o pensamento
da luta de toda a classe trabalhadora pela sua libertação do jugo do capital" (Lenine, Volume
4, página 311). E, para usar as palavras de Lenine, uma greve em vários países, uma greve
liderada internacionalmente contra os monopólios e empresas internacionais no proletariado
mundial desperta nos trabalhadores o pensamento do socialismo mundial - o pensamento
da luta dos proletários de todos os países pela sua libertação comum do jugo do capital
mundial.
Para Marx, as greves foram a expressão clara das guerras de classes que grassam na
sociedade capitalista, as guerras entre trabalho e capital. Marx demonstrou que a greve é um
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fenómeno jurídico inerente à ordem capitalista, que o movimento grevista é um produto do
sistema capitalista, que é um meio de refrear a arbitrariedade dos proprietários das fábricas
e de garantir aos trabalhadores as condições de existência necessárias. As conclusões
retiradas da importância da greve como fator que desperta as energias dos trabalhadores e
os solda para a luta contra os exploradores são especialmente importantes. As greves são
escolas da luta de classes proletárias.
São o melhor barómetro para a luta de libertação de todas as classes oprimidas e
exploradas. Marx viu a maior importância das greves na influência moral e política que elas
exercem sobre os trabalhadores e a sua consciência de classe, na educação dos
trabalhadores para a solidariedade proletária e na ajuda à união e organização dos
trabalhadores. É sabido que as maiores greves também foram organizadas nas maiores
fábricas e que é aí que se regista não só a maior frequência de greves, mas também a sua
intensidade e militância. Quanto maior for a empresa, maior será a percentagem de
empresas em greve.
A redução, externalização, racionalização, etc., das empresas não tem menos influência nas
greves nestas empresas. As maiores fábricas recrutam também as forças proletárias
armadas mais fortes, como o estaleiro de Hamburgo e os trabalhadores das docas na revolta
de 1923 em Hamburgo. Embora as empresas mais pequenas sejam rapidamente arrastadas
para o pico da onda de greve, a sua vontade de atacar diminui mais rapidamente do que nas
grandes empresas, onde lutam de forma persistente e coerente com o objetivo de atrasar o
mais possível a retirada da onda de greve.
"Só quando a situação económica do trabalhador melhorar é que as massas se envolverão
no movimento, participarão nele com vigor, apreciá-lo-ão, mostrarão heroísmo, autosacrifício, firmeza e devoção à grande causa. (...) Ao lutar pela melhoria das condições de
vida, a classe trabalhadora cresce moral, espiritual e politicamente, e torna-se mais capaz de
realizar os seus grandes objetivos de liberdade" (Lenine, Volume 18, página 73).
A questão da melhoria das condições de vida da classe trabalhadora é também uma questão
de princípio em combinação com outras exigências de greve diversas, especialmente o
entrelaçamento com exigências de greve política, uma questão fundamental da revolução
que se aproxima. Em qualquer caso, é uma lei geral do marxismo-leninismo que o reforço da
luta económica tem uma influência decisiva no reforço da luta política e, consequentemente,
na luta armada do proletariado - e vice-versa. Se olharmos para a dimensão internacional
desta lei, então a ascensão internacional das lutas de greve económica do proletariado
mundial decorre da crise económica mundial, estas lutas formam a base de cada vez mais
lutas de greve política, transnacional e internacionalista, que, na última consequência,
constituem também uma base para o desenvolvimento de uma revolução socialista mundial
armada. Muito mais deve ser feito na agitação e propaganda do Comintern (EH), o
proletariado mundial deve ser politicamente esclarecido e muito mais bem informado sobre
a emergência das condições para a luta armada internacional. Este direito internacional geral
está logicamente ligado à globalização do capitalismo mundial. São os proletários dos
centros industriais mundiais que irão transportar as forças nas regiões mais atrasadas do
mundo. Se o movimento revolucionário chegar à cabeça nos centros industriais mundiais,
que estão intimamente ligados pela globalização, esse movimento também desperta todas
as outras áreas do mundo. Além das lutas econômicas, o mundo do trabalho não pode ser
atraído para a revolução mundial. Hoje, não se pode mais falar das greves independentes e
isoladas nos diferentes países. Hoje é preciso falar da concatenação internacional do
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movimento de greve, desencadeado pela concatenação da crise econômica mundial. A este
respeito, hoje deve-se também falar de uma concatenação política e, em última análise, da
concatenação internacional das lutas armadas, se adotarmos o ponto de vista de um
marxista-leninista internacionalista. Em todo esse movimento internacional de greve,
elementos burgueses são cada vez mais repelidos e elementos não burgueses são atraídos,
as forças de classe polarizam nos polos da burguesia mundial e proletariado mundial, a luta
de greve assume cada vez mais claramente um caráter de classe internacional, ou seja,
importantes pré-condições para o desenvolvimento da revolução socialista mundial e a luta
de classe armada do proletariado mundial. Quanto mais forte a pressão internacional dos
ataques se torna, mais bem-sucedida para todos. Em uma luta de greve do proletariado
mundial forçado a recuar, as derrotas logicamente aumentam novamente. Se a luta de greve
do proletariado mundial aumentar, a simpatia dos povos com os grevistas aumenta e viceversa.
Marx ressaltou que a luta econômica sozinha, por toda a sua importância na união e
educação dos trabalhadores, não é suficiente, que o proletariado deve se organizar primeiro
em escala nacional e depois internacional, que é importante para a classe trabalhadora
formar seu próprio partido político de massa e desenvolver a luta pela conquista do poder
político em escala nacional e, em seguida, em escala internacional.
Toda greve contra os capitalistas leva à mobilização burguesa contra os grevistas com
todos os meios à sua disposição, desde a propaganda inflamatória em sua mídia até o uso
da polícia (e dos militares) no caso de ataques agudos, violentos e ilegais (através dos
quais, por exemplo, a propriedade privada capitalista é "tocada" no caso das ocupações
fabris...). Assim, cada greve econômica, mais uma e a outra a menos, eleva-se a um nível
político e, em tempos de crise aguda, às vezes também a confrontos violentos entre as
classes. E vice-versa: cada agravamento da crise política implica um aumento revolucionário
não só de lutas políticas, mas também de greves econômicas. Em seu sindicato não reside a
fraqueza, mas a força do movimento operário. Sem a estreita conexão das greves
econômicas e políticas, um movimento de massa realmente amplo e genuíno é impossível;
mas a forma concreta dessa conexão consiste, por um lado, no fato de que no início do
movimento e na inclusão de novos estratos no movimento, a greve puramente econômica
desempenha o papel dominante, enquanto, por outro lado, a greve política desperta e coloca
em movimento aqueles que estão atrasados, generaliza, estende e eleva o movimento a um
nível mais alto (assim como a luta armada eleva o movimento ao mais alto nível).
É sobretudo através das greves econômicas e políticas que a classe trabalhadora, das quais
as massas mais amplas, estão envolvidas na luta contra a burguesia. A classe trabalhadora
garante que não fique sozinha na greve. Ela lidera o movimento, que se expande em
amplitude e profundidade. É, portanto, sempre apoiado em solidariedade por outras
camadas do povo sem direitos. Ao vincular a luta econômica e política, toda greve
econômica torna-se a escola da luta de classes políticas, a continuação da luta econômica
para eliminar a escravidão salarial por meios políticos e, em última instância, violentos. Em
lutas de greve o proletariado reconhece e tenta seu poder.
Nos países capitalistas/revisionistas, o Estado e os capitalistas reconhecem a greve legal em
sua maior parte, especialmente quando está nas mãos da liderança sindical
imperialista/social-imperialista. Qualquer greve que ocorra sem ou contra o consentimento
desses sindicatos imperialistas/social-imperialistas é considerada ilegal por esses próprios
sindicatos, bem como pelo Estado e pelos capitalistas. Quando os trabalhadores entram em
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greve contra a vontade dessas lideranças sindicais, a burguesia chama de "greve dos gatos
selvagens". Essas "greves de gatos selvagens" são geralmente uma forma mais elevada de
luta da greve legal. As "greves dos gatos selvagens" não são apenas uma manifestação do
aguçamento das contradições entre o capital e o trabalho, mas também entre os membros
do sindicato, por um lado, e a liderança sindical reformista/revisionista, por outro. Na mesma
medida em que os líderes sindicais reacionários ganham a confiança dos capitalistas,
perdem-no entre os trabalhadores e vice-versa. Nas "greves dos gatos selvagens" os
grevistas aprendem a organizar greves por conta própria, formar comitês de greve, combater
os atacantes, os provocadores etc., combater confrontos com o aparato sindical e a polícia
etc. etc. "Greves selvagens" a este respeito aguçam a consciência da classe contra o caráter
reacionário do sindicato imperialista/social-imperialista, despertar neles a vontade de criar
suas próprias organizações revolucionárias contra os sindicatos e organizar a luta contra a
luta contra a líderes sindicais reacionários nos próprios sindicatos reacionários. A
globalização fortalece o número e a unidade do proletariado mundial, enquanto na grande e
pequena burguesia a divisão e fragmentação de interesses está constantemente
aumentando. Se o Estado exercer muita pressão contra as "greves dos gatos selvagens", o
proletariado continuará a se unir e fortalecer contra a arbitrariedade policial. Se a
arbitrariedade policial reagir muito fracamente, então o proletariado de outras empresas,
outros países incentivarão a organização de "greves de gatos selvagens" por sua vez e
mostrarão solidariedade contra a arbitrariedade policial contra as "greves de gatos
selvagens" dos trabalhadores no exterior. Tanto os capitalistas quanto sua ordem
burocrática arbitrária terão o cuidado de não provocar o proletariado desnecessariamente
com o cassetete policial. "Esta é, sem dúvida, uma concessão à força crescente dos
trabalhadores, uma renúncia pelo inimigo de uma de suas posições, que o proletariado
revolucionário já tem de fato tão bom quanto conquistado e que os líderes mais míopes do
exército inimigo não desejam mais defender." (Lenin, Vol. 6, página 215, "O Rascunho de
uma Nova Lei de Greve", edição alemã)
No entanto, para poder conquistar todo o poder do Estado, ou melhor, seu sangue vital,
coração e nó nos centros, treinamento longo, anos de testes de luta durante greves e
manifestações, expondo e perseguindo os oportunistas, os neorrevisionistas, etc., são
necessários. Requer acima de tudo o partido para alcançar o sucesso. Esta categoria de
formas de luta pode ser chamada de formas germinais, formas preparatórias de formas
armadas de luta. Nesta fase, as formas armadas de luta são formadas apenas através da
intensificação dos confrontos de classes. Assim, ainda não podem adquirir seu pleno
significado nesta fase, mas ainda desempenham um papel subordinado. Como tal, e só
como tal, queremos e devemos mencioná-los aqui, porque daqui - de onde mais? - o curso
está pronto para a luta armada. Assim que as formas de luta listadas aqui excedem o limiar
de inibição legal (quando a maré revolucionária substitui a maré de refluxo), eles passam
fluentemente sobre a sua própria qualidade independente das formas armadas de luta, eles
recuam atrás deles. Aqui temos a ver com formas de luta que a burguesia tenta direcionar
para canais pacíficos com a ajuda dos reformistas e revisionistas. Nós marxistas-leninistas,
por outro lado, tentamos guiá-los para canais militantes durante um levante revolucionário
de lutas, e para isso a teoria militar marxista-leninista deve nos guiar, para isso devemos
levá-la para a classe trabalhadora e ancorá-la lá, para que possa ser aplicada pela classe
trabalhadora, porque a consciência da classe militar não pode se desenvolver
espontaneamente. "Greves (...) deve ser sempre explorado também como um estímulo à luta
revolucionária pela liberdade e pelo socialismo" (Lenin, Vol. 6, página 162, edição alemã).
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O sindicalismo e o papel da violência
Os chefes dos sindicatos burgueses reformistas e revisionistas, os sindicatos nas mãos dos
imperialistas e dos sociais imperialistas, apresentam-nos a nós marxistas-leninistas como
"inimigos dos sindicatos", como "cabeças quentes" e "amotinados", "extremistas de
esquerda perpetradores de violência", "inimigos da democracia", "inimigos do socialismo",
etc., e assim por diante, que são "levados" pelos movimentos de massas e são "contra os
sindicatos", que os consideram "inúteis e desnecessários", ou que apenas os querem puxar
para a frente das suas "carroças" comunistas. É claro que não somos contra os sindicatos,
somos mesmo muito a favor dos sindicatos, mas dos sindicatos vermelhos, que substituem
os slogans reformistas e revisionistas por slogans revolucionários e que organizam os
trabalhadores revolucionários na sua luta de classes e não os impedem, como fazem os
sindicatos amarelos.
Esta é a razão pela qual não estamos apenas a travar uma luta irreconciliável contra os
sindicatos amarelos, mas também uma luta irreconciliável por sindicatos revolucionários.
Mas mesmo o melhor sindicato por si só, o sindicalismo (anarco-sindicalismo), não pode
eliminar a escravatura salarial. A eliminação da escravatura salarial, as melhorias reais da
vida dos trabalhadores, a perspetiva futura do sindicato sob o socialismo (o sindicato
capitalista não tem futuro, porque, como parte de todo o capitalismo, vai inevitavelmente
abaixo com ele!). Tudo isto não está assegurado sem a liderança do partido, que encarna a
mais alta forma de organização da luta de classes proletária. Na luta pela revolução
socialista, o sindicato está subordinado ao partido, é apenas uma parte, embora seja uma
das mais importantes.
Em qualquer caso, só o partido e não o sindicato pode, em última análise, liderar a luta
armada, sem a qual o sistema político da escravatura salarial não pode ser abolido. É o
sindicato fascista ou social-fascista que usa a violência reacionária ou a serve para manter o
capitalismo e é o sindicato revolucionário que responde à violência reacionária com
violência revolucionária ou a serve para reconquistar o socialismo. Esta é a resposta
marxista-leninista à questão atual do sindicato e do papel da violência.
Um dos indicadores do caráter revolucionário ou reacionário de um sindicato é a sua atitude
na luta armada na sociedade de classes deste mundo, que toma o lado do reacionário e
contra o lado da violência revolucionária. Os sindicatos são sindicatos de classe, ou seja,
servem ou os imperialistas/sociais imperialistas ou os trabalhadores, estão do lado do
capital ou do trabalho na luta de classes, tanto à escala nacional como mundial. Por detrás
do chamado "não-partidarismo", da "neutralidade e passividade face aos conflitos armados
no mundo", por detrás do pacifismo sindical, do derrotismo, por detrás da "coexistência
pacífica" entre contradições antagónicas sobre a questão da violência, por detrás da tese de
que os sindicatos estão acima das classes e acima da sua luta armada, nada mais significa
do que a manutenção do status quo, apoiar a atual ordem de classe do
imperialismo/imperialismo social e, assim, dar livre curso à força contra-revolucionária das
armas, pacificar a classe trabalhadora na "frente interna", para que esta não se erga de
forma independente com armas revolucionárias contra as armas imperialistas/imperialistas
sociais no teatro de guerra internacional e responder com a guerra revolucionária à guerra
imperialista/social imperialista.
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Os sindicatos reformistas sempre estiveram direta ou indiretamente do lado dos
imperialistas, quer em tempo de paz quer em tempo de guerra. Hoje, apoiam as guerras de
roubo globais das grandes potências imperialistas, a fim de aumentar os lucros dos
capitalistas. Eles defendem a ordem mundial imperialista com e sem violência. Minam a
unidade do proletariado mundial, toda a sua ação visa dividir os trabalhadores das
diferentes nações, aprofundar a escravatura salarial nos países oprimidos e separar os
trabalhadores em diferentes categorias, alargando e consolidando globalmente o domínio da
aristocracia operária sobre as massas de trabalhadores, com e sem violência. A teoria da
"neutralidade" dos sindicatos é uma teoria mentirosa da burguesia, que desarma a luta de
classes sindical do proletariado também à escala mundial, mas em troca justifica e consolida
a influência da burguesia no proletariado: Lenine provou que a neutralidade sindical "é o
caminho para os partidos social-democratas saberão sempre encontrar o seu caminho na
sociedade capitalista de alguma forma" (Lenine, Volume 13, página 474); [e devemos
acrescentar como lição histórica hoje: mesmo na sociedade socialista, os revisionistas
compreenderam isto!]. Os sindicatos burgueses/revisionistas estão a forjar as cadeias do
proletariado cada vez mais apertadas ao capital. Os sindicatos proletários servem para
quebrar estas cadeias sindicais burguesas/revisionistas e assim libertar a classe
trabalhadora do capitalismo. O proletariado mundial não pode hoje libertar-se das cadeias
do capitalismo mundial a menos que todas as cadeias de uniões burguesas/revisionistas em
todo o mundo sejam quebradas! O nosso slogan internacionalista e revolucionário é:
Criação de um sistema sindical socialista mundial sobre as ruínas do sistema sindical
internacional imperialista mundial ainda hoje existente. A burguesia mundial oferecerá uma
resistência violentamente organizada, que deve ser quebrada com uma violência
revolucionária. Por conseguinte, o proletariado mundial precisa, para esse efeito, não só de
uma Internacional Sindical Vermelha independente, mas, antes de mais, de uma
Internacional Comunista para esmagar violentamente o sistema sindical imperialista
mundial.
Não pode haver mais sindicatos livres sob o capitalismo, hoje em dia. Quem quiser lutar hoje
por sindicatos livres, livres da influência do capital, deve lutar pelo derrube do capitalismo e
pelo esmagamento dos seus sindicatos amarelos.
A liberdade e independência do sindicato não deve ser confundida com o sindicalismo não
partidário. O sindicato não só deve ser tendencioso em relação à classe trabalhadora num
sentido mais lato, como também deve ser levado o mais próximo possível do partido
comunista do ponto de vista marxista-leninista, deve servi-lo. Um sindicato só pode ser uma
arma nas mãos da burguesia ou nas mãos do proletariado. Se a burguesia tornou esta arma
inútil ou a comanda contra o proletariado, então o proletariado deve entregar as armas
sindicais, apreender as armas sindicais, forjar a sua própria arma, uma nova arma para
esmagar o aparelho sindical reacionário que o deixou indefeso ao capital. Se os reformistas
e revisionistas triunfam num sindicato, se vendem os interesses da classe trabalhadora ao
capital antes de a luta contra o capital ter começado ou depois de essa luta ter sido vitoriosa
com a revolução socialista, então os reformistas e revisionistas devem ser enviados ao
diabo!
Segundo Lenine, "o egoísmo sindical ou 'economismo' na Alemanha, como na Rússia e em
toda a parte, está ligado ao oportunismo (revisionismo)" (Lenine, Volume 9, página 288) ...e
Bebel admoestou por causa da "estupidez da guilda" dos sindicatos: "Camaradas, estejam
atentos, pensem no que estão a fazer, estão a seguir um caminho muito fatal, no final do
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qual trarão a vossa própria ruína...” (citado em Lenine, ibid., página 289). Os líderes sindicais
revisionistas estão a adotar uma atitude dupla face às lutas de libertação nacional. A fim de
salvar a sua face e não se oporem aos povos que lutam contra o imperialismo, o social
imperialismo, o colonialismo e o neocolonialismo, apoiam estas lutas por palavras, por
razões demagógicas, mas sabotam-nas em atos. Os sindicatos imperialistas e socialimperialistas sempre fizeram causa comum contra as lutas armadas de libertação,
continuam a fazê-las hoje e, de acordo com a sua natureza imperialista, devem continuar a
fazê-lo no futuro, mais uma vez e menos uma vez sob o pretexto da solidariedade e do apoio
às lutas armadas dos povos oprimidos. A Sindicato Internacional dos Amarelos forma uma
unidade contra todos os esforços do proletariado mundial para superar a sua divisão pela
burguesia mundial através das suas próprias organizações sindicais revolucionárias, forma
uma unidade anticomunista contra a política sindical revolucionária do Movimento Mundial
Marxista-Leninista.
A federação sindical albanesa na época do camarada Enver Hoxha liderou uma luta exemplar
contra isto, tal como as organizações e grupos sindicais revolucionários em todo o mundo
ligados ao sindicato albanês. Há que aprender com isto, esta luta deve ser continuada, terá
um novo conteúdo internacional revolucionário. Mais uma razão para o necessário
aparecimento do sindicato revolucionário internacional neste campo de luta internacional,
que mantém a velha tradição de luta do sindicato revolucionário e lhe insufla nova vida. O
proletariado mundial unir-se-á cada vez melhor na luta sindical contra os seus inimigos, e
este é um problema chave da revolução socialista mundial, um problema chave da
unificação das forças proletárias na luta de classe armada internacional. A ciência militar
marxista-leninista também está assim preocupada com o apoio da luta de classes armada
por parte dos sindicatos revolucionários e também com o papel contra-revolucionário do
pacifismo sindical como tática de guerra imperialista. A ciência militar marxista-leninista tem
de se opor a esta tática de guerra imperialista/social-imperialista, considera os membros dos
sindicatos como uma reserva necessária e importante de guerra proletária na luta de classes
anti-imperialista, anti-social-imperialista, tanto a nível nacional como internacional e a
combinação destes dois níveis.
Disse Karl Marx:
"Os sindicatos prestam bons serviços como pontos de encontro de resistência contra a
violência do capital [sublinhado pelo autor]. Falham parcialmente o seu objetivo assim que
fazem um uso indevido do seu poder. Eles falham completamente o seu propósito assim que
se limitam a travar uma pequena guerra contra os efeitos do sistema existente, em vez de
simultaneamente tentarem alterá-lo, em vez de utilizarem as suas forças organizadas como
alavanca para a eventual libertação da classe trabalhadora, ou seja, a abolição definitiva do
sistema salarial" (Marx, MEW, Volume 16, página 152).
Do ponto de vista militar, é evidente que os trabalhadores só podem libertar-se da sua
escravatura assalariada com violência revolucionária, apenas sob a liderança do partido
através da revolução armada, e que a escravatura assalariada só pode ser abolida pelo
socialismo - e a sua defesa com uma arma na mão - como a relação entre o partido e o
sindicato é determinada do ponto de vista marxista-leninista e em que fundamentos se
baseia a política sindical do partido, assume-se que isto é aqui conhecido - apenas o aspeto
da violência é aqui considerado, o que obviamente não pode ser o único aspeto. É um
princípio básico incontestável da luta sindical marxista-leninista que só é uma verdadeira
escola de revolução socialista se for transformada numa escola de luta armada do
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proletariado para o derrube do domínio capitalista mundial à medida que os conflitos de
classes se intensificam. Como se pode quebrar o legalismo sindical reformista, a não ser
através do recurso à violência? E se não for ultrapassada, então as exigências dos membros
do sindicato só poderão ser levadas até onde o legalismo sindical o permita; cada membro
do sindicato sentirá todos os dias o que isto significa. A questão é que os membros do
sindicato não têm outra alternativa senão quebrar a legalidade sindical, porque esta é uma
questão existencial para eles, uma necessidade legítima e previsível, que não depende da
vontade dos próprios membros do sindicato, mas é tornada inevitável pelo capitalismo numa
determinada fase de desenvolvimento.
É claro que somos absolutamente obrigados a fazer um uso revolucionário do legalismo
sindical, especialmente em tempos de recessão - mas não a qualquer preço! Qualquer
pessoa que só possa falar alto e bom som sobre a necessidade de quebrar o legalismo
sindical, mas que seja demasiado cobarde para seguir palavras com atos revolucionários, é
uma figura patética na luta quotidiana "trabalhar contra o capital" é uma das mais nervosas,
mais cansativas, mais difíceis e mais duras. Requer muita habilidade e tato, resistência face
a provocações, assédio, denúncias, avisos, processos de trabalho, etc, domínio de todas as
formas e táticas de luta possíveis, resistência para com o inimigo de classe [não confundir
com a aventura e o acionismo cego], mas ao mesmo tempo também um modelo colegial,
grande empatia, capacidades educativas, a capacidade de inspirar confiança, persuasão e
grande responsabilidade para com os colegas, em suma, a capacidade de organizar a
solidariedade de classe e de formar o coração da consciência de classe. E quando o
legalismo sindical é depois quebrado de forma organizada, isso representa um enorme
desafio para um trabalhador revolucionário. Note-se que há também um avanço mal
compreendido do legalismo sindical, quando esta forma de luta se esgota e se gasta numa
guerra em pequena escala, num jogo de gato e rato com os patrões, o Estado e o aparelho
sindical reacionário, que mais cedo ou mais tarde termina numa derrota desmoralizante;
quando o verdadeiro objetivo é sacrificado por pseudo vitórias táticas, nomeadamente forjar
a alavanca para a libertação definitiva da classe trabalhadora: A rutura do legalismo sindical
é uma forma de luta indispensável para aprender o ofício de guerra da revolução proletária e
nada mais! O avanço do legalismo sindical reformista é assim a forma violenta de luta
sindical revolucionária aplicada (e esta forma de luta não é de forma alguma a única forma
de luta sindical revolucionária, não é uma panaceia para todas as situações!
E, por último:
Ao quebrar as barreiras nacionais do legalismo sindical, a Internacional Sindical Vermelha
transforma o sindicato na escola da revolução proletária mundial, tal como o capital
financeiro internacional tem de quebrar as barreiras nacionais do legalismo sindical, por sua
vez, de acordo com a lei. O capital financeiro internacional não quer saber dos sindicatos de
cada um dos países, exclui-os e não quer saber das convenções sindicais internacionais,
que de qualquer modo não valem o papel em que estão escritas. O capital financeiro
internacional declarou agora uma guerra global total contra todo o mundo do trabalho,
contra todos os trabalhadores do mundo, considerando-os ainda mais impiedosamente
como o seu "grande território mundial" privado, onde as vedações sindicais nacionais já não
devem poder obstruir o campo de fogo livre. E o legalismo sindical? Legaliza o seu próprio
avanço e não tem nada melhor para fazer do que derramar lágrimas de crocodilo sobre ele.
Rendição impotente, globalismo sindical neutro, passividade - esta é a hipócrita máscara
sindical imperialista. Mas, na realidade, é a organização centralizada da aristocracia sindical
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mundial, para ajudar ativamente os caçadores financeiros capitalistas mundiais atrás de
portas fechadas a conduzir a caça pela porta das traseiras, para que sejam caçados tão
facilmente como as ovelhas para o abate. A febre cinegética, que leva estes grandes
caçadores capitalistas financeiros do mundo inteiro a percorrer sem restrições o globo, é o
maior lucro. Cegamente exterminam a sua caça, o proletariado mundial, e assim eles
próprios provocam a extinção da sua própria espécie e, consequentemente, a extinção da
sua união aristocrática de caçadores ajudantes. Desta forma, os caçadores tornam-se os
caçados, os ajudantes de caça sindical tornam-se os ajudantes de fuga anti-sindical do
capital financeiro caçado.
Qual é o objetivo da política sindical marxista-leninista nos países capitalistas de hoje? O
objetivo da política sindical marxista-leninista não se limita a quebrar o legalismo sindical,
não é a luta defensiva, mas a sua transformação em contra-ofensiva, que finalmente termina
com a eliminação revolucionária da união imperialista/socialista imperialista da própria
burguesia, tornando-se assim, finalmente, a união proletária, o seu tradicional espírito
revolucionário anti-capitalista pode ser completamente libertado e reconquistado, ou seja, a
criação de um novo sindicato de classe como um dos principais instrumentos do Partido
Bolchevique para a conquista do poder político do proletariado, como instrumento de
revolução socialista - à escala mundial, o Sindicato Vermelho internacional como
instrumento do proletariado Entre o sindicalismo imperialista/social-imperialista e o
proletário existe uma contradição antagónica que só pode ser resolvida pela violência
revolucionária através da eliminação do sindicalismo imperialista/social-imperialista e da
criação do sindicalismo proletário como um dos principais instrumentos da ditadura do
proletariado. Mas de onde deve vir o sindicato do proletariado? Só pode nascer do ventre do
imperialismo/social-imperialismo apodrecido, parasita e moribundo, com a violência
revolucionária como seu obstetra. Quem vai criar a união proletária? Só os próprios milhões
de sindicalistas o podem fazer. Mas os sindicalistas não podem assumir pacificamente o
aparelho sindical imperialista simplesmente votando contra os patrões dos sindicatos, "por
maioria", etc., porque se tornou uma parte inseparável do aparelho de poder de todo o
sistema capitalista, cresceu junto com ele até certo ponto. As nossas formas de luta devem
ter em conta precisamente este grau de entrelaçamento e ser combinadas com aquelas
formas de luta adequadas que correspondem ao grau de ainda não entrelaçamento. As
contradições entre o sindicato amarelo e o sistema capitalista devem, portanto, ser
devidamente exploradas, a fim de suavizar e enfraquecer até certo ponto a aliança entre o
Estado capitalista e o sindicato capitalista/revisionista, etc.
Mas todo o objetivo da conquista da união deve ser orientado para o objetivo da conquista
de todo o poder político do proletariado e deve ser entendido como a sua parte subordinada
e não separada dela. No caminho exclusivo da conquista do sindicato, sem o partido - como
propagam os Sindicalistas - a classe trabalhadora não chega hoje ao poder político, não ao
socialismo. Assim, o proletariado não pode conquistar hoje o poder na união sem conquistar
o seu poder político sobre a burguesia. Não pode haver liberdade de greve enquanto não
houver liberdade política. A burguesia não fica de braços cruzados quando a união
imperialista/social-imperialista é atacada e eliminada para não ser substituída por uma união
proletária, mas impede-a através da utilização de meios violentos de todo o aparelho
opressivo capitalista, se não o puder impedir de outra forma. Sabemos, por milhares de
exemplos históricos, que é necessário alertar contra os atos de violência provocados pela
polícia e pelos espiões de sedução nos sindicatos. Temos de alertar contra tais atos de
violência provocados. Mas será necessário alertar contra as ações violentas dos
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trabalhadores quando as massas se encontram em plena atividade? Devemos alertar contra
as manifestações de massas? Devemos impedir as massas de quebrar a legalidade sindical
quando os sindicalistas são obrigados a fazê-lo, tendo em conta a sua situação
desesperada? Devemos abster-nos de utilizar meios violentos de luta sindical simplesmente
porque isso pode ser uma provocação do inimigo de classe? A fase superior do movimento
sindical revolucionário só agora está a ser alcançada com o avanço do legalismo sindical
sistematicamente preparado, em que qualquer provocação do inimigo de classe é superada
e tornada inofensiva.
Não é hoje possível, no quadro jurídico do capitalismo, abolir a união imperialista/social
imperialista e substituí-la por uma união proletária. Portanto, o próprio sistema
capitalista/revisionista deve ser esmagado para eliminar para sempre a inevitabilidade dos
sindicatos capitalistas/revisionistas. Para isso, antes de mais, é necessária a criação de um
partido marxista-leninista, que por sua vez trabalhe para a criação de sindicatos vermelhos,
que apoie os sindicalistas progressistas na sua luta contra o sindicato imperialista/socialimperialista, organize, centralize, lidere e influencie a formação de novas formas
organizativas de oposição sindical revolucionária, através das quais são criados pontos de
resistência contra a violência do aparelho sindical imperialista/social-imperialista, ou seja,
formado como reservas da revolução socialista - na frente da classe sindical. Por um lado, a
conquista dos sindicatos significa o uso da violência contra o aparelho de poder social
fascista e sindical da burguesia, o uso da violência contra a aristocracia operária ( = classe
irreconciliável inimiga do proletariado!) e, ao mesmo tempo, a conquista dos milhões de
sindicalistas pelo comunismo, pelo partido comunista, pelos sindicatos vermelhos pela
força solidária da nossa convicção, que consiste em dar às massas uma oportunidade de
lutarem pelos seus direitos através da nossa luta de classes diária exemplar (que também é
necessariamente ilegal, violenta, etc.). Estamos convencidos da necessidade da violência
revolucionária no trabalho sindical, da necessidade da eliminação revolucionária dos
sindicatos amarelos e da criação de sindicatos vermelhos através da nossa luta diária
exemplar contra a classe (e, portanto, também necessariamente ilegal, violenta, etc.). Com
esta tática sindical, o partido estabelece a linha de ação sindical para o período
relativamente curto da maré e do refluxo do movimento sindical, a ascensão e a queda do
movimento revolucionário do trabalho contra o capital. É a luta pela realização da linha
sindical revolucionária, substituindo as antigas formas de luta e organização por novas, os
velhos slogans por novos, combinando estas formas, etc. E precisamente por esta razão,
esta visão revolucionária da tática sindical do partido deve também ser levada para o
movimento sindical.
No entanto: podem as formas de luta militar substituir as formas de luta sindical? Não, só
podem ser utilizados principalmente como uma continuação da luta sindical por meios
violentos, através de uma revolução do legalismo sindical burguês, especialmente numa
situação revolucionária. A luta sindical não é substituída nem mesmo abolida pela revolta,
pela revolução, pela ditadura do proletariado, pelo socialismo, mas apenas as suas formas
de luta são adaptadas às correspondentes mudanças e condições da revolução e, por
conseguinte, à realização dos objetivos comunistas, são elevadas a um nível superior. Os
sindicatos proletários são indispensáveis para a emancipação da classe trabalhadora e,
portanto, para a criação de uma sociedade sem classes, antes (então como semente, OSR,
etc.), durante e depois da revolução, no socialismo até à transição para o comunismo - e
devem, portanto, ser necessariamente defendidos pela força contra a resistência violenta da
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burguesia e da sua aristocracia operária (que já começou antes da revolução!) durante tanto
tempo e com tanta força quanto esta violência reacionária continua.
Assim, se a guerra civil terminar com a vitória da revolução, se se quiser construir a
economia socialista, então os métodos de luta também mudarão, os métodos que eram
militarmente necessários não devem ser transferidos para os sindicatos. Este é o erro que
Trotsky cometeu. E Estaline criticou muito justamente Trotsky "subestimando a diferença
entre o exército e a classe trabalhadora, colocando as organizações militares e os sindicatos
no mesmo nível, e (...) tentando transferir os métodos militares do exército para os
sindicatos, para a classe trabalhadora" (Estaline, Werke, Volume 5, página 5). "Existem dois
métodos: o método da coerção (o método militar) e o método da persuasão (o método
sindical). O primeiro método não exclui de modo algum elementos de persuasão, mas aqui
os elementos de persuasão estão subordinados aos requisitos do método de coerção e
constituem um instrumento para o mesmo. O segundo método não exclui elementos de
coerção, mas aqui os elementos de coerção estão subordinados aos requisitos do método
de coerção e constituem um instrumento para o mesmo. Confundir estes dois métodos é tão
inadmissível como é inadmissível juntar o exército e a classe trabalhadora" (Estaline, ibid.).
Para Marx, as greves foram a expressão clara das guerras de classes que grassam na
sociedade capitalista, as guerras entre trabalho e capital. Marx demonstrou que as lutas
grevistas são um fenómeno jurídico inerente à ordem capitalista, que são um meio de refrear
a arbitrariedade dos proprietários das fábricas e de garantir, em certa medida, as condições
de existência necessárias para os trabalhadores. As conclusões retiradas da importância da
greve como fator que desperta as energias dos trabalhadores e os solda para a luta contra
os exploradores são particularmente importantes. As greves são escolas da luta de classes
proletárias. Marx viu a maior importância das greves na influência moral e política que elas
exercem sobre os trabalhadores e a sua consciência de classe, na educação dos
trabalhadores para a solidariedade proletária e na ajuda à união e organização dos
trabalhadores. Não podemos ignorar o facto de Lenine sempre se ter pronunciado contra a
sobreavaliação da greve como o chamado "melhor" meio de luta. Ele considerava a greve
como "apenas um dos meios e nem sempre necessariamente um dos melhores". A
importância das greves deve ser reconhecida, as greves devem ser sempre exploradas e
dirigidas, mas sobrestimá-las é tanto mais perigoso quanto mais o "economismo" o fez. (...)
E é completamente errado declarar as greves como sendo o "melhor meio de desenvolver a
consciência de classe" (Lenine, Volume 6, página 162). Lenine declarou em 1905 que "à
medida que o movimento continuava a crescer, a greve geral pacífica revelou-se inadequada
e revelou-se que a sua aplicação parcial não atingiu o objetivo e desorganizou as forças do
proletariado"; que então todo o movimento revolucionário conduziu com violência elementar
à revolta armada de Dezembro, quando não só o proletariado mas também novas forças da
pobreza urbana e do campesinato pegaram em armas para fazer valer as liberdades
conquistadas pelo povo contra os ataques do governo reacionário" (Lenine, Volume 10,
página 144). Aliás, Lenine era contra a sobreavaliação das armas de qualquer forma. Ele
sublinhou o lado fraco das greves como um meio independente de luta quando estas se
esgotam sem se juntarem aos meios de insurreição armada, sem mudarem para esta forma
superior de luta: "De um modo geral, tem estado convencido de que uma condição prévia
extremamente importante para o sucesso de uma greve política é que ela comece
subitamente, que consiga apanhar o governo de surpresa. Ora isso é impossível. O Governo
aprendeu a combater a greve em Dezembro e está atualmente muito bem equipado para esse
combate. (...) Nestas condições, a greve pode - de facto, na maioria dos casos é inevitável 217

levar a um confronto direto e imediato com os militares" (Lenine, Volume 11, página 107). A
utilidade da forma de luta da greve depende da situação histórica concreta, bem como do
perigo da sua transformação em obstáculo. Lenine admitiu: "Uma única greve pode ser
inapropriada ou ser iniciada num momento inapropriado" (Lenine, Volume 18, página 468).
Ele admitiu ainda: "As greves frequentes podem enfraquecer os trabalhadores. É bem
possível que, nesse caso, se deva apelar a greves mais curtas, a manifestações mais bem
preparadas" (ibidem).
"Se as greves dos trabalhadores enfraquecem, é necessário alternar entre deixar descansar
os que estão a descansar e os que estão a recuperar ou inserir forças "frescas" na luta. Há
que organizar greves mais curtas. Por vezes é preciso substituir as greves por
manifestações. Mas o mais importante é que as greves, os comícios, as manifestações não
parem, que todo o campesinato e todo o exército saibam da luta persistente dos
trabalhadores (...) A amargura abafada e o resmungo contido da aldeia juntamente com a
indignação do quartel devem encontrar um centro de atração na greve revolucionária dos
trabalhadores" (Lenine, Volume 18, página 470).
Apelar a manifestações e protestos em situações em que a guerra civil entrou em plena
eclosão foi considerado por Lenine como "sem sentido" (Lenine, Volume 11, página 146).
Chamar um ataque no momento errado e no lugar errado pode até tornar-se uma armadilha
fatal para o inimigo de classe. Na situação revolucionária na Rússia em 1906, Lenine
mostrou o quanto, numa situação em que a insurreição armada é inevitável e imediata, o
apelo à greve pode levar a que a insurreição seja impossível: "Não vamos fazer
manifestações, disseram os trabalhadores. Lutaremos de todo o coração e com firmeza
quando chegar o momento da ação geral. (...) Compreenderam que as ações parciais e
sobretudo as manifestações (...) seriam ridículas, que o agravamento da crise política não
nos permitiria "recomeçar do zero", que as manifestações pacíficas seriam
extraordinariamente permitidas pelo Governo, que em Dezembro se tinha regozijado por
"lamber o seu sangue". Enfraqueceriam completamente o proletariado, só continuariam a
treinar a polícia e os soldados para prender e atirar em pessoas desarmadas (...) Mas a
"manifestação" teria sido interpretada como uma luta, teria sido transformada numa luta
(sem esperança) e a cessação da manifestação diante do mundo inteiro teria sido
apresentada como uma nova derrota" (Lenine, Volume 11, páginas 105-106). "Os
trabalhadores avançados compreenderam corretamente a situação. Corrigiram rapidamente
uma ação estrategicamente errada e pouparam as suas forças para a luta que se avizinhava.
Eles instintivamente perceberam que uma greve ligada a uma revolta é inevitável, mas uma
greve de demonstração é prejudicial" (Lenine, Volume 11, página 125). "Seria, por
conseguinte, uma verdadeira imprudência, que beira o crime, apelar a uma greve geral em
toda a Rússia sem exigir uma revolta, sem deixar claro que a greve geral é inseparável da
revolta". Portanto, todas as forças devem ser orientadas para explicar a ligação entre uma
forma de luta e outra de agitação, para criar as condições para que as três correntes de luta revolta dos trabalhadores, revolta dos camponeses e "revolta militar" - se unam numa só
corrente" (Lenine, Volume 11, página 108). "Todos os esforços devem ser dirigidos para a
unificação dos trabalhadores, camponeses, marinheiros e soldados, para que juntos possam
assumir a luta ativa e armada" (Lenine, Volume 11, página 109).
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Greve geral
"A greve geral é dificilmente concebível sem um comité de greve não partidário apoiado
pelas massas" (Lenine, volume 11, página 77).
Os sindicatos imperialistas rejeitam a greve geral em geral, mas, em princípio, a greve geral
política contra o sistema capitalista, que eles servem para manter. Eles tentam combatê-lo
abertamente e evitá-lo com todos os meios (!!). Assim, até o presidente da Federação
Nacional dos Mineiros (!!) apelou à supressão armada contra-revolucionária da greve geral
dos mineiros ingleses em Maio de 1947, porque nada mais pode significar no seu apelo: "O
governo deve usar todos os meios [!!!] para derrubar este ataque criminoso [!!] (ponto de
exclamação do autor), que põe em perigo a produção" (G. Lefranc, "Sindicalismo no
mundo”, tradução francesa. Edição, Paris 1963, página 93). Esta atitude social-imperialistasocial-fascista dos dirigentes sindicais em relação à greve geral baseia-se totalmente nos
dogmas teóricos da Segunda Internacional.
Estaline: "O terceiro dogma: o método da greve geral política é inaceitável para o
proletariado, porque é teoricamente insustentável (ver as críticas de Engels), praticamente
perigoso (pode perturbar o curso normal da vida económica do país e ter um efeito
devastador nos fundos sindicais), e não pode substituir as formas de luta parlamentar, que
são a principal forma de luta de classes do proletariado. Muito bem, responda aos leninistas,
mas antes de mais, Engels não criticou cada greve geral, mas apenas um certo tipo de greve
geral, nomeadamente a greve geral económica dos anarquistas, que os anarquistas
propuseram como substituição da luta política do proletariado - o que tem isto a ver com o
método da greve geral política? Em segundo lugar, onde e por quem foi provado que a
forma parlamentar de luta é a principal forma de luta do proletariado? Não demonstra a
história do movimento revolucionário que a luta parlamentar é apenas uma escola e um
instrumento para organizar a luta extra-parlamentar do proletariado, que as questões
fundamentais do movimento operário sob o capitalismo são decididas pela violência, pela
luta imediata das massas proletárias, pela sua greve geral, pela sua revolta? Em terceiro
lugar, como pode ser colocada a questão da substituição da luta parlamentar pelo método
da greve geral política [realçado pelo autor]Onde e quando é que os apoiantes da greve
geral política tentaram substituir as formas parlamentares de luta por formas
extraparlamentares de luta? Em quarto lugar, não terá a revolução na Rússia mostrado que
a greve política geral é uma formidável escola de revolução proletária e um meio
insubstituível de mobilizar e organizar as mais amplas massas do proletariado na véspera do
assalto aos fortes capitalistas [sublinhado pelo autor] - então porquê as queixas filisteias
sobre a perturbação do curso normal da vida económica e dos cofres sindicais? Não é claro
que a prática da luta revolucionária também estilhaça este dogma dos oportunistas?” (Stalin,
volume 6, páginas 75-76, "Sobre os fundamentos do Leninismo").
Lenin disse: "Mas uma 'escola de guerra' ainda não é a guerra em si. Quando as greves se
generalizam entre os trabalhadores, alguns trabalhadores (e alguns socialistas) começam a
acreditar que a classe trabalhadora se pode limitar apenas às greves e aos fundos ou
associações de greve, que a classe trabalhadora pode conseguir uma melhoria séria da sua
situação ou mesmo a sua libertação apenas através das greves. Quando vêem a força que o
seu sindicato e mesmo pequenas greves dão aos trabalhadores, há quem pense que os
trabalhadores só precisam de chamar uma greve geral em todo o país e que podem
conseguir tudo o que querem dos capitalistas e do governo. Esta opinião também foi
expressa pelos trabalhadores de outros países quando o movimento laboral estava apenas a
começar e os trabalhadores ainda eram muito inexperientes. Mas esta opinião é errada. As
greves são um dos meios de luta da classe trabalhadora pela sua libertação, mas não são o
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único meio, e se os trabalhadores não prestarem atenção aos outros meios de luta, retardam
o desenvolvimento e os êxitos da classe trabalhadora em consequência disso. (...) E as
greves têm gradualmente ensinado a classe trabalhadora de todos os países a liderar a luta
contra os governos, pelos direitos dos trabalhadores e pelos direitos de todo o povo em
geral. (...) Se todos os trabalhadores conscientes da sua classe se tornarem socialistas, i.e..
(...) Quando todos os trabalhadores conscientes da classe se tornam socialistas, ou seja,
pessoas que aspiram a essa libertação, quando se unem em todo o país para espalhar o
socialismo entre os trabalhadores, para familiarizar os trabalhadores com todos os meios de
luta contra os seus inimigos, quando formam um partido de trabalhadores socialistas, que
luta pela libertação de todo o povo do jugo do governo e pela libertação de todos os
trabalhadores do jugo do capital - só então a classe trabalhadora terá aderido plenamente a
esse grande movimento dos trabalhadores de todos os países que uniu todos os
trabalhadores e desfraldou a bandeira vermelha com a proclamação "Proletários de todos os
países, uni-vos!” (Lenine, volume 4, página 313-315).
Em contraste com a opinião dos marxistas-leninistas, os anarco-sindicalistas consideram a
greve geral como a mais alta forma de luta do proletariado "de armas dobradas". O objetivo
último da sua greve geral é o derrube do capitalismo sem revolução socialista violenta e sem
a tomada do poder político pela ditadura do proletariado. Consideram a greve geral como
"uma expressão de violência que evita o derramamento de sangue". Com esta greve geral
reacionária espetacular, os anarco-sindicalistas negam a necessidade do partido comunista,
o seu papel de liderança na revolta armada e na ditadura do proletariado contra a burguesia.
A greve geral tem de crescer até à revolta. A conquista do poder proletário - este é o objetivo
marxista-leninista e a greve geral política é um meio importante para alcançar este objetivo.
Os oportunistas não compreendem e não querem compreender esta diferença essencial
entre uma greve de manifestação pacífica e a greve geral ligada à revolta armada. Os
oportunistas também não compreendem a diferença entre as formas de luta limitadas no
contexto nacional e as ligadas à luta internacional. Ações de solidariedade pacífica em todos
os países para o apoio internacionalista do movimento revolucionário num só país são
importantes, mas como única forma internacional de luta contra o opositor contrarevolucionário globalizado hoje completamente inadequada, que pode facilmente enfrentar o
movimento revolucionário em cada país individualmente, um a um, mas não com uma frente
mundial unida de todos os movimentos revolucionários. Houve inúmeros exemplos de
acontecimentos na história do movimento revolucionário dos trabalhadores em que estes
recorreram a formas de luta para além das fronteiras nacionais que tinham um caráter
internacional, mas estes são exemplos individuais. Se se pretende alcançar uma
internacionalização permanente do movimento revolucionário em princípio, é necessária
uma tática mais eficaz, que só pode ser uma tática internacional, que não se limite, por
exemplo, à tática das manifestações pacíficas ou de outras ações individuais internacionais
no quadro nacional, mas vá mais além e inclua a combinação de várias formas
internacionais de luta militante e armada, o que pressupõe isso mesmo. Os proletários de
todos os países não podem unir a sua luta armada numa força concentrada se não a
organizarem, combinarem, ligarem e fundirem de forma coordenada para além das suas
fronteiras nacionais. As formas de luta que se estreitam no quadro nacional darão lugar a
formas de luta mais elevadas, elementar e inevitavelmente, darão lugar às formas de luta
internacionais, produzindo-as necessariamente como formas independentes e principais de
luta do proletariado mundial. Porquê? A revolução socialista mundial está a abrir caminho
na produção de uma contra-revolução globalizada, fechada e poderosa, que obriga o
proletariado mundial a utilizar cada vez mais meios internacionais, cada vez mais meios
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internacionais extremos para a sua defesa e, assim, a desenvolver cada vez meios mais
poderosos dos seus ataques internacionais ao imperialismo mundial.
A greve geral política é frequentemente a ligação entre a ascensão pré-revolucionária do
movimento e o desencadeamento da revolta armada. Assim, sendo a fase mais alta da fase
pré-revolucionária e ao mesmo tempo a fase inicial da luta revolucionária direta, o
movimento revolucionário pode subir da greve geral política para a insurreição armada. Esta
é também uma das razões pelas quais o social-democratismo e o reformismo sindical
sempre tentaram evitar uma greve geral, precisamente para evitar que a sua evolução para
uma insurreição de forma preventiva.
Foi nesta interface que frequentemente se tornaram evidentes as fragilidades da história do
movimento laboral: Estas fraquezas consistiram, em grande medida, no facto de os
trabalhadores (e mais ainda os seus aliados) não se terem movimentado de forma
suficientemente decisiva, não em número suficiente, não suficientemente célere para
enfrentarem a ofensiva económica e política armada, dos grevistas não terem superado a
sua fragmentação concentrando as suas forças, de não terem conseguido unir as suas lutas
numa frente unida.
O maior obstáculo, porém, foi sempre a falta de preparação para a obtenção de armas, a falta
de preparação das massas para a insurreição armada. E não é surpreendente que tenha sido
precisamente neste momento que TODAS as forças oportunistas - "esquerda" e "direita" - se
tornaram ativas contra a classe trabalhadora, a fim de impedir esta transição da greve geral
para a insurreição armada das mais diferentes formas.
Eis um exemplo historicamente marcante de como a primeira revolução russa de 1905 se
desenvolveu a partir das greves, a partir da luta económica do proletariado.
Este é também um exemplo de como eram diversas as formas de luta na Rússia naquela
altura e de como se desenvolveram rapidamente, de como as mais diversas formas de luta
se substituíram, uma se fundiu na outra, uma ultrapassou a outra, de como a revolução uniu
todas as formas de luta ao mais alto nível, de como o conteúdo e a forma da revolução se
fundiram umas nas outras.
Quando Lenine ouviu falar da Revolução Russa de 1905, escreveu em Genebra, em 10 de
Janeiro:
"A classe trabalhadora, aparentemente há muito isolada do movimento burguês de
oposição, levantou a sua voz. Com uma velocidade vertiginosa, as grandes massas
trabalhadoras apanharam os seus camaradas avançados, os social-democratas conscientes.
O movimento operário de Petersburgo avançou verdadeiramente nestes dias com botas de
sete léguas. As exigências económicas foram substituídas por exigências políticas. A greve
transformou-se numa greve geral e culminou numa manifestação colossal nunca antes vista;
o prestígio que estava ligado ao nome do Czar foi destruído para sempre. A revolta já
começou. Violência contra a violência. As razias da luta de rua, as barricadas são erguidas,
os tiros e trovões de canhões, os rios de sangue, a guerra civil pela liberdade está a
rebentar, Moscovo e o Sul, o Cáucaso e a Polónia estão prontos a juntar-se ao proletariado
de Petersburgo. Morte ou liberdade! Tornou-se a palavra de ordem dos trabalhadores. Hoje e
amanhã vão decidir muitas coisas. A cada hora que passa a situação muda. O telégrafo traz
notícias de cortar a respiração e todas as palavras desaparecem dos acontecimentos a que
estamos a assistir. Todos devem estar prontos para cumprir o seu dever como
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revolucionários e social-democratas! Viva a revolução! Viva o proletariado insurreto!"
(Lenine, volume 8, página 58).
Lenine ensinou que a burguesia recorre a uma tática de confusão no campo proletário,
nomeadamente, retardar o curso da luta contra o inchaço, propagando a adesão às formas
de luta anteriores, a fim de tornar mais difícil a transição para formas de luta mais elevadas.
A contra-revolução tenta provocar o proletariado na corrida do tempo a tais formas de luta
em que possa tirar partido da sua superioridade. Por exemplo, apelo a manifestações
pacíficas e greve geral, onde já foi declarada a insurreição armada: "Da situação dada, tal
como surgiu depois de Dezembro de 1905, decorre com absoluta necessidade que a greve é
de importância secundária para a insurreição" (Lenine, Volume 11, página 108). Mas
independentemente tanto da vontade dos revolucionários como da vontade dos contrarevolucionários, "a exagerada revolução revolucionária transformará a manifestação em
greve, o protesto em luta, a greve em revolta. Evidentemente, a revolta como luta armada de
massas só pode ser desenvolvida com a participação ativa desta ou daquela parte das
tropas. Uma greve entre as tropas, a recusa de disparar contra o povo, pode, portanto,
conduzir, sem dúvida, à vitória de uma única greve pacífica, num ou noutro caso. Mas não é
necessário provar que tais casos seriam apenas episódios isolados de uma insurreição
excecionalmente bem-sucedida, que existe apenas um meio de concretizar esses casos com
a maior frequência possível: a preparação bem-sucedida da insurreição, a energia e força
das primeiras ações insurrecionais, a desmoralização do exército através de ataques
ousados ou da queda de grandes tropas, etc.". (Lenine, volume 11, página 108).
Lenine também acertou contas com os Mencheviques e o seu tratamento incorreto da
questão das formas espontâneas e planeadas de luta:
"Larin não compreende que a questão que toca tem dois lados: 1. a justaposição de luta
espontânea e de luta planeada com o mesmo alcance e formas, e 2. a justaposição de (no
sentido restrito da palavra) época revolucionária e época contra-revolucionária ou "sóconstitucional". A lógica de Larin não vale nada. Ele contrasta a greve política espontânea
não com uma insurreição planeada, mas sim com uma luta sindical planeada. E é por isso
que a sua análise marxista degenera numa apoteose pequeno-burguesa [glorificação divina nota do autor] de contra-revolução. (...) Ele compara a revolta espontânea dos russos em
Dezembro de 1905 não com a revolta "planeada" dos alemães em 1849, dos franceses em
1871, mas com a planificação no crescimento dos sindicatos alemães. Ele compara a greve
geral espontânea e fracassada dos russos em Dezembro de 1905 não com a greve geral
"planeada" e fracassada dos belgas em 1902, mas com um discurso parlamentar planeado
de Bebel ou Vandervelde. É por isso que Larin não compreende o avanço histórico mundial
na luta em massa do proletariado que a greve de Outubro de 1905 e a revolta de Dezembro
de 1905 significam. (...) ... o marxista que usa qualquer terreno, mesmo o terreno reacionário,
para lutar pela revolução, não se afunda na apoteose da reação, não esquece a luta pelo
melhor terreno possível para a sua atividade. É por isso que o marxista é o primeiro a prever
a aproximação de uma época revolucionária, e começa a despertar o povo e a tocar a
tempestade enquanto os filisteus ainda estão a dormir o seu sono servil. É por isso que o
marxista é o primeiro a entrar no caminho da luta revolucionária direta, a ir em direção ao
confronto imediato e a expor as ilusões conciliatórias de todo o tipo de elementos sociais e
políticos vacilantes. É por isso que o marxista é o último a abandonar o caminho da luta
revolucionária imediata, a abandoná-lo apenas quando todas as possibilidades foram
esgotadas, quando nem sequer uma réstia de esperança para um caminho mais curto se
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mantém, quando o apelo à preparação para greves de massas, para a insurreição, etc., perde
manifestamente todo o terreno. É por isso que o marxista castiga com desprezo os
incontáveis renegados da revolução que lhe chamam: Somos mais "progressistas" do que
vós, costumávamos renunciar à revolução! Costumávamos "subordinar-nos" à constituição
monárquica"! (Lenine, Vol. 11, pp. 347 e 348 e 349, edição alemã). "Ao acrescentar uma
oposição hesitante e traiçoeira aos elementos revolucionários realmente combativos, nem
sempre se obtém um mais, muito mais frequentemente um menos" (Lenin, Vol. 11, p. 143,
edição alemã).
Marx salientou que a luta económica por si só, com toda a sua importância para a unificação
e educação dos trabalhadores, não é suficiente, que o proletariado deve organizar-se
primeiro à escala nacional e depois à escala internacional, que é importante para a classe
trabalhadora formar o seu próprio partido político de massas e desenvolver a luta pela
conquista do poder político à escala nacional e depois à escala internacional. Cumpriu
brilhantemente esta tarefa com a criação da I. Internacional.
Por conseguinte, a globalização económica do capital monopolista internacional não pode
ser descurada neste momento como um fator importante para a emergência de uma luta
económica globalizada dos trabalhadores em todos os países do mundo; por exemplo, a
extensão das greves para além das fronteiras nacionais, como por exemplo a europeização
das greves, até às greves internacionais (por exemplo, contra empresas internacionais). A
luta económica unida e unificada conduz os proletários de todos os países à organização
como um proletariado mundial, à fusão de todas as secções nacionais a um grande exército
mundial com uma consciência mundial de classe proletária.
A força do movimento internacional dos trabalhadores consiste na combinação correta da
luta econômica com a luta política. Assim, o movimento sindical revolucionário sempre se
opôs às guerras imperialistas e ao fascismo com resistência política à violência
revolucionária, bem como às guerras social-imperialistas e ao fascismo social. O movimento
sindical mundial revolucionário nunca e nunca será embalado pela tese revisionista da
coexistência pacífica contra o movimento sindical imperialista. O movimento sindical
mundial anti-revisionista com Enver Hoxha à sua frente não viu fatalmente a transformação
dos sindicatos socialistas em ferramentas de restauração do capitalismo, mas tem lutado
consistente e com princípio na linha econômica básica dos sindicatos revisionistas. Os
trabalhadores dos países revisionistas também se opuseram ao seu estupro reacionário
contra a violência, com fortes greves e ações, têm defendido sua ditadura do proletariado
também com formas sindicais de luta.
A luta política pela libertação e emancipação do proletariado mundial nunca parou nas casas
sindicais social-fascistas e social-imperialistas, e não pôde fazê-lo, uma vez que os próprios
sindicatos reacionários exerceram violência contra seus próprios membros ou o poder
estatal burguês pediu ajuda toda vez que os membros do sindicato não se curvavam mais
aos princípios da colaboração de classes, oportunismo, reformismo e revisionismo e não
queria mais ter sua luta de classes colocada na camisa de força social-fascista da "paz
social". Desde a I Internacional, o movimento sindical comunista internacional e o
movimento sindical burguês internacional têm travado uma guerra de classes de cem anos.
Esta guerra ainda não foi decidida, não foi enterrada, mas continuará a se intensificar, e
acima de tudo será reiniciada e difundida através da globalização, através da subordinação
do movimento sindical mundial à ONU e, portanto, ao imperialismo americano e aos
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imperialistas dos outros países. A guerra de classes no movimento sindical mundial será
decidida no campo de batalha internacional.
É daí que a Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista) e a Internacional Sindical
Vermelha tiram hoje as suas conclusões históricas da atitude do Comintern e da antiga ISV
da época, nomeadamente, liderar o proletariado mundial totalmente equipado neste campo
de batalha, no campo de batalha da revolução socialista mundial. Nunca o movimento
sindical burguês/revisionista se subordinou voluntariamente ao comunista - ou vice-versa - e
nenhum deles o pode fazer, porque se enfrentam irreconciliavelmente, a sua luta contra o
outro tem um carácter classe-antagonista e, por isso, estão sujeitos à legalidade da luta de
classes. Assim, a questão sindical internacional é: "quem - quem?". A estratégia militar e as
táticas do proletariado mundial nunca deixaram dúvidas de que nunca abandonarão o
movimento sindical revolucionário, as organizações sindicais revolucionárias, as massas
revoltantes de membros dos sindicatos em todo o mundo quando o imperialismo mundial os
ataca violentamente e tenta liquidá-los ou paralisá-los e dividi-los. Qualquer violência
burguesa/revisionista contra os membros do sindicato - independentemente de ocorrer fora
ou dentro das casas do sindicato - gera sempre e legalmente uma contra violência
revolucionária dos membros do sindicato contra a violência burguesa/revisionista. Na
revolução mundial proletária e socialista, na ditadura do proletariado, não pode haver um
teto separado para as centrais sindicais burguesas/revisionistas. Só há lugar para a casa
sindical proletária mundial e esta só podem ser construídas sobre as ruínas dos sindicatos
burgueses/revisionistas mundiais. Convencer as massas dos membros dos sindicatos da
necessidade dos seus próprios sindicatos revolucionários e mobilizá-los e conduzi-los na
luta para esmagar as organizações sindicais imperialistas/sociais imperialistas existentes
em todo o mundo - esta é a tática principal da Sindical Internacional Vermelha.
Esta tática inclui e pressupõe o apoio e o envolvimento da luta revolucionária dos povos.
Desta forma, o proletariado mundial coloca-se na posição de se abalar na luta pela melhoria
imediata da situação das massas exploradas em todo o mundo e de as utilizar como uma
reserva para a revolução proletária mundial. Através do movimento sindical revolucionário
mundial, o internacionalismo proletário é transformado num palco qualitativamente mais
elevado e ganha assim um poder até agora desconhecido para a revolta revolucionária de
toda a velha ordem imperialista mundial. A Ásia, a África e a América Latina são hoje os elos
mais fracos do sistema sindical mundial imperialista/socialista, e é aí que as contradições
entre trabalho e capital se manifestam através do colonialismo imperialista e se combinam
frequentemente com a crescente exploração e opressão brutais por parte da própria
burguesia nos países dependentes.
A luta sindical revolucionária nestes continentes não é apenas uma parte importante da luta
de libertação nacional e social dos povos oprimidos, mas, ao mesmo tempo, um poderoso
apoio aos trabalhadores e aos povos de todo o mundo. Devido à globalização, o movimento
dos jovens trabalhadores nestes continentes está a desenvolver-se mais rapidamente do
que nunca, embora de forma diferente nas diferentes regiões. A luta sindical, que aí se
desenvolveu a partir da luta contra o colonialismo das burguesias imperialistas estrangeiras
e contra o seu poder económico, político e militar, e que esteve e continua em parte a estar
intimamente ligada ao movimento revolucionário de libertação nacional, está agora a
assumir formas cada vez mais independentes contra a sua própria burguesia, devido ao
desenvolvimento económico do país e ao reforço do proletariado que lhe está associado.
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O caráter imperialista/social-imperialista dos sindicatos nas metrópoles dos países
capitalistas mostra a sua queixa aberta, em particular ao não apoiar o movimento sindical
nestes continentes, que por vezes está mesmo exposto ao terror militar mais brutal e à
violência da reação no seu próprio país (possivelmente por palavras como uma função de
folha de figueira, mas em todo o caso não por atos! Os sindicatos imperialistas/socialimperialistas não têm qualquer interesse no internacionalismo proletário, mas estão
interessados em combatê-lo, especialmente em combater os desenvolvimentos
revolucionários no seio do movimento sindical destes países, tomando o lado da violência
imperialista e não se esquivando à violência propriamente dita.
Ao mesmo tempo, os sindicatos imperialistas/social-imperialistas estão a impedir ou a
dificultar os esforços dos membros progressistas do sindicato que tentam apoiar, cooperar
e entrelaçar a solidariedade sindical internacional. Aqueles que, enquanto sindicalistas
comunistas, apoiam abertamente o internacionalismo proletário no sentido da revolução
proletária mundial no seio do sindicato imperialista/social imperialista, estão expostos ao
ódio cego e ao terror da liderança sindical social-fascista e, portanto, "enterrados vivos".
"Introduzimos as massas trabalhadoras nas "seis faces" das liberdades políticas (liberdade
de expressão, consciência, imprensa, reunião, coligação e greve). Temos agora de repetir
milhões e milhares de milhões de vezes o "trio" das próximas tarefas revolucionárias
(revolta armada, exército revolucionário, governo revolucionário provisório) " (Lenine,
Volume 9, página 217).
"Se as greves crescem, a revolta também cresce!" (Lenine, volume 18, página 224).
A questão da insurreição deve ser falada seriamente, sem zombaria liberal, como Lenin
disse uma vez.
"Evitar um tratamento aberto da questão da insurreição - que sempre e sempre foi o esforço
de nossos oportunistas" (Lenin, Vol. 11, página 147, edição alemã).

A insurreição
O marxismo-leninismo examina metodicamente a questão da insurreição com a ajuda do
materialismo dialético e histórico. Analisa as condições da insurreição real, como foi
conduzida e como é conduzida. Quem empreende a insurreição e quem a executa? O
método marxista-leninista exige determinar quais interesses exigem a derrubada, quais
condições materiais causam a revolta revolucionária, que existem conexões e relações entre
o "ser derrubado" e os "derrubados". Não se deve esquecer o ABC do marxismo-leninismo e
deve, antes de tudo tentar determinar, com base no movimento revolucionário realmente
existente, quais classes são forçadas pelo curso do próprio movimento revolucionário,
muitas vezes independentemente de sua "consciência", para derrubar as instituições de
poder que estão em seu caminho. A história das revoltas em todos os países do mundo
contém exemplos suficientes de como as instituições de poder foram derrubadas lá e que,
portanto, nos ajuda de forma generalizada a pensar sobre o mundo revolucionário, derrubar
completamente o poder central do imperialismo mundial e tirar as conclusões e lições
certas.
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A ciência militar marxista-leninista está assim preocupada com as leis militares das revoltas
internacionais.
Lenine ensinou: "É indigno de um partido de trabalhadores brincar com a insurreição";
"Apelar à insurreição sem fazer preparativos militares sérios para ela, sem acreditar nela,
seria brincar com a insurreição indignamente" (Lenine, Vol. 10, pp. 134 e 135).
"Tentativas prematuras de insurreição seriam o cúmulo da insensatez". A vanguarda
proletária deve compreender que as condições fundamentais para uma suficiente - ou seja,
vitoriosa - insurreição armada na Rússia são o apoio da classe trabalhadora pelo
campesinato democrático e a participação ativa do exército. (...) Sem um partido ilegal, este
trabalho não pode ser realizado e não vale a pena sequer falar sobre ele. (...) O crescimento
das greves de massas, o envolvimento de outras classes na luta, o estado das organizações,
o humor das massas - tudo isto mostra o momento em que todas as forças terão de se unir
no avanço unânime, determinado, ofensivo, sem reservas, ousado da revolução contra a
monarquia czarista. Sem uma revolução vitoriosa não haverá liberdade na Rússia. Sem o
derrube da monarquia czarista pela insurreição do proletariado e do campesinato, não
haverá revolução vitoriosa na Rússia" (Lenine, Vol. 18, pp. 98/99, edição alemã).
"Insurreição - essa é uma palavra muito grande. O apelo à insurreição é um apelo
extremamente sério. Quanto mais complicada se torna a ordem social, mais elevada é a
organização do poder estatal e mais perfeita a técnica militar, mais inadmissível é a emissão
descuidada de um tal slogan. E já dissemos mais de uma vez que os social-democratas
revolucionários há muito que se preparam para levantar este slogan, mas só o emitiam como
um apelo direto quando já não podia haver dúvidas quanto à seriedade, amplitude e
profundidade do movimento revolucionário, qualquer dúvida de que as coisas estavam a
derivar para a sua decisão no verdadeiro sentido desta palavra. As grandes palavras devem
ser tratadas com cuidado. As dificuldades de as traduzir em grandes feitos são colossais.
Mas por esta mesma razão seria imperdoável passar por cima das dificuldades com frases
(...)" (Lenine, Vol. 9, página 366, edição alemã).
"Este slogan não deve ser emitido enquanto as condições gerais de derrocada não tiverem
amadurecido, enquanto a agitação e prontidão das massas para a acção não se tiverem
tornado claramente visíveis, e enquanto as circunstâncias externas não tiverem conduzido a
uma crise óbvia. Mas uma vez que tal slogan tenha sido apresentado, seria vergonhoso
voltar atrás e contentar-se novamente com força moral, com uma das condições que
preparam o terreno para a insurreição, com uma das 'transições possíveis' [Lenine significa
aqui as transições pacíficas e oportunistas - nota do autor], etc., etc. Não, uma vez lançada a
morte, toda a prevaricação deve ser posta de lado, deve ser explicada directa e abertamente
às massas mais vastas quais são agora as condições práticas de uma derrocada bem
sucedida" (Lenine, Vol. 9, pp. 367-368, edição alemã).
Lenin define a insurreição ( entre outras coisas) como
"a resposta mais enérgica, mais unida e mais expedita de todo o povo ao governo" (Lenine,
Vol. 5, página 537, edição alemã)....
"no momento da maior falta de cabeça do governo, no momento da maior agitação do povo"
(Lenin, Vol. 8, página 11, edição alemã).
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Lenin descreveu a insurreição armada "como a mais alta forma de luta alcançada pelo
movimento" (Lenin, Vol. 10, página 135). Lenin definiu as formas de insurreição como formas
especiais de revolução (ver Lenin, Vol. 11, página 342). Além disso, "A insurreição é guerra
civil, mas uma guerra requer um exército" (Lenin, Vol. 9, página 214, edição alemã). "O
slogan da insurreição significa que a questão é decidida por força material (...) apenas força
militar" (Lenine, Vol. 9, página 367, edição alemã). Mas quais são as forças que, em conjunto,
formam o exército revolucionário? Lenin enumerou aquilo em que consistiam as forças
militares do povo em 1905:
"1. do proletariado armado e dos camponeses armados,
2. das vanguardas organizadas dos representantes destas classes,
3. dos destacamentos de tropas que estão prontas para ir para o lado do povo. Tudo isto, em
conjunto, constitui o exército revolucionário" (Lenine, Vol. 9, página 365).
Portanto, aqui temos a definição clássica marxista-leninista da composição do exército
revolucionário: martelo, foice e espingarda!!!!
E é isto que ainda hoje guia os partidos marxistas-leninistas, a Internacional Comunista, é o
que tem sido expresso em todos os documentos importantes e repetido cem vezes:
"Não podemos e não devemos perder a esperança de que será possível fazer com que as
três correntes separadas da insurreição - dos trabalhadores, dos camponeses e dos
militares - fluam juntas para a insurreição vitoriosa unida" (Lenine, Vol. 10, página 106,
edição alemã).
"A insurreição lança-se às portas quando a revolução já amadureceu, quando a ofensiva
avançou a todo o vapor e o desenho das reservas para a vanguarda é a condição decisiva
para o sucesso" (Estaline, Vol. 6, página 138, edição alemã).
A insurreição surge numa fase elevada do desenvolvimento da revolução, quando a força
das forças revolucionárias atingiu um tal clímax que estas têm de se descarregar
violentamente. Todas as formas anteriores de luta, tais como o número crescente e a
dimensão das manifestações de massas em intervalos cada vez mais curtos e, finalmente,
num aumento da sua sucessão imediata, greves de massas económicas e políticas,
transgressões da legalidade, choques com a contra-revolução em todo o país ( concentração
no clímax, reunião de forças sem serem previamente desgastadas pelas provocações da
contra-revolução, fixação de revoltas parciais, formação de um centro insurrecional, a
insurreição cresce em profundidade e amplitude; surtos individuais juntam-se para formar a
imagem de uma conflagração flamejante! ) greve geral, etc., etc. culminam, aquecem,
fundem-se uns nos outros, a fim de passarem diretamente para o seu mais alto estado
agregado de revolução, para a revolta do povo armado, e assim para uma força
qualitativamente nova que, no ápice da luta de classes, é transformado por saltos e limites
de uma força que já não se preocupa exclusivamente em sacudir o jugo que se tornou
insuportável, com o movimento de libertação dos velhos grilhões da escravatura salarial e
da miséria em massa, numa força que, ao mesmo tempo, se coloca inteiramente na ordem
do dia por sua própria iniciativa: O novo poder revolucionário da ditadura do proletariado. Se
este poder irá triunfar ou cair novamente, é outra questão que depende de muitas condições.
Mas em qualquer caso, o fator decisivo será a forma como o proletariado organiza o seu
poder, em que se baseia, como consolida o seu poder, até que ponto se pode permitir
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respirar para reativar as suas enormes forças gastas e, por outro lado, até que ponto o
inimigo consegue ou não voltar a pôr fim à revolta, reunindo e concentrando as suas forças
e reservas. O destino da história mundial paira no equilíbrio, por assim dizer, por uma fração
de segundo em situações tão dramáticas.
"Ninguém pode necessariamente garantir que [Lenin significa aqui a insurreição
despreparada, espontânea e fragmentada - nota do autor] irá avançar para a revolta popular
armada e unida, pois isso depende tanto do estado das forças revolucionárias (que só
podem ser totalmente aferidas na própria luta) como da atitude do governo e da burguesia,
bem como de uma série de outras circunstâncias que não podem ser calculadas com
precisão" (Lenin, Vol. 9, página 57, edição alemã). E Lenin sublinhou ainda que "o momento
revolucionário difere dos períodos históricos ordinários, quotidianos e preparatórios,
precisamente porque o humor, a excitação, a convicção das massas deve e deve aparecer
em ação. O revolucionismo vulgar não compreende que a palavra seja também um ato; este
princípio é indiscutível na sua aplicação à história em geral ou àquelas épocas da história
em que não há uma ação política aberta das massas, que, afinal, não pode ser substituída ou
evocada artificialmente por qualquer golpe. Os revolucionários da política pós-trilha não
compreendem que, numa altura em que amanheceu o momento revolucionário, em que a
velha "superestrutura" está a rachar pelas costuras, em que a ação política aberta das
classes e massas criando uma nova superestrutura para si próprios se tornou um facto,
desde que a guerra civil começou - que é então alienação da vida, rigor mortis, retórica, ou
então traição à revolução e deserção, se nos confinarmos, como nos velhos tempos, à
'palavra' sem emitirmos o slogan direto da transição para a 'escritura'" (Lenine, Vol. 9, pp.
58-59, edição alemã).
"O processo dialético de desenvolvimento traz realmente elementos da nova sociedade já no
seio do capitalismo, tanto elementos materiais como espirituais" (Lenine, Vol. 9, página 370,
edição alemã). Da mesma forma, pelo contrário, a sociedade socialista traz no seu seio
elementos da velha sociedade, elementos capitalistas-revisionistas, tanto elementos
materiais como espirituais. Hoje, nós marxistas-leninistas devemos saber distinguir os
pedaços do todo, devemos colocar o todo e não os pedaços como um slogan. O mesmo se
aplica ao socialismo de um país.
O momento histórico da intensificação extrema da luta de certas classes como condição
prévia da revolta deve ser sublinhado. O caráter da revolta armada como um tipo especial de
movimento de massas, como um tipo especial de luta de classes proletária, deve ser
sublinhado. É igualmente necessário examinar o papel das classes individuais, a
dependência do movimento de massas do equilíbrio social das forças, a inseparabilidade do
lado político da insurreição do seu lado militar, a importância de amplas organizações de
massas como condição prévia para um governo revolucionário provisório que emergirá
diretamente da insurreição. A resolução adotada pelo III Congresso do Partido afirma: "(d)
para organizar a resistência armada às ações dos Centenas Negras e, em geral, de todos os
elementos reacionários liderados pelo governo" (citado em Lenine, Vol. 9, página 23, edição
alemã). Assim que começam as primeiras hostilidades de uma insurreição, a falta de
organizações militares torna-se cada vez mais sentida, pecados de astúcia e má preparação
sistemática destas hostilidades são cruelmente punidos pela contra-revolução - após o
menor tempo possível de um efeito surpresa. "Enquanto as forças ainda não forem
suficientes para a insurreição armada e a sua vitória, é ridículo falar de uma autogestão
revolucionária do povo. Este não é o prólogo, mas o epílogo da insurreição" (Lenine, Vol. 9,
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página 191, edição alemã). "Se a insurreição é possível e necessária, significa que o governo
'colocou a baioneta na ordem do dia', abriu a guerra civil e colocou as areias de alcatrão de
cerco no campo como uma anticrítica da crítica democrática" (Lenine, Vol. 9, página 269,
edição alemã). "Só na medida em que a insurreição será vitoriosa e a sua vitória uma derrota
decisiva do inimigo - só nessa medida é que a assembleia dos representantes do povo
também será eleita por todo o povo, e não apenas no papel, e não apenas por palavras"
(Lenine, Vol. 9, página 465, edição alemã).
A insurreição cria a justaposição direta da revolução mobilizada contra a contra-revolução
mobilizada, e elementos mais amplos são mobilizados de ambos os lados após a
insurreição. Normalmente as consequências da insurreição, quer sejam derrota ou vitória,
são mais sangrentas e com muito maior sacrifício do que durante a própria insurreição. Na
Revolução de Outubro de 1917, por exemplo, não foi disparado um tiro, mas na guerra civil
que dela emergiu e que se lhe seguiu = 3 milhões de mortos. Outros 5 milhões morreram em
resultado da perturbação económica.
A experiência da derrota nas centenas de revoltas dos trabalhadores não foi em vão, e o
sangue dos trabalhadores não correu em vão:
As lições da revolta de 1905 na Rússia
Lenin resumiu estas lições no seu artigo "As Lições da Revolta de Moscovo". (para ser lido
no Volume 11, páginas 157 - 165). Este artigo é fortemente recomendado aqui como um
importante texto de treino. De momento, limitamo-nos a breves citações e excertos do texto
de Lenin :
"As principais formas do movimento de Dezembro em Moscovo foram a greve pacífica e a
manifestação. A esmagadora maioria das massas de trabalhadores participou ativamente
apenas nestas formas de luta. No entanto, foi precisamente a ação de Dezembro em
Moscovo que mostrou vividamente que a greve geral tinha sobrevivido como uma forma de
luta independente e moderna, que o movimento estava a romper este quadro estreito com
violência elementar e irresistível e a dar origem a uma forma de luta mais elevada, a
insurreição.
Quando os partidos revolucionários e os sindicatos em Moscovo proclamaram a greve,
todos eles se aperceberam, de facto, de que ela tinha inevitavelmente de se transformar na
insurreição. A 6 de Dezembro, o Soviete dos Deputados Trabalhistas decidiu "procurar a
transição da greve para a insurreição armada". Na realidade, porém, nenhuma organização
estava preparada para isso, mesmo o Conselho de Coalizão dos Grupos de Combate falou (a
9 de Dezembro!) da revolta como algo muito distante, e sem dúvida que a luta de rua se
desencadeou sobre a sua cabeça e prosseguiu sem a sua participação. As organizações
ficaram para trás do crescimento e da dinâmica do movimento.
A greve transformou-se numa insurreição, especialmente sob a pressão das condições
objetivas que se tinham desenvolvido depois de Outubro. Já não era possível apanhar de
surpresa o governo com uma greve geral; este já tinha organizado a contra-revolução, que
estava preparado para uma ação militar.
Desde greves e manifestações a barricadas individuais, desde barricadas individuais até à
montagem em massa de barricadas e combates de rua com as tropas.
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A partir da greve política de massas, o movimento foi elevado a um nível superior. Forçou a
reação a ir até ao último na sua resistência, e com isso trouxe com passos gigantescos o
momento em que a revolução também irá até ao último na utilização dos meios de ataque. A
reação não pode ir além do fogo da artilharia sobre barricadas, casas e multidões nas ruas.
A revolução pode ir mais longe do que a luta dos grupos de combate de Moscovo, pode ir
muito, muito mais longe, em largura e em profundidade. E a revolução tem ido longe desde
Dezembro. A base da crise revolucionária tornou-se imensamente mais ampla - a borda da
sua arma deve agora ser muito mais afiada.
A mudança nas condições objetivas da luta, que exigiu a transição da greve para a
insurreição, foi sentida pelo proletariado mais cedo do que pelos seus líderes. A prática,
como sempre, precedeu a teoria. A greve pacífica e as manifestações cessaram de uma só
vez para serem suficientes para os trabalhadores; eles perguntaram: o que se segue? - e
exigiram uma ação mais ativa. A ordem para construir barricadas chegou aos distritos com
um enorme atraso, numa altura em que as barricadas já estavam a ser construídas no
centro. Os trabalhadores foram trabalhar em massa, mas também não ficaram satisfeitos
com isso, perguntando: O que se segue? - e exigiram uma ação mais ativa. Nós, os líderes
do proletariado social-democrata, em Dezembro, assemelhámo-nos ao comandante do
exército que destacou os seus regimentos de uma forma tão disparatada que a maioria das
suas tropas não toma parte ativa na batalha. As massas de trabalhadores procuraram em
vão instruções para uma ação ativa de massas.
Esconder das massas a necessidade de uma guerra amarga, sangrenta e aniquiladora como
tarefa imediata da próxima acção é enganar-se a si próprio e ao povo. Esta é a primeira lição
dos acontecimentos de Dezembro
A segunda lição diz respeito ao caráter da insurreição, à forma como foi levada a cabo, às
condições de transição das tropas para o lado do povo [todas sublinhadas pelo autor].
Escusado será dizer que não se pode falar de uma luta séria enquanto a revolução não se
tiver tornado um movimento de massas e não se tiver também apoderado das tropas.
Evidentemente, o trabalho entre as tropas é necessário. Mas não se deve imaginar esta
transição das tropas como um acto simples e pontual, resultado da convicção, por um lado,
e da consciência, por outro. A revolta de Moscovo mostra-nos vividamente como esta
concepção é semelhante a um modelo e fora de contacto com a vida. Na prática, o vaivém
das tropas, que todo o verdadeiro movimento popular inevitavelmente implica, leva a uma
luta pelo exército no sentido mais verdadeiro da palavra, quando a luta revolucionária se
intensifica. A revolta de Moscovo mostra-nos precisamente o quadro de uma luta
extremamente amarga e desesperada de reacção e revolução para o exército. O próprio
Dubasov declarou que, dos 15.000 homens das tropas de Moscovo, apenas 5.000 eram
fiáveis. O governo procurou reter os vacilantes pelos meios mais variados e desesperados:
Tentaram convencê-los, lisonjeá-los, suborná-los distribuindo relógios, dinheiro, etc., não se
pouparam a bebidas alcoólicas, tentaram enganá-los, intimidá-los, trancaram-nos no quartel,
desarmaram-nos, através de traição e violência escolheram soldados que consideravam
particularmente pouco fiáveis. E é preciso ter a coragem de admitir directa e abertamente
que estamos atrasados em relação ao governo a este respeito. Não sabíamos como utilizar
as forças à nossa disposição para uma luta activa, ousada, pró-activa e ofensiva pelo
exército vacilante, uma vez que o governo começou e terminou com sucesso. Começámos o
"work-up" mental das tropas e vamos prossegui-lo ainda mais persistentemente. Mas
seremos pedantes tristes se esquecermos que no momento da insurreição é também
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necessária uma luta física para as tropas. (...) Malakhov tinha os soldados cercados por
dragões, mas nós não cercamos os Malakhovs por bombardeiros. Podíamos e devíamos têlo feito.
Dezembro confirmou vividamente outra proposta profunda de Marx, esquecida pelos
oportunistas, nomeadamente, que a insurreição é uma arte e que a regra principal desta arte
é a ofensiva conduzida com ousadia e a maior determinação. Não nos apropriámos
suficientemente desta verdade. Nós próprios não aprendemos suficientemente esta arte,
esta regra da ofensiva a todo o custo e não a ensinámos suficientemente às massas. Temos
agora de compensar o que perdemos com toda a nossa energia. Não basta agrupar o povo
de acordo com a sua relação com slogans políticos; além disso, é necessário agrupá-los de
acordo com a sua atitude face à insurreição armada. Aqueles que estão contra ela, aqueles
que não se preparam para ela, devem ser implacavelmente eliminados do número de
apoiantes da revolução e contados entre os seus opositores, entre os traidores ou cobardes,
pois aproxima-se o dia em que o curso dos acontecimentos, a situação da luta nos obrigará
a separar os inimigos dos amigos de acordo com esta caraterística. Não passividade
devemos propagar, não uma simples "esperar e ver" que as tropas "passem por cima" - não,
devemos bater o tambor e proclamar longe e longe que é necessário atacar corajosamente e
com armas na mão, que é necessário destruir os líderes militares no processo e travar a luta
mais total pelas tropas vacilantes.
A terceira grande lição que Moscovo nos deu diz respeito às táticas e à organização de
forças para a insurreição. As táticas militares dependem do nível da técnica militar
[sublinhado pelo autor] - este facto Engels [Anti-Dühring por exemplo - nota do autor] tem
explicado e martelado repetidamente os marxistas. A técnica militar é agora diferente do que
era em meados do século XIX. Ir contra a artilharia em massa e defender as barricadas com
revólveres seria uma insensatez. E Kautsky tinha razão quando escreveu que após a revolta
de Moscovo era altura de rever a conclusão de Engels e que Moscovo tinha criado uma
"nova tática de barricada". Esta tática era a tática da guerra partidária [enfatizada pelo autor].
A organização condicionada por esta tática era o destacamento facilmente móvel e
extraordinariamente pequeno: grupos de dez, grupos de três, até mesmo grupos de dois.
Moscovo produziu esta tática, mas estava longe de estar suficientemente desenvolvida,
longe de ser realmente transformada na tática das grandes massas. Havia poucos grupos de
luta, o slogan dos ataques ousados não era levado às massas trabalhadoras e não era
realizado por elas, os destacamentos partidários tinham um carácter demasiado homogéneo,
as suas armas e o seu método de luta eram inadequados, a sua capacidade de liderar as
massas era mal treinada. Temos de compensar tudo isto e compensaremos com a avaliação
das lições da Revolta de Moscovo, espalhando estas lições entre as massas e despertando o
poder criativo das próprias massas para desenvolver ainda mais estas lições. A guerrilha, o
terror de massas que está agora a ser travado quase sem parar em toda a Rússia depois de
Dezembro, ajudará sem dúvida a ensinar as massas a usar as táticas certas no momento da
insurreição. A social-democracia deve aprovar este terror de massas e torná-lo parte das
suas táticas, organizando-o e controlando-o, evidentemente, subordinando-o aos interesses
e condições do movimento operário e da luta revolucionária geral, e eliminando e
erradicando impiedosamente as distorções "lúmpen-proletárias" desta guerra partidária com
a qual os moscovitas tão esplêndida e impiedosamente se limparam nos dias da insurreição
e os letões nos dias das tão conhecidas repúblicas letãs.
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No período muito recente, a tecnologia militar está novamente a fazer novos avanços. A
guerra japonesa introduziu a granada de mão. As fábricas de espingardas atiraram a
espingarda de carregamento rápido para o mercado. Ambas já estão a ser utilizadas com
sucesso na revolução russa, mas não em medida suficiente. Podemos e devemos fazer uso
de aperfeiçoamentos técnicos, devemos ensinar as secções dos trabalhadores a produzir
bombas em massa, devemos ajudá-los e aos nossos grupos de combate a obter
fornecimentos de explosivos, detonadores e espingardas auto-carregadoras. Se as massas
de trabalhadores participarem na revolta na cidade, se as massas se lançarem sobre o
inimigo, se a luta pelas tropas, que vacilam ainda mais depois da Duma, depois de Sveaborg
e Kronstadt, for travada resoluta e habilmente, e se a participação da aldeia na luta comum
for assegurada, então seremos vitoriosos na próxima revolta armada que irá apoderar-se de
toda a Rússia"!
Lá se vão as lições da revolta de Moscovo. Muito antes disso, foram aprovadas resoluções
pelo III Congresso do Partido do PCUS (b). Por exemplo, a resolução do III Congresso do
Partido do PCUS (b) diz sobre a revolta:
1. Que o proletariado, que de acordo com a sua situação é a mais avançada e a única classe
revolucionária consistente, é assim chamado precisamente a realizar a liderança no
movimento revolucionário democrático geral da Rússia;
2. Que este movimento já conduziu, atualmente, à necessidade de insurreição armada;
3. Que o proletariado participará inevitavelmente nesta revolta da forma mais enérgica e que
esta participação decidirá o destino da revolução na Rússia;
4. Que o proletariado só poderá realizar a liderança nesta revolução se estiver unido numa
força política única e independente sob a bandeira do Partido Social-Democrata Trabalhista,
que liderará a sua luta não só ideologicamente mas também na prática;
5. que só a realização desta liderança pode assegurar ao proletariado as condições mais
favoráveis para a luta pelo socialismo contra as classes mais abastadas da Rússia
burguesa-democrática-.
O III Congresso do PCUS reconhece que a tarefa de organizar o proletariado para a luta
imediata contra a autocracia através da insurreição armada é uma das tarefas mais
importantes e adiáveis do Partido no presente momento revolucionário. O Congresso do
Partido instrui, portanto, todas as organizações do Partido:
(a) Tornar claro ao proletariado, através de propaganda e agitação, não só o significado
político mas também o lado prático-organizativo da próxima insurreição;
b) explicar nesta propaganda e agitação o papel das greves políticas de massas, que podem
ter grande importância no início e no decurso da insurreição;
(c) tomar as medidas mais enérgicas para armar o proletariado e para elaborar um plano de
insurreição armada e dirigir diretamente a insurreição, e, na medida do necessário, formar
grupos especiais de funcionários do partido para este fim" (citado por Lenine no Vol. 9, pp.
61-62).
"Se for necessário preparar a insurreição, esta preparação inclui necessariamente a
divulgação e explicação dos slogans: insurreição armada do povo, exército revolucionário,
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governo revolucionário provisório. Temos ambos de estudar nós próprios os novos métodos
de luta, as suas condições, as suas formas, os seus perigos, a sua aplicação prática, etc., e
educar as massas sobre eles" (Lenine, Vol. 9, página 245, edição alemã).
"A tese 'Somos por enquanto incapazes de provocar a insurreição' é falsa. Pelo contrário, os
acontecimentos sobre o `Potyomkin` demonstraram que somos incapazes de evitar surtos
prematuros da insurreição em preparação. Os marinheiros do "Pozjomlin" estavam menos
preparados do que os marinheiros de outros navios, e a revolta foi portanto menos extensa
do que poderia ter sido. O que se segue? Que parte da tarefa de preparação para uma
insurreição é evitar surtos prematuros de uma insurreição que está em preparação ou quase
pronta. Que a insurreição elementar e crescente ultrapassa o nosso trabalho consciente e
planeado de preparação" (Lenine, Vol. 9, pp. 245-246, edição alemã).
"As discussões teóricas sobre a necessidade da insurreição podem e devem ser realizadas,
as resoluções táticas sobre esta questão devem ser cuidadosamente pensadas e
elaboradas, mas em tudo isto não se deve esquecer que o curso elementar dos
acontecimentos está a quebrar o seu caminho de forma poderosa sem qualquer
consideração pelas tartes de sabedoria. Não se deve esquecer que o desenvolvimento de
todas essas grandes contradições que se acumularam durante séculos na vida russa está a
ocorrer com uma força inexorável, que está a chamar as massas à cena e a atirar os mortos,
doutrinas sem vida de progresso pacífico sobre o monte de lixo (. ...). ...) "As doutrinas
mortas ficam sempre para trás da tempestuosa corrente de revolução que expressa as
exigências fundamentais da vida, os interesses mais profundos das massas do povo (...)
Uma má doutrina foi brilhantemente corrigida por uma boa revolução" (Lenine, Vol. 9, página
196, edição alemã).
"Quem quer que seja a favor da insurreição, com ele o proletariado 'atacará unido', embora
'marche separadamente'; quem quer que seja contra a insurreição, nós lutaremos
impiedosamente" (Lenine, Vol. 10, página 136, edição alemã).
Quanto à elaboração de um plano de insurreição armada e como deveria ser a liderança da
luta em termos concretos, Lenin descreveu com muita força - longe de se contentar com a
elaboração de resoluções do Congresso do Partido. Assim, Lenin escreveu francamente
"como consultor" ao Comité de Luta do Comité de São Petersburgo a 16 de Outubro de
1905:
"Todos estes esquemas, todos estes planos da organização do Comité de Luta dão a
impressão de lixo formulado em papel - peço desculpa pela minha franqueza (...) Vejo com
horror, verdadeiramente com horror, que eles falam de bombas há mais de meio ano e ainda
não fizeram uma única! (...) Vão ter com os jovens. Formar imediatamente grupos de
combate, em todo o lado e em todos os lugares, tanto entre os estudantes como
especialmente entre os trabalhadores, etc., etc. Equipas de 3 a 10, até 30, etc. Devem formarse de imediato. Devem armar-se imediatamente, assim como qualquer pessoa pode, com
revólveres, facas, trapos embebidos em petróleo para iniciar fogos, etc. Estes
destacamentos de combate devem eleger imediatamente os líderes e, se possível, contactar
o comité de combate do Comité de Petersburgo. Não exigir qualquer tipo de formalidades,
por amor de Deus assobiar em todos os esquemas, por amor de Deus enviar todas as
"funções, direitos e privilégios" de embalagem. Não insista em aderir ao PCUS (b) - isso
seria uma exigência absurda para a insurreição armada. Não se recusem a associar-se a
qualquer pacto, mesmo que seja composto apenas por três pessoas, com a única condição
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de não serem suspeitosos no que diz respeito à polícia e prontos a lutar contra as tropas
czaristas. Que os grupos que o desejarem se associem ou se afiliem ao PCUS (b), isso seria
excelente; mas eu consideraria absolutamente um Gehler exigi-lo. O papel do Comité de Luta
no Comité de Petersburgo deveria ser ajudar estas secções do exército revolucionário, servilas como gabinete de ligação, e assim por diante. Cada secção aceitará de bom grado os
seus serviços, mas se chegar a tal assunto com esquemas e com discursos sobre os
"direitos" do Comité de Combate, destruirá tudo, acredite-me, destruirá tudo
irremediavelmente! Aqui tem de trabalhar através de uma ampla propaganda. Que 5-10
pessoas numa semana visitem centenas de círculos de trabalhadores e estudantes,
penetrem em todo o lado onde for possível, e em todo o lado proponham o plano claro,
curto, direto e simples: formem de imediato uma secção de combate, armem-se o melhor
que puderem, trabalhem com todas as vossas forças, nós ajudar-vos-emos na medida do
possível, mas não esperem nada de nós, trabalhem vocês próprios.
A principal ênfase em tal coisa reside na iniciativa da massa dos pequenos círculos. Eles
podem fazer tudo. Sem eles, toda a sua comissão de luta não é nada. Tenho tendência para
medir a produtividade laboral do comité de luta pelo número de secções a que este está
associado. Se dentro de um ou dois meses o Comité de Luta não tiver um mínimo de 200-300
secções em Petersburg, então é um Comité de Luta morto. Então, deve ser enterrado. Quem
não criar centenas de secções de luta no calor fervente atual, está fora de vida. Os
propagandistas devem dar a cada divisão receitas curtas e simples de bombardeamentos e
uma explicação elementar de todo o método de trabalho, mas depois devem deixar toda a
atividade a seu cargo. As divisões devem começar o seu treino militar agora mesmo,
imediatamente, com operações práticas de combate. Alguns matarão imediatamente um
informador ou explodirão uma esquadra de polícia, outros invadirão um banco para
confiscar fundos para a revolta, outros ainda organizarão um exercício ou farão esboços de
mapas, e assim por diante. Em qualquer caso, é preciso aprender na prática desde o início,
não se deve ter medo destas tentativas de rusgas. Claro que podem ir aos extremos, mas
isso é um perigo de amanhã, mas o perigo de hoje reside na nossa inércia, no nosso
doutrinarismo, na nossa lentidão aprendida e no medo senil da iniciativa. Que cada secção
aprenda independentemente, mesmo espancando os polícias: as dezenas de vítimas serão
largamente ultrapassadas pelas centenas de combatentes experientes que conduzirão
centenas de milhares à batalha de amanhã" (Lenine, Vol. 9, pp. 342-344, edição alemã).
Lenine elaborou as tarefas dos departamentos do exército revolucionário a serem criados
em termos concretos até cada pequeno detalhe:
"1. ação militar independente.
2. liderança das massas.
Os desprendimentos podem ser de qualquer força, de dois a três homens. Os
destacamentos devem armar-se, cada um com o que puder (espingarda, revólver, bomba,
faca, soqueiras de latão, troncos, trapos embebidos em parafina para iniciar fogos, cordas
ou escadas de corda, pás para construir barricadas, cartuchos explosivos, arame farpado,
pregos, etc., etc.). Em circunstância alguma se pode esperar ajuda de qualquer outro lugar,
de cima ou do exterior, mas deve procurar tudo por si próprio.
Os desprendimentos devem ser formados, se possível, de pessoas que vivem perto umas
das outras ou que se encontram frequentemente, regularmente, a determinadas horas (de
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preferência ambas, porque a reunião regular pode ser interrompida pela revolta). A sua
tarefa é organizá-la de modo a que se possam reunir nos momentos críticos, nas situações
mais imprevistas. Cada secção deve, portanto, estabelecer com antecedência formas e
meios de assegurar uma ação conjunta: Sinais nas janelas, etc., para se encontrarem mais
facilmente; gritos ou apitos arranjados para reconhecer o camarada na multidão; sinais
acordados em caso de reunião noturna, etc., etc. Qualquer homem enérgico pode trabalhar
com dois ou três camaradas toda uma série de tais regras e métodos, que devem ser
compilados, memorizados e praticados. Deve lembrar-se que existe uma probabilidade de 99
por cento de que os acontecimentos sejam uma surpresa e que será necessário reunir-se em
circunstâncias extraordinariamente difíceis.
Mesmo destacamentos desarmados podem desempenhar um papel muito importante em 1.
dirigir a multidão; 2. quando a oportunidade é favorável, agredir e desarmar um polícia ou
um cossaco que por acaso esteja separado dos seus camaradas (um caso em Moscovo),
etc.; 3. resgatar os presos ou feridos quando a força policial está fraca; 4. subir aos telhados
das casas, aos andares superiores, etc., e atirar pedras às tropas, deitando-lhes água a
ferver, etc. Um destacamento organizado, unido e enérgico é uma força formidável. Em
circunstância alguma deve a formação de uma divisão ser recusada ou adiada com o
pretexto de falta de armas.
As divisões devem distribuir funções o mais antecipadamente possível e, por vezes, eleger
antecipadamente o chefe, o líder da divisão. Claro que não seria razoável cair num gadget de
insígnias de patente, mas não se deve esquecer a importância colossal da liderança
unificada, da ação rápida e decisiva. Determinação e ataque ousado são três quartos de
sucesso (sublinhado pelo autor).
Imediatamente após a sua formação, ou seja, já agora, as secções devem começar a
trabalhar sobre uma variedade de assuntos, não apenas teóricos, mas necessariamente
também práticos. Ao trabalho teórico contamos o estudo da ciência da guerra, a
preocupação com questões militares, palestras sobre questões militares, discussões com
militares (com oficiais, sargentos, etc., etc., etc., não menos importante também com exsoldados da classe trabalhadora); a leitura, discussão e processamento de panfletos e
artigos de jornal ilegais sobre a luta de rua, etc., etc.
Repetimos, o trabalho prático deve começar imediatamente. Estes decompõem-se em
operações preparatórias e militares. O trabalho preparatório inclui a aquisição de todo o tipo
de armas e munições, a seleção de moradias com localização favorável para a luta de rua
(adequadas para a luta de cima, para o armazenamento de bombas, pedras, etc., ou de
ácidos para regar os polícias, etc., etc., bem como para os aposentos do pessoal, para a
inteligência, como local de refúgio para os perseguidos, alojamento para os feridos, etc.,
etc.). O trabalho preparatório inclui também o reconhecimento e exploração atempados:
Obtenção de planos de prisões, esquadras de polícia, ministérios, etc., exploração da
divisão do trabalho em instituições estatais, bancos, etc., bem como a sua guarda;
estabelecimento de relações que possam ser úteis (com a polícia, banco, tribunal, prisão,
correios e telégrafos, etc.), verificação de esconderijos de armas em todas as lojas de armas
da cidade, etc. Há muito trabalho a ser feito aqui, trabalho em que todos podem ser de
grande utilidade, mesmo aqueles que são completamente inaptos para a luta de rua, mesmo
pessoas fisicamente bastante fracas, mulheres, jovens, idosos, etc. É necessário fazer agora
todos os esforços para unir nos departamentos, sem exceção, todos aqueles que querem
participar na revolta, pois não há e não pode haver ninguém que não seja da maior utilidade
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se quiser trabalhar, mesmo que não tenha armas, mesmo que seja pessoalmente impróprio
para lutar.
Em seguida, as secções do exército revolucionário não devem de modo algum limitar-se ao
trabalho preparatório; devem, o mais rapidamente possível, proceder também a acções
militares para o efeito:
1. exercer a sua capacidade de combate; 2. reconhecer os pontos fracos do inimigo; 3.
infligir derrotas parciais ao inimigo; 4. libertar prisioneiros (presos); 5. capturar armas; 6.
ganhar fundos para a insurreição (confiscar dinheiro do governo), etc., etc. As secções
podem e devem aproveitar imediatamente todas as oportunidades de trabalho vivo; não
devem de forma alguma adiar isto até à revolta geral, pois se não se está já no fogo de
antemão, também não se adquire aptidão para a revolta [sublinhado pelo autor].
Certamente, todo o exagero é mau; tudo o que é bom e útil, levado ao extremo, pode tornarse mau e prejudicial, de facto deve, se um certo limite for ultrapassado. Pequenos atos de
terror indisciplinados e despreparados, levados a extremos, só podem fragmentar e
desperdiçar forças. Isto é verdade e, é claro, não deve ser esquecido. Mas, por outro lado,
não devemos esquecer que o slogan da revolta já foi emitido, que a revolta já começou.
Iniciar ações ofensivas quando as circunstâncias são favoráveis não é apenas o direito, mas
também o dever direto de todo o revolucionário [sublinhado pelo autor]. Matar informadores,
polícias e gendarmes, explodir esquadras de polícia, libertar pessoas presas, confiscar
fundos governamentais para as necessidades da insurreição - tais ações já estão a ser
empreendidas onde quer que a insurreição se esteja a propagar, na Polónia e no Cáucaso, e
cada secção do exército revolucionário deve estar pronta para tais ações a qualquer
momento. Cada secção deve lembrar-se que é culpada de imperdoável inação, de
passividade, se não aproveitar hoje a oportunidade favorável à ação - e tal culpa é, na época
da insurreição, o maior crime de um revolucionário, a maior vergonha para quem luta pela
liberdade não só em palavras mas também em atos [sublinhado pelo autor].
Sobre a composição destes departamentos pode dizer-se o seguinte: o número mais
apropriado de membros e a distribuição das suas funções será ensinado pela experiência. É
preciso começar a adquirir esta experiência por si próprio, sem esperar por instruções do
exterior. Deve-se, evidentemente, pedir à organização revolucionária local que envie um
revolucionário com formação militar para palestras, debates e conselhos, mas se tal pessoa
não puder ser encontrada, deve necessariamente gerir tudo por conta própria.
No que diz respeito aos agrupamentos partidários, os membros de um partido preferirão
naturalmente agrupar-se nas mesmas secções. Mas não se deve necessariamente recusar
membros de outros partidos a juntarem-se a uma secção. É precisamente aqui que devemos
realizar a união, o entendimento prático (sem qualquer fusão de partidos, claro) do
proletariado socialista com a democracia revolucionária. Quem quiser lutar pela liberdade e
provar a sua vontade de agir pode ser contado entre os democratas revolucionários, com
quem se deve esforçar por trabalhar em conjunto na preparação da revolta (claro, só se
houver plena confiança na pessoa ou no grupo). Todos os outros `democratas' devem ser
claramente rejeitados como quase-democratas, como faladores liberais, pois seria
imperdoável que os revolucionários confiassem neles e criminosos depositarem confiança
neles [sublinhado pelo autor].
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É claro que é desejável que as secções se unam umas às outras, e extremamente útil para
elaborar formas e condições para uma actividade conjunta. Mas ao fazê-lo, não se deve de
forma alguma cair no extremo de inventar planos complicados, esquemas gerais, etc., e
desviar a causa viva através de brincadeiras pedantes. As circunstâncias em torno da
revolta serão inevitavelmente tais que os elementos não organizados serão mil vezes mais
numerosos do que os organizados; será inevitável ter de agir imediatamente, no local, em
pares ou sozinhos - e é preciso preparar-se para agir por iniciativa própria. Atrasos e
discussões, atrasos e indecisões são a morte da insurreição. Proceder com a máxima
determinação e energia, tirar partido imediato de cada momento favorável, acender de
imediato o ardor revolucionário da multidão, apontá-lo na direção de uma ação mais resoluta
e determinada - este é o primeiro dever do revolucionário [sublinhado pelo autor].
Um excelente exercício militar para os soldados do exército revolucionário, no qual eles
recebem o seu baptismo de fogo e através do qual trazem imensos benefícios à revolução, é
a luta contra as Centenas Negras. Os destacamentos do exército revolucionário devem
verificar imediatamente por quem, onde e como os "Centenas Negras" estão organizados, e
depois não se devem limitar apenas à agitação (isto é útil, mas não é suficiente), mas devem
também proceder pela força das armas, abater os "Centenas Negras", matá-los, explodir o
seu quartel-general, etc., etc.". (Lenine, Vol. 9, pp. 423-427; escrito no final de Outubro de
1905, edição alemã).
Não pode haver aqui qualquer dúvida de que está a chegar o dia em que devemos proceder à
transformação dos exércitos revolucionários em secções do exército mundial internacional.
Num futuro não muito distante, a insurreição armada cobrirá todo o mundo, não só como um
acontecimento único, mas repetidamente e cada vez mais em amplitude e profundidade - e
temos de nos preparar para isso agora!
Assim, Lenine não só provou a necessidade da revolta e a exigiu, como também exigiu a
"organização imediata de um exército revolucionário (...). Só a mais corajosa e ampla
organização de tal exército pode ser o prólogo da insurreição" (Lenine, Vol. 9, página 180,
edição alemã). Lenin chamou ao governo revolucionário o "órgão da insurreição" (Lenin,
Vol. 9, página 202, edição alemã). Lenin considerou o poder revolucionário do Estado como
"um dos maiores e mais altos "meios" para realizar o derrube político" (Lenin, Vol. 9, página
245, edição alemã).
No entanto, para Lenine, foram necessárias duas instituições para o sucesso de uma revolta:
"O exército revolucionário e o governo revolucionário são duas faces da mesma moeda".
São duas instituições que são igualmente necessárias para o sucesso da insurreição e para
a ancoragem das suas realizações. São dois slogans que devem necessariamente ser
estabelecidos e explicados porque são os únicos slogans revolucionários consistentes"
(Lenine, Vol. 8, página 571, edição alemã). O governo revolucionário deve mobilizar o "povo"
e organizar a sua atividade revolucionária" (Lenine, ibid, página 570). "Falar da `vitória' da
revolta popular, do estabelecimento de um governo provisório, e não apontar a ligação
destes 'passos' e atos com a luta pela república - ou seja, escrever uma resolução, não para
liderar a luta do proletariado, mas para seguir atrás do movimento proletário" (Lenine, Vol. 9,
página 24, edição alemã) Por isso a fórmula marxista: Nenhum governo revolucionário sem a
colaboração de uma insurreição e nenhuma insurreição sem a colaboração de um governo
revolucionário - caso contrário o povo insurrecional não pode ser vitorioso - esta é a fórmula
marxista-leninista da insurreição armada e o governo insurrecional como seu órgão.
237

"Claro que o verdadeiro apoio de um tal governo só pode ser a insurreição armada. Mas o
governo planeado não será senão o órgão desta já crescente e amadurecida insurreição. Na
prática, a formação de um governo revolucionário não poderia ser enfrentada enquanto a
revolta não tivesse atingido proporções visíveis para todos, tangíveis para todos, por assim
dizer. Mas agora mesmo é necessário unir politicamente esta revolta, organizá-la, dar-lhe um
programa claro e tornar todos os sectores do exército revolucionário, já numerosos e em
rápido crescimento em número, o apoio e as alavancas deste novo governo, que é realmente
livre e realmente apoiado pelo povo (Cidadãos!) (...) Parar o pagamento de todos os direitos
e impostos, dirigir todos os esforços para a organização e armamento de um exército
popular livre (...) Quem não é a favor da revolução é contra a revolução. Quem não é
revolucionário é um Cem Negros (...) É mais ou menos assim que eu concebo a evolução do
Soviete dos Deputados Operários para um governo revolucionário provisório" (Lenine, Vol.
10, pp. 10 e 12, edição alemã). Então, como é que o governo reacionário desmoronado é
substituído por um governo revolucionário? "O órgão do poder do povo que assume
temporariamente as funções do governo desmoronado é chamado, em russo claro e claro,
um governo revolucionário provisório. Um tal governo deve ser provisório, pois os seus
poderes expiram assim que uma assembleia constituinte eleita pelo povo se reúne. Um tal
governo deve ser revolucionário, porque substitui o governo desmoronado, baseado na
revolução. Esta mudança não pode ter lugar a não ser por meios revolucionários" (Lenine,
Vol. 10, página 53, edição alemã). "O governo revolucionário provisório é o órgão da
insurreição que une todos os insurgentes e dirige politicamente a insurreição" (Lenine, Vol.
10, página 54, edição alemã).

Clímax e declínio da revolta russa de 1905
Lenine avaliou os acontecimentos em Moscovo, comparando-os com as outras revoltas
anteriores e estimando positivamente o seu futuro processo de desenvolvimento, apesar das
derrotas sofridas:
"Por muito escassas que sejam estas notícias, permitem-nos concluir que a eclosão da
revolta em Moscovo, em comparação com as outras revoltas, não representa uma fase
superior do movimento. Nem os destacamentos revolucionários, preparados a tempo e bem
armados, entraram em ação, nem uma certa proporção das tropas passou para o lado do
povo, nem os "novos" tipos de armamento popular, as bombas (que tinham dado tanto medo
aos cossacos e aos soldados em Tiflis a 26 de Setembro [9 de Outubro]), entraram em uso
extensivo. Mas se mesmo uma destas condições faltasse, nem o armamento de um grande
número de trabalhadores nem a vitória da insurreição poderiam ser esperados. O significado
dos acontecimentos de Moscovo, como já observámos, é diferente: um grande centro
recebeu assim o seu batismo de fogo, uma vasta área industrial foi arrastada para a luta
séria. O crescimento da insurreição na Rússia não se dá, naturalmente, e não pode, numa
recrudescência uniforme e direta. Em Petersburgo, a 9 de Janeiro, a caraterística
predominante foi o movimento rápido e unânime de massas gigantescas que estavam
desarmadas e não entraram na luta, mas que receberam uma grande lição de luta. Na
Polónia e no Cáucaso, o movimento caraterizou-se por uma enorme tenacidade e um uso
relativamente mais frequente de armas e bombas por parte da população. Em Odessa, a
caraterística especial foi a transição de parte das tropas para os insurgentes. Em todos os
casos e sempre, o movimento era proletário no seu núcleo e indissociavelmente ligado ao
ataque em massa. Em Moscovo, o movimento prosseguiu dentro do mesmo quadro que em
toda uma série de outros centros industriais de menor dimensão. A questão coloca-se
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naturalmente perante nós: Irá o movimento revolucionário parar nesta fase de
desenvolvimento já alcançada, "habituada a" e familiarizada, ou irá subir a uma fase
superior? Se nos podemos aventurar de todo no campo da avaliação de acontecimentos tão
complicados e confusos como os acontecimentos da revolução russa, chegamos
inevitavelmente à incomparavelmente maior probabilidade da segunda resposta a esta
pergunta. Certamente, a dada, já aprendida, se assim se pode expressar, forma de luta guerra de guerrilha, greves incessantes, esgotamento das forças inimigas por ataques e
lutas de rua em breve num extremo do país, em breve no outro - esta forma de luta também
produziu e produz os resultados mais sérios. Nenhum Estado pode a longo prazo suportar
esta luta persistente, que paralisa a vida industrial, traz uma desmoralização completa para a
burocracia e para o exército, e semeia descontentamento com o estado das coisas em todos
os círculos do povo. Quanto menos for o governo absolutista capaz de suportar uma tal luta.
Podemos estar plenamente convencidos de que a continuação persistente da luta, mesmo
que se mantenha nas formas já produzidas pelo movimento operário, conduzirá
inevitavelmente ao colapso do czarismo.
No entanto, é altamente improvável que o movimento revolucionário na Rússia de hoje pare
na fase em que já se encontra atualmente. Pelo contrário, todos os factos indicam que esta é
apenas uma das primeiras fases da luta. Todas as consequências da guerra vergonhosa e
ruinosa estão ainda longe de ser sentidas pelo povo. A crise económica nas cidades e a
fome nas zonas rurais estão a aumentar enormemente o amargo. O exército manchuriano, a
julgar por todas as informações, está num estado de espírito extremamente revolucionário, e
o governo tem medo de o recordar; mas é impossível não recordar este exército, pois caso
contrário existe uma ameaça de novos e ainda mais graves levantes. A agitação política
entre os trabalhadores e camponeses nunca foi tão extensa, tão planeada e tão profunda na
Rússia como é agora. A comédia da Duma do Reich trará inevitavelmente novas derrotas ao
governo e despertará um novo amargor entre o povo. A insurreição cresceu tremendamente
perante os nossos olhos em apenas dez meses, e não é nem um sonho irrealizável nem um
desejo piedoso, mas uma conclusão direta e incondicional dos factos da luta de massas
para afirmar que dentro de pouco tempo a insurreição subirá a uma nova etapa, mais
elevada, a um palco, onde os destacamentos de combate dos revolucionários ou linhas de
tropas rebeldes virão em auxílio das massas, onde ajudarão as massas a obter armas, onde
trarão para as fileiras dos "czaristas" (ainda czaristas, pois já estão longe de ser
completamente czaristas) tropas as maiores flutuações, onde a insurreição levará a uma
vitória séria da qual o czarismo não será capaz de recuperar.
As tropas czaristas conquistaram uma vitória sobre os trabalhadores em Moscovo. Mas esta
vitória não debilitou os derrotados, apenas os uniu mais firmemente, aprofundou o seu ódio
e os aproximou das tarefas práticas da luta séria. As tropas só agora começam a perceber,
não só por lei mas também pela sua própria experiência, que estão agora mobilizadas
apenas para combater o Feuind "interior". A guerra com o Japão está terminada. Mas a
mobilização continua, a mobilização contra a revolução. Não tememos tal mobilização, não
nos opomos a acolhê-la, porque quanto maior for o número de soldados que serão
chamados a lutar sistematicamente contra o povo, mais rápido será o esclarecimento
político e revolucionário destes soldados. Ao mobilizar cada vez mais tropas para a guerra
contra a revolução, o czarismo está a adiar a decisão, mas este adiamento é da maior
vantagem para nós, porque nesta guerra de guerrilha prolongada os proletários aprendem a
lutar, enquanto as tropas são inevitavelmente arrastadas para a vida política. E o apelo desta
vida, o grito de batalha da jovem Rússia, penetra mesmo através dos mais espessos muros
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de quartel, desperta os mais desprotegidos, os mais atrasados e os mais intimidados. A
eclosão da revolta foi mais uma vez reprimida. Mais uma vez, viva a insurreição!" (Lenine,
Dias Sangrentos de Moscovo, Vol. 9, pp. 337-339, edição alemã). Lenin admitiu no decurso
dos acontecimentos revolucionários, "Mas este movimento estava ainda extremamente
inconsciente em termos revolucionários e completamente indefeso no sentido de
armamento e prontidão militar" (Lenin, Vol. 9, página 351, edição alemã). "Os
acontecimentos de Moscovo mostraram o verdadeiro agrupamento das forças sociais: Os
liberais fugiram do governo para os radicais a fim de os dissuadir da luta revolucionária. Os
radicais têm lutado nas fileiras do proletariado. Não esqueçamos esta lição" (ibid, página
353, edição alemã). "Em geral, o movimento em Moscovo não chegou ao ponto de uma luta
decisiva dos trabalhadores revolucionários com as forças do czarismo. Estas foram apenas
pequenas escaramuças nos postos avançados, em parte talvez uma manifestação militar na
guerra civil, mas nenhuma daquelas batalhas que determinam o resultado da guerra (...) que
temos de fazer não com um começo mas apenas com um ensaio da investida decisiva"
(Lenine, Vol. 9, página 375, edição alemã). "Em cada guerra os adversários, cujas forças
estão em equilíbrio, param por um tempo, reúnem forças, descansam, avaliam a experiência
adquirida, preparam-se e - mergulham na nova luta. (...) Assim foi e assim será sempre em
cada grande guerra civil" (Lenine, Vol. 10, página 392, edição alemã).
Lenine avaliou claramente as táticas do governo no estado de equilíbrio relativo das forças
combatentes: "Trata-se sem dúvida de uma manobra e de um recuo com batalhas de
retaguarda. E esta é uma tática bastante correta do ponto de vista dos interesses da
autodeterminação. Seria um grande erro, uma ilusão fatal, se os revolucionários
esquecessem que o governo pode continuar a recuar durante muito, muito tempo sem
renunciar ao essencial" (Lenine, Vol. 9, página 378, edição alemã). "A autodeterminação já
não tem força para agir abertamente contra a revolução. A revolução ainda não tem a força
para golpear o golpe decisivo contra o inimigo. Este vaivém das forças, que quase se
equilibram entre si, produz inevitavelmente a ausência de cabeça no poder estatal e faz
passar de represálias a concessões, a leis de liberdade de imprensa e liberdade de reunião"
(Lenine, Vol. 9, pp. 394-395, edição alemã) e os parafusos dos polegares são um pouco
soltos, as válvulas abrem-se um pouco, para que a indignação do povo possa novamente
escapar sem perigo e o equilíbrio do poder possa ser mantido. "Negociações com o povo
rebelde, retirada das tropas - isto é, o início do fim. Isto mostra melhor do que toda a razão
que as chefias militares se sentiram inseguras ao mais alto grau. Mostra que o
descontentamento entre as tropas tinha atingido um nível verdadeiramente assustador. Em
Kiev, os soldados foram presos por se recusarem a disparar. Houve casos semelhantes na
Polónia. Em Odessa, a infantaria foi retida no quartel porque tinham medo de os levar para
as ruas. Em Petersburgo, começou uma fermentação aberta na frota, e falou-se de total falta
de fiabilidade por parte dos guardas. E no que diz respeito à Frota do Mar Negro, ainda não
tinha sido possível descobrir realmente a verdade. Já a 17 de Outubro, os telegramas
relatavam que o rumor de um novo ultraje nesta frota persistia, que todos os telegramas
estavam a ser intercetados pelas autoridades, que estavam a utilizar todos os meios para
impedir a divulgação de notícias dos acontecimentos. Se uma só palavra encadeia todas
estas mensagens fragmentárias, chega-se inevitavelmente à conclusão de que a situação de
autodeterminação era desesperada, mesmo de um ponto de vista puramente militar. É
verdade que as revoltas individuais ainda foram reprimidas, é verdade que as tropas ainda
tomaram barricadas aqui e ali, mas estes confrontos individuais só inflamaram paixões, só
aumentaram a indignação, só aproximaram uma explosão geral ainda mais poderosa, e era
precisamente disto que o governo temia, uma vez que já não podia contar com as tropas"
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(Lenine, Vol. 9, página 432, edição alemã). A revolta dos marinheiros e soldados em
Kronstadt começou a 26 de Outubro (8 de Novembro) de 1905. Os insurretos levantaram as
exigências: Convocação de uma assembleia constitucional com base em eleições gerais,
estabelecimento de uma república democrática, liberdade de expressão, coligação e reunião,
melhoria da situação dos marinheiros e soldados. A 28 de Outubro (10 de Novembro), a
revolta foi esmagada. "O exemplo de Kronstadt mostra (...), que [o governo - nota do autor]
atire agora centenas de marinheiros que mais uma vez içaram a bandeira vermelha - esta
bandeira voará ainda mais alto, pois é o estandarte de todos os trabalhadores e explorados
em todo o mundo" [sublinhado pelo autor], (Lenine, Vol. 9, página 467, edição alemã). No
final de Novembro de 1905 Lenine escreveu:
"A insurreição armada em Kiev está evidentemente a dar mais um passo em frente, o passo
para a fusão do exército revolucionário com os trabalhadores e estudantes revolucionários.
Em todo o caso, um relatório em "Rus" cerca de dezasseis mil reuniões na Policlínica de
Kiev, sob a proteção de um batalhão pioneiro dos soldados rebeldes, é testemunho disso"
(Lenine, Vol. 10, página 52, edição alemã).
"Temos todo o direito ao triunfo. A concessão do Czar é de facto uma grande vitória para a
revolução, mas esta vitória está longe de decidir o destino de toda a causa da liberdade. O
czar está longe de ter capitulado. A autocracia não deixou, de modo algum, de existir.
Apenas recuou e deixou o campo de batalha ao inimigo, recuou numa batalha extremamente
séria, mas está longe de ser derrotada, ainda está a reunir as suas forças, e o povo
revolucionário ainda tem muitas tarefas sérias de luta a resolver para conduzir a revolução a
uma vitória real e completa" (Lenine, Vol. 9, página 430, edição alemã). "Mas o equilíbrio de
forças não exclui de forma alguma a luta; pelo contrário, torna-a mais afiada. O recuo do
governo significa apenas, como dissemos, que assume uma nova posição de luta, mais
favorável do seu ponto de vista" (Lenine, Vol. 9, página 450, edição alemã). "Tudo o que
concedo, exceto o poder - declara o czarismo. Tudo é deslumbrante, exceto o poder - retorta
o povo revolucionário" (Lenine, Vol. 9, pág. 452, edição alemã). "Aquele que luta pela
liberdade do povo sem lutar pelo poder total do povo no Estado ou é incoerente ou
insincero" (Lenine, Vol. 10, página 388, edição alemã).
Se os adversários de classe forem iguais em força, se o equilíbrio de forças for igual, então a
vitória será ainda mais difícil de alcançar, então a probabilidade é particularmente grande de
que a luta seja prolongada, que os esforços e perdas de ambos os lados possam aumentar
extraordinariamente, que a mobilização de reservas, a resistência numa guerra posicional ou
de cerco e muitos outros fatores sejam importantes, que as frentes se tornem mais
complicadas e duras, que se alargue e que a decisão seja adiada, que aquele cujas forças
estão finalmente esgotadas sofra primeiro a derrota. Em situações de impasse, muitas vezes
só a melhor arte da guerra pode decidir a vitória ou a derrota.
Enquanto o poder estiver nas mãos do inimigo de classe, ele pode tentar manter este
equilíbrio na balança das forças de classe antagónicas em guerra, ele pode esperar e reunir
as suas forças contra-revolucionárias, ele tem tempo para recuperar o controlo da sua falta
de cabeça - mas a sua força não é suficiente para mais. A certa altura, as forças da contrarevolução já não são suficientes para parar e esmagar a revolução. Do lado da revolução,
porém, as forças nesse momento ainda não são suficientes para a vitória, para golpear o
golpe decisivo. Para a contra-revolução é desfavorável avançar e atacar em tal momento,
enquanto que para o proletariado e para os seus aliados este estado de coisas é ainda
demasiado insatisfatório e crítico, porque: "Se não subirmos um passo, se não dominarmos
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a tarefa do ataque independente, se não quebrarmos as forças do czarismo, se não
destruirmos o seu poder de facto, então a revolução será meio cozida, então a burguesia
nascerá a liderar os trabalhadores" (Lenine, Vol. 9, página 416, edição alemã) e foi isto que
aconteceu: "A conspiração está lá. Eles decidiram combater a greve através de
despedimentos em massa de trabalhadores(...) Eles querem provocar o proletariado de
Petersburgo, esgotado pela luta anterior, a uma nova batalha nas condições mais
desfavoráveis" (Lenine, Vol. 10, página 37, edição alemã); "As Centenas Negras começaram
a enfurecer-se. (...) O terror branco prevalece. (...) A contra-revolução está em revolta. (...) do
Golfo da Finlândia ao Mar Negro - em todo o lado um e o mesmo quadro (...) Atos de
vingança e `revanche'" (...) (Lenine, Vol. 9, pp. 453/454, edição alemã). "Neste momento, é
mais importante que nunca dirigir todos os esforços para a unificação do exército da
revolução em toda a Rússia, é importante conservar as forças, explorar as liberdades
conquistadas para uma agitação e organização centenárias, e preparar-se para novas
batalhas decisivas" (Lenine, Vol. 10, pp. 37/38, edição alemã), para que a provocação contrarevolucionária do proletariado, esgotado em força pela insurreição e necessitado de
regeneração, possa falhar.
Este relativo equilíbrio de forças acima mencionado aparecerá também um dia
inevitavelmente à escala mundial, temos de tirar as conclusões certas das táticas de 1905 - e
a onda de maré revolucionária mundial irá aparentemente diminuir novamente, para inchar
novamente - a contra-revolução internacional será impiedosa e as vítimas dos atos de
vingança serão numerosas, mas com cada "vingança" contra a revolução mundial, a contrarevolução internacional será também ainda mais decomposta e o poder da burguesia
mundial irá inexoravelmente desvanecer-se. Mas os revolucionários mundiais de hoje, após
2 guerras mundiais, no meio das guerras permanentemente continuadas no "período de paz"
entre as guerras mundiais, não devem dar a si próprios a ilusão de que a burguesia mundial
e os seus governos já não encontram espaço suficiente para recuar nesta terra, que o
sistema do capitalismo mundial não permanecerá viável durante muito tempo, que o poder
mundial do imperialismo continuará essencialmente a existir durante um certo período, e
que o proletariado mundial à cabeça dos povos ainda tem de travar muitas batalhas
internacionais, em particular contra essas forças nas suas próprias fileiras, que só tornam
possível ao imperialismo mundial estes espaços de retirada e regeneração para a próxima
guerra mundial, praticando a traição do proletariado mundial, a traição dos povos
revolucionários. Quando o inimigo tenta recuar, deve ser perseguido - não lhe deve ser
permitido qualquer espaço para respirar. Se o inimigo recuar do campo de batalha, isso é
apenas metade da vitória. Quanto mais fácil for para o inimigo recuar, mais rápido e mais
forte ele também regressará ao campo de batalha - só que melhor preparado e melhor
equipado, a nossa vitória não será mais fácil de vencer se nós, pela nossa parte, não
estivermos ainda melhor preparados e ainda melhor equipados para reacender a revolução
no mundo uma e outra vez. O III Congresso do Partido do PCUS (b) foi uma das primeiras
iniciativas para a ignição da Europa, para o desenrolar da revolução mundial:
"O III Congresso do Partido do PCUS (b) decidiu em Maio de 1905 `a tarefa de organizar o
proletariado para a luta imediata contra a autodeterminação por meio da insurreição
armada'. (...) Pela primeira vez na história do mundo, tinha sido atingido um estágio tão
elevado de desenvolvimento e uma força tão grande de luta revolucionária que a insurreição
armada apareceu em conjunto com a greve de massas, esta arma específica do proletariado.
É evidente que esta experiência é de suma importância para TODAS as revoluções
proletárias. (...) Através das greves de massas e revoltas armadas, a questão do poder
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revolucionário e da ditadura foi colocada na agenda por sua própria iniciativa, pois estes
métodos de luta conduziram inevitavelmente - inicialmente à escala local - à expulsão das
velhas autoridades, à tomada do poder pelo proletariado e pelas classes revolucionárias, à
expulsão dos proprietários, por vezes à ocupação de fábricas, etc., etc. A luta revolucionária
de massas desse período deu origem a organizações como os Soviéticos dos Deputados
dos Trabalhadores, depois os Soviéticos dos Deputados dos Soldados, os Comités dos
Camponeses, etc., sem precedentes na história mundial. As principais questões (o poder
soviético e a ditadura do proletariado), que são hoje o foco de atenção dos trabalhadores
conscientes da classe de todo o mundo, já tinham assim sido praticamente colocadas no
final de 1905" ( Lenine, Vol. 31, pp. 333-334, "Historiografia sobre a Questão da Ditadura"),
edição alemã).
"Os acontecimentos ensinaram a todos, mesmo a pessoas totalmente afastadas do
marxismo, a começar a cronologia da revolução com 9 de Janeiro de 1905, ou seja, com o
primeiro movimento conscientemente político de massas pertencentes a uma determinada
classe" (Lenine, Vol. 13, página 107, edição alemã). "A 'coligação do proletariado e do
campesinato' que é vitoriosa numa revolução burguesa nada mais é do que a ditadura
revolucionária-democrática do proletariado e do campesinato (...) . Connosco, a vitória da
revolução burguesa como a vitória da burguesia é impossível" (Lenine, Vol. 15, pp. 45 e 46,
edição alemã).
É o mérito histórico mundial do bolchevismo que na revolução de 1905 desenvolveu desde o
primeiro passo uma estratégia e táticas de luta que correspondiam às condições da nova
época e educou a classe trabalhadora para uma realização consciente das tarefas históricas
que a precederam. Lenine observou em 1905 a insurreição como uma tarefa
internacionalista: "Inflamar a Europa!” (Lenin, Vol. 9, página 202, edição alemã). "O
proletariado deixará de se erguer apenas através do ataque pacífico, mas com a arma na
mão tanto para a liberdade da Rússia como da Polónia" (Lenine, Vol. 10, página 9, edição
alemã). E Estaline também avaliou a revolta proletária, a revolta revolucionária dos soldados
e marinheiros, como uma ação internacionalista e revolucionária mundial: "A revolta da frota
alemã é a expressão máxima do desenrolar da revolução socialista mundial em toda a
Europa" (Estaline - História do PCUS, edição alemã).
Em 1905 Lenin descreveu a Europa como "a reserva da revolução russa. Os tempos
acabaram quando povos e estados podiam viver separados uns dos outros. Olhe à sua
volta: A Europa já está em ebulição. A sua burguesia está consternada e pronta a dar
milhões e milhares de milhões só para parar a conflagração na Rússia. Os governantes das
potências militares europeias estão a considerar o apoio militar ao Czar. Wilhelm já enviou
vários cruzadores e duas divisões de barcos torpedo para estabelecer uma ligação direta
entre a soldateska alemã e Peterhof. A contra-revolução europeia está a estender-se até à
contra-revolução russa. Experimente-a, experimente-a, cidadão Hohenzollern! Também nós
temos uma reserva europeia da revolução russa, a social-democracia revolucionária
internacional. Os trabalhadores de todo o mundo saúdam com ardente entusiasmo a vitória
dos trabalhadores russos, e conscientes da estreita ligação entre as secções do exército
internacional do socialismo, também eles estão a armar-se para a grande e decisiva luta"
(Lenine, Vol. 9, página 437, edição alemã).
Esta é uma visão significativa e excelente de Lenine, na qual se baseia hoje, mais do que
nunca, toda a ciência militar proletária mundial, na qual se baseia a necessidade de criar um
exército revolucionário proletário mundial! E, inversamente, as reservas das revoluções
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socialistas em cada país serão eventualmente transformadas em reservas da revolução
mundial socialista proletária. Lenin sempre nos lembrou que nunca devemos esquecer que a
plena vitória da revolução num país se baseia e está intimamente ligada à aliança do
proletariado revolucionário deste ou daquele país com os trabalhadores socialistas de todos
os países, e inversamente que a plena vitória da revolução mundial se baseia e está
intimamente ligada às revoluções vitoriosas em cada um dos países.
Lenine submeteu inúmeras revoltas a uma análise materialista-histórica, comparou-as umas
com as outras e trabalhou as suas diferenças; em particular, examinou as respetivas causas
concretas e história do surgimento das revoltas, generalizou as experiências, as razões da
vitória e da derrota e retirou delas para a preparação concreta, deu diretivas táticas de
caráter prático-organizativo tanto para o caso da vitória como para o caso da derrota da
revolta, i. e. para um retiro ordeiro - e a este respeito Lenine provou ser o melhor discípulo
de Marx e Engels. É a partir das lutas e surtos individuais que o povo aprende o que é a
revolução - e o excelente de Lenine não foi ficar para trás das tarefas do momento, mas ser
sempre capaz de apontar a próxima e mais elevada fase da luta, utilizar as experiências e
lições do passado e do presente, e exortar os trabalhadores e camponeses cada vez mais
enfáticos e insistentes a avançar, sempre em frente, até à completa vitória do povo. E Lenine
foi mais longe: também voltou a sua atenção para as revoluções na Europa Ocidental e
estabeleceu as ligações necessárias da revolta russa com a social-democracia internacional,
a fim de evitar que a burguesia europeia forçasse os povos europeus "a desempenhar o
papel de executores da liberdade russa" (Lenine, Vol. 8, página 558, edição alemã).
Assim, à escala europeia, Lenine condenou a tentativa da contra-revolução russa de
atravessar as fronteiras nacionais e, portanto, para Lenine, "qualquer desvio à tarefa
[internacionalista - nota do autor] da insurreição (...) significava qualquer evasão à
necessidade de participar na insurreição [ + qualquer evasão à necessidade de participar
ativamente contra a luta contra a insurreição a partir do exterior - precisamente no sentido
de Lenine da insurreição proletária.] Cada evasão à necessidade de participar na insurreição
[ + cada evasão à necessidade de participar ativamente na luta contra a insurreição a partir
do exterior - precisamente no sentido do internacionalismo proletário de Lenine - nota do
autor], significou uma capitulação à burguesia, uma transformação do proletariado nos seus
satélites. O proletariado não tem em parte alguma do mundo nunca desistiu uma única vez
das suas armas quando uma luta séria eclodiu; nunca se afastou uma única vez do maldito
património de opressão e exploração sem medir as suas forças contra o inimigo" (Lenine,
Vol. 9, pp. 255-56, edição alemã).
"Falar da insurreição, da sua força, da transição natural para ela, e nada dizer sobre o
exército revolucionário, é um disparate e uma confusão, e tanto mais que quanto melhor
mobilizado, melhor é o exército contra-revolucionário" (Lenine, Vol. 9, página 365, edição
alemã). Falar hoje da revolução mundial, da sua força, falar da transição natural para ela,
sem dizer nada sobre o exército revolucionário mundial, é, nas palavras de Lenin,
igualmente absurdo e confusão, e tanto mais quanto melhor mobilizado for o exército
contra-revolucionário internacional é !!! E este é sem dúvida o caso, como se vê todos os
dias, ou não é? Entre os revolucionários do mundo, o exército revolucionário mundial é
ignorado apenas por aqueles que estão desesperadamente a seguir o rasto dos
revisionistas. A indispensabilidade do exército revolucionário mundial é a única forma
correta, marxista-leninista; qualquer forma sem ele é revisionista!
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O sucesso da revolução mundial depende 1. da agitação e organização revolucionária
mundial, da força moral e 2. da força material , do exército revolucionário mundial, em que a
primeira condição foi há muito reconhecida, mas a segunda está longe de ser reconhecida,
de facto pode dizer-se que na realidade só foi reconhecida pelo Comintern (EH) e
especialmente por este manual e.... que ainda são necessárias lutas decisivas no futuro até
ao seu pleno reconhecimento (prático). Mas o exército revolucionário mundial virá, não pode
haver dúvidas sobre isso, e ninguém será capaz de ignorar ou impedir isso!
Lenine ilustrou adequadamente a atitude dos oportunistas mencheviques ("neo-Iscristas")
da época da insurreição, ( -* e de facto falamos hoje dos revisionistas como os "extintores
de incêndio da revolução" - ) fazendo a seguinte comparação:
"Em vez de atear o fogo quebrando as janelas e permitindo a brisa fresca das revoltas dos
trabalhadores, eles labutam no suor do seu rosto para inventar foles de brinquedo e
extinguir as brasas revolucionárias das tendências Oswobo ["Bund der Befreiung" 19021905; organização da burguesia liberal liderada por P. B. Struve; núcleo do Partido do
Cadete liberal-monárquico, que mais tarde se tornou o representante da burguesia
imperialista - nota do autor ], impondo-lhes exigências e condições tolas (...) Uma pressão
real e não imaginária só pode ser exercida através da insurreição. Assim que a guerra civil
toma conta de todo o país, a pressão é exercida pela força militar, em batalha aberta, e todas
as outras tentativas de exercer pressão são frases ocas e patéticas" (Lenine, Vol. 9, página
254, edição alemã). [E não é necessário notar novamente que isto também se aplica às
insurreições em todos os países, da guerra civil internacional, do campo de batalha
internacional aberto, do qual Lenine falou repetidamente].
Para a burguesia, o combate preventivo às revoltas é o mais eficaz. Se ainda não consegue
evitar o surto de uma insurreição, combate primeiro o centro da conflagração, combate o
fogo onde se alimenta, ataca os "chefes", os "sedicionistas" e os "incendiários" que
alimentam o fogo, combate a organização dos insurretos. Se as conflagrações ocorrem em
locais independentes um após o outro, cada um pode também ser extinto um após o outro
antes de se chegar à unificação e combinação de todos os fogos parciais; individualmente,
os surtos são impotentes, a contra-revolução também o sabe, pelo que tenta criar
corredores. Mas uma vez que o fogo se tenha espalhado entre o povo numa imparável
tempestade de fogo, será cada vez mais difícil e finalmente impossível combater a revolta
com os "bombeiros", e depois misturar-se com o povo para o enganar e de "baixo" ou de
"dentro" para acalmar os temperamentos aquecidos e recuperar o poder. Nem todas as
insurreições são iguais e, portanto, é preciso saber exatamente qual fomentar [não confundir
com fomento artificial!] e qual parar. A burguesia também aprendeu ao longo da história que
pode combater as insurreições que são realmente ameaçadoras e perigosas para eles com
insurreições auto-provocadas, que se pode prevenir, tal como os bombeiros ateiam certos
fogos, contra-ataques para conter ou impedir a propagação do fogo real: em suma, para
vencer a insurreição com a arma da "insurreição". 1. evitar tudo para provocar uma
insurreição; estratégias para evitar conflitos 2. fazer tudo para provocar a insurreição, para
desgastar a concentração e centralização das forças insurretas antes da batalha decisiva e
para penetrar na organização com sabotadores e provocadores - a contra-revolução como "l`
agent provocateur". 3. perseguição impiedosa dos insurretos abatidos - vingança; "dar uma
lição"; depois novamente até à próxima insurreição 1; 2; 3; etc., etc.
Se toda a população se tornou um "risco interno", a polícia e o exército, deixados à sua
sorte, estão rapidamente no fim do seu "latim". O governo não chega a lado nenhum
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perseguindo os agitadores revolucionários, pelo que a burguesia envia os seus próprios
contra-agitadores para o povo e incita os meios de comunicação social contra eles. O
governo já não está satisfeito com a repressão das organizações revolucionárias, pelo que
organiza as suas próprias associações contra-revolucionárias. A revolta força o governo não
só a tremer mas também a encenar contra-revoluções, e assim a contra-revolução organiza
as suas próprias revoltas, desencadeando a guerra civil. Temendo a revolução, o próprio
governo recorre às armas da revolução: organização, propaganda e agitação. Com esta
espada de dois gumes, com a qual o governo encena espetáculos de indignação popular,
mascara o seu fascismo/ social fascismo, dirige "legalmente" o seu terror de Estado contra o
povo insurreto. A opressão, como sabemos, gera a luta contra a opressão, e a luta contra a
opressão, por sua vez, gera a contra-oppressão - sem revolução não há contra-revolução,
sem contra-revolução armada não há luta revolucionária armada, etc. Agora, houve vários
exemplos na história em que a contra-revolução, de todas as coisas, utilizou a arte da
insurreição para antecipar a revolução e estrangulá-la antes de esta irromper. Tudo isto deve
ser sempre projetado na tela internacional, porque a burguesia mundial há muito que passou
à sua luta contra os incêndios mais ou menos coordenada a nível internacional, muito
provavelmente continuará a aumentar os seus esforços neste campo - e que na medida em
que os incêndios revolucionários se internacionalizem.
"O caminho da Revolução Russa é difícil e árduo. Cada recrudescimento, cada sucesso
parcial é seguido de derrota, é seguido de derramamento de sangue, é seguido de selvagens
ultrajes de autocracia contra os combatentes da liberdade. Mas depois de cada "derrota" o
movimento torna-se cada vez mais amplo, a luta cada vez mais extensa, a massa de classes
e grupos do povo atraídos e participando na luta cada vez maior. Cada investida da
revolução, cada passo em frente na organização da democracia militante é seguido por uma
quase furiosa investida de reação, é seguido por um passo em frente na organização das
centenas de elementos negros entre o povo, cada vez que a insolência da contra-revolução
cresce, lutando desesperadamente pela sua existência. Mas as forças da reação, apesar de
todos os seus esforços, estão a diminuir inexoravelmente. Do lado da revolução vem uma
secção cada vez maior dos trabalhadores, camponeses e soldados que ontem ficaram
indiferentes ou no campo das Centenas Negras. Ilusão após ilusão está a ser destruída, cada
vez mais os preconceitos que fizeram do povo russo um povo confiante, paciente, leal,
devoto, portador e perdoador estão a cair. A autodeterminação sofreu muitas feridas, mas
ainda não está morta. Está em ligaduras e ligaduras da cabeça aos pés, mas ainda se
aguenta, ainda vive, de facto, quanto mais furiosamente sangra" (Lenine, Vol. 11, página 122,
edição alemã).
Com revoltas provocadas, a burguesia já experimentou no século XIX o efeito de uma
pequena "sangria". Sobre a revolta dos trabalhadores de Junho de 1848, que foi
sangrentamente abatida, disse Engels:
"Foi a primeira vez que a burguesia mostrou a crueldade insana da vingança que é incitada
assim que o proletariado ousa aparecer perante ela como uma classe distinta com os seus
próprios interesses e exigências. E, no entanto, 1848 era ainda um jogo de criança contra a
sua raiva de 1871" (Engels, MEW, Vol. 22, página 190, edição alemã).
Lenine, entre outros, comparou as lições da revolta francesa da democracia burguesa em
1789 com as revoltas na Alemanha em 1848 e 1849, notando que foi realizada em França mas
permaneceu inacabada na Alemanha. Estas peculiaridades também não eram desconhecidas
para a burguesia. Lenine criticou, portanto, precisamente aqueles burgueses que preferiam a
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via alemã à francesa apenas porque eram mais facilmente contidos pela contra-revolução.
"Em 1848 e 1849 houve toda uma série de revoltas e mesmo governos revolucionários
provisórios na Alemanha. Mas nenhuma destas insurreições foi completamente vitoriosa. A
revolta mais bem-sucedida, a revolta de Berlim de 18 de Março de 1848, terminou não com o
derrube do poder real mas com concessões do rei, que permaneceu no poder, e que
recuperou muito rapidamente da sua derrota parcial e foi capaz de retomar todas estas
concessões. Assim, o erudito historiador da burguesia não teme as revoltas do povo. Ele
teme a vitória do povo. Ele não teme que o povo possa dar uma pequena lição à reação, à
burocracia, à burocracia que ele odeia. Teme a derrubada do poder reacionário pelo povo.
Odeia a autocracia e deseja de todo o coração o seu derrube, mas a queda da Rússia espera
não da preservação da autocracia, não do envenenamento do organismo do povo pelo lento
apodrecimento do parasita não qualificado do poder governamental monárquico, mas da
completa vitória do povo" (Lenine, Vol. 9, página 237, edição alemã).
A contra-revolução provocou muitas revoltas e muitas classes trabalhadoras não resistiram
a estas provocações, tais como a provocação de uma revolta dos mineiros romenos para
proteger o regime social-fascista contra o movimento romeno pelo capital estrangeiro. O
proletariado romeno deveria ter primeiro derrubado o seu próprio regime social-fascista e ter
assumido imediatamente a luta revolucionária contra os representantes do capital
estrangeiro. A classe operária não pode tomar um ou outro partido, só pode tomar a posição
dos seus próprios interesses quando tiver decidido sobre o caminho da insurreição. "O
sangue proletário é demasiado precioso para ser derramado sem necessidade e sem
esperança de vitória" (Lenine, Vol. 10, página 439, edição alemã). As insurreições
provocadas pelos serviços secretos derramaram assim o sangue dos trabalhadores apenas
para os mergulhar mais profundamente na miséria e para ajudar ainda mais firmemente o
governo da classe trabalhadora a entrar na sela. Mas estes trabalhadores insurgentes
passaram por uma escola dura, na qual foram enraizados e desiludidos. São estes
trabalhadores insurgentes que serão os mais disciplinados para resistir a futuras
provocações. A eliminação das desilusões deixadas por uma insurreição provocada entre os
trabalhadores é a primeira condição para a vitória de qualquer insurreição renovada baseada
exclusivamente na independência e nas próprias forças dos insurgentes, que não se
deixarão abusar e manobrar de volta às águas inimigas, mesmo que seja pintada com tinta
vermelha camuflada.
"Nós, social-democratas revolucionários, vemos nas tentativas de insurreição o início da
insurreição das massas, um início falhado, prematuro, incorreto, mas sabemos que as
massas aprendem a insurreição bem sucedida apenas através da experiência de
insurreições mal sucedidas (...) Os trabalhadores e camponeses mais assustados pelo
quartel começaram a levantar-se - assim o dizemos. Daqui deriva a conclusão clara e direta:
é preciso explicar-lhes quais os objetivos e como preparar a insurreição bem sucedida.
Os liberais julgam de forma diferente: os soldados são "levados" a "explosões
desesperadas de protesto", dizem eles. Para os liberais, o soldado insurgente não é o sujeito
da revolução, não o primeiro prenúncio das massas em ascensão, mas um objeto de
despotismo governamental ('eles levam-no ao desespero') que serve para demonstrar este
despotismo. Veja como o nosso governo é mau, que leva os soldados ao desespero e depois
os põe a descansar com a bala - diz o liberal. (Conclusão: Veja, se nós, liberais,
estivéssemos no poder, não haveria revoltas de soldados no nosso país).
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Veja como a energia revolucionária amadurece no seio das grandes massas - diz o socialdemocrata - quando até os soldados e marinheiros, deprimidos pelo exercício do quartel,
começam a levantar-se e, fazendo um mau trabalho da sua insurreição, aprendem a fazer
uma insurreição bem sucedida" (Lenine, Vol. 18, página 374; 1912, edição alemã).
Cada insurreição que termina em derrota prepara-se para a próxima insurreição, cria para si
própria as condições necessárias para um resultado bem-sucedido da próxima insurreição,
deixa em aberto contradições não resolvidas que se intensificarão e amadurecem de novo
aquela situação revolucionária que torna inevitável outra insurreição. Uma situação tão
favorável foi vista por Lenine em 1905, quando a Rússia estava envolvida numa guerra hostil
ao povo e quando o conservadorismo asiático da autocracia estava a mostrar a sua dor (ver:
Lenine, Vol. 8, página 389, edição alemã).
Quando é que o slogan tático da insurreição será novamente retirado da agenda?
A questão de quando as forças proletárias insurgentes estão "esgotadas", quando o slogan
da insurreição deve ser retirado, é uma questão extremamente importante e séria à qual o
partido tem de responder claramente. O momento em que o slogan da insurreição armada é
abandonado é pelo menos tão importante como o momento em que é emitido - por vezes
ainda mais importante, o que - como a experiência demonstra - é muitas vezes mal avaliado
ou subestimado. É por isso que Lenine tratou intensivamente esta questão, não a deixando
ao acaso, não ao movimento espontâneo, mas abordando-a cientificamente através da
análise económica, determinando as aspirações políticas das várias classes, examinando o
significado das correntes ideológicas. Só quando tudo isto tiver sido provado "declararemos
que todos os discursos sobre a insurreição são fraseologia" (Lenine, Vol. 11, página 349,
edição alemã). Lenin insistiu em salientar "que é nosso dever transformar a insurreição
espontânea numa insurreição planeada, trabalhando tenaz e persistentemente, no decurso
de longos meses ou talvez mesmo anos, nesta transformação, para não renunciar à
insurreição, como todos os tipos de Judas fazem" (ibid., página 350, edição alemã).
Só por causa de um humor temporariamente resignado, deprimido, por causa de um
respirador, é que não se deve retirar a insurreição armada da agenda. "Só então, quando
Marx viu o inevitável 'esgotamento' da 'revolução real' - só então é que mudou de opinião. E
tendo mudado de ideias, exigiu diretamente e abertamente que as táticas fossem
fundamentalmente alteradas e que a preparação da insurreição fosse completamente
interrompida" (Lenine, Vol. 10, página 129, edição alemã). "A semelhança externa da derrota
de Dezembro dos trabalhadores em Moscovo com a derrota de Junho dos trabalhadores em
Paris (1848) é indubitável. Aqui como ali, a insurreição armada dos trabalhadores foi
"provocada" pelo governo antes de a classe trabalhadora estar suficientemente organizada.
Aqui como ali, a reação triunfou apesar da heróica resistência dos trabalhadores" (Lenine,
Vol. 10, pp. 130-131, edição alemã). Lenine apoiou as conclusões que o então ainda
revolucionário Kautsky retirou de uma comparação entre as revoltas russa e francesa:
"Quatro diferenças fundamentais que Kautsky vê entre a derrota de Paris (1848) e a derrota
de Moscovo (1905) do proletariado.
Em primeiro lugar, a derrota de Paris foi a derrota de toda a França. Nada de semelhante
pode ser dito de Moscovo. Os trabalhadores de Petersburgo, Kiev, Odessa, Varsóvia e Lodz
ainda se mantêm inquebrantáveis. Embora esgotados pela luta terrivelmente difícil, que se
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arrastou durante um ano inteiro, eles não desanimam e só estão a reunir forças para retomar
a luta pela liberdade.
Em segundo lugar, uma diferença ainda mais essencial é que em 1848 em França os
camponeses estavam do lado da reação, enquanto que em 1905 na Rússia estão do lado da
revolução. As revoltas dos camponeses estão em chamas. Exércitos inteiros são destacados
para os reprimir. Estes exércitos devastam o país, pois só a Alemanha foi devastada na
Guerra dos Trinta Anos. As execuções militares podem intimidar os camponeses durante
algum tempo, mas apenas aumentam a sua miséria e tornam a sua situação ainda mais
desesperada. Inevitavelmente, à semelhança da devastação da Guerra dos Trinta Anos, irão
criar novas massas de pessoas que são obrigadas a declarar guerra à ordem existente, que
não deixarão o país descansar e estão prontas a juntar-se a qualquer revolta.
A terceira diferença, extremamente importante, é a seguinte: A revolução de 1848 tinha sido
preparada pela crise e fome de 1847. A reação baseou-se no fim da crise e no
recrudescimento da indústria. O atual reinado de terror na Rússia, por outro lado, deve levar
ao agravamento da depressão económica que pesa sobre o campo há anos". A fome de 1905
só terá o seu pleno efeito nos próximos meses. A derrota da revolução é uma grande guerra
civil, uma guerra contra todo o povo. Esta guerra não é menos dispendiosa do que a guerra
estrangeira, embora não destrua um país estrangeiro. Mas destrói o seu próprio país. Um
colapso financeiro é iminente. E além disso, os novos acordos comerciais ameaçam abalar a
Rússia até ao âmago, podendo mesmo causar uma crise económica mundial geral. Assim,
quanto mais tempo durar o reinado de terror da reação, mais desesperada se torna a
situação económica do país, mais tremenda se torna a indignação contra o regime digno de
maldição. Esta é uma situação", diz Kautsky, "que torna irresistível qualquer revolta
poderosa contra o czarismo". E esta revolta não vai faltar. O proletariado da Rússia, que já
deu tantos exemplos esplêndidos do seu heroísmo e altruísmo, tratará disso.
A quarta diferença apontada por Kautsky é de especial interesse para os marxistas russos.
Connosco, infelizmente, há neste momento um desdentado, basicamente puramente de
cadetes a rir-se de "grupos de combate" e "grupos de combate". Para dizer que a insurreição
é desesperada e que já não vale a pena prepará-la, ninguém pode reunir esta ousadia e
franqueza demonstradas por Marx. Mas para nos rirmos das ações militares dos
revolucionários, nós amamos muito. Chamamo-nos marxistas, mas preferimos fugir a uma
análise do lado militar da insurreição (à qual Marx e Engels sempre atribuíram grande
importância), declarando com inimitável sublime doutrinamento: "Não se devia ter pegado
em armas". Kautsky procede de forma diferente. Por muito pouca informação que possuía
inicialmente sobre a revolta, ele esforça-se no entanto por pensar no lado militar da questão.
Ele esforça-se por apreciar o movimento como uma nova forma de luta trabalhada pelas
massas, e não como o nosso revolucionário Kuropatkins [protótipo de um estratega de
derrota - nota de Lenine] julga as batalhas: O que te é dado, toma; se fores derrotado, corre;
e se tiveres sido derrotado, bem, não devias ter pegado em armas"! (Lenine, Vol. 10, pp. 131132, edição alemã).
"A revolução democrática na Rússia não está, de forma alguma, a marcar passo; pelo
contrário, aproxima-se de um novo surto, e o atual período de calma comparativa não deve
ser considerado como uma derrota das forças revolucionárias, mas como um período de
recolha de energia revolucionária, de apropriação de toda a experiência política das etapas
pelas quais passou, de envolvimento de novos estratos da população no movimento, e
consequentemente de preparação de um novo e ainda mais poderoso ataque revolucionário"
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(Lenine, Vol. 10, página 143, edição alemã). "Temos de reunir a experiência das revoltas em
Moscovo, na Bacia de Donets, em Rostov e noutros locais, divulgar esta experiência,
preparar persistente e pacientemente novas forças de combate e atirá-las para uma série de
ações de combate das escolas partidárias e, talvez, o novo surto ainda não ocorra na
Primavera, mas está a aproximar-se e, com toda a probabilidade, não está muito longe. Ele
deve encontrar-nos armados, militarmente organizados e capazes de uma ação ofensiva
decisiva" (Lenine, Vol. 10, página 106, edição alemã). Estas foram as conclusões de Lenine
das revoltas - preparem-se ainda melhor para as próximas insurreições! "Façamos com que
o novo surto encontre o proletariado russo numa nova prontidão para lutar" (Lenine, Vol. 10,
página 108, edição alemã).
"É possível, e talvez mesmo muito provável, que como resultado da agitação crescente e
após um dos inevitáveis surtos súbitos, a nova luta irrompa de forma tão espontânea e
inesperada como as lutas anteriores. Se este for o caso, se tal curso de desenvolvimento for
inevitável, então não precisaremos de tomar qualquer decisão sobre o tempo de ação, então
toda a nossa tarefa será aumentar dez vezes a nossa agitação e o nosso trabalho
organizacional em todas as direções indicadas acima.
Talvez, no entanto, os acontecimentos nos obriguem, a nós, os líderes, a decidir o tempo de
ação. Em caso afirmativo, aconselhamos que a ação no quadro de toda a Rússia, a greve e a
revolta, seja agendada para o fim do Verão ou o início do Outono, para meados ou finais de
Agosto. Seria importante aproveitar a época de construção nas cidades e a conclusão dos
trabalhos de campo no Verão. Se fosse possível chegar a um entendimento entre todas as
organizações e associações revolucionárias influentes quanto ao momento da ação, então
não seria excluída a possibilidade de iniciar a ação precisamente no momento estabelecido.
Um início simultâneo da luta em toda a Rússia seria uma vantagem tremenda. De facto,
provavelmente não seria fatal se o governo fosse informado do momento da greve, uma vez
que não se trata de uma conspiração, nem de uma rusga militar que tem de ser realizada de
surpresa. Teria provavelmente um efeito particularmente desmoralizador sobre as tropas em
toda a Rússia se, semana após semana, se fizesse sentir que a luta era inevitável, se estas
fossem mantidas em alerta durante semanas a fio, enquanto as mais diversas organizações,
juntamente com uma massa de revolucionários "não partidários", prosseguiam a sua
agitação de forma cada vez mais intencional (...) Surtos isolados e totalmente inúteis, tais
como 'revoltas' dos soldados e revoltas sem esperança dos camponeses, poderiam talvez
ser evitados se toda a Rússia revolucionária acreditasse firmemente na inevitabilidade desta
grande luta geral. Repitamos, no entanto, que isto só é possível no caso de um
entendimento total entre todas as organizações influentes. Caso contrário, o velho caminho
do crescimento espontâneo da agitação mantém-se. (...) A probabilidade da fusão de todas
as revoltas parciais numa única revolta geral está a aumentar [também à escala
internacional!! - nota do autor]. (...) A nossa tarefa consiste em desenvolver a mais ampla
agitação para a insurreição todo-russa, em explicar as tarefas políticas e organizacionais a
ela ligadas, em mobilizar todas as forças para que todos reconheçam a inevitabilidade desta
insurreição, todos vejam a possibilidade da investida comum, para que não se continue a
"recuar", não a "demonstração", a simples greves e demolições, mas sim à luta pelo poder,
à luta cujo objetivo é a derrubada do governo". (Lenine, Vol. 11, pp. 116-117, edição alemã).
No caso de ser possível obter um adiamento de revoltas parciais prematuras, isso deve ser
feito por todos os meios. Caso contrário, se não se puder exercer mais influência sobre ela,
então é claro que se deve apoiar ativamente estas revoltas parciais para se conseguir que a
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revolta parcial se expanda para uma revolta geral. Foi também assim que Lenine abordou a
revolta de Sveaburg (ver: Lenine, Vol. 11, página 118, edição alemã).
Lenine não estava preparado para retirar a insurreição da agenda em Março de 1906 e lutou
contra a "resolução contra a insurreição armada" do menchevique porque concebeu a
revolução como um processo permanente que deve necessariamente ser continuado em
condições de mudança através de novos métodos de luta. Lenin era a favor da proclamação
da guerra civil e, por conseguinte, apresentou o slogan de preparação, implementação e
transição da defensiva para formas ofensivas de luta contra a insurreição armada:
"1. Atualmente, a insurreição armada não é apenas um meio necessário de luta pela
liberdade, mas uma etapa do movimento que de facto já foi alcançada, uma etapa que, em
virtude do crescimento e agravamento de uma nova crise política, inaugura a transição das
formas defensivas para as formas ofensivas de luta armada;
2. A greve geral política, no atual período do movimento, deve ser considerada não tanto
como um meio independente de luta, mas como uma ajuda à insurreição [sublinhado pelo
autor]; é, portanto, desejável subordinar a escolha do momento de tal greve, a escolha do
local e dos ramos do trabalho que deve cobrir, ao tempo e às condições da principal forma
de luta, a insurreição armada [sublinhado pelo autor];
3. No trabalho de propaganda e agitação do Partido, deve ser dada maior atenção ao estudo
da experiência prática do levantamento de Dezembro, criticando o seu lado militar e tirando
as lições imediatas para o futuro;
4. Deve ser desenvolvida uma atividade ainda mais enérgica para aumentar o número de
grupos de combate, para melhorar a sua organização e o seu fornecimento de armas de
todos os tipos, pelo que, como a experiência tem ensinado, os grupos de combate devem
ser organizados não só a partir de membros do partido, mas também a partir daqueles que
simpatizam com o partido ou que são completamente não membros do partido;
5. É necessário reforçar o trabalho nas tropas, tendo em conta que para o sucesso do
movimento fermentar apenas nas tropas não é suficiente, mas que a comunicação direta
com os elementos democráticos revolucionários organizados nas tropas é necessária para a
ação ofensiva mais decisiva contra o governo;
6. tendo em conta o crescente movimento camponês, que pode num futuro próximo tornarse uma verdadeira insurreição, é desejável que se envidem esforços no sentido de uma ação
conjunta por parte dos trabalhadores e dos camponeses e, se possível, de organizar ações
de luta conjuntas e simultâneas" (Lenine, Vol. 10, página 145, edição alemã).
Lenine tirou as seguintes lições da primeira revolta camponesa russa de 1902:
"Os trabalhadores conscientes da classe farão todos os esforços para deixar claro aos
camponeses por que razão a primeira revolta camponesa (1902) foi abolida e o que deve ser
feito para que os camponeses e os trabalhadores, e não os servos czaristas, ganhem o dia.
A revolta bávara foi derrubada porque era a revolta de uma massa ignorante e inconsciente,
uma revolta sem exigências políticas específicas e claras, ou seja, sem a exigência de alterar
a ordem do Estado. A revolta camponesa foi derrubada porque não estava preparada. A
revolta camponesa foi derrubada porque os proletários das aldeias ainda não estavam
aliados com os proletários das cidades. Estas são três causas do primeiro fracasso dos
camponeses. Para uma insurreição bem-sucedida é necessário que seja uma ação
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consciente e preparada, que cubra toda a Rússia e que seja levada a cabo em aliança com os
trabalhadores urbanos. (...) As revoltas dos camponeses deixarão de ser explosões
emocionais assim que massas cada vez maiores do povo o compreendam" (Lenine, Vol. 6,
pp.423 e 424, edição alemã).
"Devemos ajudar a revolta camponesa de todas as maneiras, até e incluindo o confisco de
terras - mas não até e incluindo todos os tipos de projetos pequeno-burgueses. Apoiamos o
movimento camponês na medida em que ele é revolucionário-democrático. Preparamo-nos
(e imediatamente, sem demora) para o combater assim que se revele reacionário, antiproletário. Todo o significado do marxismo reside nesta dupla tarefa, que só pode ser
simplificada e achatada numa tarefa única e ordinária por pessoas que não compreendem o
marxismo" (Lenine, Vol. 9, página 231, edição alemã).
"Ajudaremos com todas as nossas forças todo o campesinato a realizar a revolução
democrática, para que seja mais fácil para nós, o partido do proletariado, passar o mais
rapidamente possível para uma nova e mais elevada tarefa, a revolução socialista. Após a
vitória da atual revolta camponesa, não prometemos nenhuma harmonia, nenhuma
equalização e nenhuma "socialização" de qualquer tipo; pelo contrário, "prometemos" uma
nova luta, uma nova desigualdade e uma nova revolução. (...) Somos a favor da revolta dos
camponeses. (...) Viva a revolta contra a autocracia na cidade e no campo! Viva a democracia
social revolucionária, a vanguarda de toda a democracia revolucionária na presente
revolução!" (ibid, Lenine, Vol. 9, pp. 233 e 234, edição alemã).
Lenine salientou que a aliança entre o campesinato e o proletariado dominou todo o período
da revolução russa 1905 - 1907:
"A greve de Outubro e a revolta de Dezembro, tal como as revoltas camponesas locais e as
revoltas dos soldados e marinheiros, foram precisamente a `aliança de forças` do
proletariado e do campesinato. Esta aliança surgiu espontaneamente, ainda não tinha uma
forma definida e foi muitas vezes formada inconscientemente. Estas forças eram ainda
bastante desorganizadas, fragmentadas, careciam de uma liderança central realmente líder,
etc., mas o facto da "aliança de forças" do proletariado e do campesinato como as principais
forças que fizeram uma quebra na velha autocracia já não pode ser negada" ( Lenine, Vol. 15,
página 332, edição alemã).
E em ligação com a revolução de 1905, Lenine ligou os objetivos da revolta geral à exigência
de "a expulsão dos proprietários e a confiscação das suas propriedades". Sem dúvida,
mesmo antes da decisão da assembleia constituinte eleita pelo povo, os camponeses devem
esforçar-se por eliminar de facto o latifúndio de facto. Não há necessidade de dizer muito
sobre isto, porque ninguém pode imaginar uma revolta camponesa na qual os proprietários
não seriam instalados e as suas terras não seriam tomadas de posse. Escusado será dizer
que quanto mais consciente e melhor organizada for esta revolta, menos provável é que
edifícios, inventário, gado, etc. sejam destruídos. De um ponto de vista militar, as
destruições que servem certos objetivos militares - por exemplo, a queima de edifícios ou
por vezes de inventário - são medidas que são bastante justificadas e em certos casos
indispensáveis [sublinhado pelo autor]. Apenas os pedantes (ou traidores ao povo) podem
queixar-se particularmente de que os camponeses recorrem sempre a tais meios. Mas não
adianta fechar os olhos ao facto de que a destruição de edifícios e inventário é por vezes
apenas uma consequência da desorganização, da incapacidade de tomar posse dos bens do
inimigo e de os guardar em vez de os destruir - ou uma consequência da fraqueza,
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nomeadamente, quando o combatente se vinga do seu inimigo porque não tem força para o
vencer até à destruição. Na nossa agitação devemos, naturalmente, por um lado, deixar claro
aos camponeses de todas as maneiras possíveis que a luta impiedosa contra o inimigo - até
à destruição dos seus bens - é inteiramente legítima e necessária, mas por outro lado
mostrar-lhes que, dependendo do grau de organização, é possível um resultado
consideravelmente mais razoável e vantajoso: O extermínio do inimigo (os proprietários e os
funcionários, especialmente a polícia) e a transferência de todos os bens para a posse do
povo ou para a posse dos camponeses sem qualquer destruição (ou com a menor
destruição possível) destes bens" (Lenine, Vol. 11, página 110, edição alemã). Que o grau de
organização deve ser mais elevado à escala internacional, que esta é uma tarefa ainda mais
difícil e que requer ainda maiores exigências e esforços, provavelmente não necessita de
mais justificação.
Quanto às revoltas dos soldados de 1905/1906, ele relacionou as suas derrotas com a
composição social dos soldados: "Tomemos as revoltas dos soldados de 1905/1906. De
acordo com a sua origem social, estes combatentes da nossa revolução vieram do
campesinato e do proletariado. Estes últimos formaram a minoria; é por isso que o
movimento dentro do exército não mostra quase essa unidade à escala de toda a Rússia,
não essa consciência partidária que foi manifestada pelo proletariado, que se tornou socialdemocrata como se estivesse na onda de uma varinha de condão. Por outro lado, nada é
mais errado do que a opinião de que as revoltas dos soldados falharam porque houve falta
de líderes do corpo de oficiais. Pelo contrário, o gigantesco progresso da revolução desde
os tempos do "Narodnaya Volya" foi expresso precisamente no facto de o "mushkote", cuja
independência assustou tanto os proprietários liberais e o corpo de oficiais liberais, ter
pegado em armas contra as autoridades. O soldado estava cheio de simpatia pela causa dos
camponeses; os seus olhos iluminavam-se assim que uma única palavra caía do chão.
Muitas vezes o poder de comando das tropas passou para as mãos da massa de soldados,
mas resolutamente este poder quase nunca foi utilizado; os soldados vacilaram; alguns dias,
por vezes algumas horas, depois de matar um superior odiado, voltaram a pôr os outros em
liberdade, entraram em negociações com as autoridades, e depois mandaram matar-se a si
próprios, chicoteados com varas, arreados de novo ao jugo (...)" (Lenine, Vol. 15, página 203,
edição alemã). Quanto à questão da composição social do exército de Mao para a libertação
da China, pode ser feita aqui uma breve observação: Com base na avaliação aqui feita por
Lenine, há também que fixar as fraquezas do desenvolvimento da luta de libertação chinesa
na composição social do exército de libertação. Mao subestimou completamente o papel de
liderança do proletariado no exército, e não só isso, como até lutou contra aqueles que, nas
suas próprias fileiras, tentaram corrigi-lo. Mas mais sobre isto mais tarde.
Em Março de 1906 Lenine determinou o procedimento tático posterior do governo
revolucionário provisório e dos órgãos locais do poder estatal revolucionário com base na
experiência da insurreição armada, que ele resumiu da seguinte forma,
"1. que o movimento revolucionário contra o governo absolutista na transição para a luta
armada tomou até agora a forma de insurreições locais isoladas;
2. que nesta luta os elementos (...) foram confrontados com a necessidade de criar
organizações que eram de facto formas germinais de um novo e revolucionário poder estatal
- os sovietes dos deputados dos trabalhadores (...);
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3. que, correspondendo à forma germinal inicial da insurreição, estes órgãos da mesma
eram igualmente isolados, acidentais, irresolutos na sua ação e não baseados numa força
armada organizada da revolução, razão pela qual estavam inevitavelmente condenados aos
primeiros atos de ataque do exército contra-revolucionário;
4. que só um governo provisório, como órgão da insurreição vitoriosa, é capaz de quebrar
toda a resistência de reação (...).
Quer seja ou não possível à Social Democracia participar num governo revolucionário
provisório, a ideia deve ser propagada entre os mais amplos estratos do proletariado de que
é necessária uma pressão constante sobre o governo provisório por parte do proletariado
armado liderado pela Social Democracia para que os ganhos da revolução possam ser
assegurados, consolidados e alargados" [sublinhado pelo autor];
"Ao alargar a atividade e a esfera de influência dos Soviéticos dos Deputados Operários, é
imperativo salientar que, a menos que tais organismos se baseiem num exército
revolucionário e derrubem as autoridades governamentais (ou seja, se transformem em
governos revolucionários provisórios), estão inevitavelmente condenados; portanto, o
armamento do povo e o reforço das organizações militares do proletariado devem ser
considerados como uma tarefa principal destes organismos em qualquer situação
revolucionária.
Os acordos temporários de luta são permitidos e expeditos num dado momento apenas com
elementos que reconhecem a insurreição armada como um meio de luta e a apoiam
ativamente" (Lenine, Vol. 10, pp. 147-148 - 149 - 150, edição alemã).
E Lenin também disse porque é que esta condição era necessária:
"As sessões da Duma Imperial tinham começado - discursos liberal-burgueses do caminho
pacífico e constitucional derramados em verdadeiras torrentes - e ao mesmo tempo os
ataques a manifestantes pacíficos, incêndios em casas onde se realizavam as reuniões
populares, e finalmente os programas diretos, organizados por agentes do governo, tinham
começado e estavam a tornar-se cada vez mais intensos (. ...) Não se pode pôr fim ao velho
poder, que sempre fez as próprias leis e que luta pela sua existência com os últimos, os
meios mais desesperados, bárbaros e bestiais, através de um apelo à legalidade"! (Lenine,
Vol. 10, pp. 514 e 515, edição alemã).
Um apelo encontra particular ressonância entre as massas na fase revolucionária. Se este
período estiver em declínio, se ocorrer uma fase revolucionária em que toda uma série de
apelos já não tenha encontrado ressonância entre as massas (embora nessa altura, em
Junho de 1907, ainda houvesse revoltas militares em Kiev e na Frota do Mar Negro!!!). Então
o que Lenine disse sobre o "apelo por palavras" em 1907 é verdade: "Quando a luta está em
curso, quando está a expandir-se, a crescer, a aproximar-se de todos os lados, então uma
"proclamação" é justificada e necessária, então é o dever do proletariado revolucionário
emitir o grito de batalha. Mas esta luta não pode ser inventada, nem pode ser lançada apenas
por um grito de batalha. E se toda uma série de gritos de batalha que tentámos em ocasiões
imediatas se revelou infrutífera, devemos naturalmente procurar razões sérias para
'proclamar' um slogan que não faz sentido, a menos que existam condições para a
realização do grito de batalha" (Lenine, Vol. 13, página 22, edição alemã).
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"É muito importante ser claro sobre a proposta que a experiência de todos os países onde a
revolução sofreu derrotas confirma, nomeadamente, que no desânimo do oportunista como
no desespero do terrorista e na mesma natureza psíquica, é expressa uma e mesma natureza
de classe específica, por exemplo da pequena burguesia" (Lenine, Vol. 15, página 145,
edição alemã).
As lições da revolta armada de 1905, as lições da luta proletária armada em geral, são que
"tudo o que foi arrancado aos inimigos, tudo o que é duradouro em termos de ganhos,
[pode] ser arrancado e mantido apenas na medida em que a luta revolucionária é forte e viva
em todos os campos do trabalho proletário" (Lenine, Vol. 17, página 112, edição alemã).
Como amadureceu a revolta de 1905 e o que levou à sua derrota? Um breve resumo final é
dado por Lenin como se segue:
"Como amadureceu a revolta de 1905?
Primeiro, greves, manifestações e comícios de massas aumentaram o número de confrontos
entre as massas e a polícia e os militares.
Em segundo lugar, as greves de massas encorajaram os camponeses a envolverem-se numa
série de insurreições individuais, fragmentadas e semi-espafúrdias.
Terceiro, as greves de massas espalharam-se rapidamente ao exército e à frota,
desencadeando confrontos numa base económica ("motins de ervilhas", etc.) e depois
insurreições.
Em quarto lugar, a própria contra-revolução iniciou a guerra civil com progroms, os maus
tratos infligidos aos democratas.
A revolução de 1905 não terminou de forma alguma em derrota porque foi "longe demais",
porque a revolta de Dezembro foi "artificial", como acreditam os renegados liberais, etc. Pelo
contrário, a causa da derrota reside no facto de a realização da sua necessidade não ter sido
preparada suficientemente longe nas classes revolucionárias e não ter ganho uma base
suficientemente firme, de a insurreição não ter sido levada a cabo de forma unânime,
resoluta, organizada, simultânea e ofensiva" (Lenine, Vol. 18, página 96, edição alemã).

Estaline contra o criticismo do chamado socialismo "insurrecionário”.
Em 23 de Julho de 1934, Estaline teve uma conversa com o escritor inglês H.G. Wells, na
qual este último expressou a sua opinião:
"Creio que é inútil operar com os métodos do velho e rígido socialismo insurrecional (...)
temo que a propaganda de guerra de classes dissuada do socialismo precisamente aquelas
pessoas educadas que o socialismo necessita" (Stalin cita H.G. Wells, Volume 14, páginas
17 e 19, edição KPD/ML, Dortmund 1976).
H. G. Wells não parecia conhecer a visão exata de Lenine sobre a questão da revolta, caso
contrário ele saberia que Lenine sempre se sentiu obrigado a examinar de novo esta questão
e nunca a encarar de uma forma rígida e estereotipada, "porque para nós a revolta é apenas
um dos meios importantes, mas nem sempre obrigatório, de conquistar um campo livre para
a luta pelo socialismo" (Lenine, Volume 9, página 269). Seja a insurreição sim ou a
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insurreição não, não é uma questão de princípio, mas uma questão de oportunidade, quer
nos aproxime ou não do nosso objetivo de socialismo.
Mas vamos aceitar as críticas de H. G. Wells: Se nos colocarmos hoje na tarefa prática de
reconquistar o socialismo, encontraremos de novo esta e semelhante crítica à "adesão
rígida à teoria da insurreição" nas condições de uma sociedade "moderna, civilizada". Só
podemos dar duas respostas a esta questão: Certo, é inútil tentar reconquistar o socialismo
com métodos ultrapassados e congelados. Nenhum comunista acredita que seja possível
parar, e muito menos eliminar, a atual violência da maquinaria militar altamente técnica do
imperialismo mundial com o estilingue da antiguidade. Todos os comunistas responderão
que só uma força militar assim superior à do imperialismo mundial pode fazer qualquer
coisa - e esta só pode ser a força unida dos proletários de todos os países e o seu apoio por
parte dos povos. Tudo o resto são votos piedosos, mexericos irrealistas. Nós, comunistas,
continuamos, portanto, a fazer tudo - incluindo a eliminação de métodos ultrapassados para encorajar, facilitar e apoiar, orientar e liderar as revoltas de todos os explorados e
oprimidos desta terra, capazes de se libertarem da tirania da velha ordem da classe
capitalista.
Suponhamos que hoje faríamos um favor ao escritor inglês H.G. Wells e nos abstivéssemos
e abandonássemos da nossa "propaganda insurrecional rígida", do nosso "tom agitacional
comunista", da nossa "glorificação da violência", etc., o choque de classes continuaria
inevitavelmente - completamente independente da nossa ação - se, no entanto, no processo
de agravamento das contradições de classe na crise, a guerra de classes ocorresse de forma
bastante legal. Para os marxistas-leninistas, a revolta não é simplesmente um processo
espontâneo, mas um processo revolucionário de luta, que se desenvolve e finalmente se
realiza através da intensificação do choque de classes. A revolta não é o produto de
"fantasias", mas uma componente objetiva de cada classe que se liberta das classes
dominantes. Caso contrário, não poderiam e não poderão libertar-se. Não há nada que as
pessoas gostariam de fazer melhor do que renunciar à crueldade e ao sangue que uma
revolta custa. As vítimas são sempre os trabalhadores, as pessoas pobres, a maioria da
população, os explorados e os oprimidos fazem os maiores sacrifícios. O povo não precisa,
em princípio, de uma revolta, mas é-lhe imposta pelas condições prevalecentes, pela luta
pela existência até à morte com exploradores e opressores.
Nós, comunistas, não glorificamos a insurreição, gostaríamos que a burguesia mundial se
demitisse voluntariamente, mas que classe dominante da história se demitiu
voluntariamente? Nenhuma.
É caraterístico das sociedades de classes antagónicas que a existência das classes se
baseie na ditadura, na violência, umas sobre as outras, a fim de manter a sua exploração.
Nenhuma sociedade de classes antagónica, por muito civilizada e democrática que seja, é
capaz de "prevenir" uma revolta. Nós, comunistas, dizemos portanto que é a natureza
especial da insurreição socialista e que ela difere de todas as insurreições da história
anterior precisamente por abolir para sempre a lei da inevitabilidade da insurreição, por se
tornar supérflua e desaparecer, tal como a sociedade de classes que a produz por lei. Numa
sociedade sem classes, a que nós, comunistas, aspiramos, as insurreições são impossíveis
porque o fundamento económico da apropriação privada, da propriedade de classe, da
exploração e da opressão de classes por outros, foi eliminado. Portanto, caros "socialistas
civilizados": uma insurreição não pode ser provocada ou conjurada - nem mesmo com
"propaganda de insurreição comunista" - nem pode ser impedida por ninguém de irromper
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espontaneamente ou de forma organizada quando o tempo e as condições económicas
estão maduros. Estaline respondeu:
"Porquê? Porque as classes que têm de abandonar a fase da história são as últimas a
acreditar que o seu jogo acabou. É impossível convencê-los disso. Eles acreditam que as
fissuras no tecido podre da ordem antiga podem ser reparadas, que o tecido instável da
ordem antiga pode ser reparado e salvo. É precisamente por esta razão que as classes em
declínio pegam em armas e utilizam todos os meios para se manterem como classe
dominante" (ibidem, página 18). "Tomemos o fascismo, por exemplo. O fascismo é uma
força reacionária que tenta preservar o velho mundo através da violência. O que é que eles
querem fazer com os fascistas? Discutir com eles? Tentar convencê-los? Mas não
conseguirá nada com eles. Os comunistas não glorificam o uso da violência. Mas eles, os
comunistas, não estão dispostos a ser apanhados de surpresa, não podem contar com o
velho mundo para sair voluntariamente do palco, vêem que o velho sistema se defende pela
força, e é por isso que os comunistas dizem à classe trabalhadora: Responde à violência
com violência, faz tudo o que estiver ao teu alcance para impedir que a velha ordem,
moribunda, te esmague, não deixes que ela te ponha algemas à volta das mãos, à volta das
mãos com as quais irás derrubar o velho sistema! Como vêem, os comunistas não
consideram a substituição de um sistema social por outro simplesmente como um processo
espontâneo e pacífico, mas como um processo complicado, longo e violento. Os comunistas
não podem fechar os olhos aos factos. (...) Os comunistas recorrem à rica experiência
histórica" (ibid., página 17). "Por conseguinte, os comunistas estão preparados para o pior e
apelam à classe trabalhadora para que esteja vigilante e pronta a lutar. De que vale um líder
que põe a vigilância do seu exército a dormir, um líder que não compreende que o inimigo
não vai capitular, que tem de ser destruído? Um líder que age desta forma, que engana, que
trai a classe trabalhadora. É por isso que acredito que o que vos parece estar ultrapassado
é, na realidade, um padrão de ação revolucionário para a classe trabalhadora" (ibidem,
página 19).
Estamos longe de nos entregar à ilusão romântica-revolucionária de que só uma revolta - ou
seja, uma revolta como simples surpresa para o inimigo, como uma vitória por um único
grande golpe - é a vitória final. Isto contradiz todas as experiências históricas do movimento
laboral internacional. Se o poderoso proletariado mundial ainda não atingiu o objetivo da sua
emancipação - apesar da organização, disciplina, unidade de entendimento, apesar do
socialismo num país, etc. - não é possível atingir o objetivo da sua emancipação. - mais
claramente devemos dominar a doutrina da insurreição como uma arte, tal como com uma
insurreição vitoriosa - numa dura e dura luta de posição em posição - o objetivo final a
alcançar está a aproximar-se passo a passo num longo processo revolucionário, em que
uma insurreição já está a preparar a próxima.
É, afinal, a transformação da revolução da minoria na revolução da maioria, a aprendizagem
e aplicação da arte da insurreição não só por revolucionários individuais ou um partido
revolucionário, mas a arte da insurreição da classe que lideram e, finalmente, das massas
revolucionárias. A insurreição é, no máximo, um ato único em todo o longo e complicado
processo de revolução social de todas as classes do mundo.
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Luta de rua e táticas de barricada
A nossa palavra de ordem:
"Limpem as ruas...para o Partido Comunista"!
As lutas de rua e as táticas de barricada são termos históricos, o que significa que são
utilizados de forma diferente em alturas diferentes e têm significados diferentes, por vezes
maiores, por vezes mais pequenos e por vezes quase nenhuns. Como Lenine observou em
1906:
"Tendo a luta de barricadas como principal meio de luta, nenhuma revolução socialista foi
ainda vitoriosa e não conduzirá a revolução socialista mundial à vitória". Engels disse
mesmo - referindo-se à era das lutas de rua e barricadas do século XIX: "A era das
barricadas e das batalhas de rua acabou para sempre; se as tropas lutam, a resistência
torna-se uma loucura. Portanto, cabe-nos a nós encontrar uma nova tática revolucionária"
(carta de Engels a Lafargue 1892, MEW, volume 38, página 505). "Espero que não haja mais
confrontos em Paris [em 21 de Maio de 1885, realizou-se ali um grande comício para
comemorar o aniversário do assassinato dos Comunardos de Paris - nota do autor] por
causa das bandeiras vermelhas, etc. - a polícia precisa de um par de barricadas, e se as
conseguir, haverá um belo massacre - o povo não tem a menor hipótese de vitória. Mesmo
que o governo hesite, os militares reacionários certificar-se-ão de que todas as armas estão
à mão e intervirão" (Engels, Carta a Lafargue, MEW, Volume 36, página 321).
"A luta de rua é algo completamente diferente de uma batalha em campo aberto" (Engels,
MEW, Volume 7, página 115).
"A rebelião ao estilo antigo, a luta de rua com barricadas, que dava a última decisão em toda
parte até 1848, estava significativamente ultrapassada" (Marx, MEW, vol. 22, página 519).
"Você mesmo diz que as barricadas são obsoletas ( mas podem voltar a ser úteis assim que
o exército for 1/3 - 2/5 socialista e é uma questão de lhe dar uma oportunidade de cair), mas
a greve política deve ou vencer imediatamente - mas por uma ameaça ( como na Bélgica,
onde o exército estava muito instável)- ou acabar num embaraço colossal ou finalmente
levar diretamente às barricadas". (Engels, MEW, vol. 39, página 161).
“Não tenhamos ilusões: uma verdadeira vitória da revolta sobre os militares nos combates
de rua, uma vitória como entre dois exércitos, é uma das maiores raridades. Mas os
insurgentes também raramente procuraram uma tal vitória. Para eles, tratava-se de
desgastar as tropas por influências morais que não entram de todo ou apenas em muito
menor grau na luta entre os exércitos de dois países em guerra. Se tiverem êxito, as tropas
falham ou os comandantes perdem a cabeça e a revolta ganha. Se não conseguir, mesmo
com uma minoria do lado militar, a superioridade de melhor equipamento e treino, uma
liderança uniforme, o uso planeado das forças armadas e a disciplina demonstrarão o seu
valor. A coisa mais elevada que a insurreição pode conseguir numa ação verdadeiramente
tática é a construção hábil e a defesa de uma única barricada. O apoio mútuo, a criação ou
utilização de reservas, em suma, a cooperação e o interbloqueio dos diferentes
departamentos, indispensáveis para a defesa de um bairro urbano, quanto mais de toda uma
grande cidade, serão extremamente insuficientes e, na maior parte dos casos, não poderão
ser alcançados de todo. Assim, a defesa passiva será a forma predominante de combate; o
ataque assumirá a forma de avanços ocasionais e de ataques de acompanhamento aqui e ali,
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mas apenas em casos excecionais; em regra, porém, limitar-se-á a ocupar as posições
abandonadas pelas tropas em retirada. A que se junta, do lado dos militares, a eliminação de
armas e tropas geniais totalmente equipadas e treinadas, meios de contenda que, em quase
todos os casos, privaram completamente os insurgentes. Não admira, pois, que mesmo as
lutas da barricada travadas com o maior heroísmo - Paris Junho de 1848, Viena Outubro de
1848, Dresden Maio de 1849 - tenham terminado com a derrota da revolta, assim que os
líderes atacantes, desinibidos por considerações políticas, agiram de acordo com critérios
puramente militares e os seus soldados se mantiveram fiáveis.
Os numerosos êxitos dos insurgentes até 1848 devem-se a muitas razões diferentes. Em
Paris, em 1830 e Fevereiro de 1848, como na maioria das lutas de rua espanholas, havia um
grupo de vigilantes entre os rebeldes e os militares, que ou tomavam o partido da revolta
diretamente ou, por uma atitude tépida e indecisa, faziam também as tropas balançar e, além
disso, forneciam armas à revolta. Quando estes vigilantes se opuseram à revolta desde o
início, como em Paris, em Junho de 1848, ela foi derrotada. Em Berlim, em 1848, a população
ganhou, em parte, devido ao aumento significativo de novas tropas durante a noite e a
manhã de 19 de Março, em parte devido ao esgotamento e à fraca ração das tropas e,
finalmente, em parte devido ao afrouxamento das ordens. Em todos os casos, porém, a
vitória foi alcançada porque as tropas falharam, porque os comandantes não tinham
capacidade para tomar decisões, ou porque as suas mãos estavam de mãos atadas. Assim,
mesmo nos tempos clássicos das lutas de rua, a barricada parece mais moral do que
material. Foi um meio de abalar a força dos militares. Se resistiu até ser bem-sucedido, a
vitória foi alcançada; se não, foi derrotado. Este é o ponto principal a ter em conta, mesmo
que se examinem as hipóteses de qualquer futura luta de rua por não se ter considerado as
preocupações intimadas (formulação do Engels) do comité executivo do partido de Berlim;
Estas hipóteses já eram bastante más em 1849. A burguesia tinha estado do lado do governo
em todo o lado; a "educação e os bens" acolheram e entretiveram os militares que se
mobilizaram contra as revoltas. As barricadas tinham perdido a sua magia; o soldado já não
via "o povo" atrás de si, mas rebeldes, ladrões, saqueadores, separadores, o escarro da
sociedade; o oficial tinha-se familiarizado com as formas táticas de luta de rua; já não
marchava em frente, descoberto, em direção à improvisada guarda do peito, mas evitava-a
através de jardins, pátios e casas. E agora, com alguma habilidade, conseguiu fazê-lo em
nove de cada dez casos.
Mas muita coisa mudou desde então, e tudo isso em benefício dos militares. Se as grandes
cidades se tornaram muito maiores, o mesmo aconteceu com os exércitos. Paris e Berlim
não quadruplicaram desde 1848, mas as suas guarnições cresceram mais do que isso. Estas
guarnições podem mais do que duplicar em 24 horas por via ferroviária e inchar para se
tornarem exércitos gigantes em 48 horas. O armamento destas tropas, que aumentaram
enormemente, tornou-se incomparavelmente mais eficaz. Naquela época, a artilharia de bola
cheia e cartucheira, de aspeto relativamente fraco, hoje em dia as granadas de percussão,
uma das quais é suficiente para esmagar a melhor barricada. Antes a picareta do pioneiro
para romper as paredes de fogo, hoje o cartucho de dinamite.
Do lado dos insurgentes, porém, todas as condições se agravaram. Uma revolta com a qual
todas as classes populares se solidarizam dificilmente voltará; na luta de classes, todas as
classes médias provavelmente nunca estarão tão exclusivamente agrupadas em torno do
proletariado que o partido reacionário que se reúne em torno da burguesia quase
desaparece. O "povo" parecerá assim sempre dividido, faltando assim uma alavanca
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poderosa, tão eficaz em 1848. Se mais militares vierem para o lado dos insurretos, será ainda
mais difícil armá-los. As espingardas de caça e de luxo das lojas de armas - mesmo que não
tenham sido inutilizadas anteriormente pela polícia ao retirar uma parte da fechadura - não
estão à altura da espingarda do carregador de revistas do soldado, mesmo em combate
próximo. Até 1848 era possível fazer as munições necessárias a partir de pó e chumbo, hoje
o cartucho é diferente para cada espingarda e só num ponto é igual em todo o lado, é um
produto de arte da grande indústria, pelo que não pode ser feito à mão, pelo que a maioria
das espingardas são inúteis enquanto não se tiver as munições certas para elas. E,
finalmente, os novos bairros das grandes cidades, construídos desde 1848, estão dispostos
em ruas longas, direitas e largas, como se fossem feitas para o efeito das novas armas e
espingardas. O revolucionário teria de ser louco para escolher os novos distritos de
trabalhadores do Norte e Leste de Berlim para uma luta de barricada.
Quererá isto dizer que, no futuro, a luta de rua deixará de desempenhar um papel? De modo
algum. Isso significa apenas que, desde 1848, as condições se tornaram muito menos
favoráveis para os combatentes civis, muito mais favoráveis para os militares. Assim, uma
futura luta de rua só pode vencer se este desfavorecimento da situação for compensado por
outros momentos. Por conseguinte, ocorrerá menos frequentemente no início de uma
grande revolução do que no decurso de uma outra, e terá de ser empreendida com maior
força. Estas forças, porém, como em toda a grande Revolução Francesa, em 4 de Setembro e
31 de Outubro de 1870, em Paris, preferirão provavelmente o ataque aberto à tática de
barricada passiva.
O leitor compreende agora porque é que as classes dirigentes querem levar-nos ao local
onde a espingarda dispara e o sabre acerta? Por que razão somos hoje acusados de
cobardia porque não saímos para as ruas onde temos a certeza de uma derrota antecipada?
Porque é que nos pedem para jogarmos à forragem de canhão? Os senhores desperdiçam
as suas petições e os seus desafios por nada. Nós não somos assim tão estúpidos. Mais
vale pedir ao seu inimigo na guerra seguinte para os enfrentar na formação da linha do velho
Fritz ou nas colunas de divisões inteiras á la Wagram e Waterloo, e isso com um Flintlock
nas mãos. Se as condições mudaram para a guerra das nações, não menos para a luta de
classes. O tempo da surpresa, das revoluções levadas a cabo por pequenas minorias
conscientes à cabeça de massas inconscientes, chegou ao fim. Quando se trata de uma
transformação completa da organização da sociedade, as próprias massas devem estar
envolvidas, devem já ter compreendido do que se trata, o que representam com a vida e a
integridade física. Foi isto que a história nos ensinou ao longo dos últimos cinquenta anos.
Mas para que as massas compreendam o que tem de ser feito, isto requer um trabalho longo
e persistente, e é precisamente este trabalho que estamos a fazer agora, e isto com um
sucesso que está a levar os opositores ao desespero (...) < em todo o lado o golpe não
preparado recuou para segundo plano>” [Parênteses pontilhados indicam passagens de
texto que foram eliminadas por consideração para o do Executivo do Partido de Berlim
(Engels)].
Em França, onde o terreno tem sido devastado pela revolução sobre a revolução há mais de
100 anos, onde não há um único partido patriótico que não tenha feito a sua parte na
conspiração, na insurreição e em todas as outras ações revolucionárias; em França, onde,
em consequência disso, o exército governamental não está de modo algum seguro e onde
as circunstâncias são muito mais favoráveis a um golpe de Estado insurrecional do que na
Alemanha - mesmo em França, os socialistas estão a aperceber-se cada vez mais de que não
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é possível uma vitória duradoura para eles, a menos que primeiro ganhem a grande massa
do povo, ou seja, aqui os camponeses" (MEW, Volume 22, pp. 519-523).
"A melhor demonstração dos socialistas alemães é a sua existência e o seu progresso lento,
regular e imparável. Ainda estamos longe de poder travar uma luta aberta, e temos o dever
para com toda a Europa e toda a América de não sofrer derrotas, mas, quando chegar o
momento, de vencer na primeira grande batalha. Subordino todas as outras considerações a
isto" (MEW, Volume 38, página 20).
"No dia em que estivermos em maioria, aquilo que o exército francês instintivamente fez
quando não disparou contra o povo, será conscientemente repetido em nós. Sim, digam o
que disserem os burgueses assustados, podemos calcular o dia em que teremos a maioria
da população do nosso lado, as nossas ideias vão espalhar-se por todo o lado" (MEW,
Engels, Volume 22, página 543).
Lenine comenta as declarações de Engels sobre a luta de barricadas:
"Nos anos 40, a social-democracia reconheceu a luta de rua e de barricada, rejeitou-a com
base em certas condições no final do século XIX - e declarou a sua total disponibilidade para
rever esta última visão e reconhecer a luta de barricada como oportuna após a experiência
de Moscovo, que, segundo K. Kautsky, produziu uma nova tática de barricada" (Lenine,
Volume 11, página 204). Como podemos ler em Lenine, Kautsky tinha modificado, com razão,
a avaliação de Engels sobre as antigas táticas de barricada, comparando as insurreições de
Paris e Moscovo. Aqui estão duas citações de Kautsky que Lenin citou:
"Já não posso explicar com a certeza que tinha na altura que as insurreições armadas
deixarão de desempenhar um papel decisivo na revolução que se avizinha. Por outro lado, a
experiência da luta de rua em Moscovo, em que um punhado de pessoas se aguentou
durante mais de uma semana contra todo um exército em combate de barricadas e quase
ganhou, falou demasiado alto, se o fracasso do movimento revolucionário noutras cidades
não tivesse permitido reforçar o exército de tal forma que finalmente se concentrasse uma
tremenda superioridade contra os insurgentes. É certo que este verdadeiro sucesso da luta
de barricadas só foi possível porque a população da cidade apoiou ativamente os
revolucionários e as tropas foram totalmente desmoralizadas. Mas quem pode dizer com
certeza que algo deste tipo é impossível na Europa Ocidental?” (citado em Lenine, Volume
15, página 49). “Tanto a Batalha de Paris, em Junho, como a Batalha de Moscovo, em
Dezembro, foram lutas de barricadas, disse Kautsky, "mas foi a catástrofe, a conclusão da
velha tática de barricada; foi a inauguração de uma nova tática de barricada". E, a este
respeito, temos de rever a opinião que Friedrich Engels estabeleceu na sua introdução às
"lutas de classe" de Marx, a opinião de que o tempo das lutas de barricada acabou. Isto foi
provado pela Batalha de Moscovo, onde um pequeno grupo de insurgentes conseguiu
aguentar-se durante duas semanas contra forças superiores equipadas com todos os meios
da artilharia moderna.” (citado em Lenine, Volume 10, páginas 132-133).
A insinuação de que Engels renunciou para sempre às lutas de rua e às lutas de barricadas
é, contudo, inadmissível. Ele próprio participou ativamente nesta luta, tendo também
justificado teoricamente esta tática, agarrado à sua necessidade, mas abordou a questão
dialética e historicamente, de que as formas de luta mudam ao longo do tempo em
condições alteradas, de que outros momentos devem ser acrescentados. A culpa não é
deste Engels, mas é tanto mais louvável.
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O facto de os métodos de luta de rua mudarem ao longo do tempo, em locais diferentes, em
condições diferentes, nada diz sobre a sua importância fundamental. Que a luta de rua está
viva, que foi, é e continua a ser parte de uma revolta, uma forma de luta no caminho da
revolução, a história tem provado repetidas vezes. Muitas vezes as lutas de rua surgem das
manifestações de rua quando os trabalhadores deslocam a sua luta grevista das instalações
da fábrica para os centros, como as cidades, as grandes cidades onde se encontram os
centros industriais. Dependendo da situação, os confrontos com a polícia ou soldados
tornam-se inevitáveis, a multidão não só oferece resistência passiva contra a violência das
autoridades, como continua com resistência ativa, organiza-se, prepara-se, planeia as ações
e desenvolve uma estratégia e tática de luta de rua e aperfeiçoa-a a cada nova ação de
combate. As lutas de rua também podem ter um grande significado na guerra, como por
exemplo, historicamente em Estalinegrado ou atualmente em Fallujah. As lutas de rua e de
barricada contra as forças de ocupação dos Iraque provaram até a sua excelente importância
internacional. Aqui, a luta de rua e de barricada resistiu heroicamente até mesmo a todo um
exército internacional e provou exemplarmente que esta forma de luta tem de se tornar a
estrela guia na formação de novas gerações de combatentes. A luta de rua em Fallujah é só
tem sido derrotada porque não tem sido constantemente alargada a outras cidades do
Iraque, porque o movimento revolucionário das lutas de rua da Palestina e do Iraque não se
propagou às lutas de rua em todos os outros países árabes, porque as lutas armadas de rua
no Próximo e Médio Oriente ainda não conduziram à luta de rua internacional. Mas já hoje se
pode prever com certeza, com base nos acontecimentos "históricos" no Iraque e na
Palestina, que as lutas de rua contra a Europa e a Rússia, no século XIX e no início do século
XX, conduzirão necessariamente a uma grande luta de rua internacional e unida no século
XXI. Que a necessidade do trabalho em rede internacional, a necessidade da organização
sistemática e da centralização das mais diferentes formas de luta ganhará importância, que a
revolução socialista mundial encontrará já hoje as formas iniciais de tais organizações de
luta com as quais serão conduzidas à vitória amanhã, e que outras novas formas de luta
internacional sairão daí, das quais não fazemos ideia hoje.
E Lenine previu isto mesmo nessa altura:
"A luta de Dezembro de 1905 provou que a insurreição armada pode vencer nas atuais
condições técnicas e de organização militar. A revolta de Dezembro mostrou que todo o
movimento operário internacional deve, a partir de agora, contar com a probabilidade de
formas semelhantes de luta nas próximas revoluções proletárias" (Lenine, Volume 15,
página 49).
Mas já alguns meses antes, por exemplo, 70 camaradas em Riga libertaram dois camaradas
condenados à morte da prisão central em Setembro de 1905, a alegria de Lenine era grande:
"Saudamos os heróis da revolucionária divisão de combate de Riga! (...) Esta é uma vitória
real após uma batalha com o inimigo armado até aos dentes. Isto já não é uma conspiração
contra qualquer pessoa odiada, não vingança, nenhuma explosão de desespero e nenhuma
mera "dissuasão" - não, este já é o pacote de ações bem pensado e preparado,
conscientemente preparado, em termos de relações de poder, dos departamentos de um
exército revolucionário. O número dessas divisões, com uma força de 25-75 homens, pode
ser levado a várias dezenas em qualquer grande cidade, muitas vezes nos subúrbios de uma
grande cidade. Os vossos trabalhadores irão juntar-se a estas divisões às centenas, mas
temos de começar imediatamente a propagar amplamente esta ideia, a criar estas divisões, a
fornecer-lhes todo o tipo de armas, desde facas e revólveres a bombas, e a treinar e educar
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militarmente estas divisões. Felizmente, os dias acabaram quando, na ausência de um povo
revolucionário, os terroristas revolucionários individuais "fizeram" a revolução. A bomba
deixou de ser a arma dos "bombardeiros" individuais. Está a tornar-se um acessório
indispensável do armamento do povo. Com a mudança na técnica da guerra, os métodos e
meios de luta de rua também mudarão. Estamos todos a estudar (e a fazer bem) a
construção de barricadas e a arte de defendê-las. Mas, acima destas coisas antigas e úteis,
não devemos esquecer o mais recente desenvolvimento das técnicas de guerra. Os
progressos na utilização de explosivos trouxeram uma série de novidades no domínio da
artilharia. (...) Não percamos a coragem por causa das graves falhas nas tentativas de
aquisição de armas em grande número! Nenhum fracasso irá quebrar a energia daqueles que
sentem e vêem nas suas vidas os seus laços estreitos com a classe revolucionária, que
estão conscientes de que todo o povo se ergueu verdadeiramente para os seus próximos
objetivos de luta. A produção de bombas é possível em qualquer lugar e em qualquer lugar.
Está agora a decorrer na Rússia em muito maior escala do que qualquer um de nós sabe (e
todos os membros de uma organização social-democrata conhecem certamente mais do que
um exemplo da criação de oficinas de ensino). Está a ter lugar a uma escala
incomparavelmente maior do que a polícia sabe (mas certamente sabem mais do que os
revolucionários nas organizações individuais). Nenhum poder será capaz de resistir às
divisões de um exército revolucionário armado com bombas, que de repente realizará várias
incursões como a de Riga ao mesmo tempo uma noite e na sequência da qual - esta é a
condição final e mais importante - centenas de milhares de trabalhadores se levantarão (...)"
(Lenine, Volume 9, páginas 279-280).
No que respeita à violação da propriedade privada para efeitos de construção de barricadas,
Lenine faz a seguinte observação:
"Portanto, se a luta imediata o exigir, também é permitida a violação da propriedade privada,
por exemplo, a apreensão de equipamentos, etc., também é permitida. Para a construção de
barricadas é permitido. No que diz respeito à luta imediata, de acordo com a regulamentação
do Congresso do Partido de Petersburgo, as violações da segurança pessoal dos cidadãos
"pacíficos" devem ser evitadas, mas aqui também o Congresso do Partido refere-se a uma
exceção: uma violação "obrigatória" da segurança pessoal por conta da luta contra o
governo não é imputado pelo Congresso partidário como culpa aos participantes em ações
partidárias. Finalmente, o Congresso do Partido recomenda diretamente alguma forma de
ação partidária ao Partido e decide sem reservas ou restrições: "Armas e munições na posse
do governo devem ser confiscadas onde houver oportunidade". Por exemplo: os policiais
têm armas que pertencem ao governo: 'há uma oportunidade...' (...) Aconselhamos todos os
numerosos grupos de luta do nosso Partido a pôr fim à sua inatividade e realizar uma série
de ações partidárias, estritamente de acordo com as resoluções do Congresso partidário, ou
seja, sem qualquer desapropriação de bens, com o menor "dano à segurança pessoal" dos
cidadãos pacíficos e com o maior dano possível à segurança pessoal dos espiões, pretocentenas ativos, oficiais superiores da polícia, exército, marinha e assim por diante.
"Armas", mas "e munições na posse do governo devem ser confiscadas onde
houver oportunidade". (Lenine, volume 11, página 155).
Não queremos encerrar esta secção do capítulo "Insurreição" sem nos referirmos a Lenine,
que distingue rigorosamente a luta revolucionária de barricadas das táticas anarquistas. Ele
referiu-se ao exemplo da Polónia:
"Devo observar, contudo, que em parte alguma, exceto na Polónia, assistimos a um desvio
tão insensato das táticas revolucionárias a ponto de desafiar uma rejeição bem
fundamentada e de lutar contra elas. E aqui o pensamento sugere-se a si próprio: Foi
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precisamente na Polónia que não houve esta luta armada das massas em Dezembro de 1905!
E não foi precisamente por esta razão que a tática perversa e insensata do anarquismo de
"fazer" a revolução se estabeleceu na Polónia, porque as condições lá não permitiam - ainda
que apenas por um breve momento - que a luta armada das massas se desenvolvesse? Não
será a tradição desta mesma luta, a tradição da revolta armada de Dezembro, por vezes o
único meio sério de ultrapassar as tendências anarquistas dentro do partido dos
trabalhadores - não por meio de uma moralidade semelhante a um modelo filistino,
moralidade filisteia, mas por se afastar da violência sem propósito, sem sentido,
fragmentada, para a violência intencional das massas, ligada a um amplo movimento e à
intensificação da luta proletária imediata? " (Lenine, volume 15, páginas 50-51).

A denigração da arte da insurreição como "blanquismo
"Uma das distorções mais maliciosas e provavelmente mais generalizadas do marxismo
pelos partidos 'socialistas' no poder é a mentira oportunista de que a preparação da revolta
e, em geral, a consideração da revolta como uma arte, é 'blanquismo'. (...) Para ser bemsucedida, a insurreição não deve basear-se numa conspiração, não numa parte, deve
basear-se na classe mais avançada. Isto, em primeiro lugar. A revolta deve basear-se no
recrudescimento revolucionário do povo. Este segundo aspeto. A revolta deve basear-se
num tal ponto de viragem na história da revolução crescente, onde a atividade das fileiras da
frente do povo é maior, onde as flutuações são maiores nas fileiras do inimigo e nas fileiras
dos amigos fracos e meio decididos da revolução. Em terceiro lugar. Estas três condições
distinguem o marxismo do blanquismo ao lidar com a questão da revolta. Mas uma vez
satisfeitas estas condições, a recusa de considerar a insurreição como uma arte é uma
traição ao marxismo e uma traição à revolução" (Lenin, Volume 26, páginas 4-5).
Lenine provou "que o blanquismo significa a tomada do poder por uma minoria". (Lenin,
Volume 24, página 31).

A revolta
Revoltas são expressões da luta do povo contra a violência militar brutal, guerras e outros
crimes dos governos no poder contra o povo, ou seja, "revoltas inconscientes,
desorganizadas, espontâneas, por vezes desenfreadas" (Lenine, Volume 8, página 563) sem
agitação e propaganda propositada das organizações revolucionárias, e ao mesmo tempo
revoltas são sinais e fases iniciais de lutas de greve organizadas, manifestações políticas,
batalhas de rua e lutas de barricadas que se transformam em revoltas. "Revoltas manifestações - lutas de rua - divisões de um exército revolucionário - estas são as fases de
desenvolvimento da revolta popular" (Lenine, Volume 8, página 565).
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Revolta ou Revolução?
Revolta armada de um grupo mais pequeno ou derrubada violenta de toda a
ordem social pela massa proletária.
Esta pergunta não é tão fácil de responder, pois as grandes revoluções nunca caíram do
céu, mas sempre começaram de uma forma pequena. Os opositores do marxismo-leninismo
também não o negam. Sobre a faísca inicial, sobre a "faísca que conduz ao fogo das
estepes", há definitivamente acordo entre os marxistas-leninistas e, por exemplo, os
maoístas. Mas o que nos separa dos maoístas é que eles estão convencidos de que tomam
as "cidades a partir da aldeia", que não é o proletariado mundial que assume o papel da
classe dirigente, mas os povos oprimidos, o "Terceiro Mundo", que travam guerras
populares, por assim dizer, sem a liderança do proletariado mundial e contra a sua liderança,
sobre a cabeça dos proletários de todos os países. Nós, marxistas-leninistas, já provámos
mil vezes que isto não funciona, nunca pode funcionar. A revolução proletária mundial é o
próprio negócio do proletariado mundial, só pode ser iniciada, levada a cabo e conduzida à
vitória pelo próprio proletariado mundial e o destino de todas as guerras das pessoas está
ligado a esta vitória.
Com a primeira divisão celular, a célula germinal já não é a mesma que era antes. A vida
revolucionária desenvolve-se através da divisão celular. O movimento revolucionário cresce,
começa num centro sem estar confinado durante muito tempo ao quadro de uma zona
estreita. Expande-se passo a passo para as zonas periféricas, à medida que cada vez mais
forças unem este movimento, tornando-o numa força de massa, num movimento de massa,
até ser criado um organismo que permita a toda a classe destruir a outra. E mesmo a classe
trabalhadora, enquanto classe sozinha, não é capaz de realizar o derrube vitorioso se não
tiver maturidade para conduzir outras classes à batalha. Mesmo todo o proletariado mundial
como classe não poderá triunfar na revolução proletária mundial se não contar com os
povos revolucionários. E vice-versa - como foi dito - os povos revolucionários não podem
finalmente libertar-se a si próprios sem a liderança do proletariado mundial.
Mas nem todas as células germinativas revolucionárias se desenvolvem automaticamente
em um movimento de massa revolucionário, nem toda revolta pode ser transformada em
uma revolução. Isso depende das mais diversas pré-condições e condições, que são
fundamentalmente conhecidas por nós marxistas-leninistas.
Lenine observou: "Não é por acaso que as pessoas dizem que uma revolução é uma revolta
bem-sucedida e que uma revolta é uma revolução fracassada. (...) No entanto, os jornais
burgueses, que continuam a falar de revolta, revolta e agitação, não podem deixar de
reconhecer o seu significado nacional e mesmo internacional. Mas é precisamente este
significado que confere aos acontecimentos o caráter de uma revolução. E quem escreve
sobre os últimos dias da revolta, começa involuntariamente a falar dos primeiros dias da
revolução" (Lenine, Volume 8, página 91). Lenine refere-se aqui historicamente aos Dias da
Revolução Russa de 1905: "A derrubada do czarismo na Rússia, heroicamente iniciada pela
nossa classe trabalhadora, será um ponto de viragem na história de todos os países, aliviará
a causa de todos os trabalhadores de todas as nações, em todos os Estados, em todas as
partes do globo" (Lenine, Volume 8, página 88).
Mas o que está em causa nesta questão não é apenas a quantidade, mas sobretudo a
qualidade, o conteúdo. As revoluções são feitas pelas massas e não vicariamente pelos
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revolucionários, não pelo núcleo revolucionário, não por um grupo revolucionário. As outras
classes também não podem "fazer" uma revolução "proletária" em proveito da classe
trabalhadora, mesmo que lhe chamem assim. Só o próprio proletariado pode fazer uma
revolução proletária. Uma revolução "proletária" que não é dirigida pelo próprio proletariado
não é nem pode ser uma revolução. O caráter de uma revolta ou revolução é dado pelas
forças sociais, pelas classes que nelas trabalham e nelas se marcam.
Equacionar "revolução em permanência" com "anarquia em permanência" significa para
Lenine "carimbar a revolução numa mera revolta", "tornar-se traidores à revolução" (Lenine,
Volume 9, página 317).
A insurreição terrorista, seja ela económica, política ou militar, instigada por um grupo de
conspiradores, é incompatível com o verdadeiro movimento mundial proletário
revolucionário, é anti proletário e contra-revolucionário, e é por isso que nós,
internacionalistas, nos dissociamos resolutamente desta tática falsa e prejudicial,
combatemos esta tática com todos os meios, especialmente quando os representantes da
tática terrorista tentam agarrar a bandeira do marxismo-leninismo e sacrificar o sangue dos
trabalhadores à aventura. Evidentemente, temos de nos erguer abertamente contra a
burguesia, temos de os manter num medo permanente até à vitória final. Para isso, porém,
não precisamos do terrorismo de grupos conspiratórios, mas de organizações de
trabalhadores fortes e capazes de liderar a luta do proletariado mundial como uma CLASSE
internacional, ou seja, para liderar todo o movimento revolucionário de massas à revolução
mundial, precisamos da hegemonia do proletariado mundial.
Os Blanquistas eram seguidores do revolucionário Blanqui francês (1805-1881). Os clássicos
do marxismo-leninismo viram Blanqui como um notável revolucionário e lutador pelo
socialismo, mas ao mesmo tempo criticaram os métodos conspiratórios da sua atividade. Na
introdução à obra de Marx "A Guerra Civil em França", Engels escreveu sobre os
Blanquistas: "Criados na escola da conspiração e mantidos juntos pela disciplina rigorosa
que lhe é própria, partiram do princípio de que um número relativamente pequeno de
homens determinados e bem organizados eram capazes não só de agarrar o leme do estado
num determinado ímpeto favorável, mas também de o segurar desenvolvendo uma energia
grande e implacável até conseguir atrair as massas do povo para a revolução e agrupá-las
em torno do pequeno grupo líder" (Ver MEW, Volume 22, Berlim, p. 197). A burguesia temnos injuriado frequentemente como "blanquistas" por causa da nossa posição
revolucionária e tem-nos combatido como "revolucionários e terroristas "extremistas de
esquerda", ao mesmo tempo que sempre elogiou os elementos oportunistas das nossas
fileiras como "prudentes", "razoáveis" e "realistas". Para a burguesia mundial, o espetro da
"guerra contra o terrorismo" é um slogan conveniente, se ela puder usá-lo para impedir o
proletariado mundial de lutar pelo poder mundial. O terrorismo nega a luta de classes, mas
com esta "guerra contra o terrorismo" a burguesia mundial conduz o seu terror contra o
proletariado mundial, difama a sua luta pela sua libertação revolucionária da escravatura
salarial internacional. A burguesia transforma a "guerra contra o terrorismo" numa arma
contra o proletariado: "Sejam razoáveis, trabalhadores! Lutem pelos seus direitos no seu
parlamento, na ONU, etc., etc., tire os caixões do fogo para a burguesia mundial, mas não
tenham a coragem de alcançar o poder mundial; só os terroristas acreditam nessa loucura,
mas não um trabalhador civilizado e culto!”
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À escala mundial, a "insurreição como arte" e a dissociação do blanquismo internacional
ganha um papel ainda mais importante. Transferir a ideia da insurreição de um país para
uma insurreição transnacional é, por si só, um desafio:
"O capitalismo não é construído de forma tão harmoniosa que os vários centros de
insurreição possam unir-se imediatamente sem falhas e sem derrotas. Pelo contrário, é
precisamente o facto de as revoltas eclodirem em momentos e lugares diferentes, de serem
de tipos diferentes, que garante a amplitude e a profundidade do movimento geral; só em
movimentos revolucionários inoportunos, parciais, fragmentados e, portanto, mal-sucedidos
é que as massas ganharão experiência, aprenderão, ganharão força, reconhecerão os seus
verdadeiros líderes, os proletários socialistas, e assim prepararão a investida geral.”
(Lenine, Vol. 22, página 366, edição inglesa) "Se não queremos abandonar o socialismo,
temos de apoiar qualquer revolta contra o nosso principal inimigo, a burguesia das 'grandes'
potências, a menos que seja uma revolta de uma classe reacionária.” (ibid. p.339)
Preparar esta investida geral - como Lenine exige - é a tarefa central de uma Internacional
Comunista, razão pela qual apoiamos todas as revoltas dirigidas contra a burguesia mundial.
A nossa visão do mundo, afinal, tem a ver com o facto de todo o proletariado mundial, de os
povos revolucionários na sua totalidade e unidade deverem ser levados à questão da arte da
insurreição. Trata-se de uma tarefa gigantesca. É a miséria e a necessidade em todo o
mundo causada pela chegada à fase final do capitalismo mundial, que obriga todos os
explorados e oprimidos desta terra a perceberem que só podem sobreviver se tomarem o
seu destino nas suas próprias mãos, se sacudirem juntos a sua dependência total do
capitalismo mundial e iniciarem a revolução, ou seja, de uma forma revolucionária, para
revolucionar totalmente as forças produtivas existentes, para organizar de forma centralista
a sua atividade total na produção mundial e para criar relações de produção e distribuição
socialistas mundiais. A questão é que o proletariado mundial e os povos revolucionários
devem primeiro tomar consciência da sua cooperação histórico-mundial na revolução
comunista, que só em conjunto podem realizar os seus interesses e necessidades e que a
revolução é apenas o início para abolir a propriedade privada capitalista. A abolição da
riqueza do mundo não se limita ao ato de confisco militar internacional, segundo o qual o
desenvolvimento da nova sociedade mundial é, por assim dizer, espontaneamente deixado à
sua sorte. Esta evolução tem lugar num processo histórico-mundial do modo de produção
internacionalista da nova sociedade mundial socialista, onde a vida anterior dos povos no
capitalismo mundial é completamente redefinida e radicalmente redefinida. Os povos do
socialismo mundial entram em novas relações uns com os outros, mudando assim também
as suas velhas vidas através de um salto qualitativo. E exatamente isto não acontecerá sem
atritos, as revoltas contra-revolucionárias serão a constante concomitância da revolução
comunista, as guerras civis serão inevitáveis até que todo o processo do mundo comunista
tenha aberto o seu caminho com grandes sacrifícios. Tudo isto é completamente impossível
sem enormes esforços militares de toda a nova comunidade mundial, porque os
exploradores e opressores derrotados da velha ordem mundial multiplicarão cem vezes os
seus esforços para reconstruir o seu velho império capitalista mundial, enquanto o novo
mundo não tiver ainda criado uma base sólida com uma sólida superestrutura.
Os comunistas do Partido Bolchevique mundial com o seu Exército Vermelho internacional
não podem contar consigo próprios como um "grupo conspiratório internacional", mas
devem contar com todo o proletariado mundial como a classe mais avançada e com os
povos revolucionários. O proletariado mundial, a vanguarda da revolução mundial, deve, em
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primeiro lugar, apoiar os comunistas na sua maioria. Sem a maioria dos trabalhadores e
soldados, por exemplo nas metrópoles, os instrumentos contra-revolucionários do
imperialismo mundial, os seus quartéis-generais, não podem ser derrotados. A revolta deve
basear-se no recrudescimento revolucionário não só de um povo, mas de vários povos, da
maioria dos povos, que devem estar firmemente determinados e não poupar-se a sacrifícios
para romper completamente com a burguesia mundial.
A indignação do mundo reprimido de todos os povos excede a medida do sofrimento, da
paciência e da resistência e rompe a barragem - que não pode ser detida por nada nem por
ninguém. O fluxo de ira de todos os povos no seu poder agregado, que não pode ser
comparado com o poder revolucionário de um único povo, não pode ser contido ou contido
de qualquer outra forma. A revolta deve basear-se num ponto de viragem na história da
revolução mundial, onde em toda a frente internacional do imperialismo as flutuações e
fissuras da sua crise são tão grandes que o principal inimigo internacional, o imperialismo
americano, pode ser abatido a tiro, onde o conjunto. Os mares do proletariado mundial
erguer-se-ão e espumarão quando a poderosa tempestade da revolução mundial varrer o
globo. A influência internacional dos revisionistas e oportunistas no proletariado mundial
deve ser reduzida ao mínimo, ou seja, que os proletários de todos os países acertem contas
com estes traidores à revolução mundial; os elementos e camadas vacilantes da pequena
burguesia, a frente internacional dos "amigos" fracos, meio decididos e indecisos da
revolução mundial, devem ser pelo menos tão abalados que a sua maioria possa ser
neutralizada. No entanto, não só temos de preencher as condições para a aniquilação física
da contra-revolução, como também de afirmar politicamente o poder conquistado, a fim de
garantir a nossa vitória física. As condições objetivas para a revolução mundial existem, mas
as condições subjetivas ainda não estão maduras. Ainda têm de ser criadas. Uma tarefa que
ainda tem de ser resolvida na prática. Não se trata de reconhecer a ideia de Marx da arte da
insurreição com palavras à escala internacional, de determinar o momento certo, etc., mas
de adotar uma abordagem marxista da revolução mundial, ou seja, o proletariado mundial
aprende e domina a sua arte da guerra na luta prática.
Como pode o proletariado mundial conquistar seriamente o seu poder internacional e
estabelecer os seus próprios órgãos de poder em todo o mundo se não tem uma teoria de
conquista, uma estratégia e táticas corretas, por exemplo, para eliminar o centro de
comando do imperialismo americano, que tem nas suas mãos os fios da contra-revolução
internacional? É necessário organizar o pessoal dos departamentos insurretos
internacionais, distribuir as forças a nível internacional e concentrá-las nos pontos mais
importantes, cercar e ocupar o centro de comando da contra-revolução, prender o EstadoMaior General e o Governo dos EUA, cortar as ligações do inimigo e assegurar as ligações
próprias de todos os pontos da nossa luta armada em todo o mundo, etc., etc. Este cenário é
aqui ilustrado apenas para deixar claro que a revolução mundial não seguirá
espontaneamente o curso do seu próprio curso.
Dos acontecimentos mundiais segue passivamente que os proletários de um país não
contam com a libertação dos proletários do outro país, etc. esperar, que hoje nos libertemos
da ideia de uma revolução socialista limitada a nível nacional, que o proletariado mundial
atue como uma classe unida e fechada, que os proletários de cada país se entendam a si
próprios como um ramo indispensável do proletariado mundial, porque, de outro modo,
quebrar a cadeia imperialista no seu ponto mais fraco é impossível, quanto mais quebrar

268

toda a cadeia do imperialismo mundial. Os imperialistas não seguem os procedimentos da
Revolução de Outubro.
O socialismo não pode ser reconquistado da mesma forma que foi conquistado em tempos.
A burguesia mundial aprendeu e o proletariado mundial terá de aprender para que a
revolução mundial possa vencer. O inimigo de classe internacional sabe que a sua última
hora já passou e lança perante os nossos olhos toda a força da sua contra-revolução
globalizada para o local onde se desenvolve uma revolta, a fim de a esmagar antes de se
poder espalhar na sua vizinhança imediata e, finalmente, a nível internacional.
A luta de classes contra o imperialismo, a frente anti-imperialista, deve, pois, ser vista como
uma arte marcial ativa do proletariado mundial, da sua vanguarda, dos seus aliados, etc.,
que se encontra soldada à classe armada, líder. Deve ser entendida como uma arte marcial
ativa do proletariado mundial, da sua vanguarda, dos seus aliados, etc., que se encontra
soldada à classe dirigente armada. Este é o ponto central do ensino marxista-leninista na
questão da luta militar de hoje pela revolução mundial. Não esqueçamos que a revolta de
1905 na Rússia, em poucos meses, em semanas, criou um exército de milhões, que seguiu a
vanguarda revolucionária do proletariado. Não se pode saber se hoje ou amanhã se vai
desenvolver um poderoso movimento revolucionário mundial. "Em todo o caso, só o
trabalho nesta direção merece ser chamado trabalho socialista" (Lenine, Volume 21, página
254).
O slogan que resume e orienta este trabalho, que promove a unificação e unificação
daqueles que querem apoiar a luta revolucionária do proletariado mundial contra todos os
governos e contra toda a burguesia mundial, é o slogan da revolta internacional, o slogan da
guerra civil mundial, o slogan da guerra de classes internacional.

Guerra Civil
O que é a guerra civil?
"A guerra civil, para a qual a social-democracia revolucionária apela na presente época, é a
luta armada do proletariado" (Lenine, Volume 21, página 149).
"Mas o que é uma luta até ao ponto de ebulição se não é uma guerra civil?" (Lenine, volume
22, página 118).
A definição leninista de guerra civil na época do imperialismo é a "guerra das classes
oprimidas contra os seus opressores com o objetivo da expropriação da classe capitalista,
da conquista do poder político pelo proletariado, da realização do socialismo" (Lenine,
Volume 21, página 351).
Lenin ensina que "a guerra civil é a forma mais aguda de luta de classes, na qual uma série
de confrontos e batalhas econômicas e políticas se repetem, se acumulam, se expandem e
se intensificam até que esses confrontos se transformem na luta armada de uma classe
contra outra. A guerra civil mais frequente, pode-se dizer quase exclusivamente, ocorre em
países razoavelmente livres e avançados entre aquelas classes cujos antagonismos são
criados e aprofundados por todo o desenvolvimento económico do capitalismo, por toda a
história da sociedade moderna em todo o mundo: entre a burguesia e o proletariado"
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(Lenine, Volume 26, página 12, "A Revolução Russa e a Guerra Civil"). Assim, "a economia
da sociedade capitalista é tal que apenas o capital ou o proletariado a derruba pode ser a
força governante" (Lenine, Volume 29, página 356).
A guerra civil faz parte da revolução, que como processo, como uma época inteira de feroz
conflito de classes, foi uma longa série de batalhas em todas as frentes de classe. A guerra
civil decorre também da situação revolucionária causada por uma guerra imperialista. A
transformação da guerra imperialista numa guerra civil com o objetivo da vitória da
revolução socialista é uma parte essencial da tática bolchevique da revolução socialista
mundial.
"O proletariado terá talvez de passar por mais 15, 20, 50 anos de guerras civis e lutas
internacionais, não só para mudar as condições, mas para mudar os próprios proletários e
permitir-lhes governar politicamente. Estas são as palavras de Karl Marx ("Revelações sobre
o processo comunista em Colónia", página 39).
"Em certos períodos de crise económica e política aguda, a luta de classes evolui para uma
guerra civil imediata, ou seja, uma luta armada entre duas camadas da população. Nesses
períodos, o marxista é obrigado a tomar o ponto de vista da guerra civil. Qualquer
condenação moral da guerra civil é completamente inadmissível do ponto de vista do
marxismo. Na época da guerra civil, o ideal do partido do proletariado é um partido
beligerante. Isso é absolutamente inegável. Admitimos que, do ponto de vista da guerra civil,
podemos tentar provar e, na verdade, provar a futilidade desta ou daquela forma de guerra
civil neste ou naquele momento. Consideramos que uma crítica às várias formas de guerra
civil do ponto de vista do expediente militar é perfeitamente correta e concordamos em
absoluto que a votação decisiva sobre esta questão pertence aos profissionais socialdemocratas de cada região individualmente" (Lenine, Volume 11, página 209).
A uma escala internacional, isto não pode significar essencialmente mais nada:
Em certos períodos de crise económica e política mundial, a luta de classes internacional
evolui para uma guerra civil internacional imediata, ou seja, uma luta armada entre duas
partes dos povos. Nesses períodos, o marxista-leninista é obrigado a posicionar-se do ponto
de vista do marxismo-leninismo e do internacionalismo proletário. Qualquer condenação
moral da guerra civil internacional é totalmente inadmissível do ponto de vista do marxismoleninismo e do internacionalismo proletário. Na época da guerra civil internacional, o ideal
da Internacional Comunista do proletariado mundial é um partido mundial em guerra. Isso é
absolutamente inegável.
Admitimos que, do ponto de vista da guerra civil internacional, podemos tentar provar e, na
verdade, provar a futilidade desta ou daquela forma de guerra civil neste ou naquele
momento. Consideramos absolutamente correta uma crítica às diferentes formas (não ao
conteúdo) da guerra civil internacional do ponto de vista do expediente militar, e
concordamos em absoluto que a votação decisiva sobre esta questão pertence aos
praticantes bolcheviques mundiais de cada região do mundo, que em cada país o partido
bolchevique acaba por tomar as decisões sobre uma questão como (em regra como, e não
se) as decisões internacionais (que devem ter em conta as margens necessárias do quadro
nacional, em função da situação mundial e das condições locais, de forma mais aberta ou
mais estreita) são implementadas militarmente no seu país da forma mais expedita.
Se educarmos o proletariado mundial para a sua mais alta forma de luta, a guerra civil
internacional armada, então nós, marxistas-leninistas, não desprezamos de longe os meios
pacíficos de luta - eles servem os seus interesses diários, os interesses da vida quotidiana, a
defesa da sua situação, eles servem para preparar a revolução socialista mundial, - Mas nós,
marxistas-leninistas, nunca esqueceremos que, em determinadas condições, a luta de
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classes internacional assume inevitavelmente a forma de luta armada, a forma de guerra
civil, em que o inimigo de classe internacional tem de ser impiedosamente destruído no
campo de batalha internacional. Virá a guerra civil internacional, contra a qual todas as
forças contra-revolucionárias internacionais do imperialismo mundial se revelarão
demasiado fracas e na qual o proletariado socialista mundial conquistará a vitória total.
O que não é a guerra civil?
"A social-democracia nunca se deu ao trabalho de brincar à conspiração militar, nunca
colocou as questões militares em primeiro plano até estarem reunidas as condições de uma
guerra civil que tinha começado. Agora, porém, todos os sociais-democratas estão a colocar
questões militares, se não em primeiro lugar, pelo menos num dos primeiros lugares, estão
a colocar o estudo destas questões e o conhecimento das massas populares com elas na
ordem do dia. O exército revolucionário deve fazer uso prático dos conhecimentos militares
e dos meios militares para que todo o futuro destino do povo russo, para que a primeira, a
questão mais urgente, a questão da liberdade, seja decidido" (Lenine, Volume 8, página 568).
"Em nome dos princípios do marxismo, porém, exigimos absolutamente que não se utilizem
frases desgastadas e estereotipadas de anarquismo, blanquismo e terrorismo para evitar
uma análise das condições da guerra civil, que não se utilizem métodos sem sentido em
ações partidárias, como aplicada por esta ou aquela organização do PPS [formas terroristas
de luta na época da Revolução Russa de 1905] neste ou naquele momento, não a torna
dissuasora da participação dos social-democratas na guerrilha em geral" (ibid., página 210).
Para nós, marxistas-leninistas de hoje, isto significa que, por esta razão, não devemos, por
princípio, ficar fora de ações com caráter de guerra partidária e assumir o papel passivo do
observador do exterior, só porque são aplicadas formas de ação sem sentido de várias
organizações não marxistas-leninistas.
Se a análise concreta revelar as condições de ação urgente realmente presentes, não
devemos evitar essas ações, mas sim escolher conscienciosamente as formas adequadas
de as levar a cabo e pô-las em prática de forma coerente, tendo em conta os fatores
subjetivos em causa (especialmente a situação e a atitude das massas insurretas). Isto
aplica-se em particular ao apoio aos revolucionários que lutam em países onde as lutas de
libertação nacional estão hoje a ter lugar, onde, por exemplo, não existem ou existem muito
poucas forças marxistas-leninistas.
Devido à influência marxista-leninista, é necessário dar consciência, organização e objetivo
claro às ações do movimento espontâneo, partindo sempre de condições ideológicas e
organizacionais rigorosamente definidas, como já disse. Se estas ações oferecem
possibilidades de construir um partido revolucionário proletário ou de reforçar e consolidar
assim a sua construção, então as ações numa guerra civil ou numa luta de libertação
nacional devem também ser sistemática e sistematicamente exploradas para esse fim.
Só o proletariado mundial pode criar o núcleo de um poderoso exército revolucionário
mundial, poderoso tanto pelos seus ideais internacionalistas como pela sua disciplina
revolucionária mundial, tanto pela sua organização internacional como pelo seu heroísmo
mundial em luta, todas características que nenhum exército do mundo pode suportar.
"E o proletariado, liderado pela social-democracia, já começou por toda a parte a formar este
exército revolucionário. Todos aqueles que não querem pertencer ao exército dos Cem
Negros devem juntar-se às suas fileiras. A guerra civil não conhece neutros. Aqueles que se
afastam dele apoiam as Centenas de Negros triunfantes através da sua passividade. O
exército também se divide num exército vermelho e num exército negro" (Lenine, Volume 9,
página 467). E será o mesmo à escala mundial.
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"Por mais desprezível que seja o 'plano' de nomear secretários da organização ou membros
da organização em caso de combates extraordinários, a revolução está a tomar o seu direito
de tirar a sua própria vida, a revolução está a ensinar as suas lições e está a acordar os
pedantes mais ossificados. As questões militares devem ser estudadas em pormenor
aquando da guerra civil, e o interesse dos trabalhadores por estas questões é um fenómeno
plenamente justificado e saudável. O pessoal de gestão (ou membros das organizações em
serviço) deve ser nomeado. A divisão das patrulhas, o aquartelamento das secções - todas
estas são funções puramente militares, todas estas são operações preliminares do exército
revolucionário, todas estas são a organização da insurreição armada, a organização do
poder revolucionário que amadurece e se fortalece nestes pequenos preparativos, nestas
escaramuças ligeiras, que está aqui a testar a sua força, a aprender a lutar e a preparar-se
para a vitória - uma vitória que se aproxima tanto mais, quanto mais se aprofunda a crise
política geral, mais se intensifica a fermentação, a insatisfação e a vacilação nas fileiras do
exército czarista" (Lenin, Volume 9, páginas 197-198).
As formas de combate nos diferentes países diferem nas diferentes épocas, em alguns
casos consideravelmente.
A guerra civil e a diferença em relação a outras guerras:
"A guerra civil é mais grave e cruel do que qualquer outra guerra" (Lenin, Volume 29, página
359). Ao longo da história, as guerras inter-estatais, as guerras entre governantes, como as
guerras entre as grandes potências imperialistas e os blocos, terminaram sempre com
compromissos entre as classes possuidoras, enquanto a guerra civil não faz prisioneiros,
mas os destrói, a classe oprimida dirige os seus esforços para destruir completamente a
classe opressora, para destruir as condições económicas de existência dessas classes
(Lenin, ibidem).
"A guerra civil é de natureza diferente das outras guerras, na medida em que as formas de
combate são muito mais diversificadas, o número e a composição dos combatentes de
ambos os lados dificilmente podem ser calculados e varia muito, as tentativas de fazer a paz
ou mesmo apenas um cessar-fogo não têm origem nos combatentes e entrelaçam-se com os
combates da forma mais peculiar. As pausas temporárias na luta estimularam,
nomeadamente, o espírito empreendedor dos "pacificadores"" (Lenin, Volume 9, página
459).
"A guerra civil difere da guerra comum pela sua incomensurável maior complexidade, pela
indeterminação e indeterminação dos que participam na luta - como resultado da passagem
de um campo para outro (...) e pela impossibilidade de traçar uma linha entre "combatentes"
e "não combatentes", ou seja, entre os que pertencem aos combatentes e os que não
pertencem. Se o governo "ataca", se a polícia, sem se mexer, "fica à espera", a guerra ainda
não vai parar, precisamente porque é uma guerra civil, porque há entre a própria população
defensores interessados do velho poder e defensores da liberdade" (Lenin, Volume 10,
páginas 392-393). Lenin exigiu dos revolucionários uma atitude consciente e séria em
relação às formas de luta da guerra civil: "Quem quiser aprender com a revolução deve darse conta de que estas formas de luta são inevitáveis, deve pensar nas tarefas que nos são
impostas por estas formas de luta" (Lenin, ibidem, p. 393). E nós acrescentamos
categoricamente...deve refletir sobre as tarefas internacionais que a guerra civil globalizada
nos irá impor.
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E Lenin declarou ainda em 1906:
"As formas de luta da revolução russa diferem das revoluções burguesas da Europa na sua
enorme diversidade". Kautsky previu isto em parte quando disse em 1902 que a próxima
revolução (acrescentou, talvez com excepção da Rússia) não seria tanto uma luta do povo
contra o governo, mas uma luta do povo de uma parte do povo contra outra parte do povo.
Na Rússia assistimos, sem dúvida, a um desenvolvimento mais amplo desta segunda luta do
que nas revoluções burguesas do Ocidente. Há poucos inimigos da nossa revolução entre o
povo, mas à medida que a luta se intensifica organizam-se cada vez mais e recebem o apoio
das camadas reacionárias da burguesia. É, portanto, natural e inevitável que, numa época
como esta, na época de greves políticas de todos os povos, a insurreição não possa assumir
a velha forma de ações individuais [as insurreições internacionalizadas e as guerras civis
que podem rebentar à escala mundial no futuro não têm necessariamente de assumir a velha
forma de insurreições e guerras civis num quadro nacional estreito - nota do autor], que se
limitam a um período de tempo muito curto e a uma área muito pequena. É natural e
inevitável que a insurreição assuma as formas mais elevadas e mais complicadas de uma
guerra civil prolongada que se alastra pelo país, ou seja, a luta armada de uma parte do povo
contra a outra. Uma tal guerra só pode ser imaginada como uma série de poucas batalhas
importantes separadas por intervalos relativamente longos e muitas escaramuças mais
pequenas no decurso desses intervalos. Se assim é - e sem dúvida que é - então é
imperativo que a social-democracia veja a sua tarefa na criação de organizações tão capazes
quanto possível de liderar as massas, tanto nestas grandes batalhas como, se possível,
nestas pequenas escaramuças [a nível internacional, a Internacional Comunista]. Numa
época em que a luta de classes se intensificou até à guerra civil [finalmente, a Internacional
Comunista numa futura e provável guerra civil internacional], a social-democracia tem de se
propor não só participar nesta guerra civil, mas também desempenhar o papel principal na
mesma. A social-democracia deve educar e preparar as suas organizações para agirem
verdadeiramente como uma parte beligerante, não deixando nenhuma oportunidade por
utilizar para enfraquecer as forças do inimigo. Esta é sem dúvida uma tarefa difícil [e ainda
mais a nível internacional]. Não pode ser resolvido com um só golpe. Como todo o povo é
reeducado durante a guerra civil na luta e, com base em toda a experiência adquirida, é
reeducado de forma a poder cumprir esta tarefa. Não fazemos a menor pretensão de impor
qualquer forma engenhosa de combate aos camaradas que estão a trabalhar na prática, ou
mesmo de decidir a partir das nossas secretárias qual o papel que uma ou outra forma de
guerrilha deve desempenhar no curso geral da guerra civil na Rússia. Longe de nós, a ideia é
ver na avaliação concreta de uma ação partidária ou de outra a questão de uma direção na
social-democracia. Mas vemos a nossa tarefa em contribuir, segundo a nossa força, para
uma correta avaliação teórica das novas formas de luta que a vida produz; vemos a nossa
tarefa em combater implacavelmente os modelos e preconceitos que impedem os
trabalhadores conscientes de colocar esta nova e difícil questão da forma correta e de
abordar corretamente a sua solução" (Lenine, Volume 11, página 213).
Evidentemente, as formas de luta outrora recomendadas pelo Comintern, que ele deu aos
partidos comunistas filiados para as suas lutas nos seus países, devem ser historicamente
reavaliadas, a fim de aprender com as experiências e erros cometidos para a nossa futura
luta de classes internacional.
A guerra civil é uma guerra organizada e conduzida democraticamente pelas massas
oprimidas.
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Lenine salientou que a guerra civil contra a burguesia é uma guerra democraticamente
organizada e conduzida pelas massas despossuídas contra a minoria dos possessos.
"Disparem primeiro, senhores burgueses!" escreveu Engels em 1891 quando defendeu (e
com razão) que nós revolucionários exploramos a legalidade burguesa na era do chamado
desenvolvimento constitucional pacífico. O pensamento de Engels era perfeitamente claro:
"Nós, os trabalhadores conscientes da classe, vamos atirar depois; agora é mais vantajoso
para nós aproveitar o momento em que a própria burguesia viola a base legal que criou para
a transição da votação para o 'tiro' (isto é, guerra civil)" (Lenin, Volume 21, página 87).
Lenine virou-se contra os elementos que utilizaram a luta democrática como argumento
CONTRA a guerra civil, que queriam substituir a guerra civil pela luta democrática no sentido
do legalismo. Todas as ações revolucionárias são não só permitidas como legítimas. Eles
são mais do que legítimos, são um dever imperativo do proletariado revolucionário mundial.
Para isso, e apenas para isso, todos os meios democráticos devem ser explorados e
esgotados.
A guerra civil não é um ato isolado, nem uma única batalha numa frente, mas a expressão de
ferozes conflitos de classe durante toda uma época, que termina com a expropriação da
burguesia mundial. Do mesmo modo, a luta pela democracia não é um ato isolado. Acaba
com a morte do Estado socialista, quando o socialismo vitorioso dará lugar ao comunismo
pleno em todo o mundo.
"Seria um grande erro acreditar que a luta pela democracia é capaz de distrair o proletariado
da revolução socialista, ou mesmo de eclipsar, camuflar e coisas semelhantes a esta
revolução". Pelo contrário, tal como é impossível o socialismo vitorioso, que não realiza a
democracia plena, também o proletariado, que não lidera a luta revolucionária totalmente
consistente pela democracia, não se pode preparar para a vitória sobre a burguesia" (Lenine,
Volume 22, página 145).
"As transformações políticas numa direção verdadeiramente democrática, mas ainda mais
as revoluções políticas não podem, em circunstância alguma, nunca, em circunstância
alguma, obscurecer ou enfraquecer o slogan da revolução socialista. Pelo contrário, estão a
aproximá-los cada vez mais, alargando a base, atraindo novas camadas da pequena
burguesia e das massas semiproletárias para a luta socialista. Por outro lado, porém, as
revoluções políticas são inevitáveis no decurso da revolução socialista, que não deve ser
considerada como um ato isolado, mas sim como uma época de turbulência política e
económica, de luta de classes, guerra civil, revoluções e contra-revoluções mais ferozes"
(Lenine, Volume 21, pp. 342-343).
Assim, a REVOLUÇÃO MUNDIAL socialista não deve ser considerada como um ato isolado,
mas sim como uma época mundial de tempestuosos choques políticos e económicos, da
mais feroz luta internacional de classes, da guerra civil internacional, das revoluções e
contra-revoluções internacionais - um processo revolucionário mundial, em que o
significado da revolução mundial socialista (visto dialeticamente) como um "salto
qualitativo" na luta das contradições entre o proletariado mundial e a burguesia mundial não
deve ser esquecido. A solução da questão da guerra civil organizada e conduzida
democraticamente pelas massas oprimidas de hoje significa a solução da questão da
evolução proletária mundial.
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O proletariado não pode triunfar a não ser através da democracia. Temos de liderar a luta
pela democracia do ponto de vista internacionalista, ou seja, não só a luta democrática em
cada país, mas também a luta pela democracia mundial, que só pode ser realizada através do
socialismo mundial. Temos de ligar a luta revolucionária mundial contra o capitalismo
mundial ao programa revolucionário mundial e às táticas revolucionárias mundiais em
relação a todas as exigências da democracia mundial. No centro disto está a exigência de
expropriação dos capitalistas mundiais, a prostração da burguesia mundial para poder
realizar todas as exigências democráticas em todos os países do mundo. Algumas destas
exigências serão satisfeitas antes, outras durante a prostração e a maioria só depois. É
evidente que, para tal, não se deve renunciar às possibilidades dadas de exploração das
instituições internacionais "democráticas" existentes atualmente sob o capitalismo. Lenin
escreveu:
"O marxismo ensina: A 'luta contra o oportunismo' sob a forma de renúncia à exploração das
instituições democráticas criadas pela burguesia e transformadas numa imagem distorcida
pela burguesia numa dada sociedade capitalista equivale a uma total rendição ao
oportunismo! O slogan que mostra tanto a saída mais rápida da guerra imperialista como a
relação da nossa luta contra ela com a luta contra o oportunismo é a guerra civil pelo
socialismo. Só este slogan tem corretamente em conta tanto as peculiaridades do tempo de
guerra - a guerra arrasta-se e ameaça tornar-se uma "época" de guerra inteira! - Bem como
todo o caráter da nossa atividade como contrapeso ao oportunismo com o seu pacifismo, o
seu legalismo, a sua adaptação à "própria" burguesia. Mas, além disso, a guerra civil contra
a burguesia é a guerra democraticamente organizada e conduzida pelas massas de
despossuídos contra a minoria dos que a têm. A guerra civil também é guerra, pelo que
também ela deve, inevitavelmente, substituir a lei pela violência. Mas a violência em nome
dos interesses e direitos da maioria da população é caraterizada por um caráter diferente:
espezinha os "direitos" dos exploradores, da burguesia, e não pode ser realizada sem uma
organização democrática das tropas e do "interior". A guerra civil expropria imediatamente e
à força, antes de mais, os bancos, as fábricas, os caminhos-de-ferro, os grandes bens
agrícolas, etc. Mas precisamente por isso, para expropriar tudo isto, é necessário introduzir
tanto a eleição de todos os oficiais pelo povo como a eleição de oficiais pelo povo, introduzir
a fusão completa do exército, que faz guerra contra a burguesia, com as massas da
população, bem como a democracia completa no escoamento do abastecimento alimentar,
na sua produção e distribuição, etc. O objetivo da guerra civil é tomar posse dos bancos,
fábricas e fábricas, etc., eliminar qualquer possibilidade de resistência por parte da
burguesia, destruir as suas tropas. Mas o objetivo não pode ser alcançado de um ponto de
vista puramente militar, económico ou político sem a introdução e expansão simultâneas da
democracia nas nossas tropas e no nosso "interior". Dizemos hoje às massas (e as massas
sentem instintivamente que temos razão quando lhes dizemos isso): "Estão a ser
enganados, porque estão a ser levados para a guerra em nome do capitalismo imperialista e
camuflados nos grandes slogans da democracia. Vós deveis e ireis realmente travar uma
guerra democrática contra a burguesia, com o objetivo de realizar a democracia e o
socialismo. A guerra atual une e "derrete" os povos em coligações através da violência e da
dependência financeira. Na nossa guerra civil contra a burguesia, vamos unir e fundir os
povos não pela violência do rublo, não pela violência do espancamento, não pela coerção,
mas pelo acordo voluntário, pela solidariedade dos trabalhadores contra os exploradores. A
proclamação da igualdade de direitos de todas as nações tornou-se uma fraude para a
burguesia, para nós será a verdade, uma verdade que facilitará e acelerará a vitória de todas
as nações na nossa causa. Sem a organização democrática das relações entre as nações na
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prática - e consequentemente sem a liberdade de separação do Estado - a guerra civil dos
trabalhadores e operários de todas as nações contra a burguesia é impossível. " (Lenine,
volume 23, páginas 15-16).
"É concebível que os trabalhadores de um determinado país esmaguem a burguesia antes
mesmo de realizarem plenamente uma única transformação democrática". Mas é impensável
que o proletariado, como classe histórica, possa derrotar a burguesia se não estiver
preparado para isso através da educação no espírito do mais consistente e revolucionário
determinado democratismo" (Lenine, Volume 21, página 416).
Hoje compreendemos pela guerra civil democraticamente conduzida a guerra civil
antifascista. Sem fascismo sem militarização na frente interna, nenhuma guerra imperialista
de roubo pode ser conduzida vitoriosamente para o exterior. O estado de sítio interno
imposto pela burguesia fascista, a suspensão dos direitos democráticos, a censura militar
gera a vontade de resistência vinda de baixo, que encontra a sua expressão máxima nos
movimentos de resistência armada. No entanto, a guerra civil democraticamente conduzida
não é idêntica às formas legais da luta antifascista, mas a guerra civil democraticamente
conduzida cresce a partir da organização ilegal da luta de massas. A guerra civil de hoje tem
assim o caráter de uma guerra civil antifascista, é a luta armada contra o fascismo na frente
interna. A guerra civil antifascista é uma guerra de classes para o socialismo. E não só na
forma no quadro nacional, mas também, no essencial, à escala internacional. A guerra civil
antifascista de hoje é, portanto, essencialmente uma guerra civil internacional, faz parte da
revolução socialista mundial, é a guerra mundial democraticamente conduzida e organizada
das massas oprimidas e exploradas de todo o mundo para derrubar o capitalismo mundial.
Lenine foi dirigido contra os esforços da burguesia para transformar a luta proletária na
guerra civil numa revolução pan-nacional, para encobrir os antagonismos de classe e, com a
pacificação de classe pan-nacional, para subordinar o proletariado à democracia burguesa,
para fazer dele um apêndice útil (ou seja, para isolar politicamente o proletariado como uma
classe!)
"Mas a transformação da luta revolucionária ilegal na revolução burguesa nacional é um
puro disparate. O verdadeiro significado desta consideração, porém, reside no esforço de
substituir o ponto de vista do proletariado pelo da democracia burguesa (...) Alargar
excessivamente o conceito de guerra civil só é vantajoso para aqueles que ignoram as
tarefas específicas do partido operário no período da verdadeira guerra civil" (Lenin, Volume
11, página 244).

A guerra civil é uma revolução durante a guerra
As guerras civis são guerras imperialistas transformadas.
Palavra de ordem: "Guerras civis contra todo o mundo 'civilizado' da burguesia em vez de
'tréguas' com ele!”
"A transformação da guerra imperialista em guerra civil não pode mais ser 'feita' do que
revoluções podem ser 'feitas' - ela cresce a partir de uma série de múltiplas manifestações,
lados, características, características e consequências da guerra imperialista. E esse
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crescimento é impossível sem uma série de fracassos militares e derrotas dos próprios
governos aos quais suas próprias classes oprimidas estão dando golpes" (Lenine, Volume
21, página 276).
Já tínhamos salientado que Lenine considerava a questão da defesa da pátria como uma
questão cardinal durante a guerra imperialista. Fê-lo também tendo em vista a transformação
da guerra imperialista em guerra civil:
"O proletariado opõe-se à defesa da pátria nesta guerra imperialista, tendo em vista seu
caráter predatório, escravo, reacionário, tendo em vista a possibilidade e a necessidade de
se opor a ela (e buscar sua transformação em) guerra civil pelo socialismo" (Lenine, Volume
22, página 319).
As classes oprimidas do mundo "civilizado" devem dar golpes coletivamente a todo o
mundo "civilizado", devem dar golpes às guerras "civilizadas", devem construir uma frente
de guerra de classe interna de forma centralizada para facilitar e acelerar a guerra civil
internacional dentro do mundo "civilizado". Guerra mundial significa guerra civil mundial,
guerra civil mundial significa revolução mundial.
“Os primeiros passos para a transformação da atual guerra imperialista em guerra civil são:
1. Rejeição incondicional dos empréstimos de guerra e demissão dos gabinetes burgueses.
2. Ruptura total com a política de "paz nacional" (bloco nacional, tréguas).
3. A formação de organizações ilegais onde quer que o governo e a burguesia, sob a
imposição de um estado de sítio, suspendam as liberdades constitucionais.
4. Apoiar a confraternização dos soldados das nações beligerantes nas trincheiras e nos
campos de batalha em geral.
5. Apoio a todas as ações de massa revolucionárias do proletariado em geral" (Lenine,
Volume 21, página 150).
"A miséria extrema das massas causada pela guerra deve inevitavelmente gerar humores e
movimentos revolucionários, que o slogan da guerra civil deve servir para generalizar e
dirigir.
A revolução durante a guerra é a guerra civil, mas a transformação da guerra do governo em
guerra civil é facilitada, por um lado, por fracassos militares (pela 'derrota') dos governos;
por outro lado, é factualmente impossível lutar por tal transformação sem, assim, contribuir
para a derrota.
Os chauvinistas (...) cruzam-se diante do "slogan" da derrota precisamente porque este
slogan sozinho significa o chamado consistente à ação revolucionária contra seu próprio
governo durante a guerra. Sem tais ações, no entanto, milhões de frases altamente
revolucionárias sobre a guerra contra a "guerra e as condições, etc." não valem um centavo
vermelho.
Quem quisesse seriamente refutar a derrota da "solução" de seu próprio governo na guerra
imperialista teria que provar uma das três coisas:
1. que a guerra de 1914/1915 não era reacionária; ou
2. que a revolução é impossível no contexto da guerra; ou
3. que o acordo mútuo e a cooperação do movimento revolucionário em todos os países
beligerantes são impossíveis." (Lenin, Vol. 21, pp. 274-275, edição alemã).
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Os acordos sobre ações revolucionárias internacionais contra as guerras imperialistas,
contra os governos beligerantes e também contra os governos que aprovam ou toleram
guerras de roubo só funcionam através do EXEMPLO de ações revolucionárias
internacionais sérias, da sua abordagem prática, da sua expansão e do seu
desenvolvimento. Mas um tal ataque é novamente impossível sem participar na derrota de
todo o mundo "civilizado". É nossa tarefa como marxistas-leninistas despertar o ódio contra
os imperialistas mundiais como um todo e propagar as táticas internacionais de luta armada
revolucionária e contribuir efetivamente para essa luta armada. Trata-se de uma tarefa difícil,
mas digna do proletariado mundial, a única tarefa comunista.
Os opositores do Slogan da derrota do mundo imperialista têm simplesmente medo de si
próprios se não quiserem enfrentar abertamente o facto solarengo de que existe uma ligação
inseparável entre a agitação revolucionária e a propaganda contra todos os governos
imperialistas e a participação na sua derrota através de ações internacionais
revolucionárias. "Rejeitar o Slogan da derrota é fazer do seu revolucionismo uma frase vazia
ou uma mera hipocrisia" (Lenine, Volume 21, página 276).
O acordo e a cooperação dos movimentos revolucionários nos países oprimidos com os
movimentos socialistas nos países opressivos não só é possível, mas também necessário
para provocar a derrota do imperialismo mundial. Todo internacionalista hoje deve lutar de
forma organizada para a frente anti-imperialista unida de todo o movimento revolucionário
mundial contra todo o imperialismo mundial, incluindo todos os seus governos. Hoje, em
todas as guerras reacionárias, o proletariado mundial não pode, mas não só desejar a todos
os governos reacionários e em guerra de todo o mundo sua derrota comum, mas também
participar dela praticamente. Para evitar qualquer mal-entendido: O proletariado mundial não
está lutando pela derrota dos "mais fortes" contra os Estados imperialistas "mais fracos",
não pela derrota de uma aliança imperialista sobre outra, mas contra a trégua com a
burguesia em todos os Estados imperialistas sem exceção, contra a paz do castelo (do
mundo) com o mundo imperialista, tanto em sua totalidade quanto contra a trégua com cada
um de seus elos. Não há outra maneira de abordar a revolução socialista.
"Se alguém der um golpe no próprio governo em tempos de guerra, isso é alta traição (...),
isso é colaboração na derrota do próprio país. Aqueles que defendem o slogan "nem vitórias
nem derrotas" só podem defender hipocritamente a luta de classes, a "quebra da trégua",
eles praticamente renunciam a uma política proletária independente e subordinam o
proletariado de todos os países beligerantes à tarefa completamente burguesa de proteger
os governos imperialistas preocupados com a derrota. A única política que, de fato, não em
palavras, significa a quebra da "paz do castelo" e o reconhecimento da luta de classes, é que
o proletariado aproveite as dificuldades de seu próprio governo e sua própria burguesia para
derrubá-los. Mas isso não pode ser alcançado, na verdade isso não pode ser aspirado, sem
desejar a derrota do próprio governo, sem colaborar nessa derrota" (Lenine, Volume 21,
página 277).
As ações revolucionárias internacionais são traição contra todo o mundo "civilizado"
("Quem não é para nós é contra nós" - Bush), tal como a confraternização nas trincheiras, a
confraternização entre os proletários dos países oprimidos e oprimidos é traição aos olhos
dos imperialistas mundiais. Do ponto de vista do imperialismo mundial, a guerra civil
internacional é alta traição, para o proletariado mundial a trégua mundial é alta traição,
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porque a guerra civil destrói violentamente a ordem mundial imperialista existente, enquanto
esta ordem está interessada em pacificar as classes para manter ou restaurar o velho
Estado.
"O proletário não pode dar um golpe no seu governo no interesse da sua própria classe ou
(na verdade) estender a mão ao seu irmão, o proletário do país "estrangeiro" em guerra
contra "nós", sem cometer "traição", sem participar na derrota, sem contribuir para a
desintegração da "grande" potência imperialista "própria". Quem defende o slogan "nem
vitórias nem derrotas" é um chauvinista consciente ou inconsciente, é, na melhor das
hipóteses, um pequeno burguês conciliador, mas, em qualquer caso, um inimigo da política
proletária, um seguidor dos atuais governos, das atuais classes dirigentes" (Lenin, Volume
21, páginas 277- 278).
Lenine tem salientado repetidamente que a guerra civil contra a sua própria burguesia é a
pedra de toque na luta contra o chauvinismo social. Mas ser a favor de uma guerra civil
deste tipo no próprio país não faz por si só o internacionalista, pois Lenin fala explicitamente
de guerra civil contra a burguesia tanto dos países "próprios" como dos países
"estrangeiros". Separar os dois um do outro, ou seja, esquecer que o proletariado mundial
deve ser enganado por isso, que os únicos oportunistas viram as costas à revolução
socialista mundial recuando para a barricada da luta de classes no seu próprio país (e na
transformação revisionista da forma nacional de luta de classes num conteúdo nacional
referem-se ao "internacionalismo", a Lenin!), e os outros oportunistas dão palmadinhas no
peito como "internacionalistas" (e referem-se também a Lenin!), mas não querem saber nada
sobre as formas nacionais de revolução mundial, sobre a revolução num país como alavanca
e base da revolução mundial, sobre a revolução socialista em cada país como condição
prévia para o desenvolvimento da revolução socialista mundial.
Ambos os sentidos do oportunismo se baseiam no internacionalismo, apenas que a
essência comum do seu internacionalismo é globalizar o oportunismo de uma forma e de
outra - precisamente, o internacionalismo oportunista global contra o internacionalismo
proletário global.
Lenin sempre entendeu a guerra civil como uma guerra civil contra a burguesia de TODOS
os países, como uma forma revolucionária mundial de alcançar o poder político do
proletariado, de alcançar a vitória do socialismo.
Lenine explicou porque é que a burguesia mundial tenta desviar-se da pilhagem imperialista,
das crueldades e das atrocidades da guerra sem fim, porque é que finge ser "os libertadores
dos povos da exploração e da subjugação, dos ditadores, dos terroristas, etc., etc.":
"...para enganar o proletariado e desviar a sua atenção da única guerra real de libertação, a
saber, a guerra civil contra a burguesia tanto do país "próprio" como [sublinhado pelo autor]
dos países "estrangeiros" (Lenin, Volume 21, pp. 14-15).
A burguesia aparece não só como defensora nacional do capitalismo, mas também como a
defensora do capitalismo mundial. É por isso que a guerra civil não se deixará colocar numa
camisa-de-forças limitada a nível nacional. A era da guerra predatória global é a era da
guerra civil global, que se manifesta de uma forma muito concreta em cada país
individualmente, tem caraterísticas específicas, tem um certo caráter, mas é precisamente
um movimento que flui para todo o movimento da guerra civil global, alimenta-o e fá-lo
inchar.
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Assim, se olharmos para as coisas à escala internacional, temos de desmascarar a tática
burguesa mundial de pacificação de classe quando a burguesia mundial está à mercê da
guerra civil internacional. Quanto mais o proletariado mundial se aproximar do cumprimento
da sua missão histórica e se libertar dos grilhões do fascismo mundial com a sua revolução
socialista mundial, mais a social-democracia mundial, o revisionismo mundial tentará
restaurar a subordinação do proletariado à democracia burguesa, ao socialismo burguês e
projetá-lo a nível internacional.
Isso já tinha funcionado tão bem contra o fascismo de Hitler com o VII Congresso Mundial:
Sacrificar Hitler para salvar o imperialismo mundial. Assim, a burguesia mundial tentará, a
nível internacional, tomar a liderança da frente unida contra o imperialismo mundial, para
derrubar o proletariado mundial e para o levar a reboque - não para eliminar o imperialismo
mundial, mas para o preservar. Apenas os "excessos" imperial-fascistas devem ser contidos
e domados (frente mundial contra o fascismo mundial, formação de uma assembleia mundial
constitucional para criar um parlamento mundial, democracia mundial burguesa e todas as
outras coisas bonitas para abençoar os povos com o democratismo burguês, etc., etc., ou
seja: para salvar a burguesia mundial e a sua ordem mundial.
Só quando o liberalismo mundial, o social-democratismo mundial, o revisionismo mundial
for forçado a afastar-se pelo proletariado mundial, o proletariado mundial poderá concluir
com êxito a sua política revolucionária mundial independente. No socialismo mundial, o
proletariado mundial nunca partilhará o seu poder com ninguém, este é um princípio da
ditadura mundial do proletariado. Isso já não é exatamente um sonho impossível. Se
analisarmos a situação concreta do mundo atual, os antagonismos de classe espalharam-se
para além das fronteiras nacionais e dos continentes na crise mundial, e as classes e as
suas partes estão a aparecer cada vez mais abertamente no campo de batalha internacional
das guerras de classe. Contra a ONU fantoche, contra os governos imperialistas mundiais, o
ódio dos povos aumentará, a guerra civil internacional será inevitavelmente provocada pelo
imperialismo mundial, pela reação mundial, a luta concentrar-se-á entre a revolução mundial
proletária e socialista e a contra-revolução imperialista internacional.
"Um governo que não goza da confiança do país e contra o qual o ódio das massas é
dirigido, (pode) apenas ser um governo de provocação da "guerra civil"" (Stalin, Volume 3,
página 303). Isto também é verdade à escala mundial.
Na história da luta de classes, foram sobretudo as classes dominantes que abriram a guerra
civil contra as classes oprimidas e revoltantes. Por outro lado, a abertura da guerra civil
pelas classes oprimidas foi muitas vezes perdida pelas classes oprimidas por escrúpulos de
consciência, hesitação, impotência, ignorância, falta de meios materiais, etc. Karl Marx
escreveu, por conseguinte, sobre a Comuna de Paris numa carta dirigida à Kugelmann:
"Se forem derrotados, não há nada a culpar a não ser a sua "bondade". Foi necessário
marchar até Versalhes imediatamente após a primeira Vinoy, depois a parte reacionária da
própria Guarda Nacional parisiense tinha desimpedido o campo. O momento certo foi
perdido por escrúpulos de consciência. Não queriam abrir a guerra civil, como se Thiers, o
malicioso aborto (aberração maliciosa), não tivesse já aberto a guerra civil com a sua
tentativa de desarmar Paris!” (Stalin, Werke, Volume 1, página 317). As experiências que o
proletariado parisiense adquiriu na guerra civil foram excelentemente generalizadas por Karl
Marx e ensinam ao proletariado mundial a colocar em termos concretos as tarefas da guerra
civil internacional. O proletariado mundial fará uso dos ensinamentos, dos métodos de
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combate de todas as guerras civis anteriores e conduzirá à vitória a sua própria guerra civil
internacional armada. Quem quer que rejeite a guerra civil armada internacional intitula-se,
erradamente, revolucionário mundial proletário, aprendeu com a Comuna de Paris, não com
a Revolução de Outubro e a Revolução de Dezembro de 1905. Sobre este ponto, Lenine
expressou-se na sua polémica contra Struve sobre a questão da Guerra Civil de 1905, que
assegurou a Struve que "numa guerra civil o agressor estará sempre errado" e Lenine
respondeu: "Claro que não queremos dizer que numa guerra civil seria sempre vantajoso
atacar; não, por vezes são necessárias táticas defensivas durante um certo período de
tempo. Mas fazer tal tese em aplicação à Rússia de 1905, como fez o Sr. Struve, é
precisamente inventar uma peça de "modelo radical" ("a burguesia assusta-se e vende a
causa da liberdade"). Aqueles que agora não querem atacar a autocracia, a reação, aqueles
que não se preparam para este ataque, aqueles que não a propagam, chamam-se
erradamente apoiantes da revolução" (Lenine, Volume 9, página 56).
O aspeto especial da guerra civil russa foi que as operações militares dificilmente
desempenharam um papel expressivo, como disse Lenine, porque o velho regime já não era
capaz de continuar a guerra e as massas populares tinham passado por um período de
guerra difícil, e muito antes disso tinham-se afastado dos seus inimigos e dos traidores em
desilusão e já tinham construído as suas próprias organizações dos soviéts:
"A guerra civil começou, e nesta guerra civil as forças dos inimigos do poder soviético, as
forças dos inimigos das massas trabalhadoras e exploradas revelaram-se bastante
insignificantes; a guerra civil foi um triunfo único do poder soviético porque os seus
inimigos, os exploradores, os proprietários das terras e a burguesia, não tiveram um único
apoio, nem político nem económico, e o seu ataque fracassou) só foi historicamente
possível porque os maiores gigantes ladrões do imperialismo mundial estavam
temporariamente paralisados no seu movimento ofensivo contra o poder soviético; uma
revolução que derrubou a monarquia em poucos dias, esgotou todas as tentativas de
pactuar com a burguesia em poucos meses e derrotou todas as resistências da burguesia
em poucas semanas na guerra civil - uma tal revolução, a revolução de uma república
socialista, só conseguiu manter-se entre as potências imperialistas, rodeadas de ladrões
internacionais, ao lado das bestas do imperialismo internacional, ao ponto de a burguesia,
que lutava contra a vida e a morte, ficar paralisada no seu avanço contra a Rússia. (...) Para a
revolução europeia o início será incomensuravelmente muito mais difícil. (...) Será
consideravelmente mais fácil para ela alcançar a segunda e terceira fases da sua revolução"
(Lenine, Volume 27, páginas 164-165). E estes foram os passos que, pelo contrário, foram
imensamente difíceis na Rússia, trazendo consigo grandes derrotas, sacrifícios e recuos. A
revolução russa passou de vitórias rápidas para um período de pesadas derrotas.
Marx e Engels escreveram sobre a guerra civil no seu Manifesto Comunista:
"Ao traçar as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, traçámos as fases mais
ou menos ocultas da guerra civil dentro da sociedade existente até ao ponto em que esta
irrompe em revolução aberta e, através do derrube violento da burguesia, o proletariado
estabelece a sua ordem ".
A guerra civil é um fenómeno que ocorre legalmente em todas as épocas da sociedade de
classes, quer com a intenção das classes dominantes de impedir o ameaçador surto de
revolução, quer com o resultado intermédio de a classe exploradora se afirmar ou recuperar
o seu poder, ou - no decurso deste processo - a classe exploradora é finalmente aniquilada e
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substituída por uma nova, em que termina uma velha época da sociedade de classes e
começa uma nova. Se numa guerra civil a burguesia é derrotada pelo proletariado, então as
guerras civis podem voltar a ocorrer se as forças burguesas internas e externas
conseguirem reconquistar o poder. Então o proletariado estará envolvido numa próxima
guerra civil quando recuperar o seu poder. "Para testar o poder real de um Estado capitalista
não há outro meio e não pode haver outro meio senão a guerra (...) Sob o capitalismo não há
outro meio para restaurar o equilíbrio perturbado de tempos a tempos que as crises na
indústria e as guerras na política" (Lenine, Volume 21, página 344). Por outro lado, para
testar o poder de um Estado socialista, não há outro meio e não pode haver outro meio
senão a guerra civil e a guerra socialista contra o cerco ou a intervenção imperialistasocialista imperialista. Sob o socialismo, não há outro meio de perturbar e finalmente
derrubar o equilíbrio capitalista a não ser a indústria socialista à prova de crise e a guerra
socialista a guerra imperialista ou transformar a guerra imperialista numa guerra civil
(internacional) na política.
A última guerra civil da história mundial será uma guerra civil internacional, que está agora a
ser travada entre a burguesia mundial e o proletariado mundial, e que terminará finalmente
com a vitória da revolução mundial do proletariado, que criará essa ordem mundial
socialista, pela qual a sociedade de classes será abolida e, por conseguinte, a causa e a
inevitabilidade das guerras civis, tanto no quadro nacional como internacional, será
eliminada em princípio, ou seja, para sempre. Só a guerra civil proletária internacional é a
única guerra civil que, historicamente, suprime qualquer guerra civil no mundo.
A guerra civil entre burguesia e proletariado é uma etapa legítima da revolução proletária,
um processo inevitável, sangrento e sacrificial no caminho para o socialismo. A forma mais
acentuada de todas as lutas de classe na história do mundo será a guerra civil internacional,
que já começou.
Assim, nós, marxistas-leninistas, deduzimos de Lenine que a guerra civil internacional é a
forma mais aguda de qualquer outra guerra civil, que as guerras civis nacionais também têm
mais ou menos o seu significado internacional, que os confrontos, económicos, políticos e
armados, estão a internacionalizar-se, que se repetem, intensificam a sua expansão,
multiplicam-se e finalmente unem-se à escala mundial, de modo a despojarem-se cada vez
mais da sua concha nacional e acabarem por se transformar na guerra civil internacional e
acabarem com a luta armada entre a burguesia mundial e o proletariado mundial, com a
revolução mundial socialista e proletária. "O processo de desenvolvimento da guerra civil
internacional é o produto legítimo da luta de classes sob o capitalismo e um palco legítimo
para a vitória da revolução proletária internacional” (Lenine, Volume 29, páginas 113-114).
Quando a guerra revolucionária se transforma numa revolução à escala mundial, provoca
inevitavelmente uma resistência exatamente à mesma escala mundial. E vice-versa, a
globalização da guerra da contra-revolução internacional produz a resistência dos povos
oprimidos e explorados, a resistência do proletariado mundial, produz esta globalização das
guerras, a revolução proletária mundial. Guerras que servem para fortalecer o jugo de classe
internacional geram guerras que servem para a sua libertação. "A nossa guerra está a
assumir uma escala global porque a burguesia mundial compreendeu que a última batalha
começou contra eles Se alguém está consciente disto, como revolucionário deve aprender
na teoria e na prática como preparar, organizar, realizar, conduzir e assegurar
adequadamente a nossa guerra, etc., etc. É isso que nos preocupa, é preciso criar clareza e
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unidade a este respeito, tudo o resto é conversa sem sentido.” (Lenine, Volume 29, página
332).
"Durante uma guerra civil, qualquer poder vitorioso só pode ser uma ditadura. Mas a
questão é que há uma ditadura da minoria sobre a maioria, de um punhado de polícias sobre
o povo, e que há uma ditadura da gigantesca maioria do povo sobre um punhado de
criminosos violentos, ladrões e usurpadores do poder popular" (Lenine, Volume 31, página
339, edição inglesa).
As classes exploradoras derrubadas pela Revolução de Outubro organizaram a luta armada
contra o poder soviético com a ajuda dos imperialistas estrangeiros. A guerra civil
representou a forma mais acirrada da luta de classes do proletariado contra a burguesia e os
latifundiários. A aniquilação militar das forças de contra-revolução interna e as intervenções
imperialistas estrangeiras selaram a vitória histórica mundial do proletariado na sua luta de
classes contra o capitalismo. Mas a aniquilação militar só leva à vitória porque as massas
em particular podem reconhecer e comparar a partir da sua própria experiência que o novo
poder estatal do proletariado é mil vezes melhor para elas do que o antigo poder estatal da
burguesia e que, portanto, tomam conscientemente o lado da classe trabalhadora para
defender o seu poder estatal das garras da contra-revolução. "As questões políticas mais
importantes (...) são, (...) quando são agudas e se tornaram ainda mais agudas através da
luta, decidida pela guerra civil" (Lenine, Volume 30, página 257).
Lenine disse que "a nossa (...) guerra civil não só confirmou plenamente o fenómeno há
muito conhecido na história, que o caráter de uma guerra e o seu sucesso depende, em
primeiro lugar, da ordem interna do país que entra na guerra, que uma guerra é o reflexo da
política interna que este país conduziu antes da guerra. Tudo isto tem inevitavelmente um
impacto na guerra. A questão de saber qual foi a classe que travou e continua a travar a
guerra é uma questão extremamente importante. Só porque a nossa guerra civil está a ser
travada por trabalhadores e camponeses que se libertaram, e porque é uma continuação da
luta política pela libertação do povo trabalhador dos capitalistas do seu país e do mundo
inteiro, só por isso, num país tão atrasado e esgotado por uma guerra imperialista de quatro
anos como a Rússia, os povos de vontade própria se viram obrigados a continuar esta
guerra durante dois anos inéditos, inenarráveis, difíceis e árduos" (Lenine, Volume 30,
página 137). "O estado de sítio custa dinheiro, mas a situação financeira da
autodeterminação já é desesperada. O estado de sítio leva a um aumento da agitação entre
os soldados e desanima a população do medo das formas mais "terríveis" de represálias"
(Lenine, Volume 11, página 173).
"Nunca na história houve uma guerra civil das massas exploradas contra a minoria
exploradora e pode haver uma na sociedade de classes em que nenhuma parte dos
explorados não tenha seguido os exploradores e marchado juntamente com eles contra os
seus irmãos" (Lenine, Volume 29, página 536). A única diferença é que alguns não
reconhecem esta traição, enquanto outros não só cometem conscientemente esta traição,
como também dividem demagogicamente e incitam os explorados uns contra os outros na
sua luta de libertação ao serviço da burguesia.
"Em todo o mundo, a guerra trouxe a divisão do movimento operário, a transição dos
patriotas sociais para a burguesia. Depois da Rússia, isto foi demonstrado de forma mais
viva por um país capitalista avançado: Alemanha. E defender agora a "ligação ideológica"
entre reformistas e revolucionários é apoiar os carrascos das fileiras dos trabalhadores,
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como Noske e Scheidemann, que ajudaram a burguesia a assassinar Rosa Luxemburgo e
Karl Liebknecht, a assassinar milhares de trabalhadores porque estavam a liderar a luta
revolucionária contra a burguesia" (Lenine, Volume 29, página 538).
Lenine, no entanto, conquistou sobre os "argumentos" de Kautsky. Como por exemplo no
seu escrito: "A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky" (Volume 28, página 99):
"Pérola número dois. A guerra civil é o "inimigo mortal" da "revolução social", porque esta
revolução, como já ouvimos, "precisa de descanso" (para os ricos?) "e segurança" (para os
capitalistas?) (...) Bem, este Kautsky não é um revolucionário como o que está no livro? Ele
dedicou-se de corpo e alma à revolução. Só que não deve provocar uma batalha séria que
ameace a destruição! Ele "venceu" completamente os velhos erros do velho anjo que tinha
elogiado entusiasticamente o efeito educativo das revoluções violentas. Como historiador
"sério", rompeu completamente com as aberrações daqueles que afirmavam que a guerra
civil roubava aos explorados e os ensinava a criar uma nova sociedade sem exploradores".
Lenine defendeu Liebknecht contra o chauvinista social alemão Kolb. Liebknecht era a favor
de uma "luta interna que tinha sido intensificada até ao ponto de ebulição" (guerra civil)
entre a nação alemã e, portanto, de um enfraquecimento militar e político dos imperialistas
alemães na Primeira Guerra Mundial - em benefício da revolução proletária alemã. Os socialchauvinistas, porém, negaram-no e condenaram esta tática revolucionária de guerra civil
como uma tática "sectária", em detrimento da classe trabalhadora alemã e apenas em
benefício da vitória dos países imperialistas em guerra com a Alemanha:
"Essa é, na verdade, a essência de toda a questão. A luta interior que aumentou até ao calor
escaldante é precisamente a guerra civil. Kolb tem razão, as táticas da esquerda levam a
isso; ele tem razão, significam o "enfraquecimento militar" da Alemanha, ou seja, o desejo
da sua derrota e a participação na mesma significa derrotismo. Kolb tem - apenas! - Está
errado na medida em que não quer ver o carácter INTERNACIONAL de tal tática de esquerda.
Em todos os países beligerantes, é possível uma "luta interna que se intensificou até ao
calor abrasador", o "enfraquecimento militar" da burguesia imperialista e (em virtude disso,
por meio disso) a transformação da guerra imperialista em guerra civil. Este é o cerne da
questão" (Lenine, Volume 22, página 143).
E hoje? - Não há diferença entre Kolb e os neorrevisionistas gritando hoje, caindo sobre os
marxistas-leninistas: a guerra civil é a "agitação sectária", a "fraseologia revolucionária" dos
"Radikalinskis", os "fantasistas", os "histéricos" da revolução social, porque isso precisa de
tranquilidade (para os social-fascistas?) e segurança (para os social-imperialistas?). Os neorevisionistas "dedicaram- se corpo e alma à revolução ... são a favor da "disputa de
opiniões" - só que isso não deve ser conduzido de forma "sectária", ou seja: não deve
provocar uma luta séria ameaçando a destruição do revisionismo! Como "sério", "solidário",
"unido" (com os revisionistas??) "Marxistas-Leninistas" renunciaram às "aberrações
sectárias dessas pessoas" que afirmam que a guerra civil fortalece os explorados e ensinaos a criar uma nova sociedade sem um sistema revisionista de exploração.
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Guerra civil em Espanha 1936
(em curso)
Guerra Civil Espanhola armas de trabalhadores internacionais para a república burguesa
contra o fascismo; aprender com isto para as armas internacionais para a ditadura do
proletariado e do socialismo; brigadas internacionais!!! a) contra o fascismo, b) contra o
colonialismo, etc.

Guerra Civil Internacional
A maior ascensão do mundo ainda hoje, é capaz de ser a guerra "em defesa da civilização",
e esta guerra revela-se hoje uma pura fraude das Grandes Potências com os EUA no topo,
que não tem outro objetivo senão o de adiar a revolução socialista mundial, e que passa
assim que a luta de classes se reacende na guerra civil internacional.
As revoluções foram seguidas de guerras civis, que hoje podem transformar-se numa
grande guerra civil internacional, uma guerra contra todos os povos do mundo. Esta guerra
civil internacional não é menos destrutiva do que uma guerra mundial imperialista e pode
tornar-se um palco da revolução proletária mundial, ou seguir a sua possível derrota, antes
de finalmente vencer. Se olharmos para a atual tempestade das centenas de milhares de
pobres, por exemplo em África e na América Latina, na fortaleza dos países ricos da América
e da Europa, então não só toda a dimensão da guerra civil internacional pode ser adivinhada,
como já é óbvio que este é o início de uma guerra civil internacional aberta entre pobres e
ricos nesta terra, os campos de concentração construídos pelos imperialistas à beira das
suas fortalezas tornam-se centros revolucionários de assalto a estas fortalezas.
"A guerra imperialista não poderia (...) terminar com uma paz justa, nem mesmo com a
simples conclusão de uma paz a meio caminho duradoura pelos governos burgueses". O
curso dos acontecimentos limpou completamente esta ilusão pequeno-burguesa dos
democratas, socialistas e social-democratas. Pelo contrário, a guerra imperialista
transformou-se inevitavelmente e está a transformar-se perante os nossos olhos numa
guerra civil das massas exploradas e trabalhadoras com o proletariado à cabeça contra os
exploradores, contra a burguesia. Tanto a resistência dos exploradores, que cresce em
proporção à pressão crescente do proletariado e é especialmente reforçada pela vitória do
proletariado em países individuais, como a solidariedade internacional e a organização
internacional da burguesia - tudo isto conduz inevitavelmente ao entrelaçamento da guerra
civil dentro de países individuais com guerras revolucionárias entre os países proletários e
os países burgueses que defendem o domínio do capital. Considerando o caráter de classe
de tais guerras, a diferença entre guerras defensivas e ofensivas perde todo o sentido para o
bem. De um modo geral, este processo de desenvolvimento da guerra civil internacional, que
se tem vindo a desenrolar particularmente rapidamente perante os nossos olhos desde o
final de 1918, é um produto legítimo da luta de classes sob o capitalismo e uma etapa
legítima da vitória da revolução proletária internacional. É por isso que o PCR rejeita as
esperanças de desarmamento sob o capitalismo como a ilusão burguesa reacionária dos
pequenos burgueses democratas, mesmo que se autodenominem socialistas e socialdemocratas, e estabelece o Slogan para todos esses Slogans, que na realidade só jogam a
favor da burguesia: O Slogan "armar o proletariado e desarmar a burguesia, o slogan da
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supressão total e sem espalhafato da resistência dos exploradores, o slogan da luta pela
vitória sobre a burguesia do mundo inteiro, tanto na guerra civil interna como nas guerras
revolucionárias internacionais" (Lenine, volume 29, páginas 113-114). Se o proletariado
mundial não pode governar hoje em dia, a burguesia mundial já não pode governar.
"É cada vez mais evidente que a revolução socialista que está a surgir em todo o mundo não
consistirá, de forma alguma, apenas na vitória do proletariado de cada país sobre a sua
própria burguesia". Isto seria possível se as revoluções fossem fáceis e rápidas. Sabemos,
porém, que os imperialistas não permitirão que todos os países estejam armados contra o
seu bolchevismo interno e se ocupem apenas com a ideia de como derrotar o bolchevismo
em casa. É por isso que, em todos os países, a guerra civil está a amadurecer, na qual os
velhos pactuantes socialistas devem, supostamente, participar do lado da burguesia. Assim,
a revolução socialista não será apenas uma luta sobretudo dos proletários revolucionários
de cada país contra a sua própria burguesia, não, será uma luta de todas as colónias e
países oprimidos pelo imperialismo, de todos os países dependentes contra o imperialismo
internacional" (Lenine - 22.11.1919, Werke, Vol. 30, Berlim 1961, p.144).
Lenine acreditava que o proletariado internacional devia criar uma agência central para
orientar a sua luta (armada) através de uma tática internacional unificada e comum para uma
república soviética global, mas advertiu contra o doutrinarismo e o sectarismo no seu jornal,
"Radicalismo de esquerda, a doença infantil do comunismo":
"Deve ser claramente afirmado que um serviço central tão importante não pode, de forma
alguma, ser construído sobre uma equação mecânica de estencilação e identificação de
regras táticas de combate. Enquanto existirem diferenças nacionais e estatais entre povos e
países - mas essas diferenças serão mantidas à escala mundial durante muito, muito tempo,
mesmo após a realização da ditadura do proletariado - a uniformidade das táticas
internacionais do movimento comunista dos trabalhadores de todos os países não exige a
eliminação da diversidade, não a abolição das diferenças nacionais (seria uma fantasia inútil
neste momento), mas uma tal aplicação dos princípios básicos do comunismo (poder
soviético e ditadura do proletariado), em que estes princípios são corretamente modificados
em pormenor e corretamente adaptados às diferenças nacionais e nacionais, corretamente
aplicados aos mesmos. Investigar, estudar, descobrir, adivinhar e compreender a
especificidade nacional, a especificidade nacional na abordagem concreta de cada país à
solução da tarefa internacional unificada, à vitória sobre o oportunismo e a doutrina de
esquerda no seio do movimento operário, ao derrube da burguesia, ao estabelecimento da
república soviética e da ditadura proletária - esta é a principal tarefa do momento histórico
que todos os países avançados (e não apenas os avançados) estão atualmente a viver"
(Lenine, Volume 31, página 79).
A guerra civil revisionista como forma contra-revolucionária de luta da burguesia socialista
pela decomposição e eliminação do socialismo proletário à escala nacional e internacional.
"O fomento artificial da luta de classes, explicou Estaline, leva à guerra civil; acender tal
guerra nas condições da ditadura do proletariado mina o socialismo" (História do PTA
Volume II, página 235).
A luta de classes no socialismo é, sem dúvida, mais feroz do que na questão política da
defesa do poder do Estado. As derrotas revolucionárias socialistas, assim como as derrotas
burguesas-revisionistas contra-revolucionárias, as guerras civis revolucionárias no
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capitalismo, assim como as guerras civis burguesas-revisionistas contra-revolucionárias no
socialismo, começam com a luta pelo poder do Estado.

A Guerra de Libertação Nacional
(incorporando Stalin, Volume 6, página 122f, edição alemã)

“Nunca pode um povo que oprime outros povos ser livre". (Marx, Engels Werke, volume 18,
página 527)

O que é a luta de libertação nacional?
A luta de libertação nacional é uma luta de libertação contra o domínio estrangeiro de um
país, é uma luta pelo direito de autodeterminação de um país. A guerra de libertação
nacional é hoje a luta armada pelo direito à autodeterminação de uma nação oprimida pelo
imperialismo mundial ou a sua aliança com outras nações: "As guerras nacionais contra as
potências imperialistas não são apenas possíveis e prováveis, são inevitáveis, progressivas
e revolucionárias, embora, evidentemente, o seu sucesso exija ou a unificação dos esforços
de um enorme número de habitantes de países oprimidos (centenas de milhões, no exemplo
da Índia e da China que citamos) ou uma constelação particularmente favorável da situação
internacional (por exemplo, a situação dos países mais pobres do mundo). A paralisia de
uma interferência das potências imperialistas como resultado do seu enfraquecimento,
guerra, guerra, antagonismo, etc.) ou a revolta simultânea do proletariado de uma das
grandes potências contra a burguesia (este último caso na nossa enumeração é o primeiro
do ponto de vista do que é desejável e benéfico para a vitória do proletariado) ". (Lenine,
volume 22, página 318).
O que não é a luta de libertação nacional?
A chamada "guerra de libertação nacional", com a qual a guerra dos roubos imperialistas
está camuflada, justifica o que afirma ser.
“Qualquer país que tenha mais colónias, capital e tropas do que "nós" retira-nos a "nós"
certos privilégios, algum lucro ou lucro extra. Tal como entre os capitalistas individuais,
aqueles que possuem máquinas de desempenho acima da média ou que têm certos
monopólios recebem um lucro extra, assim também entre os países, aqueles que estão
economicamente melhor do que os outros recebem um lucro extra. Cabe à burguesia lutar
pelos privilégios e prerrogativas do seu capital nacional e enganar o povo ou o povo comum
(com a ajuda de Labriola e Plekhanov), gastando a luta imperialista pelo "direito" de pilhar
outros numa guerra de libertação nacional" (Lenine, Volume 21, página 363).
Isto não muda em nada a essência, quando hoje se trata cada vez mais dos interesses gerais
imperialistas mundiais em relação ao "resto do mundo". A "guerra ao terror" em defesa do
"mundo civilizado e democrático" nada mais é do que a justificação atual para estas mesmas
guerras imperialistas de roubo. O mesmo se aplica ao "apoio" às guerras de libertação
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nacional: "libertação das nações" da "tirania" de um rival imperialista, a fim de trazer a estas
nações o mais fácil e mais forte para a sua própria tirania imperialista, de arrancar as
colónias da velha esfera de governo, a fim de as subordinar a uma nova esfera de governo
imperialista (exemplo, o Afeganistão).
Por guerra de libertação nacional, portanto, não pretendemos trocar o mal maior da
dominação estrangeira de um imperialismo pelo mal menor da dominação estrangeira de
outro imperialismo, mas a guerra contra toda a dominação estrangeira imperialista. Quem
coloca a sua guerra de libertação nacional sob o escudo de qualquer país imperialista ou
aliança, faz-se seu lacaio, não pode conduzir uma verdadeira luta de libertação nacional.
Lenine confrontou os milhares de milhões de pessoas com esta questão: "Ou defendeis,
com a arma ou com a caneta, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, o grande poder e em geral os privilégios ou posições nacionais de poder ou reivindicações da burguesia
"própria", e isso significa então que sois seus seguidores ou lacaios; ou explorais todos, e
especialmente a luta armada pelos privilégios do grande poder, para expor e derrubar todos,
mas sobretudo o vosso próprio governo através de ações revolucionárias do proletariado
solidário internacional”. Não há aqui meio-termo, ou seja: "A tentativa de traçar uma linha
média significa realmente a transição disfarçada para o lado da burguesia imperialista"
(Lenine, Volume 21, página 366).

Da Transição de uma Guerra Imperialista às Guerras de Libertação Nacional contra o
Imperialismo
Já assinalámos várias vezes que os marxistas analisam e julgam sempre a guerra de
libertação nacional no seu contexto histórico. Segundo Lenine "é um princípio da dialética
marxista que todas as fronteiras na natureza e na sociedade são condicionais e móveis, que
não há um único fenómeno que não possa, sob certas condições, transformar-se no seu
oposto. Uma guerra nacional pode transformar-se numa guerra imperialista e vice-versa"
(Lenine, Volume 22, página 314).
No seu escrito " Na Brochura Junius" Lenine refuta a falsa tese de que não pode haver mais
guerras nacionais no imperialismo:
"Um exemplo: as guerras da Grande Revolução Francesa começaram como guerras
nacionais e foram guerras nacionais. Estas guerras foram revolucionárias, serviram para
defender a grande revolução contra uma coligação de monarquias contra-revolucionárias.
Mas quando Napoleão estabeleceu o Império Francês e subjugou toda uma série de Estadosnação europeus de longa data, grandes e viáveis, as guerras nacionais francesas tornaramse guerras imperialistas, que por sua vez geraram agora guerras nacionais de libertação
contra o imperialismo de Napoleão. Só um sofista poderia desfocar a diferença entre uma
guerra imperialista e uma guerra nacional, com o argumento de que uma pode transformarse na outra. A dialética serviu mais do que uma vez - também na história da filosofia grega como ponte para o sofisma. Mas continuamos a ser dialéticos, não combatemos os sofismas
negando a possibilidade de qualquer tipo de mudança, mas sim analisando concretamente o
dado no seu meio e o seu desenvolvimento.
Que a atual guerra imperialista, a guerra de 1914-1916 [Lenine escreveu este texto "On the
Junius Brochure" em Outubro de 1916], se transforme numa guerra nacional é altamente
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improvável, porque a classe em que o desenvolvimento futuro está corporizado, é o
proletariado, que objetivamente se esforça por transformar esta guerra numa guerra civil
contra a burguesia, mas também porque as forças das duas coligações diferem apenas de
forma insignificante e porque o capital financeiro internacional criou uma burguesia
reacionária em todo o lado. Mas não se pode declarar impossível uma tal inversão: se o
proletariado da Europa se mantivesse impotente durante 20 anos; se esta guerra terminasse
com vitórias semelhantes às de Napoleão e com a escravização de vários Estados-nação
viáveis; se o imperialismo não europeu (em primeiro lugar japonês e americano) também
fosse capaz de resistir mais 20 anos sem, por exemplo, como resultado de uma guerra
Japão-EUA, passar para o socialismo, então seria possível uma grande guerra nacional na
Europa. Seria um desenvolvimento retrógrado da Europa em várias décadas. É improvável.
Mas não é impossível, porque acreditar que a história mundial avança suave e
uniformemente sem, por vezes, dar saltos gigantescos para trás não é correto, não
científico, teoricamente incorreto.
Continua. As guerras nacionais de colónias e semicolónias não só são prováveis como
inevitáveis na era do imperialismo. As colónias e semicolónias (China, Turquia, Povo)
acolhem quase 1000 milhões de pessoas, ou seja, mais de metade da população total da
Terra. Os movimentos de libertação nacional ou já são muito fortes aqui, ou estão a crescer
e a amadurecer. Cada guerra é uma continuação da política por outros meios. A continuação
da política de libertação nacional nas colónias será inevitavelmente guerras nacionais das
colónias contra o imperialismo; tais guerras podem conduzir a uma guerra imperialista das
atuais "Grandes" Potências imperialistas, mas também não podem conduzir a ela - isto
depende de muitas circunstâncias. (...) Estamos aqui perante uma guerra nacional de
libertação” [Lenine citou o exemplo da Guerra dos Sete Anos entre a França e a Inglaterra].
Em que a rivalidade imperialista é um elemento adicional sem significado sério.
Uma guerra de libertação nacional, por exemplo, de uma aliança da Pérsia, da Índia e da
China contra esta ou aquela potência imperialista é perfeitamente possível e provável, uma
vez que resultaria do movimento de libertação nacional destes países, e a transformação de
uma tal guerra numa guerra imperialista dependeria de muitas circunstâncias concretas,
cuja ocorrência seria ridícula.
Em terceiro lugar, mesmo na Europa, as guerras nacionais na era do imperialismo não
devem ser consideradas impossíveis. A "era do imperialismo" transformou a guerra atual
numa guerra imperialista, vai inevitavelmente (enquanto o socialismo não vier) produzir
novas guerras imperialistas, transformou as políticas das grandes potências atuais numa
política profundamente imperialista, mas esta "era" não exclui de forma alguma as guerras
nacionais, por exemplo, por parte dos pequenos estados/nações (suponhamos, anexados ou
oprimidos a nível nacional).
Estados contra as potências imperialistas, tal como, não exclui os movimentos nacionais em
grande escala na Europa Oriental. E sob a condição de um forte esgotamento das "Grandes"
Potências nesta guerra ou sob a condição da vitória da revolução na Rússia, as guerras
nacionais, mesmo as vitoriosas, são perfeitamente possíveis. A interferência das potências
imperialistas não é viável na prática em todas as circunstâncias, por um lado, e por outro.
Se, por outro lado, se julga num tal "plano", há que dizer que uma guerra sem esperança é
também uma guerra; além disso, certos fenómenos dentro dos "gigantes", por exemplo, o
surto de uma revolução, podem tornar uma guerra "sem esperança" muito "promissora"”
(Lenine, Volume 22, página 314-316).
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As guerras coloniais e as guerras de libertação nacional são fenómenos inevitáveis do
desenvolvimento legítimo do imperialismo e não "apenas" excessos patológicos e curáveis
do capitalismo, não uma questão de países imperialistas agressivos e "menos" agressivos.
A concorrência entre os países imperialistas não é outra coisa senão: arruinar-se ou arruinar
outros, ganhar um lugar entre as grandes potências, ultrapassar outras grandes potências
ou afirmar-se como uma grande potência - à custa de outros - mas sobretudo à custa dos
países oprimidos.
"A ordem do capital financeiro, bem como do capital em geral, não pode ser eliminada por
qualquer transformação no domínio da democracia política. E o direito de autodeterminação
das nações reside inteira e exclusivamente nesta área" (Lenin, Volume 22, página 146).
"Nem uma única exigência democrática básica pode ser realizada mesmo a meio caminho de
forma abrangente e permanente nos Estados imperialistas avançados, excepto através de
lutas revolucionárias sob a bandeira do socialismo" (Lenin, Volume 22, página 171).
Mas isto não significa que Lenin tenha renunciado à luta direta por todas as exigências
democráticas de libertação nacional das nações oprimidas na época do domínio do
imperialismo mundial, mas que ligou a luta democrática pelo direito à autodeterminação à
luta revolucionária pelo direito à autodeterminação, à ofensiva do proletariado mundial, ou
seja, à revolução socialista mundial.
Ele não excluiu que a luta pelo direito à autodeterminação pudesse mesmo dar o impulso
para revoluções revolucionárias, que o aumento da pressão dos monopólios sobre as
nações oprimidas pudesse causar ações revolucionárias de massas. Os marxistas-leninistas
exigiram desde o início a libertação incondicional e imediata das colónias e das nações
oprimidas, o direito de autodeterminação das nações. Expuseram também qualquer
hipocrisia dos oportunistas:
"O "reconhecimento" da independência das nações só pode ser considerado como não
hipócrita se o representante da nação opressora, tanto antes como durante a guerra,
exigisse a liberdade de separação da nação oprimida pela sua própria "pátria"" (Lenine,
Volume 22, página 168).

A guerra de libertação nacional é, essencialmente, uma questão nacional
Em primeiro lugar, a questão das colónias é essencialmente uma questão nacional. Na sua
obra, "Imperialismo como o mais alto estágio do capitalismo", Lenin enfatizou quatro tipos
principais de monopólios ou formas principais de capitalismo monopolista que são
caraterísticos da época do imperialismo. Isto inclui a política colonial imperialista de Lenin,
que ele distinguiu da política colonial pré-imperialista:
"Quatro: O monopólio cresceu a partir da política colonial. Aos numerosos "velhos" motivos
da política colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias-primas,
pela exportação de capital, pelas "esferas de influência" - ou seja, esferas para negócios
lucrativos, concessões, lucros monopolistas, etc. - e, por último, em torno da zona
económica em geral. Quando, por exemplo, as potências europeias com as suas colónias só
tinham ocupado a décima parte de África, como ainda era o caso em 1876, a política colonial
podia desenvolver-se de uma forma não-monopolística, à maneira de uma ocupação por
assim dizer "pirata" do país. Mas quando nove décimos de África já estavam ocupados (por
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volta de 1900), quando todo o mundo estava disperso, começou inevitavelmente a era da
posse colonial monopolista e, consequentemente, uma luta particularmente feroz pela
divisão e redivisão do mundo. (...) Monopólios, oligarquia, a busca da dominação em vez da
liberdade, a exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou fracas por
muito poucas nações ricas e poderosas - tudo isto produziu aquelas caraterísticas do
imperialismo que nos levam a caraterizá-lo como capitalismo parasita ou apodrecido"
(Lenine Volume 22, página 305).
A questão da luta contra o colonialismo monopolista é uma questão da luta armada de
libertação nacional dos povos colonizados e dependentes contra o imperialismo: "Uma
guerra contra o imperialismo, ou seja, contra os poderes opressores por parte dos
oprimidos (por exemplo, os Povos Coloniais) é uma guerra verdadeiramente nacional. (...) A
autodeterminação das nações é o mesmo que a luta pela completa libertação nacional, pela
plena independência, contra a anexação, e esta luta - em qualquer das suas formas,
incluindo a insurreição ou a guerra - não pode ser rejeitada pelos socialistas sem deixar de
ser socialista. (...) No entanto, se se está determinado a rejeitar uma guerra que é realmente
travada para a libertação das nações, isso significa caricaturar o marxismo da pior maneira
possível" (Lenine, volume 23, página 25).
A luta de libertação dos povos é uma componente da revolução proletária mundial. "Sem a
união completa e estreita dos trabalhadores que lutam contra o capital na Europa e na
América com as centenas e centenas de milhões de escravos "coloniais" oprimidos por este
capital, o movimento revolucionário dos países avançados seria na realidade uma pura
fraude" (Lenine, Baned 31, página 260).
A guerra dos povos nos países ocupados e roubados pelos imperialistas mundiais,
internacionaliza-se através da globalização e aprofunda a sua importância para a vitória da
revolução mundial proletária e socialista.
Desde o domínio mundial absoluto do imperialismo americano, os países mais pobres têm
vindo a vegetar num estado de constante decadência, as fontes nacionais de independência
nacional têm vindo a secar gradualmente. Seria fatal, porém, não perceber que nenhuma
força de resistência poderia ser mobilizada a partir desta situação precária, a partir de todo o
sofrimento. Pelo contrário. O imperialismo americano já não pode estar a salvo em parte
alguma atualmente, e muito menos nos países mais pobres, que explora aberta e
diretamente e oprime.
A forma como estes países são obrigados a organizar a sua escassa existência nas
condições mais difíceis, como organizam a sua revolucionária guerra de libertação apesar
de todas as dificuldades, é um dos capítulos mais comoventes e instrutivos da nossa
história contemporânea e não pode ser suficientemente apreciado.
Se o proletariado mundial pode aprender alguma coisa pela sua própria luta de libertação, é
com a atual luta de libertação nacional dos povos coloniais e dependentes. No que diz
respeito ao Próximo e Médio Oriente, os movimentos são revolucionários quando são
dirigidos contra o imperialismo mundial, mas reacionários quando se submetem à religião
medieval-feudal da "Guerra Santa". Engels citou Southey (no Volume 10, MEW, página 444):
"O fogo patriótico incendiou-se ainda mais sob a influência do óleo sagrado da superstição".
Isto tem sem dúvida as suas repercussões nefastas nos interesses revolucionários dos
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povos do Próximo e Médio Oriente e os imperialistas sabem como tirar partido disso em
certa medida.”
Na atual guerra iraquiana, foi mais fácil para as tropas americanas derrubar o governo
central do regime Hussein do que lidar com os combatentes da resistência que operam
localmente e que estão a tomar de assalto o novo governo fantoche do imperialismo
americano após o seu derrube.
A Internacional Comunista não se encontra de modo algum na vanguarda do movimento de
libertação das massas trabalhadoras e exploradas no mundo. Está "apenas" à cabeça do
proletariado mundial, o movimento revolucionário dos trabalhadores do mundo. Se "outros
elementos se juntam ao proletariado mundial, estes são elementos e não classes". E só se
associam plenamente quando "deixam o seu próprio ponto de vista" (Lenine, Volume 6,
página 36). No que diz respeito à questão da autodeterminação das nações, Lenine sempre a
subordinou à questão de classe, ou seja, sempre vista do ponto de vista da luta de classes
do proletariado. "É precisamente nesta condição que existe a diferença entre a nossa atitude
perante a questão nacional e a atitude burguesa-democrática" (Lenine, Volume 6, página
454).
"Agora, porém, a extensa política colonial levou ao facto de o proletário europeu ter entrado
em parte numa situação tal que a sociedade como um todo não vive do seu trabalho, mas do
trabalho dos nativos coloniais que estão quase reduzidos a escravos. A burguesia inglesa,
por exemplo, retira maiores lucros aos milhões e milhões da população da Índia e de outras
colónias do que aos trabalhadores ingleses. Nessas condições, a base material e económica
para infetar o proletariado de um ou outro país com o chauvinismo colonial é criada em
certos países" (Lenine, Volume 13, página 68).
Quais são os objetivos da guerra revolucionária de libertação nacional?
A revolução socialista nas nações oprimidas promove a vitória das guerras de libertação
nacional dos povos oprimidos.
Como centralistas, não lutamos com a guerra de libertação nacional para desmembrar o
mundo em pequenos Estados, porque não rejeitamos as vantagens da economia mundial
global, os grandes Estados, o Estado mundial para o desenvolvimento do socialismo
mundial, que este caminho para o comunismo, onde todos os Estados serão abolidos, é o
único caminho certo e não o caminho do federalismo. A guerra de libertação nacional serve
o propósito de resolver finalmente a contradição entre as nações opressoras e oprimidas
neste mundo. Para eliminar a inevitabilidade desta divisão imperialista antagónica das
nações, o imperialismo mundial tem de ser eliminado com a revolução socialista mundial. A
guerra civil nacional acelera a revolução socialista mundial, não a substitui, não a serve, está
subordinada a ela. Lenine ensina:
"Assim como a humanidade só pode chegar à abolição das classes através do período de
transição da ditadura da classe oprimida, também só pode chegar à inevitável fusão das
nações através do período de transição da libertação completa, ou seja, da liberdade de
separação de todas as nações oprimidas" (Lenine, Volume 22, página 148).
"O proletariado não pode passar silenciosamente a questão dos limites do Estado, que se
baseiam na subjugação nacional, o que é particularmente "desagradável" para a burguesia
imperialista. Não pode abster-se da luta contra a repressão violenta das nações subjugadas
292

dentro das fronteiras do Estado existente, e isso significa precisamente lutar pelo direito de
autodeterminação das nações" (Lenine, Volume 22, página 149).

A questão das anexações
O que entende Lenine pelo termo "anexação"?
"Por anexação entendemos apenas a anexação de um país contra a vontade do seu povo.
Por outras palavras, o conceito de anexação está intimamente ligado ao conceito de direito
de autodeterminação das nações" (Lenine, Volume 22, página 178).
Lenine caraterizou a tendência imanente do imperialismo para anexar outros países e oprimilos a nível nacional:
"O imperialismo é a época do capital financeiro e dos monopólios, que por toda a parte
carregam o desejo de dominação e não de liberdade. Reação em toda a linha, seja qual for o
sistema político, intensificação extrema das contradições também neste domínio. Em
especial, a opressão nacional e o desejo de anexação, ou seja, a violação da independência
nacional (uma vez que a anexação nada mais é do que uma violação da autodeterminação
das nações) estão também a intensificar-se. (Lenine, Vol. 22, p. 302, edição
alemã);[sublinhado pelo autor].
Nas suas teses sobre o fim da Primeira Guerra Mundial Imperialista, Lenine diz mais sobre
isto na tese 5:
"A mais importante das "questões de paz" atualmente é a das anexações. E é precisamente
nesta questão que se torna mais evidente a hipocrisia "socialista" que hoje prevalece e, por
outro lado, tornam-se claras as tarefas de propaganda e agitação verdadeiramente socialista.
Tem de haver clareza sobre o que é efetivamente a anexação, porquê e como os socialistas
devem lutar contra a anexação. Nem toda a anexação de um território "estrangeiro" é
anexação, porque, em geral, os socialistas são favoráveis ao desaparecimento das fronteiras
entre nações e à formação de Estados-maiores. Nem todas as violações do status quo são
anexações. Acreditar que isto seria reacionário no mais alto grau e um escárnio dos
conceitos básicos da ciência histórica. Nem toda a anexação de um país pela força da guerra
é uma anexação, porque os socialistas não podem rejeitar fundamentalmente o uso da força
e as guerras que são travadas no interesse da maioria da população. (...) Para que a luta
contra a anexação seja mais do que hipocrisia ou uma frase oca, para educar efetivamente
as massas no espírito do internacionalismo, a questão deve ser colocada de tal forma que os
olhos das massas se abram para que elas percebam a fraude na questão da anexação que
hoje prevalece, mas não de tal forma que essa fraude seja dissimulada. Não basta que um
socialista, seja qual for a nação, reconheça por palavras a igualdade das nações, jure e
afirme solenemente que é contra as anexações. Pelo contrário, cada socialista é obrigado a
exigir imediata e incondicionalmente a liberdade de separar as colónias e as nações
oprimidas pela sua própria "pátria". Se esta condição faltar, o reconhecimento do direito de
autodeterminação das nações e dos princípios do internacionalismo continua a ser, na
melhor das hipóteses, letra morta, mesmo no Manifesto de Zimmerwald" (Lenine, Volume 22,
página 179).
"Se nos recusarmos a apoiar uma revolta dos territórios anexados, tornamo-nos objetivamente - anexadores. Precisamente na "era do imperialismo", que é a era do início da
revolução socialista, o proletariado apoiará com especial energia hoje a revolta dos
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territórios anexos para atacar já amanhã ou mesmo ao mesmo tempo a burguesia do
"grande" poder enfraquecido por tal revolta" (ibidem, p. 399).
"Os próprios imperialistas, com as suas novas anexações, que atraem novos países para a
luta contra o imperialismo e expandem as bases da revolução mundial, vão promover não
pouco a revolução do Leste. É tarefa dos comunistas intervir no crescente movimento
espontâneo no Leste e desenvolvê-lo até à luta consciente contra o imperialismo. (...) Quem
quer triunfar não deve esquecer o Oriente" (Estaline, Volume 4, página 151).

A luta revolucionária e internacionalista anti-imperialista mundial é a ligação entre a luta
interna, a guerra civil, e a luta externa, a luta de libertação nacional.
O internacionalismo proletário só seria uma frase oca revolucionária se os proletários das
nações opressoras e oprimidas não demonstrassem solidariedade de classe, se os
proletários das nações opressoras não apoiassem sem reservas e de forma consistente a
luta de libertação nacional das nações oprimidas. Lenin exigia a unidade organizacional dos
proletários das nações opressoras e oprimidas:
"Por outro lado, os socialistas das nações oprimidas devem insistir especialmente na
unidade completa e incondicional, mesmo organizacional, da classe trabalhadora da nação
oprimida com a da nação opressora. Sem isso, é impossível insistir na política independente
do proletariado e na sua solidariedade de classe com o proletariado de outros países em
todas as várias partidas, traições e raquetes da burguesia. Para a burguesia das nações
oprimidas usa constantemente os slogans da libertação nacional para enganar os
trabalhadores: na política interna usa este slogan para a comunicação reacionária com a
burguesia da nação dominante (...); na política externa tenta comunicar com um dos
governos imperialistas concorrentes para levar a cabo os seus objetivos predatórios (...)"
(Lenine, Volume 22, página 150).
"É cada vez mais evidente que a revolução socialista que está a surgir em todo o mundo não
consistirá, de forma alguma, apenas na vitória do proletariado de cada país sobre a sua
própria burguesia". Isto seria possível se as revoluções fossem fáceis e rápidas. Sabemos,
porém, que os imperialistas não permitirão que todos os países estejam armados contra o
seu bolchevismo interno e se ocupem apenas com a ideia de como derrotar o bolchevismo
em casa. É por isso que, em todos os países, a guerra civil está a amadurecer, na qual os
velhos pactuantes socialistas devem, supostamente, participar do lado da burguesia. Assim,
a revolução socialista não será apenas uma luta sobretudo dos proletários revolucionários
de cada país contra a sua própria burguesia, não, será uma luta de todas as colónias e
países oprimidos pelo imperialismo, de todos os países dependentes contra o imperialismo
internacional" (Lenine - 22.11.1919, Werke, Vol. 30, Berlim 1961, p.144).
O "leninismo", diz Estaline, "provou...que a questão nacional só pode ser resolvida em
relação à revolução proletária e no solo da revolução proletária, que o caminho para a vitória
da revolução no Ocidente é através da aliança revolucionária com o movimento de libertação
das colónias e dos países dependentes contra o imperialismo. A questão nacional faz parte
da questão geral da revolução proletária, parte da questão da ditadura do proletariado"
(Stalin, Volume 6).
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Quando a revolução socialista dos proletários dos países mais avançados começa a unir-se
às lutas de libertação do imperialismo internacional no "interior", então pode-se falar da
revolução mundial que se aproxima. A revolução mundial, não alcançará a sua primeira
vitória através de um punhado de atos de terror individuais, mas quando os proletários de
todos os países, quando os povos do mundo, abanarem unidos o trono do imperialismo
americano e a sua visão for varrida da face da terra.
"Ou somos de opinião que devemos formar um 'terra de trás' para a vanguarda da revolução
socialista a partir dos povos que se levantam contra a opressão nacional - e depois
construímos uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, depois realmente mantemos o rumo
para a revolução socialista mundial, ou não o fazemos - ficamos isolados e depois
renunciamos à tática de usar todo e qualquer movimento revolucionário (...) para destruir o
imperialismo" (Estaline, Volume 3, página 51).

A guerra partidária e a guerra de guerrilha

Ações partidárias de luta
A seguir, Lenine explica as ações de luta partidária como preparação para a revolta e como
meio de continuar a revolta através da guerra civil:
"Permitimo-nos aqui a uma pequena digressão sobre as ações partidárias dos grupos de
combate. Pensamos que seria errado equacioná-los com o terror do tipo antigo. O terror era
a vingança dos indivíduos. O terror era uma conspiração de grupos intelectuais. O terror não
estava absolutamente ligado a nenhum estado de espírito de massas. O terror não treinou os
líderes militares das massas. O terror foi o resultado - mas ao mesmo tempo sintoma e efeito
colateral - da incredulidade na revolta, da falta de ligações para a revolta. As ações
partidárias não são atos de vingança, mas sim operações militares. Não se assemelham
mais a uma aventura do que os ataques de unidades de caçadores por detrás do exército
inimigo durante uma pausa na luta no campo de batalha principal se assemelham aos
assassinatos de duelistas ou conspiradores. As ações partidárias dos grupos de combate,
há muito fundadas pelos socialistas de ambas as facções em todos os grandes centros do
movimento e que são principalmente compostas por trabalhadores, estão indubitavelmente
relacionadas com os humores das massas da forma mais óbvia e imediata. As ações
partidárias dos grupos de combate treinam diretamente os líderes militares das massas. As
ações partidárias dos grupos de combate de hoje não são de modo algum o resultado da
incredulidade na insurreição ou da impossibilidade da insurreição, mas, pelo contrário, são
uma parte necessária da insurreição que está a ter lugar. Evidentemente, em tudo e sempre
são possíveis erros; são possíveis tentativas inadequadas de ações inoportunas; são
possíveis imprudências e extremos que são sempre e necessariamente prejudiciais e
suscetíveis de prejudicar as táticas mais corretas. Mas o facto é que, até hoje a maior parte
dos centros de toda a Rússia está doente com outro extremo, com a falta de iniciativa dos
nossos grupos de combate, com a sua insuficiente experiência de luta, com a insuficiente
determinação das suas ações. A este respeito, tanto o Cáucaso como a Polónia e os Estados
Bálticos ultrapassaram-nos, ou seja, precisamente aqueles centros onde o movimento
deixou o velho terror mais para trás, onde a revolta está mais bem preparada, onde o
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carácter maciço da luta proletária é mais forte e claramente expresso. Precisamos de
recuperar o atraso em relação a estes centros. Não devemos impedir as ações partidárias
dos grupos de combate, mas devemos encorajá-los se quisermos preparar a revolta não só
com palavras e ter estabelecido a séria prontidão do proletariado para a insurreição"
(Lenine, Volume 10, páginas 106-107).
“Ações partidárias de combate" - este é o título da resolução tática para o congresso do
partido da unificação do POSDR, que Lenine elaborou em Março de 1906.
“Considerando o seguinte:
1. Que em quase nenhum lugar da Rússia, desde a revolta de Dezembro, se verificou uma
completa cessação dos combates, que agora é expressa pelo povo revolucionário em
ataques partidários individuais contra o inimigo;
2. Que tais ações partidárias, inevitáveis na presença de duas forças armadas hostis e na
fúria da repressão militar temporariamente triunfante, servem ao mesmo tempo para
desorganizar o inimigo e preparar as próximas ações de massas armadas abertas;
3. Que tais ações são igualmente necessárias para a educação e a formação militar dos
nossos grupos de combate, que se revelaram praticamente despreparados para a nova
causa durante a revolta de Dezembro em muitos locais;
Declaramos e propomos que o congresso do partido resolva:
1. O partido deve reconhecer as ações partidárias dos grupos de combate que pertencem ou
se apoiam no partido como sendo permitidas em princípio e apropriadas no presente
período;
2. As ações de guerrilha devem ser de molde a cumprir a tarefa de educar quadros de líderes
das massas trabalhadoras durante a revolta e de transmitir experiência em atos de agressão
surpreendentes;
3. A principal tarefa imediata de tais ações é destruir o governo, a polícia e o aparelho militar
e lutar incansavelmente contra as organizações negras ativas que recorrem à violência e
intimidam a população;
4. São igualmente permitidas operações de combate para apreender fundos pertencentes ao
inimigo, ou seja, ao governo absolutista, e para utilizar esses fundos para as necessidades
da insurreição, tendo estritamente em conta a proteção dos interesses do povo, na medida
do possível;
5. As ações de luta partidária devem ser realizadas sob controlo partidário, de forma que as
forças do proletariado não sejam desperdiçadas desnecessariamente, tendo em conta as
condições do movimento dos trabalhadores no local em questão e o estado de espírito das
grandes massas (Lenine, Volume 10, páginas 146-147).
"A luta partidária é uma forma inevitável de luta numa altura em que o movimento de
massas, na prática, já se aproxima da insurreição e em que ocorrem pausas mais ou menos
longas entre as 'grandes batalhas' da guerra civil" (Lenine, Volume 11, página 210). Mas a
luta partidária não é apenas uma forma de guerra civil ou a maturação de uma guerra civil.
No período da Guerra Patriótica, a luta partidária era uma forma importante de luta
subordinada ao Exército Vermelho, a fim de o ajudar a perturbar e enfraquecer o interior
ocupado do inimigo fascista e, assim, defender mais eficazmente o socialismo.
A partir da luta partidária contra os ocupantes fascistas, o partido albanês desenvolveu o
seu exército popular a fim de conquistar a ditadura do proletariado vitorioso com a
Revolução Popular. As formas de luta partidária são - como se pretende demonstrar com
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estes exemplos - extraordinariamente diversas e mudam nas respetivas condições históricas
nas mais diversas ordens sociais, tendo sido e sendo aplicadas de forma diferente. No
entanto, eles geralmente nunca devem ser considerados como a única ou mais importante
forma de luta, mas geralmente são subordinados a outras formas mais importantes de luta e
usados em coordenação com eles. A forma especial de luta partidária consiste no fato de
que ela é conduzida sem uniforme, (ou seja, não como um exército regular), mas isso não
exclui, por exemplo, que os soldados operem disfarçados de civis. Aliás, esta "ordem
landsturm" de 1813 (descrita por Engels em seu tempo como "semi-revolucionária" (MEW,
vol. 17, p. 171, edição alemã) originou-se com Scharnhorst, o organizador do exército
prussiano. Para ele, sua aplicação prussiana era "o meio mais eficaz de resistência
nacional", "patriotismo", etc.; aplicado pelos franceses, pelo inimigo, este meio foi
condenado como "banditismo" e "assassinato". O sistema prussiano Landwehr era uma
forma independente de luta contra as tropas de Napoleão. Foi explorada pela classe
dominante para seus próprios fins contra os interesses do povo. Mais tarde, tornaram-se
parte do exército de campo. Engels enfatizou repetidamente que o exército prussiano não
era "povo de armas", como gostava de afirmar, mas se opunha às massas do povo e era um
exército puro de conquista.
A luta partidária é produzida - como eu disse - por situações históricas particulares, como
Lenin apontou: "Há muitas áreas onde há opressão nacional e antagonismo nacional, mas
não luta partidária, que às vezes se desenrola sem qualquer opressão nacional. Um estudo
concreto da questão mostrará que não é a opressão nacional, mas as condições de
insurreição que são o fator decisivo. A luta partidária é uma forma inevitável de luta em um
momento em que o movimento de massa já se aproxima da insurreição na prática e ocorrem
mais ou menos grandes pausas entre as "grandes batalhas" da guerra civil” [enfatizada pelo
autor]. O ano de 1905 foi para Lenin "uma prolongada guerra de guerrilha, interrompida por
uma série de revoltas de soldados ganhando cada vez mais em volume e força. (...) Acima
dos maus exemplos da América e da Polônia, você ignorou as formas especiais de luta
produzidas pela insurreição russa, que é mais prolongada e persistente e tem pausas mais
longas entre as grandes batalhas do que as insurreições do tipo antigo. (...) Já pensou por
um único momento sobre como a guerra em pequena escala difere da guerrilha? Nada, caro
camarada Larin. (...) Na época dos progroms dos Cem Negros, dos atos de violência do
governo e do despotismo policial, pode-se imaginar esse descontentamento dos soldados
eclodindo de outra forma que não seja em revoltas militares?" (Lênin, Vol. 11, pp. 343 e 344,
edição alemã). "Chamar a guerra de pequena escala do 'caminho mais vantajoso', ou seja, a
forma mais vantajosa da luta do povo em um determinado estágio de nossa revolução, e ao
mesmo tempo se recusar a reconhecer as tarefas ativas do partido da classe mais avançada
no terreno desta 'maneira mais vantajosa', não é ser capaz de pensar, ou então pensar
desonestidade" (ibid página 345, edição alemã).
Lenine fala aqui das condições da luta partidária na Rússia em 1906 quando afirma: "O
movimento não é desorganizado por ações partidárias, mas pela fraqueza do partido [ou se
não houver partido algum - nota do autor], que não sabe como assumir o controlo dessas
ações.” Por conseguinte, o facto de existirem ações secretas, acidentais, não organizadas e
partidárias que realmente desorganizam a parte está ligado à excomunhão habitual contra
ações partidárias. Se somos incapazes de compreender as condições históricas que dão
origem a esta luta, somos também incapazes de erradicar os seus aspetos negativos. A luta,
porém, continua. São as grandes causas económicas e políticas que estão na sua origem.
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Não somos capazes de eliminar estas causas e esta luta. As nossas queixas sobre a luta de
guerrilha são queixas sobre a fraqueza do nosso partido na revolta.
O que dissemos sobre a desorganização também se aplica à desmoralização. Não é a guerra
partidária que desmoraliza, mas a desorganização, a falta de um sistema de ações
partidárias, o facto de estas não serem lideradas pelo partido. Também não nos podemos
libertar desta desmoralização inquestionável, condenando e amaldiçoando as ações
partidárias, porque estes julgamentos e estas maldições não são de modo algum capazes de
deter um fenómeno causado por causas económicas e políticas profundas. Eles
responderão: Se não tivermos força para deter um fenómeno anormal e desmoralizante, não
há argumento para que o partido se torne anormal e desmoralizante.
Não vou utilizar nenhuma arma. Tal objeção, porém, já seria puramente liberal-burguesa e
não marxista, porque o marxista não pode considerar a guerra civil ou a guerrilha como uma
das suas formas absolutamente anormais e desmoralizantes. “ (...) Os indícios de uma
desorganização do movimento através da guerrilha devem ser vistos de forma crítica. (...)
Não como quando vejo os sociais-democratas orgulhosos e auto-satisfeitos, desse facto.
Não somos anarquistas, não somos ladrões, não somos assaltantes, estamos acima disso,
rejeitamos a guerrilha, então pergunto-me: será que estas pessoas compreendem o que
estão a dizer? Em todo o país se registam confrontos e lutas armadas entre o Governo dos
Cem Negros e a população. Na fase atual da revolução, este fenómeno é absolutamente
inevitável. A população reage a estes fenómenos de forma espontânea, desorganizada - e
por isso mesmo, muitas vezes de forma inadequada e perversa - também com golpes e
roubos à mão armada. Compreendo que, devido à fraqueza e falta de preparação da nossa
organização numa determinada área e num determinado momento, podemos abster-nos de
liderar esta luta espontânea do partido. Compreendo que esta questão deve ser decidida por
profissionais locais, que a transformação de organizações fracas e despreparadas não é
uma questão fácil. Mas quando vejo um teórico ou publicitário social-democrata, não me
entristece esta falta de preparação, mas sim a complacência orgulhosa e a repetição
complacente e entusiástica, na juventude precoce, de frases sobre o anarquismo aprendidas
de cor, blanquismo e terrorismo [a frase sobre anarquismo, blanquismo e terrorismo pode
por vezes ser muito mais perigosa do que o próprio terror - nota do autor], então fico
ofendido com esta humilhação da doutrina mais revolucionária do mundo" (Lenine, Volume
11, página 210).
"Os extremos nunca são bons; nenhum socialista duvidará que na organização de ações
partidárias deve-se levar em conta o humor das massas amplas (...) Ir longe demais nunca é
apropriado, mas seria errado concluir a partir de casos individuais de "extremos" que uma
determinada forma de luta é inadequada" (Lenin, Vol. 11, página 153, edição alemã).
Lenin diferenciou isto noutro lugar, fazendo a importante observação: "O antigo terrorismo
russo era uma questão de conspiradores da intelectualidade; agora a luta partidária é
normalmente travada por trabalhadores dos grupos de combate ou simplesmente por
trabalhadores desempregados. As pessoas que tendem a ser estereotipadas caem
facilmente na ideia de que isto é blanquismo e anarquismo" (ibid., página 207).
“Diz-se que a guerra de guerrilha aproxima o proletariado consciente da classe dos bêbados
e dos lumpenproletários. É isso mesmo. Daqui decorre apenas que o partido do proletariado
nunca deve considerar a guerrilha como o único ou mesmo o mais importante meio de
guerra; que este meio deve ser subordinado a outros meios, alinhado com os meios de
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guerra mais importantes e aperfeiçoado pela influência esclarecedora e organizadora do
socialismo [enfatizada pelo autor]. Sem esta última condição, na sociedade burguesa, todos
os meios de luta aproximam decididamente o proletariado dos vários estratos não vitais
acima ou abaixo dele e, se deixados ao curso espontâneo dos acontecimentos, são
corrompidos, desfigurados, prostituídos. As greves que são deixadas ao curso espontâneo
dos acontecimentos descem para "alianças" - acordos de trabalhadores com empresários
contra consumidores" (Lenine, Volume 11, página 208). Lenine comenta, uma vez mais, a
atitude dos bolcheviques em relação à guerrilha: "Os sociais-democratas bolcheviques são
frequentemente acusados de uma posição partidária imprudente em ações de guerrilha. Por
conseguinte, não é supérfluo recordar que, no projeto de resolução sobre as ações
partidárias (nº 2 do relatório "Partinyye Izvestia" e Lenine sobre o Congresso do Partido), a
parte dos bolcheviques que os defende estabelece as seguintes condições para o seu
reconhecimento: As expropriações de propriedade privada foram declaradas inadmissíveis
em primeiro lugar; as expropriações de propriedade estatal não foram recomendadas, mas
apenas declaradas admissíveis na condição de estarem sob o controlo da parte e de os
fundos capturados serem utilizados para fins de insurreição. Foram recomendadas ações
partidárias terroristas contra representantes do regime violento e de centenas de negros
ativos, mas nas seguintes condições:
1. que seja tido em conta o estado de espírito das grandes massas;
2. que sejam tidas em conta as condições do movimento dos trabalhadores na área em
causa;
3. que seja assegurado que as forças do proletariado não sejam desperdiçadas
desnecessariamente. A única diferença prática entre a resolução adotada no Congresso do
Partido da Unificação e este projeto é que as expropriações de bens estatais foram
declaradas inadmissíveis" (Lenine, Volume 11, página 212).

Táticas de guerra de guerrilha
Assim, a luta partidária é também uma forma especial de guerra de guerrilha. Nós, marxistasleninistas, entendemos a guerrilha como uma forma especial de luta de libertação dos
povos. Originalmente foi a guerra de resistência do povo espanhol contra o domínio
estrangeiro de Napoleão. Após a destruição do exército regular espanhol, surgiu a guerrilha,
que travou uma guerra de pequena escala (guerrilha) contra os conquistadores, envolvendo
toda a população. Os pequenos departamentos territoriais e nacionais da guerrilha foram
capazes de dificultar significativamente as operações do inimigo e causar-lhes danos
consideráveis. Regra geral, a guerrilha era conduzida nas costas do exército inimigo. Em
1849 Engels escreveu:
"Uma nação que quer conquistar a sua independência não deve contar com os meios de
guerra habituais. Insurreição em escala de massas, guerra revolucionária, guerrilhas por
toda parte, esta é a única forma de um povo pequeno lidar com um grande e um exército
menos poderoso pode ser capaz de resistir aos mais fortes e melhor organizados" (MEW,
Engels, Volume 6, página 387).
Engels salientou mesmo a necessidade de construir áreas de retiro, fortalezas nas
metrópoles e capitais, mesmo durante a guerrilha. Ele fala da guerrilha como uma "pequena
guerra e se até agora a guerrilha tivesse sido acompanhada de sucesso apenas em países
relativamente pouco povoados", segundo Engels, teria também "resultados mais
299

significativos em países muito densamente povoados, por exemplo, num labirinto contínuo
de casas..." (MEW, Volume 8, página 214).
Com base nos ensinamentos de Engels, nós, marxistas-leninistas, somos organizadores na
teoria e na prática da guerra de guerrilha internacional contra a contra-revolução
internacional do imperialismo mundial, se esta possível forma armada de luta puder ser
utilizada nas condições estabelecidas.
Nem todas as guerras de guerrilha são automaticamente uma guerra de guerrilha
revolucionária só porque se pensa ser uma tal. Na guerra de guerrilha, nem tudo acontece na
história como o nome gostaria de sugerir. O que se revelou ao longo da história da guerrilha,
e o que muitas vezes se esconde por detrás de muitos guerrilheiros são simplesmente
bandos de ladrões que se entregam a uma auréola revolucionária para justificar o seu roubo
e, em segundo lugar, para denegrir, profanar, paralisar ou combater direta e abertamente a
guerrilha revolucionária em geral e cada uma delas em si (“guerra de guerrilha na
guerrilha”). Isto é geralmente verdade para a América do Sul e a origem está em Espanha.
Sobretudo na esquerda da Europa, existe o perigo de se ignorar criticamente esta distinção
e diferenciação, porque as pessoas colocaram óculos com cor-de-rosa. "Desde os tempos
de Viriatos, a guerrilha espanhola sempre teve algo de assaltante; mas é uma nova invenção
da Carlista para um assaltante comum tomar o nome de guerrilha. Os homens do caso
Tortosa certamente pertencem a este tipo" (Engels, MEW, Volume 8, página 416).
Em suma, a boa reputação da guerrilha deve ser defendida através do apoio adequado à
guerrilha revolucionária. Nós, marxistas-leninistas do mundo, faríamos bem em dar o
exemplo, e é inevitável olharmos mais atentamente do que antes para o movimento
guerrilheiro de hoje no mundo, porque se aproxima o momento em que a estratégia e as
táticas internacionais da revolução proletária mundial não conseguirão evitar a solução
prática desta questão.
Certamente, a Internacional Comunista pode e deve também agir solidariamente agora, deve
traçar uma linha clara entre o "bom" e o "mau" e deve fazer a sua parte para reforçar o fraco
espírito marxista-leninista nos movimentos de guerrilha em todo o mundo, para apoiar este
movimento revolucionário melhor do que antes, o que inclui combater melhor a influência
reacionária no movimento de guerrilha. Tudo isto pressupõe que entremos em contacto com
as verdadeiras forças marxistas-leninistas nestes movimentos, a fim de estarmos mais
atentos à situação no terreno. Da secretária verde não nos aproximamos mais deste
problema, mas afastamo-nos dele.
Embaixadas (americanas), bases de armamento americanas, arsenais e transportes de
armamento (americanos).
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A revolução socialista armada num país
Primeiro o movimento popular:
"Um movimento popular é um movimento que expressa as necessidades objetivas de todo o
país e dirige os seus pesados golpes contra as forças centrais do inimigo que está a impedir
o desenvolvimento do país. Um movimento popular é um movimento apoiado pela simpatia
da grande maioria da população" (Lenine, Volume 18, páginas 465-466). É a ação brutal dos
exploradores e opressores através da qual tudo é feito para que o movimento popular
avance. É o exército de reação que, em muitos anos, virou o povo contra si próprio e, ao
armar o movimento popular, colheu o que semeou. "Dos próprios militares crescem os
departamentos de um exército revolucionário" (Lenine, Volume 8, página 566).
No movimento popular, o povo desenvolve a sua própria consciência política até à
maturidade, organiza a sua luta, mobiliza as suas forças contra os inimigos do povo, entra
em ação histórica. Marx formulou: "Com o rigor da ação histórica, portanto, o alcance da
massa, de que é a ação, aumentará" (MEW, Volume 2, página 86). O movimento popular não
só está a derrubar as barreiras militares dos governantes populares, como, ao mesmo
tempo, está a derrubar as suas próprias barreiras militares, as barreiras da autodestruição
impotente, indefesa, sem resistência e duradoura, que durante demasiado tempo impediram
o povo de quebrar o poder das armas dos governantes com as suas próprias armas. O
movimento popular não é, portanto, apenas um movimento material, mas também um
movimento espiritual. No entanto, não com base em considerações teóricas, mas sob a
pressão do movimento crescente, os povos, empenhados em tarefas mais elevadas de luta,
reconhecem cada vez mais a necessidade da luta final contra o inimigo. Quanto mais
profundamente se realiza o movimento de massas, mais vigorosamente ele se desenvolve
para uma revolução e, inversamente, quanto mais profundamente se realiza a revolução,
mais a revolução ganha massas. O movimento popular só pode evoluir para uma revolução,
e a revolução só pode vencer quando se generaliza, quando se acende nos centros do
movimento e se estende daí para abraçar todos os estratos do povo até ao último canto.

A revolução do Povo
Quando um movimento popular começa a virar a velha sociedade do avesso, quando coloca
a questão do poder na ordem do dia, quando se opõe aberta, direta e imediatamente à tirania
das classes exploradoras, quando se opõe ao seu governo e luta pelo seu derrube, pela sua
eliminação, pelo governo do seu próprio povo, então o movimento popular tomou a forma de
uma revolução popular. Uma revolução popular é a conquista revolucionária e armada do
poder da grande maioria do povo sobre a minoria organizada e dominante do povo. A
revolução popular é uma revolução "realizada pelas próprias massas populares com os seus
próprios slogans, as suas próprias aspirações, e não pela repetição do programa da antiga
república burguesa" (Lenine, Volume 27, página 123).

Revolução e guerra civil
"Para uma verdadeira, profunda, uma revolução 'popular'”, parafraseando Marx, é o
processo incrivelmente complicado e agonizante da morte de uma velha ordem social e do
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nascimento de uma nova, uma nova estrutura de vida para milhões e milhões de pessoas. A
revolução e a guerra civil são a mais violenta, furiosa, a mais amarga luta de classes. Nem
uma grande revolução na história se deu sem guerras civis. Mas que a guerra civil é
concebível sem uma "situação extremamente complicada" só pode ser acreditada por um
homem num revestimento(…)"Quão agonizante é esta situação extraordinariamente
complicada da revolução” - é assim que o intelectual burguês pensa e sente. “Colocamo-los
sob pressão, para não se atreverem a ser atrevidos como antes. Vamos apertar ainda mais e
vamos derrubá-los completamente" - é assim que o trabalhador proletário pensa e sente"
(Lenine, volume 26, páginas 103 e 105)).
“A base das táticas socialistas na altura da revolução é que a classe mais avançada, o
proletariado, marcha à cabeça da revolução popular (a revolução atualmente em curso na
Rússia [Lenine fala da revolução russa de 1905 - nota do autor] é uma revolução burguesa
no sentido de que a conquista de toda a liberdade e de toda a terra para o povo não nos
livrará de modo algum do domínio da burguesia; mas é evidente que a revolução,
independentemente do seu caráter socioeconómico, é uma revolução popular). A classe
mais avançada deve, pois, expor incansavelmente perante as massas mais vastas quão
enganosas são todas as esperanças depositadas nas negociações e acordos com o antigo
poder estatal em geral e, em particular, num acordo sobre a questão da terra entre
proprietários e camponeses. “A classe mais avançada deve tomar o caminho da luta
perseverante de forma independente, apoiando apenas aqueles que estão realmente a lutar,
e apenas na medida em que estão a lutar. Estes são os fundamentos das táticas socialdemocratas, que prescrevem uma política de classe independente como regra para o partido
dos trabalhadores, mas permitem a cooperação e o acordo apenas com a burguesia
revolucionária e apenas como exceção" (Lenine, Volume 11, página 463). "Se a Rússia
ganhou pelo menos pequenas liberdades durante um curto período de tempo, se conseguiu,
mesmo que por pouco tempo, uma representação do povo, tudo isto só foi ganho através da
luta do povo, só através da luta sacrificial da classe trabalhadora, dos camponeses, dos
soldados e dos marinheiros pela liberdade" (Lenine, Volume 12, página 187). Enquanto o
POSDR ainda era uma federação de círculos ilegais na Primavera de 1905, no Outono já era o
partido dos milhões do proletariado, que se tinha transformado num exército de revolução
na ofensiva contra o czarismo. "É claro que a social-democracia, enquanto partido do
proletariado internacional, enquanto partido que estabelece objetivos socialistas a nível
mundial, não pode ser absorvida em qualquer época de qualquer revolução burguesa, não
pode fazer depender o seu destino deste ou daquele resultado desta ou daquela revolução
burguesa. Seja qual for o resultado, devemos continuar a ser um partido independente,
puramente proletário, que conduz consistentemente as massas trabalhadoras para o seu
grande objetivo socialista. Portanto, não podemos dar qualquer garantia da permanência de
qualquer das conquistas da revolução burguesa, porque a impermanência, a contradição
interior de todas as suas conquistas é inerente à natureza da revolução burguesa enquanto
tal" (Lenine, Volume 12, página 431). É evidente que isto também se aplica às armas da
revolução burguesa. Embora não se deva permitir que as armas do proletariado sejam
absorvidas por uma revolução burguesa, é igualmente claro que o caráter burguês das
armas da revolução democrática não significa que essas armas possam ser úteis apenas
para a burguesia. Pelo contrário, eles são muito úteis e necessários ao proletariado e ao
campesinato para a sua revolução socialista. “A vitória das armas democráticas é um sinal
para a vitória das armas socialistas não só num país, mas para a futura vitória da revolução
mundial socialista armada - nem mais nem menos. Na Monarquia, a força das armas é
totalmente dirigida contra o povo; o próprio povo não tem poder sobre as armas. Na
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monarquia constitucional, um terço do poder das armas permanece nas mãos do czar, um
terço nas mãos da burguesia e um terço nas mãos de todo o povo “ (Lenine, Volume 8,
página 561). Na República Soviética, o poder das armas está nas mãos dos trabalhadores e
dos camponeses, nas mãos do povo socialista.

Revolução Nacional
"Num certo sentido da palavra, só uma revolução a nível nacional pode ser vitoriosa. É
verdade que a vitória da revolução exige a unidade da grande maioria do povo para lutar
pelas exigências da revolução. Esta grande maioria deve pertencer inteiramente a uma
classe ou a classes diferentes que têm determinadas tarefas semelhantes. (...). Mas é aqui
que a correção condicional da expressão comumente utilizada "revolução nacional total" é
limitada. Não se podem tirar conclusões para além das mencionadas, o que na realidade é
um truísmo (...), a partir deste conceito. Por conseguinte, é fundamentalmente errado e
profundamente não marxista utilizá-la como fórmula geral, como modelo, como critério de
tática. O termo revolução "total-nacional" deve indicar a um marxista a necessidade de
analisar precisamente os diferentes interesses das várias classes que estão de acordo entre
si no que diz respeito a certas tarefas gerais específicas e limitadas. Em circunstância
alguma deve este termo ser utilizado para encobrir, afastar o estudo da luta de classes no
decurso desta ou daquela revolução. Utilizar o termo "revolução nacional total" desta forma
é renunciar completamente ao marxismo e voltar à frase vulgar dos pequenos democratas
burgueses ou dos estratos pequeno-burgueses. Os nossos sociais-democratas de direita
esquecem-se frequentemente desta verdade. Ainda mais frequentemente esquecem que, à
medida que a revolução avança, as relações mútuas entre as classes da revolução mudam.
Cada progresso real da revolução significa que massas mais amplas são atraídas para o
movimento, que os interesses de classe se tornam mais conscientes, que os grupos
políticos que assumem a forma de partido se tornam mais específicos, que as exigências
políticas e económicas gerais, abstratas, na sua abstração, pouco claras e confusas, são
cada vez mais substituídas por exigências concretas, definidas com precisão, diversas das
diferentes classes" (Lenine, Volume 12, páginas 405-406). Evidentemente, isto também se
aplica à luta armada do povo insurgente, que está a mudar à medida que a revolução avança
e as condições das diferentes classes se tornam mais concretas.

Levante e revolução
Na disputa com os representantes das táticas pós-trab, que confundiram a insurreição com a
revolução popular e por isso criticaram Lenine por considerar as táticas de preparação,
fixação e realização das revoltas do povo armado como absolutamente necessárias e
possíveis, e na disputa crítica relacionada de Lenine com a "teoria da organização como
processo" de Rosa Luxemburgo, que segundo Lenine apenas "sancionou a
desorganização", Lenine respondeu: "Uma revolução popular não pode ser consertada, isso
é verdade. No entanto, se realmente a preparámos e se uma revolta popular for possível
devido às convulsões ocorridas na sociedade, então é algo que pode ser realizado. (...) O
movimento laboral pode ser fixado? Não, não pode, porque é composto por mil atos
individuais que são criados por uma revolução nas condições sociais. Pode ser convocada
uma greve? Sim, (...) embora cada greve seja o resultado de uma revolução nas condições
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sociais. Quando pode ser convocada uma greve? É quando a organização ou o círculo que a
estabelece tem influência na massa dos trabalhadores em causa e pode avaliar corretamente
o momento de crescente insatisfação e agitação na massa dos trabalhadores. (...) Uma
revolução popular não pode ser fixada antecipadamente. Uma insurreição só pode ser
estabelecida quando aqueles que a estabelecem têm influência sobre as massas e sabem
julgar corretamente o momento. (...) Já assinalámos (...) que a insurreição deve seguir-se a
um movimento espontâneo. Por isso, não esquecemos de modo algum a importância de
"proteger a retaguarda", para usar um termo militar" (Lenine, Volume 8, páginas141-142 e
144).
Lenine virou-se contra essas pessoas que queriam todas as ações revolucionárias, e
portanto também a revolta, apenas a partir de baixo, e assim queriam deixá-la ao processo
espontâneo de auto-atividade do movimento de massas, porque consideravam que todas as
organizações de cima eram perecíveis. A revolta "só de baixo", na realidade, mina a vitória
da revolta, condena-a ao fracasso, é um princípio que joga a favor não da revolução, mas da
contra-revolução. Lenine provou que o princípio "apenas de baixo e em nenhum caso de
cima" é um princípio anarquista, que Engels já criticou com os Bakunistas (ver Lenine,
Volume 8, página 388).
"Em vez de mostrar as condições e tarefas dos novos métodos de luta "de cima", que são
possíveis e necessários para o sucesso da revolta proletária na época da revolução, é-nos
apresentada a tese de continuarmos a ser um "partido da extrema oposição revolucionária".
Esta tese é muito útil para a luta parlamentar, muito útil para a ação a partir de baixo, mas é
extremamente inadequada para a época da revolta" (Lenine, Volume 8, página 555).
"E precisamente o facto da nossa superestrutura política estar atrasada em relação à
convulsão que se verificou nas condições sociais torna inevitável o colapso da
superestrutura, pelo que um colapso imediato logo após o primeiro golpe é total e
absolutamente possível, porque a "Revolução Popular" na Rússia já infligiu ao czarismo
uma centena de golpes; a questão é apenas saber se irá cair sob o centésimo ou o
centésimo décimo golpe" (Lenine, ibid., pp. 140-141).
A caraterística de uma revolução popular é que a maioria explorada e oprimida do povo toma
consciência dos seus direitos e liberdade e desenvolve uma tal força revolucionária contra
os opressores, explorando uma parte do povo que não pára por nada nem por ninguém, que
não deixa que nada nem ninguém a impeça de lançar fora o jugo da tirania e da miséria, de
derrubar toda a velha ordem que o povo já não está disposto e pronto a suportar. "Mesmo
sem estarem plenamente conscientes dos seus objetivos, estas massas populares
continuam capazes e inclinadas a derrubar o edifício porque a sua situação é desesperada,
porque a opressão eterna as conduz ao caminho revolucionário, porque não têm nada a
perder a não ser as suas correntes. Esta força popular, o proletariado, parece tão
ameaçadora para os senhores do edifício podre, porque a própria situação do proletariado é,
em si mesma, algo que ameaça todos os exploradores. O menor movimento do proletariado,
por muito humilde que seja no início, por muito pequeno que seja em escala, corre
inevitavelmente o risco de crescer para além dos seus objetivos imediatos e de se tornar
uma força inconciliável, uma força devastadora para toda a ordem. As caraterísticas básicas
da situação do proletariado sob o capitalismo dão ao movimento desta classe a tendência
inabalável para se tornar uma luta amarga pelo todo, pela completa vitória sobre tudo o que
é escuro, explorador, escravo" (Lenine, Volume 8, página 423). Isto aplica-se, em princípio,
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também a uma revolução popular contra o fascismo e contra o social fascismo dos
revisionistas.
A revolução popular vitoriosa cria para si própria uma democracia popular que não pode ser
outra coisa senão uma ditadura popular, que deve, portanto, inevitavelmente, basear-se na
força militar, no armamento das massas, na insurreição, mas não nesta ou naquela
instituição ou governo "democrática do povo" criado "por meios pacíficos". A vitória na
revolução do povo - esse é o poder conquistado pelo povo. Neste contexto, vale a pena
recordar mais uma vez a rutura da máquina burocrático-militar, que Marx enfatizou como
"condição prévia para qualquer verdadeira revolução popular" (ver Carta de Marx a
Kugelmann, Abril de 1871, Cartas Selecionadas, página 307). São precisamente os
oportunistas que fecham os olhos à inevitável luta de decisão entre o exército revolucionário
e o exército reacionário. Os oportunistas esperam e confiam naqueles "lá em cima", mas nós
esperamos e confiamos no povo, porque é precisamente a impotência do governo que está a
jurar a revolução do povo. "A burguesia liberal vai para o povo. É verdade. Ela é obrigada a ir
ter com ele, porque sem o povo não tem força para lutar contra a autodeterminação. Mas
teme o povo revolucionário e vai até ele não como um representante dos seus interesses,
não como um novo e ardente companheiro de luta, mas como um merceeiro, como um
corretor que transborda de um lado para o outro" (Lenine, Volume 9, página 169). Isso não é,
em essência, nada além da atitude conciliatória de classe da burguesia liberal na frente
unida antifascista ou no governo da frente popular. "Nenhuma especulação boba. Às vezes,
o que os romanos diziam de Aníbal se aplica ao povo revolucionário: Você sabe como
ganhar, mas você não sabe como usar a vitória! Se a vitória da insurreição não levar à
revolta revolucionária, à derrubada completa da autocracia, à eliminação da burguesia
inconsistente e egoísta e à ditadura revolucionária-democrática do proletariado e dos
camponeses, então ainda não significará a vitória do povo" (Lenin, Vol. 9, página 170, edição
alemã).
Se, numa revolução popular, o povo não conseguir opor o poder armado do governo ao
poder armado do povo, se o governo reacionário não for atingido na cabeça e substituído
por um governo revolucionário, se o Partido Marxista-Leninista não liderar esta luta ou se a
sua força de liderança ainda se revelar demasiado fraca, qualquer "nova representação do
povo" será, na realidade, apenas uma representação das classes que partilham o poder
entre si - sobre e contra o povo. Lenine descreveu esse estado de revolução popular como
um "aborto espontâneo" (Lenine, Volume 9, página 45). E pensamos aí particularmente na
luta contra o fascismo social nos países do antigo Bloco de Leste. Quanto mais a luta
armada do povo se aproxima da decisão sobre o poder, mais tangível se torna um governo
popular, mais vigilante o proletariado armado deve olhar para os dedos do seu aliado.
"Quanto mais depressa alcançarmos a liberdade, mais depressa este aliado do proletariado
se tornará seu inimigo (...) O proletariado não deve confiar nos slogans democráticos gerais,
mas deve opor-se-lhes com os seus próprios slogans democráticos proletários na sua
totalidade. Só uma força guiada por estes slogans pode realmente assegurar a completa
vitória da revolução [nota do autor sobre a Revolução Popular] " (Lenine, Volume 8, páginas
519-520). "Não houve uma única revolução em que as massas trabalhadoras não tenham
dado os primeiros passos desta forma para criar um novo poder estatal. Infelizmente, eles só
começaram, mas não conseguiram terminá-lo, não conseguiram criar um novo tipo de poder
estatal" (Lenine, Volume 26, página 464).
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Numa situação revolucionária em que, sob a indignação do povo, do exército, da polícia, das
forças de segurança, os funcionários públicos começam a vacilar e a tornar-se um fator de
insegurança, a burguesia não hesita em avançar e mesmo em falar abertamente "em nome"
da revolução, em declarar "solidariedade" com o povo como se não tivesse sujidade e não
se preocupasse com os seus próprios interesses de classe.
O resultado de uma revolução popular depende do facto de o proletariado aparecer ou não
como o líder na mesma. E só pode aparecer como líder numa revolução popular se liderar a
luta armada, se organizar a revolta, se criar um exército revolucionário, se criar um governo
revolucionário, se criar uma democracia proletária. O resultado de uma revolução popular
decide a transição para a revolução socialista. Do resultado de uma revolução popular,
deriva a questão de saber se ela foi ou não capaz de criar uma base suficiente para a
revolução socialista, até que ponto a contra-revolução foi ou ainda não esmagada, até que
ponto o poder do povo é capaz de se afirmar ou ainda não. Somos a favor da transição mais
rápida possível para o socialismo, mas não de uma transição para o socialismo sem uma
base sólida. Não se pode dar o segundo passo antes do primeiro. Mesmo que a revolução
popular tenha triunfado sobre a contra-revolução, a contra-revolução não irá desaparecer;
pelo contrário, irá inevitavelmente iniciar uma nova e ainda mais amarga luta. Depende do
respetivo equilíbrio de poder entre revolução popular e contra-revolução até que ponto a
contra-revolução consegue ou não restaurar a velha ordem e vice-versa: depende do
equilíbrio de poder entre revolução popular e contra-revolução até que ponto a revolução
socialista consegue ou não transformar a ordem popular-democrática numa nova ordem
socialista.
O cidadão filisteu contenta-se com a verdade inegável, incontestável e sem sentido de que é
impossível saber de antemão se haverá ou não uma revolução. O marxista não se contenta
com isso, diz: "A nossa propaganda e a propaganda de todos os trabalhadores socialdemocratas é um dos fatores que determina se haverá ou não uma revolução. Centenas de
milhares de participantes em greves políticas, os elementos mais avançados das várias
unidades, perguntam-nos a nós, o nosso partido, que caminho estão a tomar, em nome de
que causa estão a subir, o que devem procurar, se a retoma incipiente deve ser avançada (...)
até à revolução. (...) Se vai haver ou não uma revolução não depende apenas de nós. Mas
nós faremos a nossa parte e isso nunca poderá ser desfeito. Isto ajudará a lançar as
sementes do democratismo e da independência proletária nas massas, e estas sementes
serão necessariamente lançadas, quer amanhã na revolução democrática, quer depois de
amanhã na revolução socialista" (Lenine, Volume 18, página 376).

Insurreição armada de um grupo mais pequeno ou derrubada violenta de toda a ordem
social?
Engels escreveu: "A violência pode esmagar uma pequena seita numa área limitada; mas o
poder ainda está por descobrir, capaz de exterminar um grupo de mais de dois ou três
milhões de pessoas espalhadas por todo um império [quanto isto deve aplicar-se à área de
todo o mundo!!! - Nota do autor]. A supremacia contra-revolucionária, momentânea, a
violência contra-revolucionária [e em particular a violência contra-revolucionária
internacional - nota do autor] pode talvez atrasar o triunfo do socialismo [no mundo inteiro nota do autor] por alguns anos, mas apenas para que depois se torne ainda mais completa e
final" (MEW, Vol. 22, página 251, edição alemã).
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A questão "revolta ou revolução?" não pode ser respondida de forma tão simples, pois as
grandes revoluções nunca caíram do céu, mas sempre começaram em pequena escala.
Mesmo os adversários do marxismo-leninismo não o negam. Há acordo entre marxistasleninistas e pequenos revolucionários burgueses sobre a centelha inicial, sobre a "faísca
que conduz ao fogo das estepes". Mas o que nos separa dos Blanquistas é a sua crença
errada de que isto funciona através de uma minoria, desligada das massas e não das
próprias massas. Portanto, não devemos cometer o erro político de elevar a revolta a um
princípio e não nos opormos a ela à revolução. Com a primeira divisão celular, a célula
germinal já não é a mesma que era antes. A vida revolucionária desenvolve-se através das
divisões celulares. O movimento revolucionário cresce à medida que mais e mais forças se
unem a este movimento, permitindo-lhe amadurecer num movimento de massas até - por
exemplo, através de muitas revoltas anteriores e reprimidas - surgir um organismo que tem o
poder massivo de derrubar a ordem social.
Mas um movimento de massa revolucionário não se desenvolve automaticamente a partir de
cada núcleo revolucionário. Isto depende de várias condições prévias e condições, que são
fundamentalmente conhecidas por nós, marxistas-leninistas.
Lenin observou: "Não é por nada que se diz que uma revolução é uma revolta bem sucedida
e uma revolta é uma revolução fracassada" (Lenine, Vol. 8, p. 91, edição alemã).
O que está em jogo na questão, porém, não é apenas a quantidade, mas sobretudo a
qualidade, o conteúdo. As revoluções são feitas pelas massas e não vicariamente por
revolucionários, não pelo núcleo revolucionário, não por um grupo revolucionário.
"A insurreição dos trabalhadores foi esmagada - Viva a insurreição dos trabalhadores!"
(Lenine, Vol. 5, página 15, edição alemã). "Cada batalha entregue ao povo aumentará o
número de trabalhadores indignados prontos a lutar, trará líderes mais experientes, melhor
armados e mais audazes" (Lenine, Vol. 5, página 18, edição alemã).
O marxismo-leninismo ensina que a lei geral da revolução socialista é a eliminação forçada
do domínio da classe exploradora e o estabelecimento da ditadura do proletariado.
Os oportunistas gostam de esquecer a frase de Karl Marx de que a insurreição é uma arte e
que a regra principal desta arte é a ofensiva conduzida com ousadia e a maior determinação:
"Agora, a insurreição é uma arte, tal como a guerra ou qualquer outra arte, e está sujeita a
certas regras, cuja negligência "Se nos recusarmos a apoiar uma insurreição de territórios
anexos, tornamo-nos - objetivamente - anexadores". Precisamente na "era do imperialismo" ,
que é a era do início da revolução socialista, o proletariado apoiará com especial energia
hoje a insurreição dos territórios anexados para atacar amanhã ou mesmo ao mesmo tempo
a burguesia do "grande" poder enfraquecido por tal insurreição" (ibid. p. 399).
Primeiro, nunca se deve jogar com a insurreição, a menos que se esteja determinado a tomar
sobre si todas as consequências do jogo. A insurreição é um cálculo de magnitudes
altamente incertas, cujos valores podem mudar todos os dias; as forças do inimigo têm
todas as vantagens de organização, disciplina e autoridade tradicional do seu lado; se não
se pode confrontá-las com uma forte superioridade, é-se vencido e destruído.
[A seguinte citação de Estaline deve ser anotada: "Estar preparado para as próximas
batalhas, para as enfrentar com dignidade e organização - essa é a tarefa de hoje. A partir
daí, segue-se: O primeiro mandamento - não caiam nas provocações dos contra307

revolucionários, armem-se com perseverança e auto-controlo, conservem as vossas forças
para a luta vindoura, não permitam qualquer acção prematura. O segundo mandamento unir-se ainda mais em torno do nosso partido, cerrar fileiras contra os inumeráveis inimigos
que se opõem a nós, erguer a bandeira, encorajar os fracos, unir os retardados, iluminar os
ignorantes. Sem compromisso com a contra-revolução " (Stalin, Vol. 3, pp. 99 - 100, edição
alemã) ].
Em segundo lugar, depois de ter tomado o caminho da insurreição, aja com a maior
determinação e tome a ofensiva. A defensiva é a morte de cada insurreição armada; ela
perde-se mesmo antes de ter encontrado o inimigo. Apanhe o seu inimigo de surpresa
enquanto as suas forças estão dispersas, providencie diariamente novos sucessos, por
pequenos que sejam; mantenha para si a preponderância moral que o sucesso inicial da
revolta lhe deu; atraia assim para o seu lado os elementos vacilantes que seguem sempre o
impulso mais forte e tomem sempre o lado seguro; force os seus inimigos a recuar mesmo
antes de conseguirem reunir as suas forças contra si; fale nas palavras de Danton, o maior
mestre de táticas revolucionárias até agora conhecido: de l`audace, de l`audace, encire de
l`audace (Ousadia! Ousadia, e novamente ousadia")! (MEW Vol. 8, página 95, edição alemã).
A principal tarefa das organizações militares e de combate é difundir uma conceção correta
da insurreição armada entre as massas. (ver: Lenine Vol. 29, edição alemã)
"Grupos socialistas apareceram, mas nenhum conseguiu ultrapassar o nível de uma seita;
agitadores e alegados líderes partidários, incluindo meros especuladores e lutadores,
continuam a ser oficiais sem soldados. Foi quase sempre a famosa coluna de Robert Blum
da campanha de Baden de 1849: um coronel, onze oficiais, um corneteiro e um homem. E a
confusão destas várias colunas de Robert Blum entre si sobre a liderança do futuro exército
proletário não foi de modo algum edificante. Isso irá em breve parar agora (...). O tremendo
movimento das massas porá fim a todas estas seitas e grupos, absorvendo os soldados e
dando aos oficiais o seu devido posto. Aqueles que não gostam podem fugir a isso. Não irá
explodir sem fricção, mas irá explodir, e num tempo mais curto do que alguns esperam, o
exército proletário inglês será tão unido, tão bem organizado, tão determinado como
qualquer outro e será recebido com júbilo por todos os seus camaradas no continente e na
América" (Engels, MEW, Vol. 22, p. 65, edição alemã).

A revolução popular e a revolução socialista
A revolução popular e a revolução socialista não devem ser equiparadas nem confundidas,
devem ser estritamente distinguidas uma da outra; mas são ao mesmo tempo as duas fases
inseparáveis de um processo histórico unificado e não devem ser separadas e isoladas uma
da outra por uma teoria de fases. O que é decisivo é a transição "suave" mais fluida e
ininterrupta possível sob as condições da existência dos fatores necessários para uma
transformação revolucionária [não pacífica, "procrastinante" revisionista!] da revolução
burguesa em revolução socialista. O caminho reformista é o caminho da "morte agonizante e
lenta das partes em decomposição do organismo do povo". O proletariado e o campesinato
sofrem primeiro e em grande parte desta podridão" (Lenine, Vol. 9, página 38, edição alemã).
"Quanto mais completa e decisiva for a revolução burguesa, tanto mais segura será a luta do
proletariado contra a burguesia pelo socialismo. Só as pessoas que não conhecem o ABC
do socialismo científico podem achar esta conclusão nova ou estranha, mesmo paradoxal. A
propósito, esta conclusão leva à tese de que, num certo sentido, a revolução burguesa é
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mais vantajosa para o proletariado do que para a burguesia. (...) É mais vantajoso para a
burguesia que as transformações necessárias na direção burguesa-democrática ocorram
mais longas, mais gradualmente, mais cautelosamente, mais indecisamente, por via de
reformas e não por via de revolução" (Lenine, Vol. 9, pp. 38 e 39, edição alemã). No caminho
da revolução popular para a revolução socialista "o trabalhador coloca a arma de um ombro
para o outro", ou seja, vira a arma com que a revolução burguesa o equipa contra a própria
burguesia, e quanto melhor ele se dota das armas democráticas, maior é o seu efeito
socialista. "Nós somos a favor de uma revolução ininterrupta. Não vamos parar a meio
caminho" (Lenine, Vol. 9, página 232, edição alemã).
"Porque é que as condições da luta democrática e da luta socialista não são as mesmas?
Porque os trabalhadores terão necessariamente aliados diferentes numa e na outra luta. A
luta democrática é liderada pelos trabalhadores juntamente com uma parte da burguesia,
especialmente a pequena burguesia. A luta socialista é liderada pelos trabalhadores contra
toda a burguesia. A luta contra os funcionários e os latifundiários pode e deve ser travada
em conjunto com todos os camponeses, mesmo os ricos e os de classe média. A luta contra
a burguesia, e portanto também contra os camponeses ricos, só pode ser conduzida de
forma promíscua juntamente com o proletariado da terra" (Lenine, Volume 9, página 446).
Em 1905, por exemplo, na luta conjunta para derrubar a autocracia do Czar, Lenin apelou à
inclusão não só das organizações socialistas mas também dos partidos revolucionários,
"porque o próximo objetivo da luta não tem nada de socialista, e não devemos confundir os
próximos objetivos democráticos com os nossos objetivos finais da revolução socialista, e
nunca permitiremos tal confusão" (Lenin, Volume 8, página 152). Lenin, porém, tinha ideias
claras sobre o envolvimento das mais diversas organizações em atividades práticas de
apoio à revolução popular: "O início da revolução na Rússia conduzirá provavelmente à
entrada na arena política de muitas pessoas e talvez direções que serão da opinião que o
slogan 'revolução' é uma determinação inteiramente suficiente para 'pessoas de ação' dos
seus objetivos e dos seus meios de ação. Nada pode ser mais erróneo do que uma tal
opinião. A posição aparentemente mais elevada ou mais confortável ou "diplomática" fora de
uma parte é na realidade apenas uma posição mais obscura e desfocada que
inevitavelmente conduz a inconsistências e flutuações na atividade prática. No interesse da
revolução, o nosso ideal não deve de forma alguma ser que todas as partes, todas as
direções e todas as sombras se fundam num caos revolucionário. Pelo contrário, o
crescimento e a expansão do movimento revolucionário, a sua penetração cada vez mais
profunda nas mais diversas classes e estratos do povo, inevitavelmente (e isto é uma coisa
boa) trará à existência sempre novas e novas direções e sombras. Só uma total clareza e
definição nas suas relações mútuas e na sua atitude em relação à posição do proletariado
revolucionário pode assegurar o maior sucesso para o movimento revolucionário. Só a total
clareza das relações mútuas pode assegurar o sucesso de um acordo para alcançar o
próximo objetivo comum" (Lenine, Vol. 8, página 153, edição alemã).
"Sempre ensinámos, e continuamos a ensinar agora, que é a luta de classes, a luta da parte
explorada do povo contra a parte explorada, que está subjacente às transformações políticas
e que acaba por decidir o destino de todas essas transformações" (Lenine, Volume 8, página
195). "O proletariado consciente da classe não deve ter ilusões. Só nele, só no proletariado
apoiado pelos camponeses, só na insurreição armada de ambos, só na sua luta determinada
sob o lema "liberdade ou morte", reside a garantia de uma verdadeira libertação da Rússia
de toda a ordem servo-absolutista" (Lenine, Volume 8, página 351). "Sempre dissemos que a
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revolução não enfraquecerá mas reforçará a burguesia, mas que criará para o proletariado
as condições necessárias para uma luta bem-sucedida pelo socialismo" (Lenine, Volume 8,
página 380). "A social-democracia sempre sublinhou que esta divergência de classes é
inevitável no seio do povo revolucionário. O objeto da luta pode passar de uma mão para a
outra durante lutas ferozes. O povo revolucionário aspira à autodeterminação do povo, todos
os elementos reacionários defendem a autodeterminação do czar. Uma revolta bem-sucedida
não pode, portanto, ser senão a ditadura democrática do proletariado e dos camponeses,
cujos interesses, na medida em que são dirigidos contra a autocracia do czar, coincidem uns
com os outros (...); se atacarem unidos, atacarão também unidos e revidarão as tentativas do
inimigo para recuperar o que foi perdido. Após a queda da autocracia, a luta não vai parar,
vai intensificar-se. Só então as forças reacionárias se organizarão realmente para a luta.”
(Lenine, volume 8, página 381). "Esta "greve unida", aplicada à época revolucionária, não é
mais do que a ditadura democrática revolucionária do proletariado e dos camponeses, é a
participação do proletariado no governo revolucionário. As pessoas que assustam a classe
trabalhadora com a perspetiva possível desta ditadura (...) entram em conflito com os seus
próprios slogans de luta pela república e pela conclusão da revolução" (Lenine, Volume 8,
página 463). "A luta pela república é uma conquista gigantesca para o proletariado, embora
para o social-democrata a república não seja um "ideal absoluto" como para o
revolucionário burguês, mas apenas uma garantia de liberdade para a ampla luta pelo
socialismo" (Lenin, Volume 8, página 381).
Este foi também o caso da revolução do povo albanês contra o fascismo, onde também
havia elementos hostis a combater, o que confundia o caráter de revolução popular com o
caráter de revolução socialista. A revolução contra a ocupação fascista na Albânia foi de
carácter revolucionário para o povo. Incluía as forças que não lutavam pelo objetivo
socialista, não pela revolução socialista na Albânia. O povo albanês revolucionário aspirava
à libertação do fascismo, enquanto todos os elementos reacionários na Albânia defendiam
os fascistas, mas sem o envolvimento dessas forças revolucionárias não socialistas através
do movimento comunista teria sido impossível, em primeiro lugar, libertar a Albânia do
fascismo através da vitória da revolução popular e, em segundo lugar, conseguir a transição
da revolução do povo albanês para a revolução socialista.
Levantar em palavras a arma da ditadura popular-democrática do proletariado, mas usar
essa arma em ações em defesa da democracia burguesa, ou seja, do "socialismo" burguês,
e dirigi-la finalmente e depois contra o proletariado, contra o povo - ou seja, o revisionismo
na questão da democracia popular - em palavras transição para o socialismo, em ações
transição para o social fascismo! Trata-se de revisionismo na questão do campo socialista, é
a questão da causa do fim do primeiro período do socialismo "num país" e a chave da porta
do socialismo proletário internacional, ou seja, entrar na segunda fase desse "socialismo",
cujo estabelecimento já significa a solução do problema do restabelecimento do socialismo
"num país" como "efeito secundário" (Ver: Linha geral do Comintern (EH)). Os revisionistas
não quiseram terminar a revolução popular, ou seja, a revolução socialista. As pessoas,
porém, devem querer isso como resultado das suas condições de vida social.
Que, numa revolução popular, a vontade não é uniforme nas questões do socialismo e na
luta pelo socialismo não exclui que seja uniforme na questão do democratismo, na questão
da república democrática do povo. "Esquecer isto seria esquecer a diferença lógica e
histórica entre a convulsão democrática e socialista. Esquecer isto significaria esquecer que
a revolução democrática, pela sua própria natureza, envolve todo o povo: Mas se abraçar
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"todo o povo", existe, portanto, uma "vontade unificada", na medida em que esta convulsão
satisfaz as necessidades e exigências de todo o povo. Para além do quadro do
democratismo não se pode falar de uma vontade unificada do proletariado e da burguesia
camponesa. A luta de classes entre eles é inevitável, mas no solo da república democrática,
esta luta será a mais profunda e abrangente luta popular pelo socialismo. A ditadura
revolucionária-democrática do proletariado e dos camponeses, como tudo o resto no
mundo, tem um passado e um futuro. O seu passado é de autodeterminação, servidão,
monarquia, privilégio. Na luta contra este passado, na luta contra a contra-revolução, pode
haver uma "vontade unificada" do proletariado e do campesinato, porque há interesses
unificados. O seu futuro é a luta contra a propriedade privada, a luta do trabalhador
assalariado contra o empresário, a luta pelo socialismo. Aqui é impossível uma vontade
unificada.
(* O desenvolvimento do capitalismo, que é ainda mais extenso e mais rápido em condições
de liberdade, irá inevitavelmente pôr um fim rápido à vontade unificada, quanto mais
rapidamente a contra-revolução e a reação forem esmagadas). Aqui perante nós não é o
caminho da autodeterminação para a república, mas o caminho da pequena república
democrática burguesa para o socialismo. Nas situações históricas concretas, é claro, os
elementos do passado e do futuro estão interligados, um caminho funde-se com o outro. O
trabalho assalariado e a sua luta contra a propriedade privada existe mesmo sob a
autocracia, ela surge na sua forma de semente, mesmo sob a servidão. Isto não nos impede,
porém, de separar os grandes períodos de desenvolvimento de forma lógica e histórica.
Todos nós contrastamos a revolução burguesa com a revolução socialista, todos nós
insistimos na necessidade de os distinguir rigorosamente, mas será que podemos negar
que, na história, elementos individuais de uma e de outra revolução estão interligados? A
era das revoluções democráticas na Europa não conhece uma série de movimentos
socialistas e de tentativas socialistas? E a futura revolução socialista na Europa não terá
ainda muito, muito a recuperar em termos de democratismo? Um social-democrata nunca
deve esquecer a inevitável luta de classes do proletariado pelo socialismo contra a
burguesia e a pequena burguesia, por muito democrática e republicana que seja. Não há
dúvidas quanto a isso" (Lenine, volume 9, páginas 74-75). "Ele seria um belo marxista que,
na época da convulsão democrática, ignoraria esta diferença entre as gradações do
democratismo e entre o caráter diferente de uma ou outra das suas formas, e limitar-se-ia a
'calcular' sobre o facto de tudo isto ser, afinal, 'revolução burguesa' e ser fruto da 'revolução
burguesa'?" (Lenine, Volume 9, páginas 39-40).
"O proletariado deve completar a transformação democrática, atraindo para si as massas
camponesas, a fim de quebrar a resistência da autodeterminação pela força e paralisar a
atitude vacilante da burguesia. O proletariado deve realizar a transformação socialista
atraindo para si as massas dos elementos semiproletários da população, a fim de quebrar a
resistência da burguesia pela força e paralisar a atitude vacilante dos camponeses e da
pequena burguesia. Estas são as tarefas do proletariado (...) " (Lenin, Volume 9, página 90).
"A revolução no nosso país é uma revolução popular geral, dizem os social-democratas ao
proletariado. (...) Por conseguinte, não se deve enquadrar num quadro de luta de classes
pouco conhecido, principalmente no sentido do movimento sindical, mas, inversamente,
deve esforçar-se por alargar o quadro e o conteúdo da sua luta de classes até ao ponto em
que ela inclua não só todas as tarefas da revolução do povo russo atual, democrático e
geral, mas também as tarefas da futura revolução socialista. Portanto, sem ignorar o
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movimento sindical e sem renunciar ao uso das possibilidades menos legais, é preciso, na
época da revolução, apresentar as tarefas da insurreição armada, da criação de um exército
revolucionário e da formação de um governo revolucionário como única via para a plena
vitória do povo sobre o czarismo, a luta por uma república democrática e a verdadeira
liberdade política" (Lenine, Volume 9, página 112).
No que respeita ao papel do corpo estudantil, os trabalhadores revolucionários russos
utilizaram o autogoverno revolucionário que tinham ganho como local legal de reunião,
como local para organizar a revolta, e combinaram a luta armada proletária com a luta
armada dos estudantes, que no "parlamento" estudantil também formou uma representação
política da social-democracia, "onde, estamos certos, não se limitarão a um governo
autónomo revolucionário, mas irão imediata e seriamente à organização e armamento dos
departamentos do exército revolucionário" (Lenine, Volume 9, página 377). Aqui Lenine
também nos esclarece o que quis dizer com a relação entre o exército revolucionário e a
juventude revolucionária na fase da revolta, da qual incluiu os estudantes revolucionários
em particular - organizando secções militares da revolta armada.
"As revoluções são as locomotivas da história”, disse Marx (MEW, Volume 7, página 85). As
revoluções são férias dos oprimidos e explorados. As massas nunca foram tão ativas na
criação de novas condições sociais como durante a revolução. “Medido pelo estreito e
pequeno padrão burguês de progresso gradual, as pessoas são capazes de fazer milagres
em tais épocas. No entanto, num tal tempo é necessário que os líderes dos partidos
revolucionários também definam as suas tarefas de forma mais ampla e corajosa, que os
seus slogans precedam sempre a iniciativa revolucionária das massas, sirvam de farol para
ela, mostrem o nosso ideal democrático e socialista em toda a sua grandeza e beleza e
apontem o próximo, o caminho mais direto para a vitória plena, incondicional e decisiva"
(Lenine, Volume 9, página 103). Escusado será dizer que cada revolução socialista é mil
vezes mais popular e poderosa, mil vezes mais popular do que qualquer revolução
burguesa, embora ambas tenham sido lideradas pelo proletariado.
"Sem consciência de classe e sem a natureza organizada das massas, sem a sua formação e
educação através da luta de classe aberta contra toda a burguesia, não se pode falar de
revolução socialista" (Lenine, Volume 9, página 15).
Lenin comparou os "acontecimentos revolucionários" com um "relâmpago que ilumina o
novo campo de batalha" (Lenin, Volume 9, página 345).
(Para os princípios orientadores da revolução proletária, ver Stalin, Volume 6, página 83)
"Para ter sucesso, uma revolução deve saber com a maior precisão possível com quem se
pode entrar em batalha, quem é um aliado pouco fiável e onde está o verdadeiro inimigo"
(Lenine, Volume 18, página 466).
[A isto também a "Ditadura do Proletariado" como capítulo, na medida em que toca a causa
militar = ponto (c), não todo Estaline, Vol. 6, página 96 ff, edição alemã].
"Cada revolução dissolve a velha sociedade; a este respeito, é social. Cada revolução
derruba o velho poder, por isso é política... A revolução em geral - o derrube da violência
existente e a dissolução de antigas condições - é um ato político. Mas o socialismo não pode
ser levado a cabo sem revolução. Este ato político é necessário na medida em que exige
destruição e dissolução" (Marx, MEW, Volume 1, página 409).
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***
Sem ter ganho os camponeses como aliados, a revolução proletária na Rússia não poderia
ter ganho e nunca teria ido além do quadro de uma revolução burguesa-democrática. Então,
o que fizeram os trabalhadores quando tomaram o poder? Formaram destacamentos
armados e entraram na aldeia para ajudar a pobreza da aldeia, para se libertarem da
burguesia da aldeia e dos kulaks e para se organizarem de forma independente como
"comités da pobreza da aldeia". Assim, milhões de pessoas pobres da aldeia derramaram-se
nos bolcheviques e a burguesia e a pequena burguesia ficaram impotentes sem o apoio dos
camponeses. Já não podiam opor-se ao poder dos trabalhadores com os camponeses
pobres do seu lado. Mas os trabalhadores, com o seu poder soviético, deram aos
camponeses pobres a satisfação das suas necessidades económicas mais urgentes através
da expropriação dos proprietários das terras e da burguesia - de uma forma revolucionária,
por assim dizer, num golpe de Estado, algumas horas após a conquista do seu poder!
"Para conquistar a maioria da população, o proletariado deve primeiro derrubar a burguesia
e conquistar o poder estatal. Em segundo lugar, deve introduzir o poder soviético depois de
ter reduzido o antigo aparelho estatal a ruínas, minando assim imediatamente a regra, a
autoridade, a influência da burguesia e dos pactuantes pequeno-burgueses entre as massas
não-proletárias. Deve, em terceiro lugar, destruir finalmente a influência da burguesia e dos
pequenos pactos burgueses no seio da maioria das massas trabalhadoras não-proletárias,
através da satisfação revolucionária das suas necessidades económicas em detrimento dos
exploradores". (Lenine, Volume 30, página 255). Para os revisionistas, o engano dos
trabalhadores equivale a poder obter a maioria sob a ordem da burguesia, por exemplo, por
uma maioria de votos.
“Como marxistas, devemos encarar a crise de poder não apenas do ponto de vista formal,
mas sobretudo do ponto de vista da classe. Crise de poder do Estado significa uma luta
amarga e aberta das classes pelo poder. (...) Três fatores (...) provocaram (...) a crise de
poder: 1. A insatisfação dos trabalhadores e soldados com o governo e suas políticas; 2. A
insatisfação da burguesia com o governo cujas políticas considera demasiado à esquerda; e
3. Os fracassos de governação por parte do governo. Estas são as forças externas que
provocaram a crise de poder. Mas a principal causa de tudo isto, por exemplo na Rússia, a
força subterrânea que provocou a crise, foi a perturbação económica do país provocada pela
guerra. Foi apenas por este motivo que os três fatores que fizeram com que o poder da
coligação governamental se viesse a acumular. Se a crise significa a luta das classes pelo
poder, então, como marxistas, devemos perguntar: que classe está a subir ao poder? Os
factos mostram que a classe trabalhadora está a subir ao poder. É evidente que a classe da
burguesia não os deixará chegar ao poder sem lutar. A pequena burguesia, que constitui a
maioria da população na Rússia, flutua, por vezes unindo-se connosco, por vezes com os
cadetes, e formando assim a ponta da balança. Este é o conteúdo de classe da atual crise de
poder" (Stalin, Volume 3, páginas 109-110).
"Camaradas perguntam se podemos mudar o nosso slogan ["Todo o poder para os
soviéticos! - Nota do autor]. O nosso slogan o poder para os sovietes foi calculado para o
período de desenvolvimento pacífico da revolução, que agora terminou. Não podemos
esquecer que uma das condições prévias para tomar o poder é agora a vitória sobre a
contra-revolução através de uma revolta. Quando redigimos o nosso slogan a partir dos
soviéticos, o poder estava, de facto, nas mãos dos soviéticos. Através da pressão sobre os
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soviéticos, conseguimos influenciar as mudanças na composição do governo. Agora o
poder está nas mãos do Governo Provisório. Não podemos contar com uma transferência
pacífica de poder para a classe trabalhadora. Como marxistas, temos de dizer que não é a
instituição que importa, mas sim a classe cujas políticas esta instituição prossegue. Somos
absolutamente a favor dos sovietes em que temos a maioria, e vamos esforçar-nos por criar
esses sovietes. Mas entregando o poder àqueles que formam uma aliança com contrarevolução - não devemos fazer isso. Resumindo tudo o que foi dito, pode dizer-se que o
desenvolvimento pacífico do movimento chegou ao fim porque o movimento entrou na
senda da revolução socialista. A pequena burguesia, com exceção dos sectores mais pobres
do campesinato, apoia agora a contra-revolução. Portanto, o slogan "Todo o poder aos
sovietes!" está ultrapassado para o momento presente" (Stalin, Volume 3, página 117).
"Em tempos revolucionários, não há reação. Quando as classes se substituem no poder, não
é uma reação, mas uma revolução ou contra-revolução" (Stalin Volume 3, página 116).
"Camaradas que dizem que a ditadura do proletariado é impossível porque o proletariado é a
minoria da população, mecanicamente agarram o poder da maioria. (...) Mas um poder
organizado capaz de quebrar os grilhões, das perturbações económicas, será seguido por
toda a população" (Estaline, Volume 3, página 116).
_______
questão do armamento de eventos revolucionários na história:
[Revolução de Outubro de 1917]
[Papel militar da aliança de classes, armamento de guerras camponesas]
Na carta de Marx para Engels de 16. 4. 1856 diz: "A coisa toda na Alemanha dependerá da
possibilidade de apoiar a revolução proletária por uma espécie de segunda edição da Guerra
dos Camponeses. Então a causa será excelente.”
A revolução armada do proletariado russo contra a burguesia só poderia ganhar através da
irmandade em armas com os pobres camponeses e sua guerra contra os proprietários.
[Revolução alemã de novembro 1918/19]
________

A revolução socialista como uma tarefa que deve, em última análise, ser resolvida
militarmente
"A revolução é vitoriosa quando avança a classe mais avançada. Desde que este seja o
caso, as revoluções vencem mesmo quando sofrem a derrota" (Lenin, Vol. 29, p. 360, edição
alemã).
O socialismo na União Soviética de Lenin e Estaline e na Albânia de Enver Hoxha permanece
invencível porque conseguiu incomensuravelmente mais para a eliminação da sociedade de
classe em todo o mundo do que nunca em toda a história do mundo. Até mesmo a
restauração do capitalismo na União Soviética e na Albânia, a derrota do socialismo nesses
dois países, tornou o socialismo invencível por causa disso. Isto não é um jogo de palavras,
isso já é história.
Derrubar o poder da burguesia e estabelecer o poder do proletariado em um país "um" ainda
não significa garantir a vitória plena do socialismo.
314

"O proletariado do país vitorioso, tendo consolidado seu poder e exercido sua liderança
sobre os camponeses, pode e deve construir a sociedade socialista. Mas isso significa que,
assim, já alcançará a vitória completa e final do socialismo, ou seja, significa que o
proletariado, com as forças de um país sozinho, pode finalmente ancorar o socialismo e
garantir completamente o país contra a intervenção e, consequentemente, contra a
restauração? Não, não significa isso. Para isso, a vitória da revolução é necessária, pelo
menos em alguns países. Portanto, o desenvolvimento e o apoio da revolução nos outros
países é uma tarefa essencial da revolução vitoriosa. É por isso que a revolução do país
vitorioso não deve se considerar como uma quantidade autossuficiente, mas como um
apoio, como forma de acelerar a vitória do proletariado nos outros países." (Stalin, Vol. 6,
página 95, edição alemã).
"Tendo conseguido a consolidação do poder soviético na URSS, um crescimento dos
partidos comunistas nos países decisivos do capitalismo e um fortalecimento do Comintern,
não pode e não deve haver mais revoluções proletárias isoladas" (Stalin, Vol. 11, pp. 130131, edição alemã). E deve ser adicionado aqui: ... já não pode haver mais uma luta armada
isolada, mas apenas uma luta de classes internacional unida e armada pela revolução
mundial proletária; já não pode haver mais uma conquista isolada e uma defesa da ditadura
proletária, mas uma luta unida de todos os países pela ditadura do proletariado - um por
todos, tudo por um. Em 1919, a revolução na Hungria ainda estava isolada. Mas já em 1923 a
URSS e a Comintern apoiaram a revolta de Hamburgo. Hoje, uma revolução proletária não
pode mais ser isolada. O proletariado mundial nunca ficaria parado silenciosamente se a
contrarrevolução internacional tentasse esmagar a revolução e a ditadura do proletariado em
um país. As distâncias espaciais desempenham um papel, mas o que é decisivo é a coesão
política, que não deixa de ter efeito mesmo nas maiores distâncias geográficas, ainda mais
em um mundo globalizado como hoje.
O fator geográfico deve, sem dúvida, ser constantemente levado em conta na política militar,
pois não é raro um fator que tenha certa influência na vitória ou derrota da luta armada de
classes e da revolução proletária; e molda não um pouco o curso do desenvolvimento
militar, estratégia militar e táticas e até mesmo toda a política militar. Assim, o fator
geográfico global também faz parte dessas condições objetivas globais que podem ser
exploradas no interesse da luta armada internacionalista pela revolução proletária mundial e
acelerar e fortalecer seu próprio desenvolvimento. Fatores geográficos são fatores objetivos
e podem ser ignorados, passados ou dificultados, mas não cancelados. Uma política militar
internacional deve distinguir o fator geográfico globalizado e local de acordo com seu
caráter global, deve dar prioridade ao fator geográfico global sobre o fator geográfico local,
pois esse fator é o fator geográfico determinante na era do imperialismo mundial e da
revolução proletária mundial. É verdade que o mapa-múndi é uma ferramenta indispensável
para a revolução mundial, mas não está no mapa-múndi que a revolução é decidida, mas na
frente real, no sertão real, etc., etc., em todos os países do mundo. Não devemos abordar o
problema das condições objetivas e sua influência na revolução mecanicamente aqui. O
fator objetivo não é uma quantidade rígida e imutável que amadurece, amadurece e continua
a amadurecer linearmente em um caminho reto. Os imperialistas não encolhem de
transformar a natureza em escombros e usar meios de destruição em massa, mesmo ao
custo de sua própria queda, apenas para catapultar a revolução mundial de volta através de
um monte de fragmentos deixados para trás, se eles não podem anular a legalidade de sua
inevitável vitória. Muitas revoluções na história foram impedidas pela guerra, mas algumas
terminaram vitoriosamente como resultado da guerra. No entanto, o marxismo-leninismo
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nunca chegou à conclusão insana de considerar a guerra imperialista como uma espécie de
"fonte principal da revolução". O marxismo-leninismo nunca deixou dúvidas de que toda
prevenção do surto de uma guerra imperialista é mil vezes melhor para a revolução e a
construção do socialismo do que acabar com a guerra imperialista com a revolução e ter que
construir o socialismo em um monte de ruínas. Mas, o fascismo e a guerra dos imperialistas
são os supostos meios de sua crença equivocada para chegar à frente da revolução e do
socialismo, impedindo ou complicando assim a revolução e o socialismo. A lei da
inevitabilidade da guerra só pode ser anulada com a eliminação do imperialismo. Nem toda
guerra imperialista leva automaticamente à revolução. Mas mesmo assim, nós marxistasleninistas nunca esperaríamos calmamente pela guerra imperialista até que "nossa chance"
de revolução venha automaticamente. Marxismo-Leninismo é uma doutrina revolucionária e
isso significa que a classe trabalhadora é mais forte que os capitalistas, que a revolução
pode impedir a guerra imperialista, e não está condenada a ser seu possível subproduto.
Assim como os bolcheviques terminaram a Primeira Guerra Mundial com a Revolução de
Outubro, o proletariado mundial poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, já
poderíamos ter construído o socialismo mundial pacificamente, se nós comunistas não
tivéssemos caído para os revisionistas, os agentes do imperialismo mundial nas fileiras do
movimento operário, em nossas próprias fileiras, se os tivéssemos perseguido a tempo. Sem
nossa luta vitoriosa contra os revisionistas, a revolução não pode antecipar a guerra
imperialista - esta é a lição das revoluções que saíram das guerras imperialistas. A história
do socialismo até agora é uma história de um socialismo que emergiu das guerras mundiais.
As condições objetivas para a reconquista do socialismo e, portanto, a continuação de sua
história, falam por um socialismo que não emerge mais das próprias guerras imperialistas,
mas da revolução vitoriosa de impedir uma guerra mundial. É precisamente nisso que a
política militar do proletariado mundial de hoje deve ser baseada e orientada. Esta é uma
questão extremamente importante, e deve ser cientificamente investigada e comprovada de
forma mais consistente do que antes.
Os fatores objetivos e subjetivos da revolução podem ser agravados novamente por uma
guerra imperialista, pois o modo de vida do povo muda com suas condições de vida
destruídas pela guerra, seu modo de produção muda com suas condições de produção
alteradas pela guerra, assim as guerras também sempre tiveram influência na história de
desenvolvimento das forças produtivas e nas relações de produção em todo o mundo, e a
escala de uma destruição futura em comparação com todas as guerras imperialistas
anteriores é inconcebivelmente mais grave. Se as massas de trabalho forem fisicamente
destruídas na guerra, este principal fator do processo de produção também será destruído.
As massas laborais são, afinal, as que fornecem os bens materiais necessários para a
existência de todas as pessoas no mundo. Portanto, a ciência da história não pode se
reduzir à história das guerras, à história da destruição da natureza e das forças produtivas
em cada país e em todo o mundo, mas deve, acima de tudo, preocupar-se com a história dos
povos como produtores de bens materiais, como forças para prevenir guerras imperialistas,
para evitar a destruição do homem e da natureza. Assim, o socialismo e o Exército Vermelho
na Rússia foram construídos sobre as ruínas da Primeira Guerra Mundial, sob as piores
condições, "do nada", por assim dizer. Nunca devemos esquecer as vítimas. Cada ponte
explodida na parte de trás da frente inimiga é, sem dúvida, uma perda, mas mais para o
inimigo do que para nós mesmos - e, portanto, grandes sacrifícios materiais, bem como os
grandes sacrifícios humanos para a libertação revolucionária do proletariado mundial e
povos do imperialismo mundial são inevitáveis, o espectro da guerra nuclear e com ele os
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efeitos da guerra em grandes territórios deste globo podem nos trazer, a ameaça da
aniquilação da vida em grandes partes desta terra não pode nos dissuadir da luta
revolucionária, mas - pelo contrário - só pode nos fortalecer ainda mais nesta luta, a fim de
desarmar o mundo imperialista já diante desses terríveis eventos, para antecipá-los com
nossa revolução, a fim de evitar pior e usar os recursos existentes para a construção
pacífica do socialismo - antes que a guerra imperialista os destrua. Nossa estratégia e
táticas de antecipar a destruição em massa dos imperialistas mundiais com a revolução
mundial tem prioridade absoluta sobre a estratégia e táticas de transformar as guerras
imperialistas em guerras civis internacionais e, assim, dar origem à revolução socialista
mundial das guerras imperialistas.
Estaline nos ensinou que não se deve equiparar ou confundir isolamento espacialgeoprático e isolamento político - ou, inversamente, sua interconexão. Ações militares
arbitrárias não podem ser realizadas arbitrariamente em territórios arbitrários e em tempos
arbitrários, mas apenas aquelas que foram legalmente preparadas pelo desenvolvimento
anterior e para as quais as condições objetivas se tornaram maduras - e as condições
objetivas em escala nacional não são, naturalmente, as mesmas que as em escala mundial,
assim, a revolução socialista mundial não pode ser conjurada a partir da simultaneidade da
revolução socialista nos países individuais, uma vez que as condições objetivas globais não
crescem da mesma forma e no mesmo ritmo de cada país. Portanto, somente essa política
militar pode ser cientificamente justificada, o que reconhece a conexão dialética da completa
coincidência dos fatores objetivos com os fatores subjetivos. Se as condições objetivas
estão maduras para a revolução proletária, então o fator subjetivo decide tudo, então o fator
político é o principal fator. Quando chegar a hora da revolta revolucionária, as armas
decidem:
"Para prejudicar os interventores, não é necessário estar necessariamente ligado
espacialmente com o país da revolução. Para isso, basta atender os interventores nos
pontos mais vulneráveis de seu próprio território, para que sintam o perigo e entendam toda
a realidade da solidariedade proletária. Suponha que chegaríamos muito perto da Inglaterra
burguesa na área de Leningrado e causassem danos consideráveis. Será que a Inglaterra
deve necessariamente se vingar de nós por isso em Leningrado? Não, não vem a partir
disso. Poderia se vingar de nós em algum lugar em Batum, em Odessa, em Baku ou,
digamos, em Vladivostock. O mesmo se aplica às formas de ajuda e apoio que a ditadura
proletária dá à revolução proletária em um dos países da, digamos, europa contra os
interventores imperialistas" (Estaline, Vol. 11, página 131, edição alemã); [ênfase do autor].
Ou ter o apoio na Guerra Civil Espanhola, para dar apenas um exemplo histórico.
E assim é com a solidariedade proletária dos exércitos da ditadura do proletariado na URSS
de Lenin e Estaline e na Albânia de Enver Hoxha, pois eles faziam parte do exército do
proletariado mundial, sua vanguarda. Esses exércitos foram criações do proletariado
mundial na forma de não conseguirem conquistar, afirmar e defender o poder sem o
internacionalismo proletário praticado da classe trabalhadora nos países capitalistas, sem o
apoio praticado dos povos oprimidos em todo o mundo. Quando chamas da luta militar
revolucionária se acendem aqui e ali em países individuais, o que é necessário em primeiro
lugar é um forte fluxo de ar fresco para que essas chamas possam se tornar um poderoso
incêndio revolucionário mundial - este forte fluxo é gerado por nada além do exército
proletário mundial! A questão com que velocidade, de que forma e em que formas
específicas o proletariado mundial será capaz de realizar a construção de seu exército
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mundial revolucionário não pode ser prevista hoje, mas hoje já é certo que devemos
absolutamente propagar a necessidade do exército mundial proletário. O início de sua
construção real não deve ser confundido com o início da propaganda para ela, porque uma
coisa é certa: a propaganda para o exército mundial proletário deve ser realizada anos antes,
ou seja, muito antes do primeiro soldado ser realmente criado para este exército. Os
revolucionários mundiais preveem a revolução socialista mundial antes de irromper,
reconhecem a necessidade do exército proletário mundial antes de sere implantado,
explicam sua inevitabilidade para as massas, sua missão de combate, sua linha de marcha,
seus métodos de luta, tanto quanto isso é possível.

A revolução socialista mundial
Começa com a revolução socialista num país, ou melhor, já começou no país da vitoriosa
Revolução de Outubro, na Rússia. Estaline deixou claro que a Revolução de Outubro era
uma revolução de carácter internacional:
"Nossa revolução, por exemplo, tem caráter nacional e apenas uma revolução nacional, e
não principalmente uma revolução internacional? Por que então chamamos de base do
movimento revolucionário do mundo inteiro, a alavanca do desenvolvimento revolucionário
de todos os países, a pátria do proletariado mundial? Em nosso país houve pessoas, por
exemplo, nossos oposicionistas, que consideraram a revolução na URSS exclusivamente ou
principalmente uma revolução nacional. Eles quebraram o pescoço no processo. Estranho
que, como se vê, há pessoas ao redor do Comintern que estão prontas para seguir os
passos dos oposicionistas" (Stalin, Volume 11, páginas 133-134). Também se pode entender
esta observação de Estaline como um ataque tanto à União Soviética como ao Comintern,
com o qual estas "pessoas à volta do Comintern" tentaram fazer uma cunha entre a
Revolução de Outubro e a revolução mundial, ou seja, isolar a União Soviética da revolução
mundial e vice-versa, isolar a revolução mundial da União Soviética.
Mas Estaline não só demonstrou o caráter internacional da Revolução de Outubro, como
também o seu tipo internacional:
"Talvez a nossa revolução seja, segundo o seu tipo, uma revolução nacional e apenas uma
revolução nacional? Mas a nossa revolução é uma revolução soviética, mas a forma
soviética do Estado proletário é uma forma mais ou menos obrigatória também para a
ditadura do proletariado nos outros países [portanto, também a forma do exército soviético
!! - nota do autor] Não foi por acaso que Lenine disse que a revolução na URSS abriu uma
nova era no curso da história, a era dos soviéticos. Não se conclui daí que a nossa
revolução, não só no seu caráter mas também no seu tipo, é sobretudo uma revolução
internacional, que dá uma imagem do que é essencialmente a revolução proletária em todos
os países?” " (Estaline, Volume 11, páginas 134-135).
Se falamos em geral do caráter principalmente internacional e do tipo de revolução socialista
num país, então, em particular, só pode haver um caráter principalmente internacional e um
tipo de defesa militar da ditadura do proletariado num país e um carácter internacional e um
tipo de apoio militar às revoluções noutros países por parte da ditadura do proletariado num
país. Estamos a referir-nos aqui a Estaline quando ele diz:
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"Não há dúvida de que o caráter internacional da nossa revolução impõe certas
obrigações [precisamente incluindo obrigações militares - nota do autor]aos proletários e às
massas oprimidas de todo o mundo. Lenine tomou isto como ponto de partida quando disse
que o objetivo da existência da ditadura proletária na URSS era fazer todo o possível [ou
seja, também militarmente possível - nota do autor] para o desenvolvimento e a vitória da
revolução proletária noutros países. Mas qual é a consequência? Daqui decorre pelo menos
que a nossa revolução faz parte da revolução mundial, a base e o instrumento do movimento
revolucionário de todo o mundo [portanto também a base militar e o instrumento militarnota do autor]. Também não há dúvida de que não só a revolução na URSS tem obrigações
[também militares- nota do autor] para com os proletários de todos os países e as cumpre,
mas também que os proletários de todos os países têm certas e graves obrigações [também
militares- nota do autor] para com a ditadura do proletariado na URSS. O seu dever é apoiar
o proletariado da URSS na sua luta contra os inimigos internos e externos, lutar contra uma
guerra que visa estrangular a ditadura proletária na URSS [também com a arma na mão- nota
do autor], propagar a transferência direta do exército do imperialismo para o lado da
ditadura proletária na URSS em caso de ataque à URSS" (Estaline, Volume 11, páginas 134135).
E gostaríamos de salientar aqui, além disso: não só para propagar, mas também para liderar
militarmente esta transição. Com a transformação dos exércitos imperialistas em exércitos
proletários, Estaline estabeleceu aqui basicamente o slogan central do programa militar de
todos os partidos comunistas. Assim, Estaline ensina-nos a reconhecer logicamente o
significado militar da ligação inseparável entre a luta militar da ditadura do proletariado e o
movimento revolucionário mundial e a cumprir as obrigações resultantes como
revolucionários mundiais. O Movimento Mundial Marxista-Leninista deveria também ter
cumprido estas obrigações face ao estrangulamento da ditadura do proletariado na Albânia.
É uma experiência importante e uma lição indispensável do marxismo-leninismo que uma
revolução socialista num país tem hoje de amadurecer muito para além do seu quadro
nacional, a fim de proporcionar o objetivo e as conquistas do socialismo num país com um
mínimo de ancoragem e de poder afirmar-se, em certa medida, contra o cerco imperialistarevisionista a partir do exterior e a influência revisionista a partir do interior. Hoje em dia, é
praticamente impossível para um proletariado num único país construir o seu próprio
socialismo "por si próprio", por assim dizer. O processo dialético da globalização do
capitalismo mundial hoje coloca necessariamente a revolução socialista de um país em
ligação imediata, inseparável e direta com a revolução socialista mundial.
Estamos atualmente a lidar com uma época "entre duas revoluções". A época da primeira
revolução foi a época da Revolução de Outubro. Trouxe à luz o verdadeiro socialismo
existente. Acabou finalmente com a destruição da Albânia socialista. Foi o fim do primeiro
período de socialismo que a Revolução de Outubro trouxe à luz. Assim começou a "fase
entre revoluções", o período de reação mais negra do mundo, a fase de exploração e
opressão imperialista mais brutal e impiedosa de todo o mundo, tal como a encontramos
agora. Daí deriva a tarefa revolucionária mundial de transformar as experiências socialistas
da União Soviética e da Albânia, que já foram apropriadas pelas massas, e a frustração do
socialismo em muitos países do mundo pelo revisionismo, em instrumentos intelectuais
para uma nova ação histórica, nomeadamente para reconquistar o socialismo através de
uma nova Revolução de Outubro. Na ordem do dia de hoje está a preparação das massas do
mundo inteiro para a revolução socialista mundial. "Entre duas revoluções" é a caraterização
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de uma situação volátil e indefinida em que o velho poder, tendo-se convencido da
impossibilidade de decidir apenas pelos velhos meios, tenta utilizar um novo meio no
quadro geral da velha ordem. “Trata-se de uma tentativa interna contraditória e inadequada,
que conduz mais uma vez a autocracia e inevitavelmente a um fiasco, que nos leva à
repetição da época gloriosa e das gloriosas batalhas (...)" (Lenine, Volume 16, página 24).
Transferidos para a situação atual, falamos, com razão, do fiasco renovado e inevitável do
imperialismo mundial, da "reação mundial irada e sempre crescente". Lenin salientou que
este fiasco, que inevitavelmente inicia a nova revolução, tem também um efeito imediato
sobre ela, pelo que podemos assumir que será diferente da Revolução de Outubro, que
anunciou a revolução mundial. A globalização do capital mundial trará precisamente uma
"globalização da revolução de Outubro", que terá assim um rumo muito mais profundo e um
efeito mais abrangente e duradouro - o palco "entre as revoluções" não é senão o "espaço
de respiração" entre o início e a conclusão da revolução mundial. Nessa altura, uma centelha
tão importante como a da Rússia para a Alemanha ainda não podia ser acesa. A globalização
facilita hoje o voo das faíscas, porque a globalização significa inevitavelmente que o capital
financeiro internacional, para o multiplicar, está a derrubar todas as barreiras à escala
mundial que ainda desempenhavam um papel inibidor na altura da Revolução de Outubro. A
globalização facilita a revolução mundial e, portanto, também para o Estado socialista
individual se afirmar contra o capitalismo, deixará de ser um obstáculo intransponível para o
socialismo num país se juntar num campo socialista (e já não revisionista!) para elevar a
revolução mundial acima do ponto crítico em que o primeiro período fracassou. Em resumo:
a perspetiva futura para o amadurecimento internacional do socialismo parece - puramente
por lei - muito mais "rosada" do que na infância do socialismo, quando um país socialista
teve de se afirmar contra todo o mundo capitalista numa dura luta pela sobrevivência e que o
período em que se manteve sozinho se tornou uma desgraça muito, muito longa - demasiado
longa.
Por conseguinte, temos de aperfeiçoar a tática da Revolução de Outubro, temos de
globalizar a tática de Outubro, temos de acrescentar uma nova tática global à tática da
Revolução de Outubro, para que esta possa desenvolver plenamente a sua própria dinâmica
e, desta vez, dar o salto para a conclusão da revolução mundial. Isto pressupõe que "entre
as revoluções" não se deve contentar com fórmulas da Revolução de Outubro aprendidas de
cor, que a tarefa da nova revolução não deve ser imaginada como uma mera repetição da
Revolução de Outubro, mas que desta vez "entre as revoluções" pressupõe um maior poder
de imaginação da revolução vindoura, que inclui agilidade mental, iniciativa completamente
nova, repensar, procurar novos caminhos e métodos, etc., etc. Atualmente estamos a aplicar
a tática do "entre revoluções", e depois de resolver as tarefas "entre revoluções" com esta
tática avançaremos para resolver as tarefas revolucionárias superiores. Com o fim do
período "entre as revoluções", terminamos também as táticas especificamente necessárias
para as substituir por uma nova tática, a continuação e conclusão da revolução mundial
proletária e socialista. A primeira fase do socialismo fertilizou o solo para a segunda fase. O
capitalismo depois do socialismo torna-se socialismo depois do capitalismo a um nível mais
elevado e firme, e do seio do capitalismo mundial nasce não só um único país socialista,
mas finalmente o socialismo mundial. As nossas novas táticas devem corresponder a esta
evolução histórica; se tiverem de ter em conta esta evolução, terão de mudar
constantemente no decurso desta evolução.
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"O processo dialético de desenvolvimento traz realmente elementos da nova sociedade,
tanto materiais como espirituais, já no seio do capitalismo" (Lenine, Volume 9, página 370).
O mesmo acontece com os elementos da sociedade mundial socialista, que emerge do
ventre da ordem mundial do imperialismo. Do mesmo modo, inversamente, a sociedade
socialista produz no seu seio elementos da velha sociedade, elementos capitalistasrevisionistas, tanto elementos materiais como espirituais. O que é que isso nos ensina? Hoje
nós, marxistas-leninistas, temos de saber distinguir as peças do todo, temos de colocar o
todo e não a peça como um slogan. Assim, o socialismo num país é apenas uma peça de
toda a revolução proletária mundial, uma peça do socialismo mundial. Nós, marxistasleninistas, temos de nos opor à manta de retalhos de derrotas isoladas com as condições
básicas da convulsão mundial.
O processo de desenvolvimento real da revolução mundial é sempre complicado, "...ele
empurra pedaços do epílogo antes do verdadeiro prólogo" (Lenine, Volume 9, página 369).
Mas isto não significa que a Internacional Comunista como líder do Movimento Mundial
Marxista-Leninista possa confundir as tarefas da luta pelo socialismo num país com a luta
pelo socialismo mundial, confundir o "prólogo com o epílogo atual". Não significa antes
substituir a dialética marxista-leninista pelo revisionismo, se a mera existência do
socialismo num país já postula uma garantia para o socialismo mundial, uma transição
automática, como foi o caso no VII Congresso Mundial do Comintern? Isso não significava
antes não só pronunciar a pena de morte no seu todo, mas também a pena de morte na
"peça"? Nunca devemos esquecer que todas estas peças de socialismo num país, se a
revolução mundial proletária e socialista ganhar, irão inevitavelmente fundir-se num
"epílogo" unificado e autónomo da revolução mundial, enquanto as peças, se a revolução
mundial não ganhar, continuarão a ser peças, peças lamentáveis que nada mudam e
satisfazem apenas os revisionistas.
Nas vésperas da revolução socialista, bem como nas vésperas da revolução socialista
mundial, os revisionistas têm o mau hábito de fazer um grande alarido sobre uma pequena
parte do grande processo, elevando esta parte para a posição do todo, subordinando o todo
a esta parte e assim mutilando o todo, transformando-se assim em restauradores do
capitalismo num país ou como restauradores do capitalismo mundial. A dialética do
processo revolucionário mundial elementar não justifica a gelatinização das conclusões
lógicas e dos Slogans políticos da revolução mundial proletária e socialista.
Ninguém pode dizer hoje como vai ser o futuro destino do socialismo no mundo. A nossa
linha permanece a mesma: forjar as forças socialistas através de críticas implacáveis ao
revisionismo, luta de classes inconciliável contra o deslizar do marxismo-leninismo para o
revisionismo, que provou historicamente o seu caráter contra-revolucionário na perfeição.
Quanto mais longe a reação do mundo negro for hoje contra as forças socialistas, mais
depressa provocará o renascimento socialista. E esta renascença - os marxistas-leninistas
zelarão por isso - não pode ser travada pela discórdia e pela divisão. Com base nos
ensinamentos da luta anti-revisionista, eles irão gritar com confiança para a reação mais
negra: Continuem assim! Tu semeias, e nós colhemos! Temos de atravessar um período
histórico em que o imperialismo está a tentar salvar-se de uma nova forma e em que,
obviamente, se encaminha para a falência desta nova forma. Devemos atravessar este
período trabalhando sistemática, persistente e pacientemente por uma organização mundial
e internacionalmente consolidada das massas politicamente conscientes do proletariado
socialista mundial e da aliança com os camponeses.
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Durante um curto período histórico, o proletariado mundial teve o privilégio de construir um
segundo país socialista ao lado do primeiro, a Albânia socialista. Também a revolução na
Albânia foi, de acordo com o seu caráter e tipo, não só uma revolução nacional mas
sobretudo uma revolução internacional, porque foi a única que respondeu com o socialismo
ao fascismo hitleriano com base no marxismo-leninismo e, portanto, uma base e uma
alavanca da revolução mundial na continuação da Revolução de Outubro. Esta base
albanesa e esta alavanca albanesa da revolução mundial foi dirigida, desde o início, em
particular contra o revisionismo no poder, que já tinha assumido formas internacionais - a
começar pelo revisionismo jugoslavo à porta albanesa. Assim, a revolução albanesa deu
continuidade ao processo revolucionário mundial de caráter principalmente anti-revisionista
e criou as condições para uma reconquista revolucionária do socialismo eliminada pelos
revisionistas, dando assim a única resposta correta ao trabalho criminoso dos revisionistas
contra o proletariado mundial. Assim, a revolução albanesa foi uma base e uma alavanca
para a revolução para esmagar o domínio burguês nos países revisionistas e uma base e
uma alavanca para a revolução anti-revisionista nos antigos países capitalistas. E, para
retomar as palavras de Estaline, hoje, em torno do Movimento Mundial Marxista-Leninista, há
pessoas que pisaram os degraus dos revisionistas no Comintern, que partiram o pescoço.
Estas pessoas não querem ver o caráter internacional e o tipo de revolução albanesa porque
não estão apenas contra a base albanesa e a alavanca albanesa para a revolução mundial
anti-revisionista, mas contra qualquer base e alavanca da revolução mundial, a fim de limitar
o caráter internacional e o tipo de toda a revolução socialista a um quadro nacional e, assim,
abrir de novo as portas para a restauração do capitalismo, não aprender nada com a história
da derrota do socialismo e vender os trabalhadores por estúpidos. Essas pessoas não
entendem que a Albânia criou um novo tipo de socialismo, o tipo de socialismo antirevisionista em um país, que hoje é uma forma mais ou menos obrigatória para a ditadura
anti-revisionista do proletariado em todos os outros países. Esta é toda a essência do neorevisionismo na questão da revolução socialista mundial: os neorrevisionistas diferem dos
revisionistas apenas na forma que reconhecem em palavras o papel da base e a alavanca da
revolução socialista de um país para a revolução mundial, mas em atos eles seguem os
revisionistas:
Reconquista do socialismo - sim, mas base e alavanca para o socialismo mundial antirevisionista - "não!" Luta armada pela revolução socialista em um país - "sim!", mas luta
armada internacional pela revolução mundial, - "não!" Essas pessoas não entendem que a
luta armada internacional inclui e mesmo pressupõe isso contra o revisionismo, se ele não
quer ser condenado à derrota desde o início ! A luta internacional de classes armadas hoje é,
por sua própria natureza, uma luta anti-revisionista - estas são as lições que devemos tirar
da derrota do socialismo na Albânia se realmente queremos reconquistar o socialismo e não
sua imagem revisionista. Desde Enver Hoxha, marxistas-leninistas de todo o mundo
entendem pela ditadura do proletariado apenas a ditadura anti-revisionista do proletariado.
Com o socialismo anti-revisionista albanês ainda não podíamos falar de uma cadeia antirevisionista, de um campo anti-revisionista, e quando hoje falamos do campo socialista, é
claro que nos referimos ao campo anti-revisionista, socialista. China era aliada da Albânia,
mas nunca socialista, razão pela qual, estritamente falando, não podemos falar de um campo
anti-revisionista. Como é sabido, foram os revisionistas que impediram o campo socialista
de dentro e os imperialistas - e em cujo nome os revisionistas agiram - do lado de fora. O
destino no caminho para a revolução mundial caiu em um período da história onde, em um
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tempo relativamente curto, os dois campos das forças do mundo social de combate estavam
à beira de colidir. O destino do campo socialista, que terminou prematuramente, decidiu o
futuro de todos os países do mundo por um longo período de tempo. A construção e
desintegração do campo socialista foi decisiva para definir o caminho para o caminho reto
ou um caminho em ziguezague para o socialismo mundial. Estritamente falando, ainda não
se poderia falar de um (já meio construído) campo socialista, tendo em vista o equilíbrio
predominantemente revisionista de poder neste campo naquele momento. O campo
capitalista, com a ajuda dos revisionistas, tornou o campo socialista incapaz de lutar antes
que pudesse se formar suficientemente e desenvolver-se adequadamente para estar
preparado para uma próxima batalha decisiva com o campo capitalista. Só podemos falar da
reconquista do campo socialista se o entendermos como a luta contra os revisionistas, que
paralisaram e, assim, impediram o desenvolvimento do campo socialista e que agora
devemos levar de volta a um fim vitorioso por desvios (internacionais). Tendo perdido a luta
pela criação do campo socialista para os revisionistas, o que teria nos levado ao caminho
direto para o socialismo mundial, não temos escolha a não ser aceitar a história do
socialismo como uma história de ziguezagues. Os marxistas-leninistas fazem de tudo para
mostrar às massas o caminho reto, ajudá-los a trilhar (e re-trilhar) esse caminho, levá-los a
continuar a luta neste caminho. Mas isso não significa que abandonemos as massas assim
que forem forçadas a tomar caminhos em ziguezague no caminho do socialismo, incluindo
saltos difíceis e arriscados em ziguezague. Marxista-Leninistas não devem ser apenas
mestres do caminho reto, mas também mestres dos ziguezagues muito mais complicados.
Não somos contra caminhos em ziguezague só porque somos a favor das linhas retas. Não
rejeitamos o caminho em ziguezague e não podemos rejeitá-lo se não quisermos nos tornar
exilados do socialismo. Somos comunistas porque queremos chegar aos nossos objetivos,
mesmo que sejamos forçados a superar estágios intermediários e compromissos com os
quais eles tentam impedir nossa vitória e prolongar a escravidão imperialista. Os caminhos
do socialismo em ziguezague não são criados apenas por nós comunistas, mas são criados
pelo desenvolvimento histórico do socialismo (na frustração da qual os revisionistas têm
uma participação "não pequena"). A franqueza de um comunista não é medida pelo quão
bem ele pode pular ou circun-navegar estações intermediárias e compromissos, mas pela
clareza que ele pode manter seu olho nos objetivos revolucionários e persegui-los sob todas
as circunstâncias, através de todas as estações intermediárias e compromissos. O perigo de
um revisionista, por outro lado, é medido pela medida em que, por trás da máscara dessa
"franqueza de um comunista", ele consegue tocar a revolução mundial ao som dos
imperialistas. Se quisermos impedir o curso ziguezague de nosso navio revolucionário
mundial, e pudermos, então devemos manter o navio firmemente em mãos proletárias em
um curso marxista-leninista seguro, não devemos deixá-lo para os traidores revisionistas,
devemos seguir a agulha em nossa bússola marxista-leninista sem desviar dele na menor e
não a agulha de uma bússola imperialista manipulada que nos mostra um " caminho direto
para o socialismo" realidade nos mostra o caminho para o pântano. Seguir nossa bússola
marxista-leninista sem desvio não significa ignorar as rochas e outros obstáculos que
aparecem na feira - mesmo uma criança entende isso. Devemos sempre garantir que temos
água suficiente sob nossa quilha, ou seja, que somos carregados pelas massas.
É, pois, necessário utilizar o caminho em ziguezague a que os revisionistas nos
condenaram, e sem parar para lutar coerentemente pelo caminho reto, ou seja, lutar contra
os revisionistas. Lutar contra o revisionismo não significa outra coisa senão lutar pelo
caminho reto do marxismo-leninismo, significa não aceitar caminhos em ziguezague que
Deus deu, mas trazer a revolução de volta ao caminho reto através de todos os caminhos em
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ziguezague. Quem não for capaz de compreender esta aparente contradição, enterra a
cabeça na areia em frente da dialética entre os caminhos retos e em ziguezague da
revolução: se o campo socialista não pôde ser conquistado no caminho reto, então deve ser
conquistado nos caminhos em ziguezague, para depois enfrentar a batalha decisiva com o
campo capitalista - esta é a forma como o caminho revolucionário para o socialismo mundial
é apresentado hoje para o proletariado mundial. Lenin disse sobre os "mais complicados e
fantásticos saltos em ziguezague da história", que nós marxistas-leninistas "inegavelmente
temos que contar": "O marxista é obrigado a lutar pelo caminho reto revolucionário do
desenvolvimento quando tal luta é prescrita pela situação objetiva, mas isso não significa
(...) que não temos que levar em conta a (...) volta em ziguezague" (Lenin, Volume 13, página
20). "Para ter em conta as voltas em ziguezague" que significavam para Lenine "que, embora
defendendo plenamente todo o nosso programa e todas as nossas opiniões revolucionárias,
temos de adaptar os apelos imediatos à situação objetiva do momento dado". Proclamamos
a inevitabilidade da revolução, preparamo-nos sistemática e incessantemente para a
acumulação de material inflamável em todos os aspetos [incluindo assuntos militares - nota
do autor], e para isso guardamos cuidadosamente as tradições revolucionárias do melhor
período da nossa revolução, cultivamo-las e purgamo-las dos parasitas liberais [e agora
revisionistas... - nota do autor], mas ao mesmo tempo não abandonamos o trabalho
quotidiano (...) que está a decorrer na vida quotidiana" (Lenine, Volume 13, página 21). E o
que Lenine disse aqui também se aplica ao nosso trabalho atual, em que estamos em
ziguezague para a reconquista do socialismo.
"A posição do marxismo sobre o ziguezague da história é basicamente a mesma que uma
posição de compromisso [sobre o caminho reto da história, que nós marxistas-leninistas
preferimos, mas que não podemos escolher - nota do autor] - um compromisso entre o
velho, que já não é suficientemente forte para derrubar o novo, que ainda não é
suficientemente forte para derrubar completamente o velho" (Lenine, Volume 13, página 9). E
para falar com as palavras de Marx e Engels (Volume 18, página 534).
Na construção do socialismo, e especialmente na criação do campo socialista, muitas coisas
estúpidas inevitavelmente aconteceram, assim como em qualquer outro momento, e se
olharmos para eles com calma em retrospetiva, capazes de críticas, chegamos à conclusão,
especialmente no que diz respeito ao revisionismo: Fizemos muitas coisas que teríamos
feito melhor em não fazer, e omitimos muitas coisas que teríamos feito melhor, e foi por isso
que o socialismo correu mal. Mas que falta de crítica reside em canonizar o
desenvolvimento do socialismo até agora, ao declará-lo infalível? (E isso, de todas as
coisas, das bocas daqueles que arruinaram o desenvolvimento do socialismo - da boca dos
revisionistas!) Somente após o revisionismo - tendo chegado ao poder - foi capaz de salvar o
capitalismo (temporariamente), somente após o colapso da luta albanesa contra o
revisionismo, tudo foi decidido de uma só vez: vitória do capitalismo e derrota do socialismo
em escala mundial. De forma muito simples, todas as dúvidas, especialmente sobre o papel
anti-socialista dos revisionistas, foram removidas. Ninguém pode negar - depois de tudo o
que aconteceu no passado - a luta contra o revisionismo - daí o surgimento do neorevisionismo e da luta anti-neo-revisionista, a continuação da luta anti-revisionista em um
nível mais alto!
E só os revisionistas podiam rir-se a gargalhadas depois da conclusão da batalha histórica
conduzida pelos albaneses para manter limpo o campo socialista, na qual foi tomada a
decisão pelo caminho do ziguezague e contra o caminho reto, que lutou até ao fim pela reta,
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o caminho albanês para o socialismo mundial. Ao contrário de um caminho em ziguezague,
não podemos recuperar o socialismo, não podemos construir um campo verdadeiramente
anti-revisionista, socialista, o único campo que não só pode subjugar o campo capitalista,
como será o único campo que fará com que o campo capitalista se ajoelhe. Porque: A cada
nova revolução socialista forma-se a cadeia da ordem mundial socialista, que se chama o
segundo período, o período do campo socialista. O campo socialista já é uma cadeia
socialista independente ao lado da cadeia imperialista que mantém unido o campo
capitalista inimigo. E no terceiro período, com a grande maioria dos países socialistas desta
terra, está a formar-se a conclusão desta cadeia socialista, que rompe os restantes elos da
cadeia imperialista (a que também pertencem os elos revisionistas), fá-los romper e com a
destruição do último elo da cadeia eliminou finalmente toda a cadeia imperialista mundial e
dedica-se à destruição final dos seus restos quebrados.
Trata-se de um longo processo de maturação que não pode ser ignorado. Antes do
socialismo mundial se poder desenvolver, o socialismo deve primeiro ser consolidado e
amadurecido num país como o seu centro. Se um campo central do socialismo mundial se
desenvolver fora desse centro, então isso também requer um certo período de
desenvolvimento. Se também aqui não se podem excluir os reveses, é preciso aprender com
os erros cometidos, a fim de se ter êxito numa nova tentativa de expandir o campo socialista
para o socialismo mundial. E também aqui a luta de classes não vai diminuir, mas apenas
atingir o seu clímax.
É preciso aqui tempo suficiente para tomar consciência do aspeto militar de todo este
complexo histórico-mundial de questões do desenvolvimento do socialismo no passado,
para definir o seu significado especial para o futuro e para prestar um valioso serviço ao
desenvolvimento da ciência militar proletária mundial. Voltaremos mais tarde a este aspeto
militar, aqui apenas de tal forma que, no período de descanso entre as revoluções, temos de
manter acordados, defender e cultivar as tradições militares do socialismo, que a reação
internacional tenta apagar da consciência histórica do proletariado mundial e entrar na lama.
A questão básica da revolução mundial é o poder mundial. O caráter da revolução mundial, o
seu curso e o seu resultado são totalmente determinados por quem detém o poder, que
classe está no poder. A crise mundial é uma crise de poder, é uma expressão da luta das
classes pelo poder. A atual época revolucionária é caraterizada pelo facto da luta pelo poder
mundial assumir o caráter mais agudo e indisfarçado que existe. Mas nenhuma força poderia
alcançar a vitória da revolução mundial se toda a história do capitalismo moribundo - todo o
processo de desintegração económica, que foi enormemente acelerado pelas guerras
imperialistas - não tivesse minado completamente e profundamente o imperialismo mundial
dominante.
"A época do imperialismo, que completa o processo de criação das condições materiais do
socialismo (concentração dos meios de produção, socialização gigantesca do trabalho,
fortalecimento das organizações de trabalhadores), ao mesmo tempo que intensifica as
contradições entre as "Grandes Potências" e provoca guerras que levam à desintegração da
economia mundial unificada. O imperialismo é, portanto, o capitalismo decadente e
moribundo. É a última fase do desenvolvimento do capitalismo. É O ALVORECER DA
REVOLUÇÃO SOCIALISTA MUNDIAL. A revolução proletária internacional nasce assim das
condições de desenvolvimento do capitalismo em geral e da sua fase imperialista em
particular. O sistema capitalista como um todo está a aproximar-se do seu colapso final. A
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ditadura do capital financeiro desmorona e dá lugar à ditadura do proletariado". (Do
Programa da Internacional Comunista, Secção I, Capítulo 4).
"Agora que estas condições (materiais) existem, não haverá poder em todo o mundo que
possa impedir os bolcheviques, se não se deixarem intimidar e não souberem tomar o poder,
de o afirmarem até às vitórias da revolução socialista mundial" (Lenine, 1917, "Irão os
bolcheviques fazer valer o poder do Estado?
Aqui Lenine afirmou claramente as condições da conquista do poder mundial pelos
bolcheviques:
Em primeiro lugar, os pré-requisitos (materiais) para o poder mundial do bolchevismo já
estavam presentes no tempo de Lenine.
Em segundo lugar, os bolcheviques já poderiam tomar o poder em qualquer parte do mundo
naquela altura, se não fossem intimidados.
Em terceiro lugar, os bolcheviques podem manter o seu poder num país até à vitória da
revolução socialista mundial. Mas isto já não está no poder dos bolcheviques num país, mas
é o trabalho comum dos bolcheviques em todo o mundo, e esse era o cerne da questão na
altura. A maioria (bolcheviques) num país é uma coisa, a maioria em todo o mundo é outra. O
Movimento Mundial Bolchevique reforçou-se com a ajuda dos bolcheviques da União
Soviética, mas revelou-se demasiado fraco e o seu adversário ainda demasiado forte para
ajudar o comunismo a alcançar um avanço mundial, mesmo nessa altura.
A centelha não saltou da Revolução de Outubro, principalmente porque o movimento
mundial bolchevique ainda não estava suficientemente maduro. Devido à predominância do
social-democratismo e do revisionismo à escala mundial, a centelha pôde apagar-se devido
à fraqueza do bolchevismo internacional, pelo que a influência do social-democratismo e do
revisionismo no movimento internacional dos trabalhadores tem de ser, em primeiro lugar,
completamente apagada por um forte movimento mundial marxista-leninista, antes que uma
nova centelha revolucionária possa voltar a inflamar o mundo. Em todo o caso, o facto da
faísca não ter voado no tempo de Lenine e Estaline custou caro ao proletariado mundial: a
perda do socialismo em geral. A lição é: com a vitória do socialismo num país, a vitória da
revolução mundial não vem automaticamente. Isso significa que a vitória final (garantida)
num país só é possível na condição de todo o proletariado mundial ter conquistado o seu
poder, o que pressupõe um forte movimento comunista mundial, que deve ser reconstruído
hoje. Embora o país socialista seja a base e a alavanca da revolução mundial, isso não
significa que o país socialista possa exportar poder de um país para outro por sua própria
iniciativa. É isto que o marxismo-leninismo ensina. Na segunda tentativa, este salto deve ser
bem-sucedido com uma melhor organização do proletariado mundial, para que os países
socialistas reconquistados não voltem a ficar isolados à chuva.
A Albânia socialista só foi construída como o segundo país socialista quando a queda do
socialismo no primeiro país, a União Soviética, estava iminente. Os revisionistas
proporcionaram aos imperialistas a pausa decisiva que depois nos deu a perda do
socialismo em ambos os países. Eles infiltraram-se no campo socialista antes mesmo de
este poder ser devidamente formado pelos revisionistas desses países, que enveredaram
pelo caminho do socialismo, construindo o fascismo social e transformando-os em estados
vassalos dos czares imperialistas sociais.
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Portanto, construir o socialismo num país é apenas uma coisa. Conquistá-lo num segundo
país, ou seja, reivindicá-lo em dois países ao mesmo tempo, é outro. Para construir um
campo socialista, um único país socialista não o pode fazer, é necessário mais países
socialistas. Coroar a vitória do socialismo num país com a vitória da revolução socialista
mundial é a tarefa mais difícil mas mais importante. E só o proletariado mundial, sob a
liderança do movimento bolchevique internacional, é que pode realmente resolver esta
tarefa, e mais ninguém o faz. O grande objetivo de evitar que o socialismo num país nos seja
novamente retirado é a revolução socialista mundial, não apenas uma ou duas revoluções
socialistas vitoriosas, mas o objetivo é manter o socialismo em todos os países até à vitória
do socialismo no último país do mundo.
E exatamente por isso não podemos evitar a solução da questão de uma organização militar
centralizada do proletariado mundial. Precisamos não só do Exército Vermelho num país,
mas também de um Exército Vermelho Mundial que comande as suas divisões em todos os
países. Só através do Exército do Mundo Vermelho se pode manter o poder num país até à
vitória da revolução mundial. A revolução socialista foi um enorme passo em direção ao
socialismo, um grande passo na história da humanidade; mas, em comparação com a
revolução socialista mundial, foi ainda um caminho muito grande, longo e árduo, que nós,
comunistas, subestimamos. Isto tornou possível a vitória dos revisionistas, porque se
contentaram com a exploração e opressão do povo socialista e venderam-nos aos
capitalistas depois de os terem sugado para secar.
Tornou-se agora um facto histórico que a reconquista de um socialismo perdido é muito
mais difícil e complicada e exige esforços ainda maiores do que a primeira conquista da
ditadura do proletariado. Mas também há muito a dizer sobre a nossa hipótese de que a
difícil vitória de um socialismo reconquistado será mais consolidada e mais certa. Os
capitalistas parecem saber disso, porque embora não haja socialismo no mundo há quase 25
anos, reforçaram as suas forças contra o movimento revolucionário mundial, tentando
destruí-lo já à nascença para que não se espalhe de todo.
O que temos de provar hoje é que reconquistamos o socialismo e, desta vez, defendê-lo
melhor, e defendê-lo de tal forma que a restauração do capitalismo se torne impossível, que
não permitamos que o exército comunista se transforme novamente num exército burguês,
que quebramos a espinha dorsal dos revisionistas, que eles não podem voltar atrás na roda
da história, que a próxima fase do desenvolvimento rumo ao comunismo mundial não pode
ser travada e invertida por ninguém.
A revolução mundial é invencível, tal como é invencível a reconquista do socialismo, se não
tiver medo de si própria e não colocar todo o poder nas mãos do proletariado mundial,
porque são os exércitos dos proletários de todos os países, de que é composta, que têm de
enfrentar grandes problemas num ou noutro país, mas não se perdem nem são destruídos
pela luta internacional, pelo contrário, dão um contributo internacional e multiplicam o poder
do proletariado mundial como um todo.
Os ensinamentos militares para a tomada do poder do proletariado mundial não podem ser
separados da luta militar para a defesa da revolução mundial, para a construção e defesa do
socialismo mundial, sim, é uma e a mesma luta militar, que continua e se desenvolve de
palco em palco.
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Quem derramar o seu sangue com o proletariado mundial também partilhará o poder do
proletariado mundial. A história tem provado que tudo o que é criado e conseguido com
sangue e suor também deve ser defendido com sangue e suor.
O mesmo se aplica ao comunismo, especialmente ao exército comunista. Infelizmente, a
história provou que o socialismo se transformou novamente em capitalismo, um exército
comunista poderia transformar-se num exército social fascista, social imperialista e burguês
através dos revisionistas. O que temos de provar é que o socialismo pode voltar do
capitalismo, que os exércitos revisionistas podem voltar aos exércitos proletários, que
podem voltar aos exércitos socialistas.

O significado militar do internacionalismo proletário
O internacionalismo é a ideologia da classe trabalhadora, a sua arma espiritual que ajuda a
unir todas as secções nacionais das forças revolucionárias numa frente unida na luta contra
o imperialismo. Mas de que vale a ideologia do internacionalismo, se não for também
entendida e aplicada na prática como uma arma militar? Um verdadeiro internacionalista
reconhece, portanto, que o internacionalismo não é apenas a arma espiritual mas também a
arma militar do proletariado mundial. Nós, marxistas-leninistas, somos internacionalistas de
ação e não de palavra. Mas quem pode intitular-se um internacionalista de ação que rejeita a
necessidade de organizar e utilizar armas internacionalistas?
O maior valior que os proletários de todos os países têm é a unidade e a organização da sua
solidariedade. Por conseguinte, a sua vitória militar só é possível se eles se unirem para
formar um exército mundial. O movimento revolucionário internacional da classe
trabalhadora é forçado pela traição do revisionismo a voltar a trabalhar desde a sua
fragmentação até à unidade, o que, sob pena da sua derrocada, exige uma centralização
revolucionária ainda mais rigorosa, a Internacional Comunista. Quanto mais este processo
de unidade for adiado, pior serão as guerras e guerras civis que ainda estão para vir.
"O movimento revolucionário internacional do proletariado não funciona de forma uniforme
nos diferentes países e não sob a mesma forma, nem pode. A utilização completa e integral
de todas as possibilidades em todas as esferas de ação resulta apenas da luta de classes
dos trabalhadores dos diferentes países. Cada país contribui com as suas próprias
características valiosas, mas em cada país o movimento sofre desta ou daquela
unilateralidade, desta ou daquela lacuna teórica e prática dos partidos socialistas
individuais. No entanto, no conjunto, vemos claramente um tremendo progresso do
socialismo internacional, a união com os exércitos de milhões do proletariado em muitos
confrontos concretos com o inimigo, o crescimento da luta decisiva contra a burguesia...".
(Lenine, vol. 15, página 182, edição alemã).
Para a Internacional Comunista, a luta armada do proletariado mundial é um trabalho tão
pesado e árduo porque as condições são diferentes em todo o lado, de modo que, não só
geográfica mas também histórica e socialmente, em frentes diferentes, as armas devem falar
de forma diferente ao mesmo tempo. O proletariado mundial está a travar diferentes guerras
ao mesmo tempo, "que são extremamente diversas tanto no seu carácter e objetivos como
na composição das forças sociais adequadas para a participação decisiva numa ou noutra
guerra" (Lenine, Volume 9, página 304). Mas, ao mesmo tempo, o fator unificador é também o
forte, o insuperável - o internacionalismo proletário, através do qual todos os exércitos
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proletários do mundo estão unidos. O fator unificador é o marxismo-leninismo e o programa
da Internacional Comunista.
Que a revolução mundial só terá início num país é um truísmo do marxismo-leninismo. Mas é
evidente que não pode seguir o mesmo rumo que seguiu após a Revolução de Outubro. Da
desigualdade do desenvolvimento económico e político resulta uma lei incondicional do
capitalismo, da qual decorre a lei incondicional do desenvolvimento desigual da revolução e
do socialismo em cada país. O socialismo não pode vencer em todos os países ao mesmo
tempo. Será que isto contradiz o Slogan: Proletários de todos os países se unem? Não, pelo
contrário. Este é mesmo um pré-requisito básico para a estratégia e as táticas da revolução
mundial. Só a unificação internacional do proletariado - através de todas as fronteiras
nacionais - torna possível que a desigualdade do desenvolvimento do capitalismo possa ser
explorada a favor da revolução num só país. À medida que os proletários intensificam a luta
de classes nos seus próprios países, o capitalismo mundial é assim geralmente
enfraquecido em todas as frentes ao mesmo tempo. Acima de tudo, porém, afrouxa
especialmente a ligação do imperialismo mundial ao elo imperialista mais fraco da cadeia. E
esta é a única forma de o proletariado do país que é o elo mais fraco da cadeia imperialista o
fazer explodir, ou seja, de levar a cabo a revolução socialista. O elo mais fraco da cadeia não
se solta sozinho, mas, para que isso aconteça, é necessário que determinadas condições
objetivas e subjetivas tenham primeiro amadurecido, o que inclui a força motriz do
internacionalismo proletário.
O verdadeiro resultado histórico das lutas armadas dos proletários em cada país foi não só o
sucesso imediato do "socialismo num só país", mas também a unificação cada vez maior da
luta armada dos proletários de todos os países na via da vitória do socialismo à escala
mundial. As lutas armadas individuais têm sido e continuam a ser sangrentamente
esmagadas de cada vez pela contra-revolução internacional, sobretudo devido à
fragmentação das ações, à divisão da luta de classes revolucionária mundial por parte dos
oportunistas e à sua falta de centralização. Só com a globalização, com a quebra das
barreiras nacionais, se abre o caminho para os revolucionários mundiais agirem em
conjunto para além dos Estados individuais.
Precisamente por isso, a luta armada de todo o proletariado mundial torna-se mais forte,
mais sólida, mais poderosa, a burguesia mundial com as suas guerras imperialistas de
roubo abastece o proletariado mundial com as armas que pode dirigir vitoriosamente contra
a burguesia mundial. E não só as armas, mas também grandes componentes da própria
classe dominante são deitadas fora não só para o proletariado mundial, mas uma
componente mais pequena delas também se junta diretamente ao proletariado mundial
revolucionário quando ocorrem batalhas internacionais decisivas. Os violentos conflitos
militares na sociedade de classes capitalista promovem de muitas formas o curso do
desenvolvimento da revolução proletária mundial. Por conseguinte, nós, comunistas,
promovemos a luta de classes violenta do proletariado mundial em todos os momentos e
com todos os meios disponíveis, atribuímos a maior importância às tarefas militares do
proletariado mundial.
O camarada Estaline disse que o Comintern era "uma expressão da unificação dos esforços
dos proletários não só dos países avançados mas também de todos os países do mundo,
tanto no interesse da revolução mundial como no interesse do desenvolvimento da nossa
(Revolução de Outubro) " (Stalin, Volume 8, página 294). E quem, para além do nosso
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partido, tomou a iniciativa de fundar o Comintern, e quem, para além do nosso partido, é a
sua vanguarda?
Segundo isto, o Exército Soviético Vermelho desempenhou um papel de vanguarda na luta
armada do proletariado mundial, foi considerado o núcleo do exército mundial proletário
vermelho, a vanguarda da revolução do mundo armado. Foi precisamente isso que Trotsky
criticou e se opôs.
Não se trata, portanto, de nos contentarmos com a luta de classes armada no nosso próprio
país. A guerra popular no próprio país só adquire carácter internacionalista quando é
integrada como parte da revolução armada dos outros países, quando é direcionada para a
corrente principal do movimento revolucionário mundial. Isto não diminui a importância da
luta militar em casa, pelo contrário. A revolução mundial existe apenas em cada país, através
de cada um deles. Cada revolução em cada país contribui de uma forma ou de outra para a
revolução mundial, é parte da revolução mundial. Na revolução mundial, as revoluções em
cada um dos países refletem-se, formam como partes a essência da revolução mundial e
conferem à revolução mundial o seu caráter especial.
Deste modo, formam a essência geral da revolução mundial, o que lhe confere a força que
não só inspira a revolução em cada um dos países, mas internacionaliza o seu carácter, ou
seja: “o capitalismo é uma potência internacional, e só pode ser finalmente destruído se a
vitória for alcançada em todos os países e não apenas num só" (Lenin, Vol. 28, página 65).
Lenin opôs-se firmemente à ideia de "fixar", por assim dizer, as revoluções socialistas de
cada país numa sequência:
"Num país houve uma revolução, agora o mesmo tem de acontecer na Alemanha - esta
opinião está errada. Tenta-se estabelecer uma ordem, mas não se consegue. Todos nós
vivemos a revolução de 1905, todos nós pudemos ouvir ou ver como ela deu origem a um
surto de ideias revolucionárias em todo o mundo, como Marx sempre disse. A revolução não
pode ser feita nem pode ser estabelecida numa ordem. Não se pode fazer uma revolução na
ordem, a revolução cresce. Querer fazer isto é pura charlatanice, o que é agora
particularmente comum na Rússia. Se as circunstâncias objetivas mudarem, é inevitável a
realização de um inquérito. Mas por que ordem, a que horas e com que sucesso, não
sabemos. Dizem-nos: se a classe revolucionária na Rússia tomar o poder nas suas mãos
mas não houver revolta noutros países, o que deve fazer o partido revolucionário? O que é
que vai acontecer então? O último ponto da nossa resolução fornece a resposta a esta
pergunta. No entanto, enquanto a classe revolucionária na Rússia não tiver tomado todo o
poder do Estado nas suas mãos, o nosso partido apoiará de todas as formas os partidos e
grupos proletários no estrangeiro que, na realidade, já estão a conduzir uma luta
revolucionária contra os seus governos imperialistas e contra a sua burguesia durante a
guerra. Isso é tudo o que podemos e devemos prometer de imediato. A revolução está a
amadurecer em todos os países, mas ninguém sabe quando e até que ponto estará madura.
Em todos os países há pessoas que lideram uma luta revolucionária contra os seus
governos. Temos de os apoiar e apenas a eles. Este é um assunto sério, todo o resto é
mentira e engano" (Lenine, Volume 24, página 259).
A luta armada pela revolução mundial e pelas revoluções em cada país está numa relação
relativa uns com os outros, tal como a relatividade da totalidade e da parcialidade. São
idênticos no seu caráter internacionalista e socialista, mas todos diferem uns dos outros em
formas diferentes a nível nacional. Quanto mais a próxima revolução se aproxima da
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revolução mundial, mais as revoluções perdem as suas características militares nacionais
sem as perder completamente. A revolução em cada país e a revolução mundial também são
inseparáveis na medida em que nada pode funcionar na revolução mundial que não funcione
nas revoluções dos países individuais e vice-versa nada pode funcionar nos países
individuais que não funcione no mundo inteiro como um todo revolucionário. Uma revolução
mundial não deixa de ser uma revolução mundial porque não se estende a muitos países,
mas apenas a um país, não a muitas revoluções, mas a uma revolução.
Cada revolução por si só e todas as revoluções em conjunto formam um único processo
mundial, que desdobra o seu pleno desenvolvimento com a revolução mundial e atinge o
seu estádio mais elevado qualitativamente. Cada revolução serve não só para a libertação no
próprio país, mas também facilita a libertação noutros países. Porque cada revolução
também serve a revolução de outro país, todas as revoluções servem todas as outras
revoluções, todas servem a revolução mundial, a revolução mundial serve a todos. Todas as
revoluções são partes de uma luta, o derrube da burguesia mundial, o esmagamento do
imperialismo mundial e a criação do socialismo mundial. A revolução mundial não pode
desencadear-se por si mesma.
O seu destino mantém-se ou cai com o destino da revolução em cada país, com o destino
das revoluções em todos os países. Cada revolução segue o seu próprio caminho, mas
(mais ou menos - mas na medida do possível) em passos todos os seus caminhos levam à
revolução mundial. A revolução mundial também pode não ser apenas a soma, soma
aritmética ou resultado médio de todas as revoluções. Uma revolução também não pode
assumir a função da revolução mundial ou tornar-se tão forte que torne supérflua a
revolução mundial ou outras revoluções.
A revolução mundial difere pela sua relativa autonomia das diferentes autonomias de todas
as outras revoluções. Podem surgir interesses diferentes e mesmo contraditórios, como
entre as partes e o seu todo. As partes são atribuídas ao todo. Os interesses das partes
individuais que servem o seu todo estão subordinados a ele. Tudo serve a revolução
mundial, está subordinado a ela, porque só com a revolução mundial é que todas as
revoluções chegam ao fim, as revoluções estão asseguradas, já não há cerco pelos
imperialistas, as classes burguesas dos países socialistas individuais já não recebem apoio
militar do exterior, as classes começam a morrer gradualmente devido à ditadura mundial do
proletariado. A probabilidade de, após a revolução mundial, a burguesia recuperar o domínio
mundial não pode ser garantida, mas é muito pequena, porque está privada da sua base
económica para recuperar a sua força militar. Ainda existe uma sociedade de classes
socialista, mas sem classes antagónicas.
Este tempo ainda está longe no futuro e ainda não podemos prever com tanto tempo de
antecedência a realização desta ou daquela previsão. Em todo o caso, uma coisa é clara:
deixámos que os revisionistas nos tirassem a arma das mãos pela última vez. A teoria
revolucionária da luta armada do proletariado nunca se limita aos limites e problemas dos
proletários de cada país. As ações militares dos proletários nunca têm apenas um carácter
nacional limitado ou apenas um significado nacional ou um lado nacional (isto não deve ser
confundido com o princípio marxista-leninista de que não devemos necessariamente e
inevitavelmente apoiar todas as lutas nacionais, enquanto que devemos apoiar todas as
lutas internacionais contra o imperialismo mundial incondicionalmente e sem exceção) estamos a falar de algo completamente diferente, isto é, exclusivamente do carácter nacional
revolucionário, do significado nacional revolucionário da luta de classes armada, do lado
331

nacional da revolução internacionalista, das formas nacionais indissociáveis do caráter
internacional do exército mundial do proletariado.
Tal como não pode haver uma revolução socialista centrada exclusivamente nas fronteiras e
nos problemas de cada país limitado (nacional-socialismo, nacional bolchevismo, etc.). Pode
haver uma "revolução mundial", que se limita apenas aos "interesses da comunidade
mundial", "de todo o proletariado mundial", etc. O exército revolucionário mundial do
proletariado nunca deve ser puxado perante as carroças imperialistas mundiais e guiado por
um cosmopolitismo burguês. Não há exército do proletariado mundial que esteja "acima"
dos exércitos dos proletários em cada país, não há exército mundial adjunto, não há exército
mundial "superior" no qual o todo está separado das partes. Também não existe um exército
mundial "ultra-internacionalista" que, por assim dizer, separe claramente o lado
internacional de cada revolução das formas nacionais de luta armada em cada país, a fim de
se juntar a este lado internacional aos lados internacionais de todas as outras revoluções,
dos quais as respetivas formas nacionais estão também claramente separadas. Isto seria
uma fantasia de pessoas que absolutizam a revolução mundial, esterilizam-na altamente em
"cultura pura" e assim transfiguram o exército mundial do proletariado apenas para uma
frase oca do cosmopolitismo imperialista.
Ao expor os oportunistas que negam e combatem as formas e características nacionais dos
exércitos proletários em cada um dos países, há que expor também aqueles que tentam fazêlo à escala mundial e, desta forma, violam o exército revolucionário em cada país. Assim, a
luta armada contra a globalização não suprime a luta armada contra o capitalismo à escala
nacional, mas sim pressupõe a sua realização. A este respeito, muitas "teorias" dos
opositores da globalização não são marxistas, embora reivindiquem a luta contra o
imperialismo mundial. As revoluções são os componentes individuais de todo o processo
revolucionário geral, que é avançado à escala mundial pelo proletariado mundial que lidera
uma feroz luta de classes armadas numa frente mundial unida com as lutas armadas de
libertação dos povos oprimidos. A vitória da revolução à escala nacional é sempre uma
vitória à escala internacional, não entendida como um efeito mecanicista passivo e
espontâneo, mas pelo facto de os fatores internos externos de cada revolução à escala
mundial estarem dialeticamente ligados entre si pela estratégia e pela tática da revolução
mundial.
Na medida em que a estratégia e a tática das revoluções em cada país estão ligadas à
estratégia e à tática da revolução mundial como nos elos de uma cadeia, os elos individuais
desta cadeia podem fundir-se mais fácil e firmemente, os fatores externos e internos da
revolução podem trabalhar em conjunto de forma mais otimizada, acelerando e
aprofundando assim a revolução mundial.
As revoluções têm todos os seus fatores internos e externos, que são diferentes em cada
revolução. Os fatores externos funcionam através dos fatores internos, porque os fatores
internos são os fatores decisivos de cada revolução: "Se os partidos marxistas-leninistas
aderem consistentemente ao princípio de que o fator interno, a luta revolucionária do
proletariado e do povo de cada país é por si só o fator decisivo para a vitória da revolução,
enquanto o fator externo é um fator de apoio e secundário, não ignoram nem subestimam de
forma alguma os aliados externos da revolução. Eles têm uma atitude de princípio e elástica
para com os seus aliados internos e externos" (Enver Hoxha, "Imperialismo e Revolução",
página 262, edição alemã).
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Este princípio aplica-se à revolução em todos os países, sem exceção. Isto confere à relação
entre fatores internos e externos não só um significado limitado a cada país, mas também
um significado internacional, o significado da interligação de todos os fatores "internos" e
"externos" de todos os países. Esta é uma questão importante da estratégia e da tática da
revolução mundial em relação à estratégia e à tática da revolução em cada um dos países.
Se todos os outros partidos marxistas-leninistas estiverem conscientes deste facto e dele
retirarem ensinamentos, podem coordenar e ligar este princípio a nível internacional e obter
benefícios militares não só para a sua própria revolução mas também para a revolução
mundial, o que pressupõe a união dos partidos marxistas-leninistas em secções do
Comintern (EH) e a formação de unidades de combate internacionais.
"Seria insensato afirmar que, ao caraterizar esta ou aquela tendência, este ou aquele erro na
revolução de um determinado país, não se pode fazer qualquer analogia com as revoluções
de outros países. Será que a revolução de um país não aprende com as revoluções de outros
países, mesmo que não sejam do mesmo tipo? De que se trata a ciência da revolução"?
(Stalin, vol. 10, página 26, edição alemã). O mesmo se aplica ao futuro desenvolvimento da
ciência militar do marxismo-leninismo. Temos de compreender dialeticamente que, na
questão da luta militar pela revolução mundial, a visão da luta militar de um país é
relativizada.
O proletariado mundial só pode libertar-se a si próprio libertando os proletários de todos os
países. Cada exército revolucionário está ligado a todos os outros exércitos revolucionários,
está numa relação causal com eles. Cada exército revolucionário faz parte do grande
exército do proletariado mundial. A defesa da pátria socialista mobilizou não só as forças do
povo socialista, mas também as forças do proletariado mundial e de todos os povos do
mundo. A força militar baseada no internacionalismo proletário, orientada para a revolução
mundial, é a força mais forte do mundo. Deve ser educada, desenvolvida e mobilizada na luta
de classes internacional.
A luta pela libertação dos povos oprimidos do jugo do imperialismo mundial favorece as
aspirações dos trabalhadores de se libertarem do capital e vice-versa. O movimento de
libertação nacional e social forma uma frente comum contra a ordem mundial capitalista em
todo o mundo. Engels fala do "estabelecimento da cooperação internacional harmoniosa
dos povos, sem a qual a ordem do proletariado não pode existir" (MEW, Volume 21, página
407, "O Papel da Violência na História").
O proletariado mundial torna-se uma potência mundial a partir do dia em que se forma uma
organização proletária mundial independente.
O proletariado mundial torna-se uma potência militar no momento em que começa a criar as
suas próprias organizações militares. Como Lenine definiu o ""domínio mundial" da
burguesia como "conteúdo da política imperialista, cuja continuação é a guerra imperialista"
(Lenine, Volume 23, página 26), assim definimos o domínio mundial do proletariado como
conteúdo da política revolucionária mundial socialista anti-imperialista, cuja continuação é a
guerra civil internacional.
Caraterizando o papel do Estado soviético na luta de libertação dos trabalhadores dos
países capitalistas, o camarada Estaline salientou que o processo de afastamento de um
certo número de novos países do imperialismo será tanto mais rápido e profundo quanto
mais rápido o país em questão se tornar uma base para o desenvolvimento futuro da
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revolução mundial, uma fonte de decomposição do imperialismo (Estaline, Werke, Volume 6,
página 399). Os trabalhadores dos países capitalistas que lutam contra o capital assentam
na solidariedade internacional dos trabalhadores de todos os países.
Os trabalhadores dos países capitalistas que lutam contra o capital dependem da
solidariedade internacional dos labutadores de todos os países.
O lado militar do internacionalismo proletário está se tornando cada vez mais central com a
intensificação da crise mundial do imperialismo, com a inevitável guerra internacional,
militar e dos imperialistas ligada a ele. Agora é hora do proletariado mundial falar e tomar
uma posição, para lidar com a questão militar de forma científica, internacionalista e
histórica. A globalização do imperialismo mundial colocou a globalização da frente contra o
imperialismo mundial na agenda. A militarização da globalização do imperialismo mundial
colocou o armamento da luta de classes global, a militarização de todo o proletariado
mundial na agenda.

Como pode a revolução mundial triunfar sobre a contra-revolução internacional?
A teoria marxista-leninista da revolução mundial proletária baseia-se em três princípios
orientadores inter-relacionados, a unificação de três frentes de luta, contra o imperialismo
mundial.
Primeiro princípio orientador:
Os imperialistas defendem o seu domínio mundial tal como o estabeleceram - com dólares e
bancos; e os dólares e bancos de que precisam mais para isso conseguem com mais guerra.
A globalização revela abertamente o caráter brutal e parasitário do capitalismo monopolista
internacional e torna o domínio do capital financeiro até ao último canto do mundo cem
vezes mais tangível do que nunca, o que torna o escândalo do proletariado mundial contra
os fundamentos do capitalismo crescendo internacionalmente e que leva as massas do
mundo inteiro - como única salvação - à revolução mundial proletária e socialista. A frente
proletária mundial é a frente interior e decisiva, a principal frente da revolução contra o
imperialismo mundial.
Engels disse uma vez: "Para os trabalhadores, claro, tudo o que a burguesia centraliza"
(Engels, MEW, Volume 31, página 243) e globaliza, com isso centraliza e globaliza também as
forças da revolução mundial, e globaliza os seus próprios coveiros. A internacionalização da
contra-revolução centraliza a tirania do capital financeiro, organiza o seu fascismo mundial e
assim prepara o mecanismo da revolução mundial.
A burguesia estabelece com a globalização o campo de batalha unido no qual o proletariado
mundial e a burguesia mundial irão medir as suas forças. Se a propriedade privada
capitalista dos meios de produção está em flagrante desacordo com o carácter globalizado
do processo produtivo, com o caráter globalizado das forças produtivas, então o resultado
deste desacordo é a crise económica mundial e a consequência associada da destruição
globalizada das forças produtivas.
É precisamente este desacordo que constitui a base económica da revolução social
globalizada, cujo objetivo é destruir as atuais condições de produção e criar novas
condições que correspondam ao carácter das forças produtivas. Assim, quando as forças
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produtivas globalizadas são cada vez mais restritas, abrandadas e finalmente destruídas
pelas relações de produção imperialistas mundiais, isso significa a cessação da produção
mundial devido à crise da sobreprodução. Este é um tempo de grande desemprego em
massa no mundo, um tempo em que a maioria da população mundial está a passar fome,
não por falta de bens, mas porque foram produzidos demasiados bens. Só através da
socialização das forças produtivas globalizadas, a abolição da propriedade capitalista
mundial, que está nas mãos de poucos, só através da transformação da propriedade
capitalista em propriedade socialista, é que as forças produtivas e as relações de produção
podem ser postas em conformidade a nível mundial, porque o carácter internacional e social
do processo de produção globalizado é sustentado pela propriedade social de todos os
meios de produção no mundo. Só quando o proletariado mundial tiver gradualmente tomado
posse da produção mundial pela revolução mundial, poderá finalmente produzir o
abastecimento da própria população mundial.
Mas enquanto a produção mundial estiver subordinada aos interesses lucrativos do capital
financeiro internacional, enquanto o proletariado mundial, o produtor mundial, apenas
observa silenciosamente como o capitalismo mundial destrói tudo e todos, as necessidades
da população mundial de bens materiais vitais não podem ser satisfeitas pelos próprios
produtores reais.
E aqui mesmo é mostrado o enorme papel da ideia da revolução mundial socialista, a
centralização das instituições recém-criadas do proletariado mundial, o seu novo poder
político, que é chamado a eliminar finalmente pela força as velhas relações de produção do
imperialismo mundial, a fim de pôr fim à miséria e à miséria no mundo.
E a engenhosa formulação desta ideia revolucionária encontra-se no "Prefácio" de Marx ao
seu famoso livro "Na Critica da Politica Económica", que ele escreveu em 1859:
“Numa determinada fase do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da
sociedade entram em conflito com as relações de produção existentes ou, para utilizar um
termo jurídico, com as relações de propriedade dentro das quais se têm movido
anteriormente. A partir das formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas
condições transformam-se em grilhões das mesmas. Entra então uma época de revolução
social. Com a alteração da base económica, toda a enorme superestrutura está a circular
mais lenta ou mais rapidamente. (...) Uma formação da sociedade nunca deixa de existir
antes do desenvolvimento de todas as forças produtivas para as quais está preparada, e as
novas relações de produção, mais elevadas, nunca tomam o seu lugar antes de as
condições materiais de existência destas terem sido criadas no seio da própria velha
sociedade. Por isso, a humanidade estabelece sempre "apenas tarefas" [e assim também a
tarefa de realizar a revolução mundial socialista armada]. Sempre se descobrirá que a tarefa
em si só tem origem onde as condições materiais para a sua solução já estão presentes ou
pelo menos no processo de se tornar" [e as condições materiais da revolução socialista
mundial já estão presentes].
E Estaline desenvolveu-se a partir disto na sua escrita: "Sobre o Materialismo Dialético e
Histórico. Com base no conflito entre as novas forças produtivas e as velhas relações de
produção, com base nas novas necessidades económicas da sociedade, nascem novas
ideias sociais, as novas ideias organizam e mobilizam as massas, as massas unem-se num
novo exército político, criam um novo poder revolucionário e utilizam-no para eliminar
violentamente as velhas condições no campo das relações de produção e para criar e
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ancorar novas condições. O processo elementar de desenvolvimento dá lugar à actividade
consciente das pessoas, ao desenvolvimento pacífico de convulsões violentas, à evolução
da revolução" (Stalin, Geschichte der KPdSU [B], página 164).
Se - para usar as palavras de Karl Marx - a violência internacional da revolução socialista é o
obstetra do imperialismo mundial, que está grávido do socialismo mundial, então o
proletariado mundial, enquanto classe armada internacional, abole à força as velhas
relações de produção do imperialismo mundial. O proletariado deve centralizar a sua arma
na dominação política do mundo, antes de poder arrancar gradualmente todo o capital
mundial à burguesia mundial, deve centralizar todos os meios de produção nas mãos do seu
Estado mundial, a fim de aumentar assim as forças produtivas totais do mundo, tal como
planeado e o mais rapidamente possível. O proletariado mundial necessita não só da
centralização da economia mundial, que o capitalismo deixou para trás com a globalização,
mas também da construção da sua própria economia planificada socialista mundial para
organizar a produção mundial de modo a satisfazer as necessidades da população mundial.
Se esta centralização for bem-sucedida, então o proletariado mundial poderá conquistar
cada vez mais aliados no mundo e expandir a sua base revolucionária mundial. A revolução
mundial só pode desenvolver todo o seu poder se partir do seu centro e se espalhar a partir
daí por todo o globo (não confundir com a teoria anti-marxista-leninista da "exportação da
revolução"!).
"Do lado oposto ao capital, do lado do trabalho, a situação material deteriorou-se
rapidamente durante a globalização, não só dos trabalhadores empregados unidos na
produção mundial, mas sobretudo dos desempregados, que, em resultado de uma
concorrência mundial ruinosa, incharam para um gigantesco exército de reserva mundial de
dimensão sem precedentes. Cresceu assim até se tornar a maior e mais importante reserva
do exército proletário mundial e está a ser lançada com todas as suas forças para a batalha
mundial entre o trabalho e o capital. Quanto mais miserável se torna a situação do exército
de reserva do proletariado mundial, mais profunda se torna a situação miserável e a
qualidade do trabalho dos trabalhadores empregados que permanecem na produção
mundial. A primeira conclusão a tirar daqui é: o aprofundamento da crise revolucionária nos
países capitalistas, a acumulação de combustível na frente interna, a frente proletária nos
"países-mãe"". (Stalin, Volume 6, página 83).
Se conseguirmos estrategicamente a vitória da revolução proletária mundial com a frente
unida dos trabalhadores e desempregados e conduzirmos este enorme exército
internacional de reserva de desempregados de volta ao processo produtivo mundial através
de esforços inéditos de eliminação da propriedade privada mundial - ou seja, de reativação
do exército de reserva -, então conseguiremos alcançar a vitória da revolução proletária
mundial, então a ditadura mundial da classe trabalhadora está de pernas firmes, a população
mundial pode ser adequadamente abastecida pela primeira vez na sua história e depois a
economia da burguesia mundial, na qual se baseou o seu governo, jogou para sempre!
Segundo princípio orientador:
O sistema mundial de escravatura financeira e exploração colonial, a guerra pelo lucro
máximo, transformou a competição pelas matérias-primas e mercados de venda numa
corrida autodestrutiva, uma guerra internacional sem esperança para as "esferas de
influência" das grandes potências imperialistas e suas alianças, resultando na maior crise
económica mundial da história da humanidade, que se está a aprofundar cada vez mais. Esta
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crise económica mundial está a quebrar os elos da cadeia económica mundial unificada e a
levar as economias nacionais individuais e os territórios nacionais à ruína, subjugando
todos os aparelhos estatais do mundo a monopólios mundiais.
Em consequência, a crise económica mundial está também a minar a população mundial,
que está dividida em dois campos, o punhado de "grandes potências" ricas e o "resto" do
mundo, ou seja, a esmagadora maioria esmagadora. Porque: a crise económica mundial
destrói a existência física dos povos colonizados já em tempos de paz, condena-os à
exaustão total, à fome, à doença e à morte através de uma exploração escandalosamente
intensificada. E, portanto, a maioria da população mundial é obrigada a levantar-se contra o
punhado de governantes mundiais "civilizados" para se livrar do jugo imperialista do
mundo. "Isto leva à segunda conclusão: o aprofundamento da crise revolucionária nos
países coloniais, o crescimento dos elementos de indignação contra o imperialismo na
frente externa, colonial" (Estaline, ibid., página 84). Se a revolução socialista mundial
conseguir integrar todos os povos oprimidos e explorados pelo imperialismo mundial na luta
anti-imperialista, então o sistema colonial, do qual se alimenta o domínio do imperialismo
mundial, terá funcionado para sempre.

Terceiro princípio orientador:
A terceira frente da revolução proletária mundial é formada entre os próprios imperialistas. O
desequilíbrio do processo moribundo dos países imperialistas está a conduzi-los uns contra
os outros para a crise económica mundial e para as guerras imperialistas, a fim de expulsar
uns dos outros as partes do mundo ganhas e de restabelecer o "equilíbrio" perturbado pela
crise, redistribuindo o espólio. De acordo com a teoria do "ultra-imperialismo" de Kautsky, a
luta do capital financeiro nacional entre si seria substituída pela exploração conjunta do
mundo pelo capital financeiro aliado internacional. Kautsky era de opinião que os magnatas
do capital à escala mundial se uniriam num único trust mundial, que depois substituiria a
concorrência e a luta do capital financeiro estatal pela associação internacional do capital
financeiro. Com a sua teoria do "Ultra-imperialismo pacífico", de uma transição pacífica do
imperialismo para o socialismo, Kautsky sonhava que já não era necessária uma revolução
socialista mundial, que o desenvolvimento da globalização tornaria automaticamente
supérflua a revolução.
No entanto, a globalização mostra-nos que o capital financeiro internacional está a cavar a
sua própria sepultura a fundo, que o capital internacional está a destruir o velho quadro dos
Estados-nação ao monopolizá-los, que não pode eliminar as desigualdades no
desenvolvimento do imperialismo nos diferentes países, mas, pelo contrário, torna-o muito
mais instável, conduz as contradições entre capital e trabalho a um surto revolucionário e,
assim, inevitavelmente aproxima ainda mais a revolução socialista mundial, e torna ainda
mais fácil, quando as forças produtivas mundiais assumem um grau de socialização
socialista, que explodam ainda mais as relações de produção, porque o mundo está agora
apenas nas mãos do clã de uns poucos ricos. A globalização do capital financeiro globaliza
a revolução mundial do trabalho, que passará natural e inevitavelmente pelas fases de
formas germinais relativamente fracas. Lenin respondeu a esta questão:
"Não há dúvida de que o desenvolvimento avança na direção de um único “trust” mundial
que devora todas as empresas e todos os Estados sem exceção". Mas esta evolução ocorre
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em tais circunstâncias, a tal ritmo, sob tais contradições, conflitos e choques - não só
económicos, mas também políticos, nacionais, etc. É nossa convicção que "antes de haver
um único trust mundial, uma unificação mundial 'ultra-imperialista' do capital financeiro
nacional, o imperialismo deve irromper inevitavelmente, que o capitalismo se transformará
no seu oposto" (Lenine, volume 22, página 106).
A globalização do capital financeiro internacional cria todas as condições objetivas para a
realização do socialismo mundial, iniciando assim diretamente o socialismo mundial - mas
não automaticamente, não pacificamente, mas pela via armada da revolução socialista
mundial, pela via da guerra civil internacional, que inevitavelmente surge das guerras
imperialistas, e que leva ao esmagamento total do imperialismo mundial e do seu domínio
político. As contradições imanentes ao imperialismo aceleram este processo revolucionário
mundial e devem, portanto, ser exploradas. "Grandes tubarões lutam uns contra os outros
para devorar estranhas "pátrias". (...) A época do imperialismo capitalista é a do capitalismo
maduro e sobre amadurecido, que está à beira do colapso, que está maduro para dar lugar
ao socialismo" (Lenin, Volume 22, página 108).
"Tudo isto conduz ao reforço da terceira frente, a frente inter-capitalista, que enfraquece o
imperialismo e facilita a unificação das duas primeiras frentes, a frente revolucionáriaproletária e a frente do movimento de libertação colonial, contra o imperialismo. Isto leva à
terceira conclusão: a inevitabilidade das guerras sob o imperialismo e a inevitabilidade da
coligação entre a revolução proletária na Europa e a revolução colonial no Leste para formar
uma frente mundial unida de revolução contra a frente mundial do imperialismo" (Estaline,
Volume 6, página 84). Assim, a fim de estabelecer o socialismo mundial, o enfraquecimento
dos imperialistas como terceira frente deve ser explorada pela primeira e a segunda frente
comum. Assim, a fim de eliminar a inevitabilidade das guerras imperialistas antes da sua
eclosão, as três frentes devem trabalhar em conjunto para permitir que a revolução
proletária mundial destrua o imperialismo mundial e - se isso não for bem-sucedido - a
primeira e a segunda frente juntas não podem impedir a guerra imperialista. Explorando a
terceira frente, então deve ser transformada na guerra civil internacional, com o objetivo do
socialismo, porque "fora do socialismo não há salvação para a humanidade das guerras, da
fome, da queda de mais milhões e, no entanto, de milhões de pessoas" (Lenine, Volume 24
página 19).
Lenine combina todas estas conclusões na conclusão geral: "O imperialismo é a véspera da
revolução socialista". (Estaline, ibid., página 84).
É esta a situação internacional em que ainda nos encontramos atualmente, em breve,
durante quase 100 anos, na véspera da guerra. Os países imperialistas não vão
"amadurecer" para o socialismo uniformemente, não vão deitar-se de braços cruzados para
morrer calmamente, mas o seu processo de morte vai ser remexido por uma "luta pela
sobrevivência" brutal e implacável de um país imperialista contra outro, ou as alianças
concorrentes vão colidir entre si na luta pela manutenção ou conquista do domínio mundial.
Nesta luta pela sobrevivência, uma cairá por terra mais cedo e a outra mais tarde, e assim o
proletariado de um país poderá subir ao nível de uma revolução proletária mais cedo e o
proletariado do outro mais tarde. Não é onde a luta imperialista pela sobrevivência é ganha,
mas sim onde será perdida, que a revolução proletária pode ganhar e, por conseguinte, o
socialismo tem mais probabilidades de ser reconquistado. Por conseguinte, a nossa
estratégia e tática revolucionária mundial visa basicamente dirigir o principal golpe dos
proletários de todos os países para esse país imperialista moribundo, que é o primeiro a
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perder na luta pela vida e pela morte contra os seus opositores e foi empurrado para o fim da
cadeia imperialista pela sua capitulação. Nas suas últimas convulsões, a burguesia deste
país sobrecarregará brutalmente os instrumentos de exploração e opressão, assumindo
assim a situação revolucionária com a qual deixará de ter força para lidar.
Contra este elo imperialista mais fraco, o principal golpe deve vir ao mesmo tempo dos
países coloniais e dependentes, especialmente daqueles onde o movimento revolucionário
de libertação nacional se está a desenvolver mais rápida e fortemente - e estes são
normalmente os que foram mais explorados e oprimidos pelo "perdedor" imperialista. O
interior colonial do país que foi o primeiro a desmoronar-se devido à crise económica
mundial tem, portanto, de ser cortado à força, a fim de afastar a última muleta da pessoa
espantosa. Esta é também a sugestão para o ataque de todos os outros países coloniais e
dependentes.
Desta forma, a frente interna do proletariado no país do "perdedor" pela realização vitoriosa
da sua revolução socialista recebe do exterior tanto o apoio ativo dos proletários dos outros
países imperialistas como dos países coloniais e dependentes. Na concentração e
centralização destas três frentes no país com a situação revolucionária está também a chave
do golpe principal contra o próximo "perdedor", etc., etc., até que o proletariado mundial
coroa finalmente a sua ditadura mundial ao fazer explodir o último elo da cadeia imperialista.
Onde está o elo mais fraco da cadeia e onde não se pode prever com certeza neste
momento, porque depende do fator subjetivo, nomeadamente se o proletariado do país em
questão dispõe dos instrumentos necessários para decidir realmente por si próprio a
revolução socialista. Depende também do exército do proletariado mundial até que ponto
pode dar apoio externo suficiente à sua secção no país onde a revolução socialista irrompe
pela primeira vez, e depende também do estado dos exércitos do movimento de libertação
nacional, que intervêm na batalha do seu lado.
Mas, acima de tudo, a contra-revolução internacional tentará antes salvar o seu "perdedor"
do que sacrificá-lo aos seus inimigos, o proletariado, porque um proletariado no poder pode
tornar-se um sério perigo para todos os países imperialistas, incluindo os "vencedores" e,
finalmente, para todo o sistema imperialista mundial. No seu percurso de descida, as
contradições inter-imperialistas produziram as guerras mundiais. Mesmo agora, o perigo de
uma terceira guerra mundial é enorme. Com as suas guerras, o imperialismo mundial não
desistiu da sua existência até hoje, embora tenham causado revoluções, mas a cada nova
guerra contra o socialismo ou contra a sua reconquista, o capitalismo põe cada vez um
pouco mais em risco a sua existência.
No final, o capitalismo acabará inevitavelmente por sucumbir ao socialismo, e quanto mais
selvagem for, mais depressa o fará. O imperialismo mundial hoje se assemelha a uma besta,
jogando e se tornando louca em sua agonia de morte, ameaçando arrastar tudo com ele para
o abismo, convulsionando até que sua última contração termine seu reinado para sempre.
"Uma vitória da revolução na Alemanha significa garantir a vitória da revolução à escala
internacional", disse Estaline há 80 anos, um ano após a Revolução de Hamburgo (Estaline,
Volume 6, página 238). Será esta declaração ainda hoje relevante? Porque não? Em todo o
caso, vale a pena pensar seriamente nisto, por uma vez. Assim, tomemos a Alemanha como
apenas uma possibilidade entre muitos outros países possíveis - sem transferir cega e
dogmaticamente a citação de Estaline para a situação atual. O imperialismo alemão, que se
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expandiu para Leste e Oeste com a sua segunda guerra mundial de assalto ao espaço,
sugou praticamente o Leste e o Oeste para dentro de si próprio como um vácuo imperialista
após a guerra perdida.
Não é, portanto, por acaso que foi em solo alemão que as pontas de lança das duas
superpotências se encontraram durante a Guerra Fria e reforçaram mutuamente o poder uma
da outra. Seguindo a lei da unidade e a luta dos opostos, foi dada ao proletariado na
Alemanha a oportunidade de se transformar de um cadinho de conflitos de interesses
imperialistas mundiais para um cadinho do proletariado mundial unido - especialmente
alimentado pelo Oriente e pelo Ocidente - e de se tornar a ponta de lança do exército
proletário mundial, que pode fazer a sua marcha triunfal em todo o mundo através de uma
Europa socialista conquistada.
A Alemanha imperialista reunificada reforçou enormemente a sua posição contra os outros
países imperialistas. O velho revanchismo é fortemente pronunciado e está a recuperar
militarmente [capital alemã, matança de dinheiro alemão em todo o mundo, reorganização da
Bundeswehr no conflito entre um exército imperialista independente de conquista ou tropas
auxiliares americanas!] Os EUA estão a bater cada vez mais alto às portas do poder
hegemónico e, por conseguinte, são um rival muito sério dos EUA, que estão em funções
desde duas guerras mundiais. Os EUA aprenderam certamente com as suas derrotas em
duas guerras mundiais e estão agora habilmente táticos com outras grandes potências,
tentando, desta forma, tirar o mais possível do bolso o seu próprio bastão. Contudo, os EUA
estão envolvidos em profundas contradições devido à sua vantajosa supremacia e oferecem
a todo o mundo o alvo do principal inimigo, em cuja sombra a Alemanha imperialista se
tornou cada vez mais forte. Esta era a linha tática que era perdedora para o imperialismo
alemão da Segunda Guerra Mundial.
Tendo em conta o passado recente, não restam dúvidas de que os EUA não se mostram
reticentes em relação à Alemanha e não hesitarão em agir assim que os seus interesses
forem violados. Aqueles que não pegam em armas incondicionalmente para apoiar os
ataques da guerra anglo-americana de roubo são rapidamente descartados pela
superpotência nº 1 como "covardes". Por conseguinte, a Alemanha é um dos primeiros na
lista de concorrentes a serem eliminados dos EUA. No passado, as potências vencedoras
roubaram à Alemanha muito dinheiro e nem todos vão querer apostar no novo cavalo - o
"eterno perdedor". O cacete está com o cão. Fraqueza do concorrente significa
fortalecimento próprio, e a camisa está mais próxima de todos do que as calças.
Assumamos, pois, que a pressão sobre a Alemanha aumenta e que a Alemanha - como
tantas vezes acontece - é de novo forçada a desempenhar um papel de perdedor, com ou
sem guerra. Isto faria com que a Alemanha, já cronicamente a trabalhar na sua crise mais
profunda, fosse predestinada como candidata ao elo mais fraco da cadeia imperialista, que
está a ser empurrada do Ocidente para o Oriente.
Os revolucionários chauvinistas de todos os países imperialistas querem a revolução para a
vitória sobre todos os outros países imperialistas que tentam dominar o seu próprio país
(especialmente sobre o maior e mais perigoso concorrente). Os internacionalistas
proletários querem a revolução a fim de facilitar o derrube dos imperialistas de todos os
outros países pela revolução socialista mundial com o derrube do seu próprio imperialismo.
É uma mentira quando se afirma que o derrube do imperialismo alemão contribuiria para o
reforço do imperialismo americano, o reforço das outras "grandes" potências imperialistas,
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a eclosão de uma guerra reacionária, etc., etc. Não é tarefa do proletariado mundial
assegurar o "equilíbrio" internacional da ordem imperialista mundial. É tarefa do proletariado
mundial tirar partido do desequilíbrio, dos conflitos e das dificuldades dos imperialistas,
acelerar o seu processo de desintegração, enfraquecer as alianças imperialistas, colocar o
imperialismo mundial em dificuldades, a fim de o derrubar ainda melhor.
O principal inimigo do proletariado de uma grande potência imperialista não é qualquer outra
grande potência imperialista, mas é sempre sua, embora a sua própria grande potência,
através da sua aliança com outras grandes potências, não esteja, naturalmente, isolada do
seu próprio proletariado, mas no caso do perigo iminente de uma revolução socialista, o
mais provável é encontrar apoio do exterior, pelo que esse mesmo proletariado será
obrigado a obter também apoio internacional, por exemplo, através da revolução socialista
dos proletários das "grandes" potências, que se apressarão a ajudar essas "grandes"
potências para ajudar o seu "parceiro a sair do engarrafamento". A ideia da luta de classes
armada internacional baseia-se na revolta no interior dos exércitos beligerantes, ou seja, na
ideia da guerra civil internacional. Sobre esta ideia assentam a estratégia e táticas
centralistas da revolução mundial socialista.
As dificuldades da superpotência não são necessariamente e automaticamente vantajosas
para os proletários se os outros imperialistas se puderem fortalecer através deles. O
proletariado mundial deve liderar uma luta unida contra ele, deve transformar a fraqueza de
um único país imperialista no enfraquecimento de todo o imperialismo mundial e vice-versa.
A confraternização mundial dos trabalhadores e a revolução internacional do proletariado, o
despertar do espírito revolucionário nas massas do proletariado internacional - aí reside a
única salvação!
Quem defende o imperialismo individual contra as outras "grandes" potências imperialistas,
defende o imperialismo como um todo e prejudica a revolução socialista mundial como um
todo. Cada enfraquecimento do imperialismo mundial, cada enfraquecimento de um dos
seus elos de cadeia, especialmente o enfraquecimento do seu elo mais fraco, aproxima um
pouco mais o proletariado mundial da vitória da sua revolução socialista mundial.
O povo alemão viveu duas guerras mundiais devastadoras e, por isso, psicologicamente,
não se deve entusiasmar nem com uma guerra de roubos jingoísta dos EUA nem com uma
guerra de roubos de qualquer outro imperialista, nem sequer com a guerra dos imperialistas
no seu próprio país. Quem aproxima o povo alemão da guerra aproxima-o inevitavelmente da
greve maciça contra a guerra, aproxima-o um pouco mais da revolução e afasta-o um pouco
do papel de lacaio em direção à burguesia nacional e internacional.
Esta é uma grande vantagem para o proletariado alemão. Um proletariado que luta num país
imperialista onde a burguesia é relegada à força para o seu lugar de perdedores - que se
veem forçados a afirmar-se internacionalmente numa luta competitiva, desgastando grandes
forças e sacrifícios no processo - pode tirar melhor partido deste enfraquecimento para a
sua revolução socialista do que qualquer outro proletariado em qualquer outro país
imperialista. Pode tirar mais força da sua reunificação nacional do que a burguesia alemã,
que foi forçada a entrar em barreiras internacionais sempre que se tornou demasiado forte a
nível nacional.
Se agora virarmos também o olhar do proletariado alemão para Leste e invertermos e
trocarmos o papel da revolução alemã nessa altura para assegurar a Revolução de Outubro
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e, consequentemente, a revolução mundial, então o proletariado alemão teria um papel
internacional fundamental a desempenhar para ajudar o proletariado russo, que hoje sofre
muito, a reconquistar o seu socialismo e, assim, a restaurar a velha e forte posição de
partida germano-russa da Aliança para a Revolução Mundial - só que ao contrário, ou seja, a
conclusão inversa. O proletariado russo teria hoje no proletariado alemão um aliado fiável
para se proteger melhor contra o principal inimigo imperialista, os EUA, e também contra o
velho revanchismo alemão. Aliado ao proletariado russo, o proletariado alemão poderia
também proteger melhor a sua própria revolução socialista contra a contra-revolução
internacional do Ocidente, pois é menos a temer do Oriente, reforçando o proletariado russo.
Tudo isto facilitaria a revolução socialista em toda a Europa, o que constituiria um grande
passo no caminho para a vitória da revolução mundial. Não pode estar em causa a
exportação da revolução alemã ou a sua preferência auto-fabricada, porque as condições
para a revolução socialista estão maduras em todos os países europeus, num país mais
maduro do que nos outros, e a reconquista do socialismo na Rússia está demasiado
madura. Os proletários, porém, devem recordar e ativar as suas antigas tradições,
especialmente as tradições revolucionárias do proletariado alemão e russo.
A sua cisão, a extinção da centelha da Revolução de Outubro, salvou o imperialismo mundial
nessa altura. A conclusão da sua unificação, a unificação revolucionária do proletariado
ocidental e oriental, irá quebrar o pescoço do imperialismo mundial. É por isso que o
principal golpe deve vir do centro da Europa. E é precisamente por isso que a citação de
Estaline ainda tem significado, mesmo nas condições da perda do centro mundial soviético,
mas por isso mesmo, não tanto menos, mas tanto mais.
O proletariado alemão trabalha e vive no centro da Europa, tem, tal como os outros
proletários da Europa, uma grande experiência na luta de classes. É, portanto, um pilar fiável
do movimento laboral europeu. Se os trabalhadores europeus se tivessem unido à arma em
defesa da república burguesa, também se uniriam em apoio da luta pela revolução socialista
em todos os países europeus em muito maior número - ou seja, em massa - e passariam
juntos por esta luta internacionalista, mesmo numa guerra civil prolongada, porque todos os
proletários sabem que a reconquista do socialismo - independentemente do país - é também
uma grande força para a luta pela revolução socialista no seu próprio país, que os
proletários dos outros países se apressarão certamente a ajudar da mesma forma. Num país
europeu com uma localização central como a Alemanha, o internacionalismo proletário pode
desenvolver-se de forma ótima, pode expandir-se a partir daí para todos os países, a fim de
se construir de antemão, de todos os lados, num centro de poder forte.
Mesmo as principais reservas - por exemplo, os enormes exércitos europeus de exércitos de
camponeses desempregados e empobrecidos europeus poderiam rapidamente chegar ao
principal centro revolucionário do Leste e do Oeste, do Sul e do Norte e ser lançados no
campo de batalha da futura Europa socialista comum. Mas o proletariado alemão não só
ganhou simpatias entre os proletários dos países capitalistas também fora da Europa, como
tem muitos amigos entre os países coloniais e dependentes. Pode unir os povos do
Ocidente com os povos do Oriente numa luta comum e tornar-se assim o centro
revolucionário do mundo, que chega imediatamente aos continentes mais distantes, virando
assim todo o interior do imperialismo mundial de pernas para o ar e crescendo para o apoio
do proletariado mundial.
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Pela primeira vez na sua história, o proletariado alemão foi capaz de se saciar durante as
curtas pausas de paz entre as muitas guerras e recuperar as suas forças, especialmente
depois da opressão e exploração fascista assassina. As superpotências consideraram a
Alemanha como a sua figura de proa e empurraram-na para um lugar significativo na
produção e no comércio mundiais. Mas foi também a fronteira mais neuralgicamente
concentrada e, portanto, mais incendiária da sua esfera de poder, fazendo da Alemanha não
só o maior depósito móvel de armas do mundo, mas também o centro do maior campo
militar da história da humanidade, o que não só aumentou o perigo de guerra, mas também
de onde começaram e acabaram os transportes de guerra das superpotências em muitas
partes do mundo - como agora no Próximo e Médio Oriente. A Alemanha foi utilizada como o
centro das superpotências. Isto deu origem ao movimento de paz, para que se
desenvolvesse na Alemanha um forte centro de paz, que o proletariado alemão pudesse
utilizar para reunir as suas forças a fim de poder liderar a sua guerra de classes agora
reforçada, depois de as tropas de ocupação se terem retirado de todo o país e continuarem a
recuar em benefício do proletariado alemão. Além disso, ultrapassou a sua divisão nacional,
o que lhe conferiu ainda mais força.
Após a Segunda Guerra Mundial, o proletariado alemão adquiriu reconhecidamente uma
espessa e parasitária aristocracia operária, que não só lhe impôs um focinho com décadas
de existência e rebocou os miolos do proletariado com a pequena intelligentsia burguesa em
aliança, mas que também fez as suas travessuras em todo o mundo com a sua supremacia
internacional nos sindicatos imperialistas e continuou a traição da Segunda Internacional.
Se o proletariado alemão for capaz de lidar com o sindicato imperialista, que se transformou
agora numa podridão parasitária, isso enfraquecerá a federação sindical imperialista
europeia, facilitando assim a libertação dos proletários de todos os outros países da sua
própria aristocracia de classe trabalhadora.
O proletariado alemão tornou-se bastante manso em tempo de paz, mas é suficientemente
forte em tempos de teste para lidar com este problema e sacudir casualmente o bando da
união imperialista para construir as suas próprias organizações revolucionárias de luta. O
proletariado alemão recuperou das suas dificuldades históricas, tornou-se um pouco lento
no passado [mas não deve ser comparado com a burguesia alemã podre, decadente,
parasitária, cobarde e miserável! Por conseguinte, não terá de aceitar o caminho do seu
rápido empobrecimento atual sem resistência e será capaz de mobilizar rapidamente a sua
força real, tendo assim boas condições de partida para iniciar uma guerra de classes e levála a um fim vitorioso. Este proletariado sempre sangrou muito em numerosas guerras e
guerras civis, mas sempre foi rápido a recuperar. Não será capaz de se ajudar tão facilmente
a sair do declínio social, mas aliar-se-á aos pequenos agricultores que não têm outra
alternativa. O proletariado alemão também tem boas hipóteses de conquistar os soldados
que não querem ser atrelados às carroças imperialistas de novo para tirar o carvão do fogo
para outros numa nova guerra de roubo. O capital financeiro internacional não pode
comandar as tropas alemãs como o faz as tropas de outros países, muito menos a burguesia
alemã no centro da publicidade mundial através de toda a sua culpa histórica de guerra até à
data]. Uma vez que o proletariado alemão tenha nas suas mãos a produção de guerra alemã,
tem uma base sólida para defender o seu poder a nível externo e interno e para conduzir a
sua guerra à vitória.
Após a Primeira Guerra Mundial, o proletariado alemão sofreu uma pesada derrota [e,
consequentemente, o seu posterior massacre pelo fascismo, porque a Alemanha seria a
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próxima na linha da revolução mundial]; após a Segunda Guerra Mundial, o proletariado
alemão sofreu novamente outra pesada derrota, sendo dividido em dois Estados e enganado
pelo seu merecido socialismo pelos sociais fascistas, mas em troca foi ricamente
recompensado com dinheiro de aprendizagem "ganho duramente". Com os seus dois
proxenetas burgueses alemães na Alemanha Oriental e Ocidental, as duas superpotências
violaram o proletariado alemão simultaneamente de frente e de costas através da divisão
social e nacional, onde o Comintern (EH) foi fundado.
O que isto significa não tem primeiro de ser explicado ao proletariado alemão, ele próprio o
perceberá a partir do seu desenvolvimento histórico. O proletariado alemão pode olhar para
trás e ver uma história gloriosa e militante e é bastante capaz de transformar as suas
derrotas em vitórias. Os exércitos derrotados lutam bem, disse Engels uma vez. Mas isto
também exige uma liderança forte, e o proletariado alemão ainda não criou essa liderança
para merecer um papel-chave a nível internacional.
No entanto, no cômputo geral, não há más hipóteses, pelo menos não piores do que a
situação em todos os outros países capitalistas. Os proletários de todos os países unem-se
e através da sua unificação, os proletários de todos os países capitalistas têm hoje uma boa
oportunidade para a revolução socialista vitoriosa - este amadurecimento da revolução em
cada um dos países como um todo é o mais favorável até agora.
Esta foi apenas uma experiência de reflexão sobre como isso poderia acontecer, mas ainda
não podemos fazer previsões sobre isso. Pode torcer e virar como quiser: de qualquer
maneira, pode começar em quase qualquer outro lugar do mundo. Não sabemos por onde
começar primeiro, mas o facto de começar de todo é, por assim dizer, o efeito secundário da
globalização. Não só o mundo inteiro se aproximou, como também as revoluções socialistas
se aproximaram. As condições objetivas estão maduras e a revolução do mundo proletário
está a experimentar o seu renascimento, como o camarada Enver Hoxha afirmou, com razão.
Tal como no exemplo alemão, os proletários de cada país devem lidar de forma
independente com a melhor estratégia e tática possíveis de guerra revolucionária mundial e
com a forma como podem abordar a questão a partir da sua situação e condições. Todas
estas opiniões devem fundir-se numa estratégia e tática comuns da revolução mundial
proletária, a fim de serem postas em prática e depois unidas. O exemplo alemão deveria
inspirar precisamente esta sondagem conjunta das possibilidades que as principais forças
da revolução mundial proletária, os proletários de todos os países, têm através da sua
unificação.
Lenin explicou como a própria contra-revolução internacional contribui para transformar a
revolução de um país na revolução mundial:
"O Governo russo pede às tropas estrangeiras que ajudem o povo russo (...) Que os
trabalhadores e os camponeses saibam que o Governo está a trair a pátria para garantir o
domínio de um bando de heróis de progromos. Sempre foi, e sempre será. A história ensina
que as classes dominantes sempre sacrificaram tudo, mas também tudo - religião, liberdade
e pátria - quando se trata de derrotar o movimento revolucionário das classes oprimidas. (...)
Mas os trabalhadores e os agricultores não precisam de temer tal passo. O Governo da
Rússia tem uma reserva internacional, nomeadamente os governos reacionários da
Alemanha, da Áustria e de outros países. Mas também nós temos uma poderosa reserva
revolucionária internacional, nomeadamente o proletariado socialista da Europa, organizado
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num partido de três milhões na Alemanha e partidos fortes em todos os países europeus.
Saudamos o facto de o nosso governo ter apelado à reserva internacional de reação: em
primeiro lugar, isso abrirá os olhos até aos mais ignorantes da Rússia e prestar-nos-á o
melhor serviço para destruir a fé na monarquia e, em segundo lugar, alargará melhor do que
tudo a base e o alcance da revolução russa, transformando-a numa revolução mundial. Muito
bem, cavalheiros Trepov! Atire! Chame regimentos austríacos e alemães contra os
agricultores e trabalhadores russos! Somos a favor da expansão da luta, somos a favor da
revolução internacional!" (Lenine, volume 11, página 93).
Nenhum exército no mundo pode vencer sem um interior sólido. Com isto, naturalmente, só
compreendemos a vitória permanente e firme.
Cheguemos ao significado revolucionário da retaguarda:
"O interior é de importância primordial para a frente, porque é do interior, e apenas do
interior, que a frente é alimentada com provisões e material, bem como com pessoas, ou
seja, lutadores, humores e ideias. Um interior vacilante, e ainda mais um interior inimigo,
transforma inevitavelmente o melhor e mais coeso exército numa massa vacilante sem
coesão" (Estaline, Volume 4, página 285).
E o interior da revolução mundial?
As forças da revolução mundial já possuem potencialmente um interior grande e confiável,
realmente distribuído por todo o mundo, a saber, o imenso interior que o imperialismo global
está explorando e suprimindo hoje com sua globalização - entre a multidão de colónias
nacionais individuais está uma colónia mundial única de capital globalizado mundial. As
forças da revolução mundial já potencialmente têm um grande interior confiável, na verdade
distribuído por todo o globo, ou seja, aquele enorme sertão que o imperialismo mundial com
sua globalização está explorando e oprimindo hoje - a multidão de colônias nacionais
individuais tornou-se uma única colônia mundial de capital mundial globalizada. É, portanto,
muito mais confiável em termos globais do que o interior da contra-revolução, porque no
curso da crise do capitalismo, a contra-revolução tem atraído cada vez mais povos para os
conflitos, tem-se assim "involuntariamente" assegurado o alargamento do interior do
inimigo na mesma medida que também garante que ele se priva de seu próprio território
interior por território em todos os continentes. Quanto mais as forças inimigas de classe
(tem que forçar) seu interior a fazer sacrifícios cada vez maiores para as guerras de roubo,
mais a hinterlândia é escravizada, privada de seus direitos democráticos e explorado, menos
o sertão estará preparado para apoiar o inimigo, mais ele vai fermentar, haverá resistência e
lutas partidárias, a ligação entre a frente e o interior vai vacilar e finalmente entrar em
colapso. Se a hinterlândia se transformar em uma nova frente da luta de classes, isso vai
minar os pilares básicos da frente. É o próprio imperialismo mundial que está fazendo com
que os povos concordem mais rapidamente em se livrar do jugo imperialista comum e mais
dispostos do que nunca a apoiar a luta do proletariado mundial por sua revolução socialista.
O interior da revolução mundial é, portanto, maior e mais forte do que qualquer hinterlândia
que já existiu na história mundial.
A causa da falta de fiabilidade das tropas contra-revolucionárias do interior tem uma forte
componente social. Assim, é um facto que o recrutamento de tropas do interior é diferente
em composição social da das tropas dos EUA em alto comando. Na medida em que as
tropas dos EUA são forçadas a recrutar e destacar auxiliares de outros países,
345

especialmente de países cruelmente explorados e oprimidos pelo imperialismo - e com a
pressão necessária (pois nenhum país deixa voluntariamente as suas tropas sangrar até à
morte para os grandes ladrões estrangeiros!) - , na medida em que a composição social da
contra-revolução muda a favor da revolução mundial. Os irmãos não matarão irmãos, mas
como a palavra implica - confraternizar contra o inimigo de classe comum. Influenciar
ativamente a confraternização na frente é uma tarefa importante da nossa agitação
internacional de guerra entre os soldados, bem como a confraternização na retaguarda. Não
é apenas perigoso para a contra-revolução internacional colocar os povos da Europa uns
sobre os outros (os povos europeus não estarão preparados para o fazer tão facilmente
devido às suas dolorosas experiências históricas, eles resistiriam!), ou criar uma frente entre
os EUA e a Europa, uma frente entre o Oriente e o Ocidente, uma frente dentro dos
continentes e uma frente entre os continentes. Hoje, já não estamos a lidar com uma guerra
clássica de duas frentes, mas sim com uma frente globalizada que cria uma área de fricção
muito maior. É especialmente perigoso para a contra-revolução internacional se uma frente
internacional entre ricos e pobres, entre as classes globalmente oprimidas e as classes
globalmente opressoras se desenvolver a partir das guerras imperialistas de roubo, se as
guerras civis que se desenvolvem legalmente a partir das guerras imperialistas se
espalharem para uma guerra civil internacional. Isto irá acelerar o processo de
decomposição nas forças imperialistas internacionais implantadas e em funcionamento,
colocando assim a conquista do poder mundial do proletariado na ordem do dia. Mas é mais
perigoso para as forças norte-americanas quando são forçadas a aumentar as suas tropas
regulares a partir do seu próprio país com as amplas massas do povo americano. Aqui a
frente será desintegrada não de fora mas de dentro, pois a desmoralização, motins, revoltas
e insurreições ocorrerão muito mais rapidamente nas suas próprias fileiras, tornando a
revolução em casa inevitável. E isto terá um efeito devastador sobre as tropas aliadas das
outras grandes potências imperialistas, tornando o processo revolucionário de
desintegração imparável também aí. Este bacilo irá um dia comer toda a contra-revolução
internacional a partir de dentro.
O interior das tropas da revolução mundial crescerá na mesma extensão. Esta é uma
regularidade da guerra internacional de classes. O interior do exército proletário mundial
alimenta a frente vermelha com seus sucos, porque esse exército, um exército de libertação
internacional da classe trabalhadora e de todas as outras classes oprimidas do mundo, tem
a confiança da maioria da população mundial e pode ter seu apoio garantido.
Na medida em que a globalização do capital mundial derruba as barreiras nacionais, também
derruba a influência burguesa do nacionalismo e do social chauvinismo sobre os proletários
de todos os países, a consciência de classe do proletariado mundial desenvolve-se no
espírito do internacionalismo proletário, que assim não só atinge uma fase superior de
desenvolvimento, como é também um pré-requisito para o desenvolvimento da sua
caraterística, o poder de classe unido internacionalmente. A superação das barreiras
nacionais através de todos os continentes dá unidade e unidade à frente do proletariado
mundial, o limitado "sentimento de pátria" nacional torna-se uma força de classe
internacional através do "sentimento de pátria sem limites" de todos os explorados e
oprimidos em todo o globo. Em termos de classe, o interior é diferente em cada país (e ainda
nem sequer pode ser o mesmo!), mas os conflitos de classe que aí existem atingirão uma
força através da fúria da contra-revolução, em que o interior se aproximará da frente, em que
o interior do inimigo poderá ser neutralizado e finalmente transformado no nosso interior,
para depois, infetado pelos centros da revolução, ir para o derrube revolucionário das suas
346

próprias classes exploradoras e opressoras e expulsar os ocupantes internacionais do país
com a ajuda e apoio dos centros mundiais revolucionários. É diferente com as tropas contrarevolucionárias que operam a partir de diferentes partes do mundo em destacamentos
nacionais diferentes sob o comando de unidades de elite imperialistas, especialmente sob o
alto comando dos imperialistas dos EUA - como tropas auxiliares, por assim dizer, que
asseguram a paz e a ordem no interior depois das tropas de elite dos imperialistas terem
deixado este ou aquele país para conquistar o país seguinte. Os imperialistas esperam uma
"pacificação" gradual através da substituição das tropas estrangeiras por tropas
domésticas, mais ou menos auxiliares da burguesia comprador, mas em qualquer caso
mantidas com uma trela mais curta ou mais longa pelos imperialistas e - depois de algum
"espaço para respirar" - por sua vez mesmo disponíveis para as operações predatórias das
tropas imperialistas, porque devem aos imperialistas "alguma gratidão" e um "favor de
retorno". É evidente que estes novos auxiliares dos imperialistas nas novas zonas de guerra
não são bem recebidos pela maioria dos povos que aí vivem, que também se opõem a eles
como "auxiliares de ocupação". Tudo isto conduz inevitavelmente à insegurança das tropas,
conduz inevitavelmente ao abalo da sua firmeza moral, da sua crença na justiça da sua
causa e da sua confiança na vitória, o caráter das suas formações compostas nacionalmente
transforma-se num fator negativo, tanto para as tropas de elite imperialistas como para as
tropas nacionais em casa. E quanto mais profundas forem as suas pressões nos conflitos
internacionais, mais forte será o efeito deste fator negativo - que, naturalmente, só ajuda a
revolução mundial do proletariado do outro lado a romper ainda mais.
Aqui chegamos à questão da área para o ataque principal. Em todas as guerras, e
particularmente na guerra civil internacional, o sucesso, a vitória decisiva geralmente
depende da escolha certa de área para o ataque principal, da escolha certa de área a partir
da qual o golpe principal contra o oponente deve ser liderado e desenvolvido. Se olharmos o
globo e, em seguida, a localização da sede do imperialismo dos EUA e, portanto, o alto
comando militar do imperialismo mundial, notamos imediatamente que ele está no
continente americano - mais precisamente no hemisfério norte [o país conquistado e
roubado pela extinção da população indígena indiana].
Este não é exatamente o centro dos continentes e sim uma posição relativamente
desfavorável para guerras de conquista, mas novamente uma posição favorável para a
defesa, porque há relativamente pouco atrito nas imediações - um fator com o qual a
situação do imperialismo alemão estava particularmente ligada e é. A localização do
principal centro imperialista não é insignificante para a estratégia e tática das forças
revolucionárias mundiais, especialmente para a revolução socialista armada do proletariado
americano e sua contribuição especial para a criação do imperialismo mundial - mas mais
sobre isso mais tarde.
Para penetrar nos países cobiçados de matérias-primas, sem os quais o imperialismo dos
EUA não pode sobreviver, as tropas americanas precisam percorrer longas distâncias. Por
esse motivo, o imperialismo norte-americano estabeleceu bases militares estratégicas em
todo o mundo, que fornecem suprimentos de "casa" durante missões agudas e a partir das
quais as operações são iniciadas. Na guerra aérea, com a qual os ianques geralmente
começam nos centros estrategicamente importantes de seus ataques e depois seguem as
tropas terrestres, que foram bombardeadas para o centro inimigo, a frota aérea dos EUA
preferencialmente partiu da Alemanha, que considerou "confiável". Olhou para "aliados".
Agora, para manter baixos os fatores de incerteza com o rival alemão, eles estão movendo
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bases aéreas menores para o leste, o que também tem as vantagens de se aproximar das
zonas de guerra distantes, por exemplo, no Oriente Médio.
As tropas americanas também têm grandes forças aéreas navais, que não são tão móveis,
mas são adequadas para missões de curto alcance perto da costa. Portanto, não é sem
importância que a estratégia e a tática da revolução mundial tornem a Alemanha, por
exemplo, a base americana mais importante, mais incerta. Se a Alemanha falhar, os
americanos têm um problema. Por essa razão, os marxistas-leninistas alemães devem
intensificar seus esforços para chamar a atenção do proletariado alemão para essas
conexões e concentrar sua luta anti-imperialista contra a base aérea de Frankfurt, apenas
para dar um exemplo claro de como é a ação direcionada das forças revolucionárias em
cada país.
De qualquer forma, você não pode se levantar e acenar com o slogan: o principal inimigo
está em seu próprio país! Enquanto o imperialismo dos EUA está calma e livremente
iniciando seus ataques a partir deste ou daquele país, a fim de manter o mundo firmemente
em suas garras. O Comintern (EH) traça uma linha divisória clara entre as forças
revolucionárias em todos os países e os inimigos da revolução mundial em todos os países.
Os maiores interesses de todo o proletariado mundial são ajudar a revolução mundial a
triunfar sobre o imperialismo mundial.
As revoluções proletárias em todos os países servem a esse propósito. Portanto, é uma
questão de primeiro e acima de tudo reconhecer claramente a diferença da perspetiva da
revolução mundial, mas também a unidade entre o inimigo de classe interno e externo de
cada país, a fim de focalizar o inimigo principal em cada país. Se liderarmos o golpe principal
contra o inimigo principal, é claro que não devemos ignorar os outros inimigos e, sobretudo,
não subestimá-los:
"Em nosso tempo, sob as condições do imperialismo, não apenas nos países capitalistas
desenvolvidos, mas também nos países oprimidos e dependentes, o principal inimigo da
revolução é a grande burguesia indígena, que está à frente da ordem capitalista e por todos
os meios, luta com violência e opressão, com demagogia e fraude para preservar seu
domínio e privilégios, sufocar e sufocar todo movimento do povo trabalhador que toca ao
mínimo seu poder e interesses de classe. O principal inimigo externo da revolução e dos
povos é o imperialismo mundial, especialmente as superpotências imperialistas. Aconselhar
e apelar ao proletariado e aos povos oprimidos para que confiem numa superpotência para
lutar contra a outra ou, alegadamente em nome da defesa da liberdade e da independência
nacional, para estabelecer alianças com as potências imperialistas, como é pregado pelos
revisionistas chineses, não é senão traição à causa da revolução” (Enver Hoxha, Imperialism
and Revolution, páginas 252-253).
"A teoria dos 'três mundos' prega a paz social, a reconciliação de classes, tenta criar
alianças entre inimigos irreconciliáveis, entre o proletariado e a burguesia, entre o oprimido
e o opressor, entre os povos e o imperialismo" (ibid., P. 298).
O inimigo principal é sempre aquele que representa o maior perigo para a revolução
mundial, inflige o maior dano a ela, inibe mais sensitivamente e prejudica seu processo de
desenvolvimento. O principal oponente de classe do proletariado mundial também é o
principal inimigo na luta dos povos pela libertação do domínio estrangeiro, é o principal
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inimigo da democracia, liberdade e socialismo em todo o mundo - imperialismo mundial com
o imperialismo dos EUA no topo.
Os revisionistas chineses, porém, na sua divisão tripartida do mundo, partiram da guerra
contra o principal inimigo crescente do "Primeiro Mundo", ou seja, aquele que tentou
ultrapassar o nº 1 no mundo, contra o qual o "Terceiro Mundo" teria de se aliar não só ao
"Segundo Mundo", mas também ao principal inimigo nº 1 existente, mas em declínio - ou
seja, mesmo com esta parte pior e maior do "Primeiro Mundo". Isto nada mais é do que a
estratégia de uma terceira grande superpotência a tentar enfraquecer e desgastar as duas
maiores superpotências rivais uma da outra, a fim de tomar o poder hegemónico mundial
numa Terceira Guerra Mundial. O proletariado mundial e os povos revolucionários não
cairão nessa, porque vêem hoje, no curso da globalização, que todos os "mundos", por
muito que se possa enumerar e subdividi-los, diferem sempre em classe, ou seja, em todo o
lado existem opressores e exploradores, burgueses nacionais e estrangeiros de um lado e
explorados e oprimidos, trabalhadores nacionais e estrangeiros e outros trabalhadores do
outro lado. Na nova ordem mundial do imperialismo de hoje, duas classes principais são
hostis uma à outra: o proletariado mundial e a burguesia mundial. A outra ordem mundial
que era hostil ao imperialismo mundial, a ordem mundial socialista, foi temporariamente
esmagada e será reconquistada um dia. A ordem mundial socialista é a única ordem mundial
que pode e irá eliminar para sempre a ordem existente do imperialismo mundial. Portanto, o
imperialismo mundial também tem a tendência de se manter o mais unido possível contra as
forças revolucionárias das quais emana o perigo da revolução mundial proletária e de
impedir a sua unificação pela força, de as dividir e de as liquidar. Ao mesmo tempo, porém,
existe também a tendência do capital para se opor de um imperialista ao outro, como Lenine
ensina. Esta tendência do imperialismo mundial deve necessariamente ser explorada em
todo o lado, especialmente no seu desenvolvimento futuro, no seu grau de expressão, na
sua diferente importância e eficiência para a revolução mundial. Esta é também, não menos
importante, uma componente importante da estratégia e tática armada do proletariado
mundial, face às inevitáveis contradições e conflitos armados nas fileiras do inimigo de
classe, tanto no interior de cada país como na arena internacional.
Conquistar as metrópoles do "Terceiro Mundo" é a teoria da guerra do povo maoísta, é a
base da chamada "Teoria dos Três Mundo". Essa teoria nega completamente a hegemonia
do proletariado mundial, nega a força principal do proletariado independente, nega a
revolução mundial proletária e é, portanto, uma teoria que ajuda a contra-revolução
internacional a manter a revolução nas metrópoles afastadas e proteger suas fortalezas, a
partir das quais todos os ataques começam. Ao concentrar suas “guerras populares” no
exterior dos países imperialistas, os maoístas contribuem assim para aumentar a
concentração dos exércitos inimigos. Se o Terceiro Mundo estiver atrás do segundo, ele
estará isolado do proletariado mundial e não estará mais disponível como reserva para a
revolução mundial. Pelo contrário, o Terceiro Mundo é transformado pelos maoístas em uma
força CONTRA a revolução mundial proletária, sendo o núcleo reacionário por trás das
táticas de guerra do povo "revolucionário". Nós, marxistas-leninistas, partimos dos centros
do proletariado mundial, das áreas em que o proletariado é mais forte, ou onde há pelo
menos condições, para crescer rapidamente; onde tem a melhor chance de lançar sua força
concentrada na balança e conquistar o poder no elo da cadeia imperialista mais fraco. No
curso da globalização, o proletariado mundial recebe cada vez mais oportunidades de operar
internacionalmente e criar um centro elástico e manobrável. Tudo não depende mais apenas
de um centro mundial geograficamente vinculado, que é geograficamente definido como
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"socialismo em um país" e do qual a contra-revolução pode se restabelecer, cercando-o e
estrangulando-o. A criação de um centro revolucionário mundial, a centralização, é uma
questão fundamental da hegemonia do proletariado mundial e, portanto, sua principal tarefa,
mas a solução para essa tarefa não se limita mais ao terreno nacional no curso da
globalização. Se a Comuna de Paris era o centro de um proletariado urbano no poder, na
Rússia era o proletariado de uma vasta área deste globo unida na União Soviética. Foi o
primeiro Estado socialista, um socialismo com um forte potencial de reserva no interior, o
que tornou possível uma sobrevivência muito longa e, portanto, podia também promover
enormemente a propagação da revolução mundial, que foi travada não só a partir do exterior
pelos imperialistas, mas ao mesmo tempo a partir do interior - pelos revisionistas - tanto fora
da União Soviética (maiorias oportunistas de direita em quase todos os partidos comunistas
e, portanto, também maioria no Comintern) como dentro da própria União Soviética
(revisionismo de Khrushchev). Quando o revisionismo se espalhava pelos oceanos e o
proletariado mundial se dirigia para o desastre, a Albânia era o único farol do socialismo e
com ele o movimento marxista-leninista mundial do camarada Enver Hoxha. A partir dele, o
Comintern (EH) desenvolveu-se sem a existência de "socialismo num só país" e estabeleceu
para si a tarefa de criar novamente um novo centro de revolução mundial. Através da
globalização, grandes mudanças tiveram e continuam a ter lugar, de modo que o
proletariado mundial não só cresce enormemente, como também, após 150 anos, se
estendeu historicamente há muito tempo para além do quadro geográfico da Europa e
América a todos os continentes, mais em alguns e menos em outros.
Esta expansão, contudo, não foi acompanhada por uma centralização das suas forças
revolucionárias, mas teve lugar dolorosamente através de divisões, através da intensificação
da concorrência globalizada no mercado de trabalho; e esta concorrência, com o
desemprego em massa e o empobrecimento mundial, só pode ser eliminada
internacionalmente, através de um sistema socialista mundial. Algo está em movimento e,
neste movimento, surgirá um novo centro mundial, uma nova fronteira entre a revolução
mundial e a contra-revolução internacional tornar-se-á cada vez mais aparente. Enquanto o
quadro ainda não estiver claro, é nossa tarefa enfatizar os interesses do movimento global
do proletariado mundial e acelerar a centralização do movimento. As novas ideias
revolucionárias mundiais do Comintern (EH) ainda não encontram a grande ressonância no
mundo para os nossos objetivos, mas isto irá mudar rapidamente, e não em qualquer parte
do mundo, mas em toda a parte do mundo, os movimentos revolucionários em cada um dos
países amadurecerão e unir-se-ão neste processo mais rapidamente do que nunca - o nosso
inimigo tem tratado disto através da sua globalização, ele cuida dela diariamente, ele
trabalha nas nossas mãos. A nossa ideia será em breve retomada e implementada por todo o
proletariado mundial, que criará o seu próprio centro com novas formas e estruturas que
serão diferentes das anteriores, etc. etc. Assim, a Revolução de Outubro deu o primeiro
golpe esmagador ao imperialismo, a todo o sistema capitalista mundial. Por conseguinte, é,
em primeiro lugar, indiscutível que com a Revolução de Outubro o centro mundial
revolucionário se tinha deslocado da Europa para a Rússia. Mas é igualmente indiscutível
que este centro não podia aguentar a longo prazo sem derramar para o Ocidente e sem se
apoderar do proletariado revolucionário da Europa. A Revolução de Outubro não podia como se esperava - propagar-se ao Ocidente, não podia cumprir a sua missão de iniciar a
revolução proletária mundial na Europa através do forte baluarte imperialista no Ocidente. A
base e a alavanca da revolução mundial permaneceram na Rússia. Se o proletariado europeu
se tivesse tornado a base e a alavanca da revolução mundial através da Revolução de
Outubro, o socialismo teria sido assegurado na Rússia, o cerco imperialista do "socialismo
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num só país", a restauração do capitalismo naquele país teria sido condenada ao fracasso, a
revolução mundial teria sido vitoriosa, porque o imperialismo mundial teria sido privado das
suas áreas de retiro para a regeneração, teria sido gravemente enfraquecido no seu centro e
teria assim entrado em sério perigo existencial, porque os povos revolucionários poderiam
ter-se libertado um a um nestas condições favoráveis. O 11 de Setembro mostrou a fraqueza
e vulnerabilidade do centro imperialista. Mesmo que fosse "apenas" para criar um pretexto
para o centro imperialista do poder - seguindo o exemplo do fogo do Reichstag de Berlim
dos nazis - para estender as suas guerras predatórias para fora e o seu fascismo para
dentro, para proteger o centro da burguesia monopolista e para o desenvolver como o
centro de comando da contra-revolução internacional, a "frente contra o terrorismo
internacional" empedrada serve completamente para manter o poder do imperialismo
mundial, a "defesa avançada" do seu centro, o seu nervo mais sensível. Por detrás disto está
o medo dos imperialistas do renascimento do comunismo, do comunismo mundial. Esta é
basicamente a continuação da velha doutrina dos imperialistas americanos para manter o
status quo do seu poder hegemónico com a espada e para defender o monopólio mundial
das armas estratégicas. Eles não fazem uma concessão militar única e voluntária para
manter Estados e povos sob o seu jugo, a exploração da riqueza nacional de outros países
sob o seu controlo. Todas as alianças militares americanas passadas, presentes e futuras
servem este fim: A guerra como único meio de explorar o mundo, os seus mercados, as
suas fontes de matérias-primas, de aumentar o seu capital e de aumentar os lucros
máximos, guerras parciais no Próximo e Médio Oriente, no Sudeste Asiático, em África. ...
com meios intensificados, o que revela ao proletariado mundial não a força, mas a fraqueza
do inimigo nas metrópoles. Esta demonstração de força da contra-revolução internacional
não é dirigida contra alguns "grupos que aterrorizam a população mundial", mas contra o
inimigo mais perigoso do sistema mundial capitalista - contra o PROLETARIADO MUNDIAL.
Os imperialistas estão-se armando contra a revolução mundial proletária, isso é o que
realmente está por trás dos acontecimentos de 11 de setembro. As bases dos centros da
revolução mundial são os centros industriais globais, os centros onde o proletariado é mais
desenvolvido e avançado. Esses centros deixaram de estar confinados à velha Europa e
América. Novos centros do proletariado industrial foram e estão sendo criados em todo o
mundo no curso da globalização do imperialismo mundial. Essa globalização da base do
proletariado mundial, sua unificação em escala mundial, traz a base da contra-revolução
internacional objetivamente fatal, desvantagens inevitáveis fatais e vantagens igualmente
inevitáveis para a revolução mundial.
O que Stalin enfatizou aqui para a guerra civil na Rússia se aplica hoje muito mais à guerra
civil internacional:
"Para o sucesso das tropas que operam na época de uma guerra civil amarga, a unidade e
coesão desse meio humano vivo é absolutamente necessária com cujos elementos estas
tropas são alimentadas e graças a cujos sucos mantêm a sua força, podendo a unidade ser
nacional (especialmente no início da guerra civil) ou de classe (especialmente quando a
guerra civil se desdobra). Mas é precisamente este o ponto, que para as tropas de Denekin e
Kolchak, as áreas periféricas da Rússia (o leste e o sul) não representam, nem podem
representar, nem sequer o mínimo de unidade do meio vivo, tanto a nível nacional como de
classe, sem o qual (como disse acima) uma vitória séria é impossível".” (Stalin, volume 4,
página 254).
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O proletariado mundial, no entanto, tem o melhor contato entre seus centros revolucionários
e seu interior. As fileiras da frente podem ser reabastecidas em qualquer lugar desses
centros, uma fonte inesgotável de energia e seu suprimento estão disponíveis. No entanto,
assim que as tropas imperialistas invadem esses centros assim que cruzam as fronteiras,
elas estão no país inimigo e sofrem inevitavelmente uma catástrofe quando a guerra triunfal
de Blitzkrieg cede lugar à desilusão da resistência armada, à luta partidária, quando à
ofensiva do inimigo imperialista a contra-ofensiva do povo segue, e assim por diante.
Desta forma, muitos países pequenos oprimidos da história derrotaram muitos grandes
poderes opressores e perseguiram os invasores ao inferno:
"A fraqueza de Kolchak e Denekins pode ser explicada pelo fato de não terem um interior
'próprio', de que foram forçados a realizar a construção, o fornecimento e o reabastecimento
da frente em grande parte às custas de elementos não-russos, que foram penetrados por
aspirações genuinamente por grande poder, eram hostis a esses esforços para operar em
áreas que obviamente eram estranhas às suas tropas. É claro que as tropas, que não tinham
unidade interna, nem nacional e certamente nenhuma unidade de classe, tiveram que entrar
em colapso em uma atmosfera hostil quando as tropas soviéticas atacaram com força”
(Stalin, volume 4, página 286).
A revolução mundial não pode ser "feita sob encomenda": alguns revolucionários e
anarquistas ingénuos do mundo estão sob a ilusão de que só é necessário um tipo de
comando para lançar em vários países ao mesmo tempo. A história de "atingir todos os
lugares ao mesmo tempo" - seja na fábrica individual, seja em um estado inteiro ou em
escala global, ensina que nunca se pode "confiar com confiança" em que a necessidade
prática, o instinto de auto preservação, estabeleceria automaticamente uma aliança firme e
inquebrável entre as comunidades que protestavam. “E o que aconteceu? Toda comunidade,
toda cidade se defendia, não se falava em apoio mútuo, e com apenas 3000 homens Pavia
derrubou uma cidade após a outra em 14 dias e pôs fim a toda a glória anárquica” (Engels,
MEW, Volume 18, Página 566-567).
Para nós revolucionários mundiais, não há dúvida de que a revolução socialista mundial é
impossível sem uma situação mundial revolucionária. Nem toda situação revolucionária
mundial leva automaticamente à revolução socialista mundial. A situação revolucionária em
um país e a situação revolucionária mundial não devem ser equiparadas, mas também não
separadas. Eles estão conectados dialeticamente entre si, são mutuamente dependentes. "A
dialética exige a investigação abrangente de uma determinada aparência social em seu
desenvolvimento, bem como o rastreamento das forças externas e aparentes às forças
motrizes básicas, ao desenvolvimento das forças produtivas e à luta de classes" (Lenin,
volume 21, página 211).

As características da situação revolucionária mundial são:
1. A impossibilidade da burguesia mundial de manter a dominação mundial inalterada como
antes; Rachaduras na dominação mundial, causadas pela crise política global dos "estratos
superiores", pelo rompimento e quebra da cadeia imperialista - resultantes do processo de
intensificação do desenvolvimento económico e político desigual dos elos da cadeia
individual das várias grandes potências e suas alianças, o salto de elos fracos no sistema
imperialista mundial, através de guerras imperialistas entre si, através de guerras de
conquista para redistribuir o mundo, e por meio do qual a indignação e insatisfação de todas
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as classes oprimidas e exploradas em escala mundial se rompe. Para que a revolução
mundial ocorra, geralmente não basta que o mundo pobre não possa mais e não queira
viver, mas também que o mundo rico não possa mais governar como antes.
2. A miséria e miséria do mundo pobre, que está aumentando dramaticamente a cada dia,
está rapidamente atingindo um nível intolerável, um ponto de virada que significa o colapso
completo dos meios de subsistência da maioria da população mundial.
3. Como resultado da dramática situação decorrente da crise económica e política global, a
época de "pacífica" da exploração do mundo pobre encontra seu ponto culminante, os
milhões de pessoas em todo o mundo são levados a tomar ações políticas, ocorrem
erupções tempestuosas de movimentos de massas, de um caráter internacional.
A crise global finalmente cria um momento tempestuoso em que o mundo rico é forçado à
contra-revolução internacional, forçando-se a perecer. As revoluções que explodem em todo
o mundo, que se acumulam, que se expandem, que se fundem, criam uma situação
revolucionária mundial que coloca todas as classes do mundo em movimento, as transforma
em um vórtice revolucionário mundial, as leva a um único movimento revolucionário
mundial; o levante revolucionário da economia mundial capitalista também está derrubando
as classes antagónicas através de uma intensa luta de classes.
Não são apenas explodidos um ou mais elos da cadeia, que se opõem imediatamente a toda
a cadeia imperialista, mas a própria cadeia imperialista mundial é dividida e finalmente
dissolvida, pela qual não permanece com um ou outro país socialista, mas forma uma cadeia
mundial socialista onde a cadeia mundial do socialismo se opõe à cadeia mundial do
capitalismo, onde a cadeia socialista mundial arrebata um elo após o outro da cadeia
capitalista até que não haja mais nada. A situação revolucionária mundial, através da qual
esse processo é realizado e realizado, está objetivamente presente aqui e hoje. A situação
revolucionária mundial é a situação em que as classes antagónicas estão em um estágio da
luta mundial, em consequência do qual o antagonismo das classes mundiais explode e
começa a se dissolver, precisamente através da aniquilação da burguesia mundial pelo
proletariado mundial.
A vitória do proletariado sobre a burguesia mundial também significa a queda do
proletariado como uma classe específica dessa sociedade de classe antagónica. Mas
enquanto a classe da burguesia mundial desaparece, o proletariado revolucionário da
sociedade socialista se transforma em uma classe trabalhadora socialista, que transforma o
mundo socialista, dividido em classes, em uma comunidade mundial sem classes. A divisão
da sociedade em uma classe especial é encerrada pela comunidade do comunismo mundial.
A situação revolucionária mundial no tempo de Lenin deu à luz o país socialista. A situação
revolucionária mundial de hoje produz o mundo socialista. A situação revolucionária
mundial nos dias de Lenin provocou a vitória do proletariado de um país sobre a burguesia
daquele país. A situação revolucionária mundial de hoje traz a vitória do proletariado
mundial sobre toda a burguesia mundial.
A Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista) emergiu com base nessa situação
revolucionária mundial e continua o antigo Comintern, que surgiu com base na situação
revolucionária mundial no tempo de Lenin, como resultado do qual o socialismo foi criado
em um país. A situação revolucionária mundial no tempo de Lenin, o Comintern, se
desenvolveu nos estágios iniciais do imperialismo. A atual situação revolucionária mundial,
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o Comintern (EH), surgiu na fase final do desenvolvimento imperialista mundial. O Comintern
era o colégio interno Organização jónica da vanguarda do proletariado mundial na época do
socialismo em um país. O Comintern (EH) é a organização internacional da vanguarda do
proletariado na época do socialismo mundial. Os tempos em que a causa do socialismo
estava ligada a apenas um país se foram irrevogavelmente. Os dias em que a luta pela
sobrevivência do imperialismo mundial estava ligada ao cerco, à restauração do capitalismo,
a um país socialista e à prevenção da formação de um campo socialista desapareceram
irrevogavelmente.
Estamos caminhando para os tempos dos estados socialistas unidos do mundo, que
realmente protegem o socialismo em um único estado, ou pelo menos podem obtê-lo com
mais sucesso do que foi o caso de Lenin, Stalin e Enver Hoxha. O Slogan dos estados
socialistas unidos do mundo não pode mais alimentar as ideias erradas sobre a
impossibilidade de vitória em um país, porque a possibilidade do socialismo em um país tem
sido historicamente comprovada por fatos. E, como é sabido, os clássicos do marxismoleninismo nunca se cansaram de enfatizar a necessidade da vitória do socialismo em escala
mundial, da qual depende a vitória do socialismo em todos os países. O Slogan dos Estados
Unidos do mundo é o Slogan errado - o slogan dos Estados Socialistas Unidos do mundo é
um slogan correto nas condições da situação revolucionária mundial de hoje.
“Sem essas mudanças objetivas, independentes da vontade de grupos e partidos
individuais, mas também de classes individuais, uma revolução é - via de regra - impossível.
A totalidade dessas mudanças objetivas é chamada de situação revolucionária” (Lenin,
volume 21, página 207).
Por que a Revolução de Outubro não resultou em uma revolução socialista mundial?
Porque, além das condições objetivas para uma situação revolucionária mundial, também
existem requisitos internacionais subjetivos. O bolchevismo, através do oportunismo e do
revisionismo, não foi capaz de se transformar no bolchevismo mundial. Até o momento, o
proletariado mundial não foi capaz de operar como uma classe revolucionária de classe
mundial com ações revolucionárias internacionais de massa, não suficientemente fortes
para derrubar completamente o centro da dominação mundial imperialista. A burguesia
mundial não é derrubada pela situação revolucionária mundial, mas apenas pelo proletariado
mundial organizado, derrubando a contra-revolução internacional pela força das armas.
Essa é a visão marxista-leninista da situação revolucionária mundial, que há muito é
reconhecida como incontestável. Acima de tudo, nós, marxistas-leninistas, temos que
considerar que é a inevitável guerra predatória imperialista que aprofunda e amplia a
situação revolucionária mundial. Mesmo que o proletariado mundial não tenha entendido
como converter a guerra imperialista na revolução socialista mundial, e não tenha
conseguido responder à guerra com a revolução mundial, ainda permanece um fato que as
massas da situação revolucionária mundial tornam a revolução mais rápida, mais fácil e
mais completo de aprender.
A crise política e económica mundial é óbvia há muito tempo. Nem um único governo no
mundo inteiro pode realmente se imaginar seguro amanhã, nem um único está livre do risco
de falência financeira, as dívidas não podem mais ser contadas em bilhões de dólares, as
esferas de influência estão se tornando cada vez mais incertas, os territórios, o todo
Mercado mundial cada vez mais instável. Todos os governos vivem em um vulcão
internacional, todos apelam para o mundo inteiro, a era dos grandes tremores mundiais é
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anunciada há muito tempo. Já estamos no meio disso, aprofundando-nos cada vez mais
nesta época revolucionária mundial.
Em resumo: a situação revolucionária mundial está agora realmente lá. O que Lenin disse na
época é ainda mais verdadeiro para o governo dos Estados Unidos hoje: “Nunca houve um
governo tão dependente do consentimento de todos os partidos das classes dominantes
sob essa ordem como durante a guerra. O primeiro; e segundo, se "no início de uma guerra",
especialmente em um país que espera uma vitória rápida, o governo parece omnipotente,
ninguém em qualquer lugar do mundo tem a expectativa de uma situação revolucionária
apenas com o momento do "surto" ligado a uma guerra, mas menos ainda o 'aparente' se
equipara ao real. (...) Quanto mais a guerra se prolonga e se intensifica, mais os próprios
governos devem e desenvolverão a atividade das massas, exortando-as a exercer um poder
extraordinário e auto-sacrifício. Através da experiência da guerra, bem como da experiência
de todas as crises da história, toda grande assombração e toda mudança na vida das
pessoas, algumas são embotadas e quebradas, mas outras são iluminadas e endurecidas, e
a história de todo o mundo no conjunto, o número e a força deste último, com exceção de
casos particulares de declínio e declínio deste ou daquele estado, demonstraram ser
maiores que o do primeiro. (...) Essa situação continuará por um longo tempo e até que
ponto vai piorar? Isso levará à revolução? Nós não sabemos disso, e ninguém pode saber
disso. Isso ensinará apenas a experiência que nos mostra como os humores revolucionários
se desenvolvem e como a classe mais avançada, o proletariado, muda para ações
revolucionárias. Não se pode questionar quaisquer "ilusões" ou refutá-las, porque nenhum
socialista jamais deu a garantia de que a situação revolucionária de hoje (e não de amanhã)
traga a revolução. Este é o dever completamente inegável e fundamental de todos os
socialistas: o dever de mostrar às massas a existência da situação revolucionária, de
explicar seu caráter abrangente e profundo, de despertar a consciência revolucionária e a
determinação revolucionária do proletariado em ajudá-lo a tomar ações revolucionárias e
criar organizações apropriadas à situação revolucionária para trabalhar nessa direção”
(Lenin, volume 21, página 209).
"A revolução pode e provavelmente consistirá em longas lutas, em vários períodos de
ataque, que serão interrompidos por contrações revolucionárias contra-revolucionárias da
ordem burguesa. O ponto crucial da atual situação política é apenas se alguém deve tirar
proveito da situação revolucionária que já existe, apoiando e desenvolvendo movimentos
revolucionários. Sim ou nove. Do ponto de vista político, hoje os chauvinistas sociais e os
internacionalistas revolucionários se separam dessa questão.” (Lenin, volume 21, página
406).

A guerra socialista
O que é uma guerra socialista?
Uma guerra socialista é uma guerra que a classe trabalhadora no poder (isto é, sob as
condições do socialismo) empreende contra o inimigo de classe para proteger e defender o
socialismo e a revolução socialista e, acima de tudo, a revolução socialista mundial. A
guerra socialista é uma guerra de classe internacionalista da classe trabalhadora dominante.
A era do socialismo transforma a guerra em uma guerra socialista. Mas esta era de forma
alguma exclui guerras para recuperar o imperialismo.
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Se a guerra socialista é travada por um único país socialista, então, na sua forma, é uma
guerra nacional (a Grande Guerra Patriótica de Estaline). A guerra socialista pode ser
travada para impedir ou terminar uma guerra imperialista. Pode haver guerras socialistas
contra países revisionistas / social-imperialistas se forem violentos contra um país socialista
ou contra ou contra povos oprimidos.
Essa guerra socialista de um único país socialista pode desencadear guerras de libertação
nacional das nações oprimidas. A guerra socialista pode internacionalizar-se e desencadear
a revolução mundial, ajudando assim as novas nações socialistas a se formarem ou se
formarem novamente. A guerra socialista pode ser a base e a alavanca para a guerra de
libertação de todo o mundo oprimido pelo imperialismo.
Se esta guerra for travada em conjunto por vários países socialistas, poderá assumir formas
nacionais e internacionais, dependendo das condições específicas. Em geral, as formas
nacionais de guerra socialista assumem formas cada vez mais internacionais no curso do
desenvolvimento histórico em direção ao Socialismo Mundial, as formas nacionais se
transformam em formas internacionais. Durante esse processo de desenvolvimento, no
entanto, não se pode excluir teoricamente que, sob a pressão dos imperialistas, as formas
internacionais predominantes de guerra socialista possam voltar às formas nacionais, que
guerras socialistas devem ser travadas para reverter o desenvolvimento do socialismo
mundial, para romper a cadeia socialista.
Se a guerra socialista mundial é travada, ou seja, sob as condições do socialismo mundial
no poder, então não é apenas uma guerra internacional em termos de conteúdo, mas
também em forma, seja para defender o socialismo mundial ou recapturá-lo se for contra o
imperialismo/social imperialismo deveria ter-se perdido novamente.
Se for uma questão de guerras de libertação "imperialistas"/revisionistas, ataques militares
organizados contra elementos imperialistas/social-imperialistas/revisionistas restantes, a fim
de recuperar o imperialismo/social-imperialismo/revisionismoa guerra socialista irá
concentrar-se nestas guerras locais, cortando assim a resistência imperialista na sua
origem, onde também ocorreria no mundo socialista. Se "ilhas" contra-revolucionárias
aparecerem no oceano socialista, elas serão inundadas pela onda socialista. Uma guerra
socialista também pode ser travada para proteger ou alcançar o direito das nações à
autodeterminação, libertar ou proteger os povos oprimidos, apoiar a guerra revolucionária
de libertação nacional.
Em princípio, não pode haver guerra entre nações socialistas, a menos que um país
socialista tenha degenerado [se revisionista], seja violentamente rompido da cadeia
socialista e separado pelo inimigo de classe, e depois tenha virado os rifles contra as
nações socialistas. Também não há guerra das nações socialistas contra a guerra nacional
de libertação, a menos que se volte contra o socialismo - em vez de contra o imperialismo quando a guerra nacional se transforma em guerra nacionalista e isso através da guerra
internacionalista é respondido.
A guerra socialista não é apenas uma guerra de defesa, mas também uma guerra de apoio à
revolução mundial e às guerras de libertação dos povos oprimidos (Albânia e Exército
Vermelho Soviético).
"Nenhuma classe revolucionária pode prescindir de uma guerra revolucionária de uma vez
por todas, caso contrário, ela se condenará a um pacifismo ridículo" (Lenin, volume 25,
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página 27). Isso se aplica não apenas à classe revolucionária antes de chegar ao poder, mas
também depois.
“O partido sempre assumiu que a vitória do socialismo num país significa a possibilidade de
estabelecer o socialismo naquele país, tarefa que pode ser realizada com a força de um país,
mas que a vitória completa do socialismo é a garantia contra Intervenção e restauração
significa que esta tarefa só pode ser resolvida se a revolução vencer em alguns países. (...) O
camarada Lenin diz que não estamos protegidos contra a possibilidade de intervenção, e
isso é absolutamente verdade. Mas o partido já disse que podemos proteger nosso país do
risco de intervenção por conta própria? O partido não afirmou e não continua afirmando que
apenas a vitória da revolução proletária em alguns países pode nos oferecer uma garantia
contra a intervenção?“ (Estaline, Volume 8, pp. 293-294,“ Conclusão sobre a apresentação
"Sobre o desvio social-democrata em nosso partido", 3 de novembro de 1926).
O único país socialista se opôs ao resto de todo o mundo capitalista. O único país socialista
puxou as classes oprimidas, os proletários de todos os outros países para o seu lado,
provocou tumultos, revoluções e lutas de libertação em todos os outros países. Violência
armada, guerras populares contra as classes exploradoras e seus estados também
ocorreram. Com a guerra do povo, centralizou as guerras de libertação de todas as classes
oprimidas nos outros países. A Revolução de Outubro criou a alavanca e a base da
revolução proletária mundial e, finalmente, permitiu que o proletariado mundial usasse o
socialismo num país como alavanca e base para a guerra popular contra o inimigo
imperialista mais agressivo e perigoso, a ponta de lança do imperialismo mundial, contra o
cruel Império Hitlerista fascista e esmaga-lo vitoriosamente. A guerra popular do país
socialista provou ser uma alavanca ainda maior e mais forte, como base mais ampla e
profunda para a vitória da revolução socialista mundial.
Lenin criou a alavanca e a base para a revolução mundial e arrancou seu elo mais fraco do
imperialismo. Estaline usou essa alavanca na Grande Guerra Patriótica e quebrou o elo mais
forte da cadeia do imperialismo. Enver Hoxha continuou esta luta vitoriosamente,
continuando a liderar o movimento mundial marxista-leninista no caminho vitorioso da
revolução socialista, rompendo o cerco capitalista-revisionista da Albânia socialista e
opondo-se a todo o mundo capitalista-revisionista. que atraiu proletários de todos os países
ao seu lado e provocou revoltas, revoluções e lutas de libertação em todos os países. Enver
Hoxha também foi vitorioso com a violência armada, com uma guerra popular contra os
fascistas de Hitler, impediu as intenções revisionistas da incorporação violenta da Albânia
socialista na esfera de influência do revisionismo ou a restauração do capitalismo em seu
próprio país e, portanto, os pré-requisitos para uma Europa socialista unida criado ao fazer
da Albânia socialista uma alavanca e uma base para revoluções socialistas nos estados
europeus, acelerando a criação de partidos marxistas-leninistas na Europa e fortalecendo
seus bolcheviques na luta contra o revisionismo. No entanto, como os líderes revisionistas
do PCCh seguiram o caminho capitalista, uma vez que o marxismo-leninismo na China não
pôde se libertar das ideias revisionistas de Mao Tsé-Tung, isso significou um
enfraquecimento do baluarte albanês da revolução socialista mundial, que finalmente veio
após a morte do camarada Enver Hoxha. a revolução socialista mundial recuou depois que
os revisionistas albaneses seguiram o caminho capitalista com Ramiz Alia.

357

De volta a Lenin - muito antes da Revolução de Outubro:
"Os sociais-democratas podem mesmo chegar a apelar eles próprios a guerras de agressão.
Em 1848 (...) Marx e Engels consideraram necessária uma guerra da Alemanha contra a
Rússia. Mais tarde procuraram influenciar a opinião pública em Inglaterra, a fim de induzir
aquele país a tomar medidas bélicas contra a Rússia (.... ) É óbvio que nesta questão (como
na concepção do "patriotismo") não o carácter ofensivo ou defensivo da guerra, mas os
interesses da luta de classes do proletariado, ou melhor, os interesses do movimento
internacional do proletariado, formam aquele único ponto de vista possível a partir do qual a
questão da posição da social-democracia sobre um ou outro fenómeno nas relações
internacionais pode ser considerada e decidida". (Lenin, volume 15, página 194).
Isso foi, ainda, em 1908. Hoje, a história já mostrou que é necessário não apenas pedir uma
guerra socialista de agressão, mas também travá-la se as condições o tornarem inevitável.
Em vista da história, é até permitida a pergunta: por que esse instrumento de luta de classes
não foi usado de maneira mais consistente pelo proletariado na luta contra os ataques do
imperialismo mundial?
“Mais de trinta anos de experiência desde a libertação mostraram que a defesa de um país
depende de sua situação interna. Sem exceção, todo poder imperialista ou socialimperialista tem planos estratégicos especiais para atacar e ocupar um país ou outro, uma
zona ou outra, ou uma área ou outra, em uma situação ou outra. Mas esses planos só podem
ser realizados se a situação no país a ser atacada e ocupada for política, económica, moral e
militarmente fraca. Portanto, o partido concentrou sua atenção principalmente no papel
crucial do fator interno e na luta pela consolidação geral da situação interna, pelo
treinamento mais alto e mais abrangente do exército e de todo o povo armado para a defesa,
o mais profundo e profundamente possível para explicar e torná-lo compreensível. O fator
externo não é subestimado, ou seja, o apoio poderoso das forças progressistas e amantes
da liberdade do mundo e do movimento mundial marxista-leninista, que eles dão à Albânia
socialista e que devem crescer em caso de uma agressão imperialista-revisionista contra a
Albânia. Mas esse apoio externo só pode ter um grande impacto se a situação interna do
país for sólida e estável, se o fator interno estiver em um nível apropriado” (História do PTA,
Volume II, página 277).
" A revolução e a ditadura do proletariado não podem deixar de agir violentamente contra os
inimigos do partido, do povo e do socialismo. As contradições entre nós e os inimigos de
classe não podem ser resolvidas de qualquer outra forma. Tentar resolver estas
contradições da mesma forma que as contradições dentro das massas trabalhadoras, entre
os diferentes lados da ordem socialista, equivaleria a cair no idealismo, na conciliação de
classes. Enquanto a luta de classes entre o socialismo e o capitalismo continuar e continuar
a ser travada à escala nacional e internacional, é objetivamente impossível que não haja
erros e fraquezas, nem fenómenos estranhos, nem fenómenos negativos no seio dos
principais órgãos partidários e organizações partidárias. O objetivo da luta do partido é que
os fenómenos estranhos não saiam do controlo, que sejam destruídos assim que levantam a
cabeça, que não se transformem em doenças incuráveis que sufoquem o sopro do partido
da classe trabalhadora e o transformem num partido burguês-revisionista.” (História do PTA,
volume II, página 217).
Isso também se aplica à luta contra os inimigos de classe no exército popular e à defesa da
pátria socialista, mas também à luta armada internacional pela revolução mundial.
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“Ao contrário da prática de muitos outros partidos da classe trabalhadora, expurgos em
massa nunca foram realizados no PTA. Isso se deve ao fato de que dentro do partido não há
possibilidade de instalar correntes fracionárias e linhas opostas, que precisariam ser limpas
em massa para quebrá-las. Os expurgos do PTA sempre foram realizados da maneira usual,
no processo de aplicação adequada dos princípios e normas de seus estatutos.” (História do
PTA, volume II, página 219). Em seu relatório ao 7º Congresso do PTA, o camarada Enver
Hoxha disse: "Construir o socialismo é um processo de uma violenta luta de classes"
(página 127).
“Alimentar artificialmente a luta de classes, explicou Estaline, leva à guerra civil; Acender tal
guerra nas condições da ditadura do proletariado mina o socialismo” (Geschic Volume II do
PTA, página 235). Continua dizendo que “a luta de classes enfrenta tanta violência sobre
nenhuma outra questão e aumenta como sobre a questão do poder. É aqui que começa a
feroz luta, que sempre se desenvolveu entre marxistas-leninistas e revisionistas sobre a
questão da ditadura do proletariado e continuará a fazê-lo no futuro. O (sétimo) congresso
também tratou da estreita conexão e integração entre a frente interna e externa da luta de
classes. Essa conexão e emaranhamento resulta da conexão e cooperação entre os inimigos
externos e internos. Sem exceção, todos os inimigos internos são, de uma maneira ou de
outra, agentes dos inimigos imperialistas e revisionistas externos. Os segmentos que
conectam o primeiro ao segundo são numerosos.
"Devemos, portanto, combater a frente unida de nossos inimigos", disse o congresso do
partido, "de que consolidemos nossa frente interna em todos os aspetos, nas áreas de
defesa e economia, política e ideologia, e sempre travamos a luta de classes de forma
consistente". (Enver Hoxha, Relatório ao 7º Congresso do PTA, página 116, edição alemã,
“Citado na história do PTA”, volume II, página 238).
Lenin falou do elemento burguês e pequeno-burguês que luta contra o poder soviético de
duas maneiras, por um lado de fora:
“ (...) por outro lado, essa anarquia trabalha por dentro e usa todo elemento de
decomposição, toda fraqueza para subornar, para agravar a indisciplina, a decadência e o
caos. Quanto mais chegamos à opressão militar total da burguesia [no estágio mais
avançado de tomada do poder], mais perigoso é o elemento da anarquia pequeno-burguesa
para nós ” (Lenin, volume 27, página 256).
Se a burguesia é militarmente aniquilada como uma classe exploradora, a luta de classes
não termina automaticamente, então você deve agir primariamente contra o elemento
pequeno-burguês contra-revolucionário, mas a página principal não o enfatiza com meios
militares como Lenin:
"E a luta contra este elemento não pode ser travada apenas pela propaganda e agitação,
apenas pela organização da competição, apenas pela seleção dos organizadores - a luta
também deve ser travada pela coerção. Na medida em que a principal tarefa do poder estatal
não é a opressão militar mas sim a administração - a manifestação típica de opressão e
coerção não é o tiroteio no local mas sim o tribunal. Também a este respeito, as massas
revolucionárias tomaram o caminho certo depois de 25 de Outubro de 1917, e provaram a
viabilidade da revolução quando começaram a criar os seus próprios tribunais de
trabalhadores e camponeses, emitindo decretos que dissolvem o aparelho judicial burguêsburocrático" (Lenine, ibid., pp. 256-257).
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Lenine ensina-nos assim como a luta militar para conquistar o poder e manter o poder do
proletariado se transforma numa luta pela instalação do Estado socialista, onde a ditadura é
reificada e materializada pelo Estado proletário, onde, para além dos órgãos militares, todos
os outros órgãos do Estado são construídos como órgãos de poder. Quando a contrarevolução militar desaparece, a luta militar do proletariado no poder contra ele desaparece
necessariamente na mesma medida e o poder do Estado civil da ditadura do proletariado
aumenta na mesma medida.
Se a contra-revolução for militarmente derrotada, não há necessidade de guerra militar
contra ela sob o socialismo; existem outros meios de ditadura do proletariado,
nomeadamente a coerção pelo Estado proletário. Assim, na transição do capitalismo para o
socialismo apenas a forma de coerção muda, não a coerção em si. As formas de luta da
revolução mudam com as mudanças na construção do socialismo. Quanto menos
obstáculos violentos houver a esta construção por parte dos remanescentes do inimigo de
classe, mais a ditadura do proletariado pode dispensar a ação militar para eliminar estes
obstáculos violentos contra-revolucionários.
"Pode fazer sentir o punho de ferro numa luva de veludo, mas tem de o fazer sentir" (Engels
an Bebel, MEW, Volume 34, página 241). Estamos aqui a falar, pensem, das formas militares
de luta que estão a recuar para segundo plano na fase da construção "pacífica" do
socialismo, e isso nada mais significa do que que que as outras formas não militares de luta
de classes estão a vir à tona. Era disto que Lenine falava, e foi dirigido contra aqueles
representantes que tinham em mente um socialismo burguês e militarista, e que depois
chegaram ao poder com revisionismo após a morte de Estaline e transformaram o Estado
soviético num Estado social-fascista-social-imperialista, que agora se tornou abertamente
fascista e abertamente imperialista, depois de ter abandonado toda a sua ideologia.
Qualquer atitude e ação que não esteja de acordo com as leis e condições objetivas, atitude
de espera, aventureira, descuido, medo, perder a cabeça na luta e, o que é pior, capitulação à
pressão do inimigo ou às dificuldades e obstáculos são mortais para a revolução, levam a
derrotas na luta de classes, dão às forças opostas burguesas-imperialistas, revisionistas e
reacionárias a possibilidade de vitória.
"A classe inimiga está tentando, enfatizou o 7º Congresso do Partido, "acalmar a vigilância
das massas para dormir. Ele tenta encontrar períodos de descanso e espaço para respirar na
loucura da luta de classes, a fim de reunir forças e atacar de forma surpreendente. A tarefa
de todas as organizações partidárias e de todos os trabalhadores, com a classe trabalhadora
à cabeça, não é permitir que surjam tais situações favoráveis ao inimigo, mas estar sempre
na ofensiva, manter a espada da luta de classes sempre afiada e ser sempre irreconciliável
com o inimigo e a sua ideologia" (Enver Hoxha, Relatório ao 7º Congresso do Partido, página
120, edição alemã).
"O fator decisivo para o desenvolvimento da luta de classes sobre o capitalismo e o
revisionismo é a liderança da classe trabalhadora. Como essa liderança é assegurada, como
ela é mantida e não pode ser destruída uma vez realizada, tudo depende dela" (História do
PAA, Volume II, página 240).
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Lições da luta contra a transformação do exército comunista de novo em exército burguês
(restauração militar do capitalismo)
A política de defesa do socialismo exige a formação de toda a população num curto espaço
de tempo, a fim de dispor de grandes reservas de resistência no caso de um ataque do
exterior. Ao mesmo tempo, o socialismo também deve ser protegido do interior para impedir
a restauração do capitalismo. Para isso, é necessário um povo vigilante com uma elevada
consciência socialista e, se necessário, um povo revolucionário, consciente, rapidamente
reunido, mas igualmente dissolvido, para estar preparado em caso de revoltas internas e
ataques de grupos contra-revolucionários dos remanescentes burgueses, que ainda são
hostis ao socialismo, não querem mais do que vingança e recuperar o seu antigo poder. No
entanto, estas não devem tornar-se tropas de elite privilegiadas, estacionadas de forma
permanente ou as chamadas "tropas de quadros", que são cultivadas na estufa. A defesa do
povo deve basear-se, em primeiro lugar, no recrutamento universal de todos os cidadãos
capazes, e este bom sistema não deve ser diluído nem dogmatizado.
O tempo gasto na formação em tempo de paz deve ser limitado ao necessário para o efeito, e
isto aplica-se da mesma forma à organização de uma guerra defensiva. O exército deve ser
tão pequeno quanto possível, mas tão grande quanto necessário. O seu poder de luta deve
ser reforçado por todos os meios. No entanto, a preparação, a defensiva, a vigilância e a
determinação, a vontade de defender, a mobilidade das pessoas não podem ser
suficientemente elevadas quando os possíveis perigos ameaçam.
Os armamentos de guerra serão cada vez maiores, mas os exércitos de paz ficarão cada vez
mais pequenos. A defesa vai tornar-se mais forte e o ataque mais difícil. A grande dimensão
dos exércitos acabará por se transformar numa redução das despesas e numa garantia de
paz.
É nesse sentido que estamos a trabalhar. Somos a favor da necessidade do socialismo
defensivo, mas somos contra toda a inflação burocrática e militarismo, contra toda a
fetichização militarista e toda a pompa militarista de ódio, mesmo e sobretudo quando se
tenta vestir uma túnica vermelha. Hierarquias desnecessárias, burocratização, tropas de
elite, privilégios, etc., são estranhas ao povo e podem provocar contradições com
consequências fatais para o povo. Com cada bom soldado que deixa o exército para se
juntar às tropas de elite, existe uma lacuna no exército regular que pode contribuir para o
seu enfraquecimento moral, ou, no pior dos casos, até mesmo para a sua liquidação. Desta
forma, o exército regular não deve ser degradado ou alienado da sua missão original de
proteger a pátria socialista e nada mais.
Uma força de elite perde facilmente o caráter original de defender o seu próprio povo, pode
ser mais facilmente mal utilizada para revoltas palacianas ou como um exército acima do
exército do povo, ou pode ser mais facilmente transformada de novo num exército ofensivo
burguês-revisionista e social-imperialista. O Exército Popular deve ser sempre recrutado a
partir do povo, educado na escola do povo e controlado pelo povo sob qualquer forma, sob
pena de perder o seu carácter popular, de se alienar, de se degenerar e de, finalmente, se
transformar num exército contra o povo:
Se os comunistas conseguiram cobrir-se de glória nas lutas pelo socialismo, mas os
inimigos do comunismo foram derrotados, isto deveu-se em parte ao facto de os comunistas
saberem tirar o melhor partido das fileiras dos membros não partidários (...), saberem tirar
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força das amplas camadas dos membros não partidários, saberem rodear o seu partido de
uma ampla atividade não partidária (Estaline, Volume 12, página 200). - especialmente na
organização do Exército Vermelho.
Questão do burocratismo militar (Trotsky); restauração do exército burguês do capitalismo e
sua transformação num exército social imperialista (Checoslováquia, Afeganistão): e se o
poder socialista da classe trabalhadora pudesse ser eliminado e o poder capitalista da
burguesia reconquistado?

Lições da intervenção militar do capital internacional para derrubar o poder soviético
"Só quando os trabalhadores e camponeses viram que na luta contra Kolchak, Denekin e
Wrangel estavam a defender as suas terras, as suas fábricas e fábricas, os seus próprios
interesses contra os latifundiários e capitalistas, é que todos ajudaram e apoiaram o Exército
Vermelho o melhor que puderam. Quando o Exército Vermelho viu que estavam a ser tratados
no interior, o Exército Vermelho foi inspirado pelo espírito que lhe trouxe a vitória" (Lenine,
Volume 31, página 325, edição alemã).
"Porque é que uma intervenção militar do capital internacional foi bem-sucedida no nosso
país? Porque no nosso país havia grupos inteiros de especialistas militares, generais e
oficiais, filhos de burgueses e latifundiários, sempre prontos a minar as fundações do poder
soviético. Poderiam estes oficiais e generais ter organizado uma guerra séria contra o poder
soviético sem apoio financeiro, militar ou qualquer outro apoio do capital internacional?
Claro que não. Poderia o capital internacional ter organizado uma intervenção séria sem a
ajuda deste grupo de oficiais e generais da Guarda Branca? Não me parece. (Que (...) as
raízes da intervenção militar (...) residem nos antagonismos de classe entre o poder
soviético, por um lado, e a capital internacional e os seus sequazes, os generais na Rússia,
por outro - não pode haver dúvidas sobre isso (...)" (Estaline, Volume 11, página 51, edição
alemã).
"Seria insensato supor que o capital internacional nos deixará em paz. Não, camaradas, não
é nada disso. Há classes, há capital internacional, e este capital não pode observar
tranquilamente o desenvolvimento do país que está a construir o socialismo. No passado, a
capital internacional acreditava que poderia derrubar o poder soviético através de uma
intervenção militar direta. A tentativa falhou. Hoje, está e continuará a estar ansioso por
enfraquecer o nosso poder económico através de uma intervenção económica invisível, nem
sempre percetível, mas bastante sustentável, organizando o controlo de pragas, preparando
todo o tipo de "crises" nesta ou naquela indústria, e ATRAVÉS disso, facilitando a
possibilidade de uma futura intervenção militar. Aqui tudo é cortado a um nó, ao nó da luta
de classes do capital internacional contra o poder soviético (...) Ou continuaremos a seguir
políticas revolucionárias e a mobilizar os proletários e os oprimidos de todos os países em
torno da classe trabalhadora da União Soviética - e então o capital internacional procurará
perturbar-nos por TODOS os meios do nosso avanço; ou renunciaremos às nossas políticas
revolucionárias e faremos uma série de concessões de princípio ao capital internacional - e
então o capital internacional não será provavelmente avesso a "ajudar-nos" a transformar o
país socialista publicitário numa "boa" república burguesa (...) ” (ibid., página 48-49).
"É preciso compreender, camaradas, que as condições de luta são diferentes agora do que
no período da guerra civil. No período da guerra civil foi possível tomar as posições do
inimigo por tempestade, pela ousadia, pela audácia, por um ataque de cavalaria. Atualmente,
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nas condições de um desenvolvimento económico pacífico, os ataques da cavalaria só
podem estragar as coisas. Ousadia e audácia são necessárias agora, tal como eram no
passado. Mas a ousadia e a audácia, por si só, não te levarão longe. Para derrotar o inimigo
agora, é preciso entender como construir a indústria, a agricultura, os transportes, o
comércio (...) ” (Stalin, Volume 11, página 68, edição alemã).
Comunismo de Guerra Mundial
(aspeto militar)
O que o camarada Estaline ensina sobre o comunismo de guerra do jovem poder soviético
também teria significado para um possível e agora imprevisível comunismo de guerra
mundial. O intercâmbio da produção entre os diferentes países teria um caráter militar e a
distribuição dos produtos mundiais teria de ser organizada de forma a garantir
conjuntamente o abastecimento dos exércitos revolucionários internacionais na frente
mundial e dos trabalhadores do interior:
"Pode dizer-se que o comunismo de guerra é uma fase inevitável da revolução proletária?
Não, não pode. O comunismo de guerra é a política da ditadura proletária ditada pela
situação de guerra e intervenção, calculada para estabelecer o intercâmbio direto da
produção entre a cidade e o campo, não através do mercado, mas com exclusão do
mercado, através de medidas de natureza principalmente extra-económica e parcialmente
militares, com o objetivo de organizar a distribuição dos produtos de forma a garantir o
abastecimento dos exércitos revolucionários da frente e dos trabalhadores do interior. Se
não fosse a situação de guerra e a intervenção, é evidente que também não teria existido
comunismo de guerra. Portanto, não se pode afirmar que o comunismo de guerra constitui
uma fase de desenvolvimento economicamente inevitável da revolução proletária". (Estaline,
Volume 11, página 129).
"Mas se não se pode aceitar que a intervenção e, portanto, também o comunismo de guerra
sejam um fenómeno indispensável para todos os países, pode-se e deve-se aceitar que são
mais ou menos prováveis. Portanto, eu (...) concordo (...) que (...) o comunismo de guerra é
possível para os países da revolução proletária numa determinada situação internacional,
poderia ser substituído pela fórmula de que a intervenção e o comunismo de guerra são
mais ou menos prováveis" (Estaline, ibid., página 132).
"Por vezes confunde-se comunismo de guerra com guerra civil, o primeiro é identificado
com o segundo. É claro que isso está errado. A tomada do poder pelo proletariado em
Outubro de 1917 foi necessariamente uma forma de guerra civil. Seria errado dizer, porém,
que tínhamos começado logo a introduzir o comunismo de guerra em Outubro de 1917. É
perfeitamente possível imaginar um estado de guerra civil sem recorrer a métodos de guerra
comunista, sem renunciar aos fundamentos da Nova Política Económica, como acontecia no
nosso país no início de 1918, até à intervenção. Diz-se que as revoluções proletárias são
isoladas e, por conseguinte, não pode haver uma única revolução proletária sem
intervenção, incluindo o comunismo de guerra. Isto está errado. Depois de termos
conseguido a consolidação do poder soviético na URSS, o crescimento dos partidos
comunistas nos países cruciais do capitalismo e o reforço do Comintern, não pode nem
deve haver mais revoluções proletárias isoladas. Não se pode ignorar fatores como o
agravamento da crise do capitalismo mundial, como a existência da União Soviética e o
crescimento do comunismo em todos os países" (Estaline, Volume 11, páginas 130-131,
edição alemã).
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No programa do Comintern, pode ser encontrada a seguinte passagem sobre o comunismo
de guerra: "Em caso de provável intervenção armada dos capitalistas ou de uma prolongada
guerra contra a ditadura do proletariado, a gestão económica deve basear-se sobretudo nos
interesses da defesa da ditadura do proletariado. Isto pode exigir uma política económica
comunista de guerra ("comunismo de guerra"). Isto não é mais do que uma organização de
consumo racional para a defesa militar, combinada com um sistema de maior pressão sobre
os grupos capitalistas (confiscos, requisições, etc.). O comércio livre e as relações de
mercado estão mais ou menos liquidadas e os impulsos económicos individualistas dos
pequenos produtores são perturbados em grande medida, o que está associado a um
declínio das forças produtivas do país. Esta política de "comunismo de guerra" encontra a
sua justificação histórica no facto de minar a base material dos estratos hostis que a classe
trabalhadora enfrenta no país, assegurar uma distribuição racional dos abastecimentos
disponíveis e facilitar a luta armada da ditadura do proletariado; no entanto, não deve ser
considerada um sistema "normal" de política económica da ditadura do proletariado".
O programa do Comintern afirma de forma inequívoca e clara: “No caso de um surto
revolucionário, quando as classes dirigentes estão desorganizadas, quando as massas
estão em estado de fermentação revolucionária, quando as classes médias estão inclinadas
para o proletariado e as massas estão prontas para a luta e o sacrifício, o partido proletário
tem a tarefa de conduzir as massas a um ataque frontal contra o estado burguês. Isto é
conseguido através da propagação gradual de soluções transitórias (conselhos de
trabalhadores, controlo de produção dos trabalhadores, comissões camponesas para a
apropriação forçada da terra, desarmamento da burguesia e armamento do proletariado, etc.)
e através da organização de organizações de massas às quais todos os ramos de agitação e
propaganda do partido devem estar subordinados, incluindo a atividade parlamentar. Essas
organizações de massas são: Greves, greves ligadas a manifestações, greves ligadas a
manifestações armadas e finalmente greve geral unida à revolta armada contra o poder
estatal da burguesia. Esta forma mais elevada de luta segue as regras da arte da guerra,
pressupõe um plano de campanha, carácter ofensivo da luta, devoção ilimitada e heroísmo
do proletariado. Tais ações têm como condição prévia absoluta a organização das grandes
massas em formações de luta, que pela sua própria forma devem captar e pôr em marcha as
maiores massas de trabalhadores (conselhos de trabalhadores, camponeses e soldados,
etc.) e o aumento do trabalho revolucionário no exército e na frota. Na transição para
slogans novos e mais acentuados, a seguinte regra básica das táticas políticas do leninismo
deve ser o princípio orientador:
O partido deve saber conduzir as massas para as posições revolucionárias de forma a
convencer-se da correção da linha partidária através das suas próprias experiências. Se esta
regra não for seguida, conduz inevitavelmente à separação das massas, ao putschismo e à
degeneração ideológica do comunismo em doutrinarismo "esquerdista", em aventureirismo
"revolucionário" pequeno-burguês. Não é menos pernicioso quando o partido do
proletariado não aproveita o clímax do desenvolvimento revolucionário, o ataque ousado e
determinado ao inimigo. Deixar passar essa oportunidade sem iniciar uma revolta é deixar a
iniciativa ao inimigo e liderar a revolução para a derrota.”
A vitória do "socialismo num país" baseou-se também, sem dúvida, na vitória militar sobre a
contra-revolução interna e no seu apoio pela intervenção internacional. Assim, do ponto de
vista militar, o "socialismo num país" tem uma vertente interna, nacional e externa,
internacional, tal como, inversamente, o socialismo à escala mundial se baseia na vitória
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militar sobre as tropas imperialistas mundiais internacionais, por um lado, e sobre as contrarevoluções armadas nacionais e regionais, por outro, a fim de preparar a reconstrução das
tropas internacionais e de forçar a restauração internacional do capitalismo.
O lado interno, no "socialismo de um país", é a questão da mudança de relações de classe
dentro de um país e, portanto, da luta militar contra as tentativas de contra-revolução interna
para transformar à força o país socialista de novo num país capitalista ou para facilitar um
ataque do inimigo externo. O lado internacional do "socialismo num país" é a defesa contra
o cerco imperialista-social-imperialista ou contra uma intervenção militar apoiada
internacionalmente. O Exército Vermelho pode lidar com as dificuldades internas com as
suas próprias forças, mas não com a intervenção capitalista do exterior - pelo menos não a
longo prazo, não permanentemente. Pode deter o inimigo externo, expulsá-lo do país, mas
não pode eliminar sozinho a ameaça de uma ação militar. A eliminação da ameaça militar do
exterior só é, portanto, possível através da vitória militar da revolução proletária mundial, ou
pelo menos através da vitória militar da revolução socialista nesses países que são capazes
e capazes de garantir a vitória final do "socialismo num só país" em conjunto, ou seja, com
forças unidas.
A solução da questão militar da defesa de um país socialista contra o cerco imperialista e
social-imperialista
O socialismo vitorioso num país "não exclui de forma alguma todas as guerras de uma só
vez". O desenvolvimento do capitalismo é muito desigual nos diferentes países. Isto não
pode ser diferente na produção de bens. Daí a conclusão inabalável: o socialismo não pode
vencer em todos os países ao mesmo tempo. Ele ganhará primeiro em um ou alguns países,
outros continuarão a ser burgueses ou pré-burgueses durante algum tempo [ou voltarão a
ser burgueses]. Isto deve gerar não só fricção mas também a aspiração direta da burguesia
de outros países a esmagar o proletariado vitorioso do Estado socialista. Nesses casos, uma
guerra da nossa parte seria legítima e justa, seria uma guerra pelo socialismo, pela
libertação de outros povos da burguesia. “Engels tinha toda a razão quando, na sua carta a
Kautsky de 12 de Setembro de 1882, reconheceu expressamente a possibilidade de "guerras
de defesa" por parte do socialismo, que já tinha ganho. Pois ele quis dizer a defesa do
proletariado vitorioso contra a burguesia de outros países" (Lenine, Volume 23, página 74).
"Mais de trinta anos de experiência desde a libertação tinham demonstrado que a defesa de
um país depende da sua situação interna. Cada potência imperialista ou social imperialista,
sem excepção, tem planos estratégicos específicos para o ataque e ocupação de um país,
zona ou área numa ou noutra situação. Mas estes planos não podem ser concretizados se a
situação no país a ser atacado e ocupado não for política, económica, moral e militarmente
fraca. Por conseguinte, o Partido concentrou a sua atenção principalmente na explicação e
compreensão do papel crucial do fator interno e na luta pela consolidação global da situação
interna, pela formação mais elevada e mais abrangente do exército e de todo o povo armado
para a defesa, tanto quanto possível e profundamente. Assim, o fator externo não é de modo
algum subestimado, ou seja, o poderoso apoio das forças progressistas e amantes da
liberdade do mundo e do Movimento Mundial Marxista-Leninista, que dão à Albânia
socialista e que se espera que cresça no caso de uma agressão imperialista-revisionista
contra a Albânia. Mas este apoio externo só pode ter um grande impacto se a situação
interna do país for sólida e estável, se o fator interno estiver a um nível adequado" (História
do PTA, Volume II, página 277).
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"Os inimigos externos do marxismo-leninismo sempre exortaram os traidores dentro do
partido a semear divisão e revisionismo no partido (...) A revolução e a ditadura do
proletariado não podem deixar de tomar medidas violentas contra os inimigos do partido, do
povo e do socialismo. As contradições entre nós e os inimigos de classe não podem ser
resolvidas de outra forma. Tentar resolver estas contradições, bem como as contradições no
seio das massas trabalhadoras, entre os diferentes lados da ordem socialista, equivaleria a
idealismo, a reconciliação de classes. Enquanto a luta de classes entre o socialismo e o
capitalismo continuar e continuar a ser travada à escala nacional e internacional, é
objetivamente impossível que não haja erros e fraquezas, nem fenómenos estrangeiros, nem
fenómenos negativos no seio dos principais órgãos partidários e organizações partidárias. O
objetivo da luta do partido é evitar que os fenómenos estrangeiros se propaguem, evitar que
sejam bombardeados assim que levantam a cabeça, evitar que se transformem em doenças
incuráveis que tiram o fôlego ao partido da classe trabalhadora e o transformam num partido
burguês-revisionista (História do PTA, Volume II, página 217).
O mesmo se aplica à luta contra os inimigos de classe dentro do Exército Popular e à defesa
da pátria socialista, bem como à luta armada internacional pela revolução mundial.
"Ao contrário da prática de muitos outros grupos da classe trabalhadora, as purgas em
massa nunca foram realizadas no PTA. Isto está relacionado com o facto de não haver a
possibilidade, dentro do partido, de instalar correntes facciosas e linhas opostas, o que
exigiria uma limpeza em massa para as quebrar. As purgas do PTA foram sempre efetuadas
de forma ordinária, no processo de correta aplicação dos princípios e normas dos seus
Estatutos" (História do PAA, Volume II, página 219).
No seu relatório ao 7º Congresso do PTA, o camarada Enver Hoxha afirmou: "A construção
do socialismo é um processo de lutas de classes ferozes" (página 127, edição alemã).
"O fomento artificial da luta de classes, explicou Estaline, leva à guerra civil; acender tal
guerra nas condições da ditadura do proletariado mina o socialismo" (História do PTA
Volume II, página 235). Diz ainda que "a luta de classes assume tal intensidade e se
intensifica sobre nenhuma outra questão como sobre a questão do poder". Este é também o
ponto de partida da luta incisiva que sempre se desenvolveu e continuará a desenvolver-se
entre marxistas-leninistas e revisionistas sobre a questão da ditadura do proletariado.
O (7º) Congresso do Partido também tratou da estreita ligação e interdependência entre a
frente interna e externa da luta de classes. Esta ligação e interligação resultam da ligação e
cooperação entre os inimigos externos e internos. Sem excepção, todos os inimigos
internos são ao mesmo tempo agentes dos inimigos imperialistas externos e revisionistas
de uma forma ou de outra. Os fios que ligam os primeiros aos segundos são numerosos.
"Devemos, portanto, enfrentar a frente unida do inimigo de tal forma", disse o congresso do
partido, "que consolidemos a nossa frente interna em todos os aspetos, no campo da defesa
e da economia, da política e da ideologia, e lideremos sempre consistentemente a luta de
classes" (Enver Hoxha, Relatório ao 7º Congresso do PAA, página 116, edição alemã, "citado
na História do PTA", Volume II, página 238).
"Qualquer atitude e ação que não esteja de acordo com as leis e condições objetivas, atitude
de espera, aventureira, descuido, medo, perder a cabeça na luta e, o que é pior, capitulação à
pressão do inimigo ou às dificuldades e obstáculos são mortais para a revolução, levam a
derrotas na luta de classes, dão às forças opostas burguesas-imperialistas, revisionistas e
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reacionárias a possibilidade de vitória. A classe inimiga está tentando", enfatizou o 7º
Congresso do Partido, "acalmar a vigilância das massas para dormir". Ele tenta encontrar
períodos de descanso e espaço para respirar na loucura da luta de classes, a fim de reunir
forças e atacar de forma surpreendente. “A tarefa de todas as organizações partidárias e de
todos os trabalhadores, com a classe trabalhadora à cabeça, não é permitir que surjam tais
situações favoráveis ao inimigo, mas estar sempre na ofensiva, manter a espada da luta de
classes sempre afiada e ser sempre irreconciliável com o inimigo e a sua ideologia" (Enver
Hoxha, Relatório ao 7º Congresso do Partido, página 120, edição alemã).
"O fator decisivo para o desenvolvimento da luta de classes sobre o capitalismo e o
revisionismo é a liderança da classe trabalhadora. Como essa liderança é assegurada, como
ela é mantida e não pode ser destruída uma vez realizada, tudo depende dela" (História do
PTA, Volume II, página 240).
Durante décadas, os revisionistas chineses foram ideologicamente incapazes de pôr de
joelhos os camaradas albaneses que, sob a liderança do camarada Enver Hoxha, se
encontravam no terreno inabalável do marxismo-leninismo. Por isso, tentaram fazê-lo no
domínio económico e militar com um aumento gradual dos atos de sabotagem. Não
respeitaram os seus contratos e acabaram por suspender totalmente a ajuda. Os
revisionistas chineses perseguiram assim o objetivo de forçar a capitulação da Albânia
socialista e de a transformar num Estado vassalo da China, uma base europeia do
imperialismo social chinês. As então superpotências EUA e URSS não tinham sido capazes,
até à data, de forçar a Albânia socialista a render-se com o seu bloqueio imperialista, apesar
dos seus maiores esforços, especialmente com a ajuda dos revisionistas jugoslavos e
soviéticos. Para o efeito, acabaram por solicitar o apoio da China revisionista. Desincentivar
a Albânia do marxismo-leninismo foi, por assim dizer, a pedra de toque de todos os
imperialistas do mundo, à frente das duas superpotências, com as quais os revisionistas
chineses deveriam provar a sua credibilidade e obter o seu bilhete para o clube mundial dos
bandidos imperialistas. A traição à Albânia, para a remover como um obstáculo irritante, foi
a intenção dos líderes chineses de se aproximarem do seu objetivo de se tornarem uma
superpotência. Para os imperialistas mundiais, esta foi a prova de que a China já não
representa realmente uma ameaça aos seus lucros, mas, pelo contrário, um mercado seguro
e, ao mesmo tempo, um dos maiores mercados do mundo que se abriu para os lucros mais
ricos.
Mas mesmo os revisionistas chineses falharam, pelo menos enquanto Enver Hoxha estava
vivo e enquanto, após a sua morte, o PTA manteve o curso Marxista-Leninista do camarada
Enver Hoxha. A pressão do bloqueio imperialista-social-imperialista sobre a Albânia
socialista tinha-se, de facto, tornado ainda maior através da traição da China, mas o fator
externo só podia finalmente ter um efeito através do fator interno, através da traição dentro
das próprias fileiras, através da linha revisionista de Ramiz Alia, através da capitulação no
próprio país.
Assim, foi apenas com a ajuda adicional dos revisionistas albaneses que a contra-revolução
internacional conseguiu varrer o socialismo da face da Terra. As condições ideológicas
prévias para este dano mais tremendo da história do socialismo foram fornecidas pelos
revisionistas albaneses, que se esconderam atrás dos ensinamentos do camarada Enver
Hoxha, camuflaram-se com eles, tomaram o poder abusando da sua bandeira, minaram a
ditadura do proletariado a partir de dentro e, por fim, provocaram e estabilizaram a ditadura
da burguesia, especialmente com a ajuda militar dos inimigos externos. A luta ideológica em
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defesa do socialismo é assim dirigida decisivamente contra o neo-revisionismo, que se
esconde por trás dos ensinamentos do camarada Enver Hoxha. Especialmente na
reconquista do socialismo, a luta contra a falsificação das obras do camarada Enver Hoxha
será decisiva.
Mas não só. O perigo do social-revanchismo, ou seja, a reereção de um baluarte revisionista
contra um novo socialismo a reconquistar em breve, não provém apenas dos revisionistas
que se entrincheiraram atrás do camarada Enver Hoxha, mas também do renascimento e
renovação do revisionismo em geral em todo o mundo. Assim, o principal perigo que hoje se
coloca são os novos centros internacionais de neo-revisionismo emergentes, que se
escondem por detrás do anti-revisionismo burguês. Portanto, não há lugar para os neorevisionistas nas nossas novas trincheiras da revolução mundial. O anti-revisionismo
burguês deve ser exposto, combatido e derrotado com a arma do anti-revisionismo
proletário, marxista-leninista, como desenvolvido e ensinado pelo camarada Enver Hoxha.
Isto também é verdade no domínio da ciência militar proletária e da guerra popular.
Na 3ª e 4ª sessões plenárias do CC (Novembro de 1977 e Janeiro de 1978), o PTA preparou o
povo albanês para fazer grandes esforços na defesa e para confiar ainda mais nas suas
próprias forças. Todas as forças foram mobilizadas para quebrar o bloqueio imperialistarevisionista, que foi agora mais brutalmente fechado pela traição dos revisionistas chineses.
O bloqueio só poderia ser quebrado através do mais duro trabalho revolucionário, através da
disciplina férrea, através do cumprimento de todas as tarefas para reforçar o socialismo e a
sua defesa. Acima de tudo, era importante reforçar-se de todas as partes e não se envolver
unilateralmente apenas na luta contra o revisionismo chinês. Ao mesmo tempo, a ameaça
dos outros países revisionistas permaneceu muito real, especialmente a do revisionismo
jugoslavo mesmo à porta (Kosova). Por conseguinte, o PTA continuou a sua luta contra os
revisionistas de todos os outros países, prontos para fazer avançar a luta frontal em todas
as direções. Neste período não só a Albânia socialista estava no auge do seu poder
revolucionário, como revolucionou ao mesmo tempo todo o Movimento Mundial MarxistaLeninista em defesa da Albânia socialista em particular e em defesa do Marxismo-Leninismo
contra o revisionismo em geral. O Comintern (EH) associa-se a isto na sua luta pela
reconquista do socialismo e na luta contra o neo-revisionismo, que lhe está diretamente
ligada.

As guerras mundiais de classes proletárias mundiais
Atualmente, já não basta ser "único" para a revolução mundial socialista, embora o trigo já
esteja separado do joio por esta questão. Os marxistas-leninistas de hoje só podem, de
facto, ser aqueles que estão dispostos a levar a revolução socialista mundial permanente a
um fim vitorioso, mesmo que isso signifique a inevitabilidade das guerras mundiais de
classes proletárias. Para: Para testar o poder real do capitalismo mundial na fase atual da
sua desintegração, não há outro meio e não pode haver outro meio senão a guerra de
classes proletária mundial sob a liderança da Internacional Comunista.
Lenine já estava a ensinar na altura da deflagração da primeira guerra mundial imperialista:
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"Esta guerra será em breve seguida de outras guerras, se não houver várias revoluções
bem-sucedidas - o conto de fadas da "última guerra" é um conto de fadas vazio e nocivo, um
"mito" burguês mesquinho". (Lenine, volume 21, página 27).
O próprio imperialismo mundial transforma as guerras dos povos em guerras civis, e esta
transformação, segundo Lenine, corresponde às condições objetivas do capitalismo no fim
da época do imperialismo mundial. As guerras mundiais de classe proletária são a forma
mais elevada de guerras civis internacionais, são guerras entre os dois sistemas sociais, o
capitalismo e o socialismo.
Enquanto o imperialismo mundial não for eliminado, ele irá inevitavelmente, seguindo as leis
do capitalismo, gerar guerras mundiais imperialistas uma e outra vez. Estas guerras
mundiais imperialistas só podem terminar com a revolução socialista mundial permanente
ou com as guerras de classes proletárias mundiais. Isto não acontece de uma só vez e não
pode acontecer de uma só vez. "Toda a história do capital é uma história de violência e
pilhagem, de sangue e sujidade" (Lenin, volume 21, página 94).
E enquanto o proletariado mundial não tiver arrancado o último pedaço de capital, esta
história continua viva, tem de ser combatida com todos os meios até ao fim. Quanto mais
poderosa é a propriedade capitalista, mais poderosas são as guerras capitalistas. "Um
capitalista bate em muitos até à morte" é como Karl Marx formulou a tendência histórica da
acumulação capitalista nas fases iniciais. "O capital financeiro centralizado e concentrado
internacionalmente está a matar todos os capitalistas do mundo!" É a isto que se resume,
em última análise, a acumulação capitalista mundial. O monopólio internacional do capital
torna-se a grilheta do modo de produção mundial, que floresceu com e sob a globalização. A
centralização internacional dos meios de produção mundiais e a socialização do trabalho
mundial chegam a um ponto em que se tornam incompatíveis com a sua concha capitalista
mundial. Vai explodir. As guerras mundiais imperialistas pretendem salvar o capitalismo
mundial da sua queda, mas isso irá eliminar o capital privado capitalista ainda mais
profundamente, os expropriadores deste mundo serão expropriados ainda mais
profundamente pela revolução socialista mundial, a socialização de toda a produção mundial
será feita tão perfeitamente através da transferência dos meios de produção de trabalho para
as mãos de toda a sociedade mundial (como nos ensina Karl Marx no Capital, Volume I).
Sem a revolução socialista mundial, a guerra pela propriedade capitalista privada globalizarse-á sem obstáculos, esta guerra pela propriedade capitalista privada tornar-se-á mais
centralizada, mais concentrada e inevitável em maior escala, a propriedade privada será
engolida pela guerra, o proletariado mundial apreenderá armas imperialistas em maior
escala e utilizá-las-á não só para eliminar a guerra mundial pela propriedade capitalista
privada, mas também para abolir a própria propriedade privada. Mas isto acontece num
longo e complicado processo de toda uma série de guerras mundiais:
Mesmo que o socialismo mundial tenha ganho a sua primeira vitória revolucionária sobre o
imperialismo mundial, maior é o perigo de guerra, porque o que era verdade para a
intensificação da luta de classes num único país socialista, o que era verdade para a guerra
dos imperialistas contra um único país socialista em particular, é tanto mais verdade para
todo o futuro mundo socialista em geral: O capitalismo mundial tentará recuperar o seu
poder com dentes e garras através de guerras contra o socialismo mundial. A questão do
período da ditadura do proletariado, que continua a ser constantemente inevitável entre
capitalismo e comunismo, só pode ser finalmente resolvida a nível internacional. É muito
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provável que este período não termine sem guerras de classes internacionais. A guerra de
classes não é, portanto, automaticamente eliminada com a vitória de uma única revolução
mundial socialista, tal como a guerra de classes não foi automaticamente eliminada após a
Revolução de Outubro.
Portanto, não se pode excluir que sejam necessárias mais revoluções socialistas no mundo,
tal como ficou historicamente provado que não só é necessária uma Revolução de Outubro,
mas uma segunda e talvez uma terceira Revolução de Outubro, que o socialismo mundial
será talvez novamente substituído pelo imperialismo mundial e só poderá finalmente vencer
na segunda tentativa, etc., etc. Resolver a questão da revolução socialista mundial significa
para nós, comunistas, lidar completamente com o que vem depois da revolução socialista
mundial. O proletariado mundial terá inevitavelmente de travar uma, duas ou toda uma série
de guerras de classe internacionais, de modo que não podemos excluir todo um período de
guerras de classe proletárias mundiais em que se decidirá quem irá finalmente vencer - o
imperialismo mundial ou o socialismo mundial. Reconhecer hoje a ditadura do proletariado
significa reconhecer a guerra internacional de classes proletárias, se isso for necessário
para afirmar ou reconquistar a ditadura do proletariado mundial. Só com o fim vitorioso de
todo este período de prováveis guerras mundiais de classe proletária é que as guerras serão
eliminadas para sempre nesta terra.
O proletariado mundial deve estar preparado para isso, deve perceber que provavelmente
não pode conquistar ou afirmar o seu poder mundial sem uma, duas ou mais guerras de
classe internacionais. Para o proletariado mundial é urgentemente necessária uma nova
teoria sobre as próximas guerras mundiais de classes proletárias. É tarefa da Internacional
Comunista elaborar esta teoria das guerras mundiais do proletariado com base no
marxismo-leninismo e armar o proletariado mundial com ela, porque sem esta teoria das
guerras mundiais de classe do proletariado, o proletariado mundial possivelmente não
conseguirá cumprir a sua missão histórica. Neste momento, estamos a entrar num novo
território teórico, que não nos poupará de muitos erros e confusões. Mas nós vamos
aprender, aprender e aprender de novo. O caminho para o comunismo não será,
inevitavelmente, um caminho pacífico, mas sim um caminho sangrento com grandes
sacrifícios humanos. Mas quanto melhor formos bem-sucedidos na elaboração dos
fundamentos teóricos da guerra mundial de classes proletárias, menor será o número de
vítimas. Mas nenhuma teoria pode fazer maravilhas. Os milagres só serão realizados pelas
massas revolucionárias mundiais - e isto não acontecerá sem sacrifícios - as classes
moribundas, que não querem abandonar voluntariamente a cena mundial da história, e que
veem a sua última salvação na guerra contra o comunismo, tratarão disso. Nada é mais
prejudicial do que a ilusão de que o caminho do socialismo mundial para o comunismo
mundial seria exclusivamente pacífico.
Enquanto a sociedade ainda estiver dividida em classes, portanto também no período do
socialismo mundial, existe o perigo da restauração da sociedade de classes antagónica, esta
questão será finalmente decidida com as armas, através das guerras de classes. A
probabilidade, porém, de o perigo de guerra ser minimizado no decurso do período do
socialismo mundial é grande, mas quem poderá garantir a paz nesse período? Não podemos
dizê-lo com certeza hoje, mas não podemos certamente excluí-lo da perspetiva de hoje. As
guerras da reconquista do capitalismo foram travadas contra um único país socialista, como
acontecerá com a reconquista bélica do capitalismo mundial, veremos. Estamos longe de ter
a vitória no bolso, não nos podemos sentir seguros das guerras de reconquista do
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capitalismo mundial, temos de estar vigilantes e preparados, haverá ainda toda uma série de
guerras e revoluções mundiais, haverá toda uma era de guerras civis mundiais.
O que entendemos pela "teoria das guerras mundiais de classes proletárias"?.......... (deve
ser trabalhado e explicado mais detalhadamente aqui!)

Capítulo 4
A Internacional Proletária e a sua missão militar
Primeira Internacional - Segunda Internacional – Comintern (incompleto) - Comintern (EH)
(ainda não concluído)

A I Internacional
O discurso de Marx na celebração do 7º aniversário da Primeira Internacional - realizada em
Londres em 25 de Setembro de 1871 - foi gravado por um correspondente:
"Se as condições de opressão existentes fossem eliminadas através da entrega dos meios
de produção aos trabalhadores produtores, em que cada pessoa capaz de trabalhar seria
obrigada a trabalhar para viver, a única base da sociedade de classes e da opressão também
seria eliminada. Mas antes que tal mudança pudesse ser feita, era necessária uma ditadura
do proletariado, e a sua primeira prescrição é uma arma do proletariado. As classes
trabalhadoras devem lutar pelo direito à emancipação no campo de batalha. A Função da
Internacional é organizar e unificar os poderes dos trabalhadores" (MEW, Volume 17, página
433).
Este é o programa militar do Comintern (EH) na sua versão mais curta - e a esta ideia básica
de Karl Marx "nada mais" pode ser acrescentado até hoje a não ser pô-la em prática. O
proletariado mundial irá um dia transformar este programa militar do Comintern (EH) em
violência material.
Tal como após o derrube da ditadura do proletariado da Comuna de Paris, da União
Soviética e da Albânia, também o proletariado mundial atinge um grau de maturidade através
do qual é reativado, recupera da derrota e pressiona para pôr fim ao período negro de reação
o mais rapidamente possível. Disse Engels:
"Quando a classe trabalhadora europeia se reforçou o suficiente para uma nova tentativa
contra o poder das classes dominantes, nasceu a Associação Internacional dos
Trabalhadores". O seu objetivo era "fundir toda a classe operária beligerante da Europa e da
América num único grande exército" (Engels, MEW, Volume 22, páginas 57-58).
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Agora surgiu o Comintern (EH) e começou uma nova tentativa contra a burguesia mundial.
Estamos firmemente convencidos de que em breve surgirá a situação favorável do
proletariado mundial que Engels descreveu em 1 de Maio de 1890 com as seguintes
palavras:
"Apenas algumas vozes responderam quando gritámos estas palavras no mundo, há 42
anos atrás, na véspera da primeira Revolução de Paris, na qual o proletariado se destacava
com as suas próprias exigências. Mas, em 28 de Setembro de 1864, os proletários da maioria
dos países da Europa Ocidental uniram-se na Associação Internacional dos Trabalhadores
de gloriosa memória. A própria Internacional, porém, viveu apenas nove anos. Mas que a
eterna união de proletários de todos os países por ela fundada ainda está viva e mais forte
do que nunca, não há melhor testemunha do que hoje. Pois hoje, ao escrever estas linhas, o
proletariado europeu e americano faz uma revisão militar das suas forças, mobilizadas pela
primeira vez, mobilizadas como um Exército (...) " (ibidem, página 58).
Nas instruções aos delegados do Conselho Central Provisório sobre as questões
individuais, Marx enumerou também a questão dos exércitos já em 1867:
"10º Exércitos. (a) A influência corruptora dos grandes exércitos permanentes na produção
tem sido amplamente demonstrada em congressos burgueses de todos os tipos,
congressos de paz, congressos económicos, congressos estatísticos, congressos
filantrópicos e congressos sociológicos. Por conseguinte, consideramos supérfluo espalhar
a palavra sobre este ponto.
(b) Propomos o armamento popular geral e o treino geral na utilização de armas.
(c) Concordamos, como uma necessidade temporária, com pequenos exércitos permanentes
que servem como escolas para oficiais das milícias; todo cidadão do sexo masculino deve
"Se as condições de opressão existentes fossem removidas através da entrega dos meios
de produção aos trabalhadores produtores, através da qual cada homem capaz de trabalhar
seria obrigado a trabalhar para o seu sustento, a única base da sociedade de classes e da
opressão também seria removida. Mas antes que tal mudança pudesse ser efetuada, era
necessária uma ditadura do proletariado, E O SEU PRIMEIRO PREREQUISITO ERA UM
EXÉRCITO DO PROLETARIATO. AS CLASSES TRABALHADORAS TERIAM DE LUTAR PELO
DIREITO À SUA EMANCIPAÇÃO NO CAMPO DE BATALHA. A FUNÇÃO DA INTERNACIONAL
É ORGANIZAR E UNIR AS FORÇAS DOS TRABALHADORES PARA A BATALHA QUE VIRÁ"
(MEW, Vol. 17, página 433, edição alemã).
Este é o programa militar do Comintern (EH) na sua versão mais curta - e não há "nada mais"
a acrescentar a esta ideia básica de Karl Marx até hoje, senão pô-la em prática. O
proletariado mundial irá um dia transformar este programa militar do Comintern (EH) em
violência material.
Tal como após a queda da ditadura do proletariado dos Comunas de Paris, da União
Soviética e da Albânia, assim o proletariado mundial atinge um grau de maturidade pelo qual
é reativado, recupera da derrota e empurra para o fim do período negro de reação o mais
cedo possível. disse Engels:
"Quando a classe operária europeia se fortaleceu o suficiente para uma nova tentativa
contra o poder das classes dirigentes, surgiu a Associação Internacional dos
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Trabalhadores". O seu objetivo era unir toda a classe operária militante da Europa e da
América em UM grande corpo militar" (Engels, MEW, Vol. 22, pp. 57-58, edição alemã).
Agora surgiu o Comintern (EH) e começa uma nova tentativa contra a burguesia mundial.
Estamos firmemente convencidos de que em breve surgirá a situação favorável do
proletariado mundial que Engels descreveu a 1 de Maio de 1890 com as seguintes palavras:
"Proletários de todos os países, uni-vos!" Apenas algumas vozes responderam quando
gritámos estas palavras no mundo, agora há 42 anos atrás, na véspera da primeira revolução
de Paris, na qual o proletariado emergiu com as suas próprias reivindicações. Mas a 28 de
Setembro de 1864, os proletários da maioria dos países da Europa Ocidental uniram-se para
formar a Associação Internacional dos Trabalhadores da Memória Gloriosa. A própria
Internacional, contudo, só viveu durante nove anos. Mas que a eterna união de proletários de
todos os países por ela fundada ainda está viva, e vive mais vigorosamente do que nunca,
não há melhor testemunha disto do que este mesmo dia. Pois hoje, ao escrever estas linhas,
o proletariado europeu e americano está A PERSPETIVAR os seus ESTRUTURANTES
mobilizados pela primeira vez, mobilizados como UM exército (...)" (ibid. página 58, edição
alemã) [sublinhado pelo autor].
Nas instruções aos delegados do Conselho Central Provisório sobre as questões
individuais, Marx listou também a questão dos exércitos já em 1867:
"10. Exércitos. (a) A influência perniciosa dos grandes exércitos permanentes na produção
tem sido suficientemente exposta em congressos burgueses de todos os tipos, em
congressos de paz, congressos económicos, congressos estatísticos, congressos
filantrópicos e congressos sociológicos. Por conseguinte, consideramos desnecessário
debruçarmo-nos sobre este ponto.
(b) Propomos o armamento geral do povo e a formação geral na utilização de armas.
Agora surgiu o Comintern (EH) e começa uma nova tentativa contra a burguesia mundial.
Estamos firmemente convencidos de que em breve surgirá a situação favorável do
proletariado mundial que Engels descreveu a 1 de Maio de 1890 com as seguintes palavras:
"Proletários de todos os países, uni-vos!" Apenas algumas vozes responderam quando
gritámos estas palavras no mundo, agora há 42 anos atrás, na véspera da primeira revolução
de Paris, na qual o proletariado emergiu com as suas próprias reivindicações. Mas a 28 de
Setembro de 1864, os proletários da maioria dos países da Europa Ocidental uniram-se para
formar a Associação Internacional dos Trabalhadores da Memória Gloriosa. A própria
Internacional, contudo, só viveu durante nove anos. Mas que a eterna união de proletários de
todos os países por ela fundada ainda está viva, e vive mais vigorosamente do que nunca,
não há melhor testemunha disto do que este mesmo dia. Pois hoje, ao escrever estas linhas,
o proletariado europeu e americano está A PERSPETIVAR os seus ESTRUTURANTES
mobilizados pela primeira vez, mobilizados como UM exército (...)" (ibid. página 58, edição
alemã) [sublinhado pelo autor].
Nas instruções aos delegados do Conselho Central Provisório sobre as questões
individuais, Marx listou também a questão dos exércitos já em 1867:
"10. Exércitos. (a) A influência perniciosa dos grandes exércitos permanentes na produção
tem sido suficientemente exposta em congressos burgueses de todos os tipos, em
congressos de paz, congressos económicos, congressos estatísticos, congressos
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filantrópicos e congressos sociológicos. Por conseguinte, consideramos desnecessário
debruçarmo-nos sobre este ponto.
(b) Propomos o armamento geral do povo e a formação geral na utilização de armas.
(c) Concordamos, como uma necessidade temporária, com pequenos exércitos permanentes
para servir como escolas para oficiais das milícias; cada cidadão do sexo masculino deverá
servir durante um curto período de tempo nestes exércitos" (Exército Permanente e Relação
com a Produção, Karl Marx "Instruções aos Delegados do Conselho Central" 1st Congress of
the 1st International, MEW, Vol. 16, página199, edição alemã).
A Primeira Internacional lutou heroicamente até à sua dissolução em 1876 pela união dos
proletários de todos os países contra as guerras de conquista da burguesia e dos grandes
proprietários de terras, desenvolvendo táticas que permanecem válidas para o Comintern
(EH) até hoje.
Em seu primeiro discurso sobre a Guerra Germano-Francesa, o fundador e líder da Primeira
Internacional, Karl Marx, escreveu que "que, que a guerra hedionda que se avizinha acabe
como vai acabar, a aliança dos trabalhadores de todos os países acabará por erradicar a
guerra. Enquanto a França oficial e a Alemanha oficial estão envolvidas numa luta fratricida,
os trabalhadores estão a enviar uns aos outros mensagens de paz e amizade. Este único
grande facto, sem paralelo na história do passado, abre a perspectiva de um futuro mais
brilhante. Prova que, ao contrário da velha sociedade com a sua miséria económica e a sua
loucura política, está a surgir uma nova sociedade cujo princípio internacional será a paz,
porque o mesmo princípio prevalece em todas as nações - o trabalho! O pioneiro desta nova
sociedade é a Associação Internacional dos Trabalhadores". (MEW, Volume 17, página
7). Por exemplo, a seção de Berlim do 1º Internacional no manifesto da Federação de Paris
de I. Internacional de 1870: "Nós nos unimos em seu protesto com coração e mão. Juramos
solenemente que nem o som da trombeta nem o trovão de estrondo, nem a vitória nem
a derrota devem nos afastar do nosso trabalho comum de unificar trabalhadores em todos
os países" (ou seja, página 6).
Até à sua dissolução em 1876, a Primeira Internacional lutou heroicamente pela unificação
dos proletários de todos os países contra as guerras de conquista da burguesia e dos
grandes proprietários de terras e desenvolveu uma tática que ainda hoje é válida para o
Comintern (EH).
No seu discurso inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, que Karl Marx
escreveu em 1864, há 140 anos, imediatamente após a fundação da I. Internacional, concluiu:
"Proletários de todos os países, uni-vos!” A classe trabalhadora, consciente deste slogan,
não esqueceu que os trabalhadores de todos os países são amigos e os déspotas de todos
os países são inimigos. A classe trabalhadora nunca deixou de apoiar solidariamente os
seus amigos em todos os países e de lutar contra os inimigos em todos os países. O slogan:
"Proletários de todos os países, uni-vos!" É, portanto, em última análise, também um slogan
da unificação militar dos trabalhadores de todos os países, é um slogan para a unificação
dos proletários de todos os países numa única classe, para o proletariado mundial, para a
libertação violenta do proletariado mundial, para a organização militar do proletariado
mundial. Quem exclui, nega ou prejudica esta situação não é um marxista. Porque: a
necessidade da unificação militar justifica-se pelo facto de, sem ela, não se poder destruir
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todo o domínio de classe, que, como sabemos, se baseia sempre na baioneta contra os
trabalhadores.

Assim, Marx escreveu nos Estatutos Provisórios:
"que a emancipação da classe trabalhadora deve ser conquistada pela própria classe
trabalhadora" e "que a luta pela emancipação da classe trabalhadora é uma luta pela
destruição de toda a ordem de classe (...) que a emancipação económica da classe
trabalhadora é o grande fim ao qual todo o movimento político deve ser subordinado como
meio" (MEW, Volume 16, página 14). Daí resulta claramente que a conquista militar do poder
político do proletariado mundial não é um fim em si, mas serve a sua libertação social, no
fim a emancipação económica internacional da classe trabalhadora. Sem meios militares
para a destruição de todas as ordens de classe, portanto, não há emancipação económica
internacional do proletariado mundial! Assim, o objetivo básico dos meios militares da
revolução mundial já está definido no cerne da teoria de Marx.
Sobre a questão dos “conflitos fronteiriços”, Karl Marx afirmou no seu "Segundo discurso
sobre a guerra franco-prussiana" aos membros da Associação Internacional dos
Trabalhadores:
"Se as fronteiras forem determinadas por interesses militares, as reivindicações nunca
chegarão ao fim, porque cada linha militar é necessariamente defeituosa e pode ser
melhorada através da anexação de mais território; e, além disso, nunca poderá ser
determinada de forma definitiva e justa, porque é sempre imposta pelo vencedor aos
derrotados e, portanto, já contém em si o germe de uma nova guerra. Esta é a lição da
história: é a mesma com as nações e com os indivíduos. Para os privar da possibilidade de
ataque, é necessário privá-los de todos os meios de defesa. Eles não só devem ser
apreendidos pela garganta, como também mortos" (ibidem, página 274).
Marx e Engels lutaram na Primeira Internacional contra o fomento de influências
nacionalistas burguesas no seio do movimento operário internacional, educando os
trabalhadores no espírito do internacionalismo proletário e expondo o chauvinismo das
grandes potências:
"Se os membros da Internacional que pertencem a uma nação conquistadora apelassem à
nação que foi conquistada e continua a ser oprimida para esquecer a sua nacionalidade e
situação específicas, para "resolver divergências nacionais", etc., isso não seria
internacionalismo, mas nada mais do que pregar a submissão ao jugo e uma tentativa de
justificar e perpetuar a ordem do conquistador sob o pretexto do internacionalismo" (MEW,
Engels, Volume 18, página 80).
É notável o discurso proferido por Karl Marx em 13 de Agosto de 1867 na reunião do
Conselho Geral sobre o comportamento tático no Congresso da Liga para a Paz e a
Liberdade (= civil-pacifista). O discurso em si já não está disponível, mas foi relatado no livro
de atas da seguinte forma:
"O Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores é em si um congresso de paz,
uma vez que a unificação da classe trabalhadora dos vários países deve acabar por
inviabilizar as guerras internacionais. Se os iniciadores do Congresso de Paz de Genebra
tivessem realmente compreendido a essência desta questão, teriam aderido à Associação
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Internacional. O atual reforço dos grandes exércitos na Europa foi causado pela revolução
de 1848; os grandes exércitos permanentes foram o resultado inevitável do atual estado da
sociedade. Não seriam mantidos para travar guerras internacionais, mas para manter a
classe trabalhadora baixa. Mas nem sempre há barricadas para bombardear e trabalhadores
para atirar; depois há a possibilidade de esgrimir os conflitos internacionais para que os
soldados não saiam da prática. (...) Aqueles que se recusam a participar na mudança da
relação entre trabalho e capital estão a ignorar as condições reais para uma paz geral"
(MEW, Volume 16, página 530).
A Primeira Internacional estabeleceu a tarefa de unir os proletários de todos os países na
luta pela paz, liberdade e justiça, incluindo a luta contra a política externa do próprio país
para explorar e oprimir os trabalhadores de outros países, especialmente contra o
aliciamento e a importação de trabalhadores estrangeiros para fins de dumping salarial e de
greve no mercado de trabalho interno. A eliminação da escravatura salarial internacional é a
condição prévia e a garantia para a eliminação de todo o domínio de classe e das guerras de
classe.
Através de estratagemas, a I. Internacional impediu cortes salariais por ameaças dos
proprietários das fábricas de deslocalizar a produção ou substituir os trabalhadores locais
por trabalhadores estrangeiros mais baratos. Como a atual luta de resistência no Iraque
demonstra comparativamente, também conseguiu forçar os governos de vários países a
retirar os seus soldados, dando assim um duro golpe no Alto Comando americano, que
comanda as unidades internacionais da ocupação.
A garantia de uma paz mundial duradoura reside na resolução internacional da contradição
entre capital e trabalho. É aqui que o movimento burguês pela paz difere do movimento pela
paz proletário ainda hoje. Quem não ajuda que o proletariado mundial se liberte do capital
mundial, apoia objetivamente as guerras internacionais para derrotar o proletariado mundial
- quer queira quer não - . Só a unificação da classe trabalhadora dos diferentes países pode
finalmente inviabilizar as guerras internacionais. Estas declarações centrais de Karl Marx
ainda hoje são válidas.
Através de Karl Marx, a Primeira Internacional comentou como o proletariado internacional
deveria comportar-se taticamente, de forma correta, na Guerra Franco-Prussiana:
"1. Para se juntar ao movimento nacional...na medida e enquanto se limitar à defesa da
Alemanha…,
2.Salientando a diferença entre os interesses alemães-nacionais e os interesses dinásticoprussianos…,
3. Opondo-se a qualquer anexação da Alsácia e da Lorena...,
4. Logo que um governo republicano, não chauvinista ao leme em Paris, trabalhe para uma
paz honrosa com ele…,
5. Enfatizar continuamente a unidade dos interesses dos trabalhadores alemães e franceses
que não aprovam a guerra e que não estão em guerra uns com os outros" (MEW, vol. 17,
pág. 691).
Em 5 de Setembro de 1870, foi publicado um "Manifesto sobre a Guerra" como um folheto. O
Manifesto apelava à classe trabalhadora alemã a permanecer fiel à causa internacional do
proletariado e propunha que os trabalhadores alemães realizassem comícios e reuniões de
protesto contra os planos de anexação do governo prussiano "Esta guerra deslocou o foco
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do movimento operário continental de França para a Alemanha" (MEW, Vol. 17, p. 270). "A
classe operária alemã apoiou fortemente a guerra, que não estava em condições de impedir,
como uma guerra pela independência da Alemanha e pela libertação da Alemanha e da
Europa dos esmagadores alpes do Segundo Império. Foram os trabalhadores industriais
alemães que, juntamente com os trabalhadores rurais, forneceram os nervos e os músculos
dos exércitos heróicos, deixando para trás as suas famílias semi-esfomeadas. Dizimados
pelas batalhas no estrangeiro, serão mais uma vez dizimados pela miséria no país. E os
patrióticos dir-lhes-ão com consolo que o capital não tem pátria e que o salário é regulado
pelo direito internacional não patriótico da procura e da oferta. Não será, portanto, mais do
que tempo de a classe trabalhadora alemã usar da palavra e deixar que os cavalheiros da
classe média falem em seu nome? Pela sua parte, exigem agora "garantias", garantias de
que os seus imensos sacrifícios não foram em vão, de que conquistaram a liberdade, de que
as vitórias que conquistaram sobre os exércitos Bonapartistas não se transformarão numa
derrota para o povo alemão, como aconteceu em 1825. E, como primeira destas garantias,
exigem "uma paz honrosa para a França" e "o reconhecimento da República Francesa". (...)
Que as secções da Associação Internacional dos Trabalhadores de todos os países exortem
a classe trabalhadora a tomar medidas. Se os trabalhadores esquecerem o seu dever, se
permanecerem passivos, a terrível guerra atual será apenas precursora de lutas
internacionais ainda mais terríveis e conduzirá a novas derrotas dos trabalhadores em todos
os países pelos senhores da espada, da terra e do capital. Viva a República! O Conselho
Geral" (ibid., páginas 276 e 278).
Engels dirigiu uma mensagem ao 6º Congresso da secção belga da Associação Internacional
dos Trabalhadores, apelando à solidariedade para com Liebknecht e Bebel e outros 50
trabalhadores que tinham sido detidos por causa do manifesto, por confraternizarem os
trabalhadores alemães e franceses. Bebel e Liebknecht organizaram a agitação e
propaganda internacionalista da Erten International como oposição na chamada
representação nacional:
"A Internacional é acusada de ter dado a todos estes cidadãos a instrução para uma vasta
conspiração revolucionária. Trata-se, sem dúvida, de uma segunda edição da célebre
conspiração da Internacional sobre Paris, uma conspiração que a polícia Bonapartista
afirmou ter descoberto e que acabou por se desintegrar num nada miserável. Apesar destas
perseguições, o movimento laboral internacional está em ascensão e cada vez mais forte"
(ibid., p. 282). A burguesia internacional e todos os seus governos tentaram, com denúncias,
incitar, dividir, perseguir e dissolver os sectores da Internacional contra os outros, tiveram
"Manifestos da Internacional" distribuídos, que na realidade foram escritos pela polícia de
Versalhes (apelo ao fogo posto em nome da Internacional, etc.) e difamatórios apresentaram
a Internacional como um bode expiatório, como um "rebelde" e como uma organização
terrorista. A este Marx respondeu: "É na natureza das coisas que os grandes dignitários e
classes dirigentes da velha sociedade, que só conseguem manter o seu próprio poder e a
exploração das massas populares produtivas através de lutas e antagonismos nacionais,
reconhecem na Associação Internacional de Trabalhadores o seu inimigo comum. Todos os
meios são bons para a destruir" (ibid., página 300).
Karl Marx concebeu a organização do Conselho Central da Internacional de tal forma que as
partes individuais dos trabalhadores filiados na Primeira Internacional pudessem "operar
simultaneamente e uniformemente" (ibid., p. 16). Visto à escala internacional, o movimento
dos jovens trabalhadores ainda tinha um carácter espontâneo. Continuava a não haver uma
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centralização do movimento internacional de trabalhadores. Foi graças a Marx e Engels que
eles enfatizaram a necessidade de criar partidos de trabalhadores revolucionários
independentes e contribuíram, por parte da Primeira Internacional, para a emergência de
partidos de trabalhadores em muitos países do mundo. "Dado que, por um lado, o êxito do
movimento operário em cada país só pode ser assegurado pelo poder da unificação e da
combinação, enquanto, por outro lado, a eficácia do Conselho Central Internacional é
essencialmente condicionada pelo facto de este negociar com alguns centros nacionais das
sociedades de trabalhadores e não com um grande número de sociedades locais pequenas e
sem ligação entre si, - os membros da Associação Internacional devem exercer todas as
suas forças para unir as sociedades de trabalhadores dispersas dos respetivos países em
organismos nacionais representados por órgãos centrais nacionais" (ibidem). Não é
necessário justificar mais que, também neste sentido, a ligação militar dos países com um
centro internacional deva ser estruturada, a fim de tornar o proletariado mundial armado
capaz de agir e de manobrar. Desta forma, o pessoal internacional trabalha
permanentemente entre as diferentes unidades de combate cooperantes de cada país,
liderando assim todo o movimento armado do proletariado mundial, que pode ser diferente
em forma nacional em cada país e depende das diferentes condições e pré-requisitos. Mas
todos podem contribuir solidariamente para o sucesso do conjunto, participando na
coordenação internacional e centralizada. Karl Marx sempre se opôs a que a Primeira
Internacional fosse transformada numa caixa de correio para as diferentes secções.
"Os nossos objetivos devem ser tão amplos que incluam todas as formas de atividade da
classe trabalhadora. Se lhes tivéssemos dado um caráter especial, teríamos de os adaptar às
necessidades de apenas uma Secção, a classe trabalhadora, às necessidades de apenas
uma nação. Mas como poderíamos fazer com que todas as pessoas se unissem pelos
interesses de uns poucos? Se a nossa associação o fizesse, não teria o direito de se
autodenominar internacional. A Associação não dita uma forma particular de movimento
político; apenas exige que esse movimento seja orientado para um mesmo e mesmo
objectivo final. Compreende uma rede de sucursais que se estende por todo o mundo do
trabalho. Em cada parte do mundo, surgem aspetos particulares do problema, os
trabalhadores têm-nos em conta e abordam a solução à sua maneira" (MEW, Volume 17,
página 641).
A Primeira Internacional não assumiu a forma como a classe trabalhadora de um ou outro
país conduziu a sua luta pelo objetivo final comum da emancipação económica dos
proletários de todos os países através da tomada do poder político. Em vez de ditar,
manifestou as suas simpatias a todos os movimentos (armados) e deu-lhe ajuda e apoio no
âmbito das suas próprias leis. Karl Marx atingiu o nervo sensível da Primeira Internacional, o
que, historicamente, ainda hoje é verdade:
"Quer nós (...) concedamos ao Conselho Geral o direito de um príncipe negro ou do Czar
russo, o seu poder é ilusório quando o Conselho Geral deixa de ser a expressão da maioria
da OIT; O CONSELHO GERAL NÃO TEM ARMAS, não tem orçamento, mas é apenas um
poder moral e desmaia sempre, a menos que tenha a aprovação de toda a Associação"
(MEW, Vol. 18, página 688).
Daí se pode deduzir que Marx se opôs fundamentalmente à ação armada centralizada da
Internacional, o que é refutado, entre outras coisas, na citação seguinte, retirada do seu
discurso sobre o Congresso de Haia.
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"O Congresso de Haia conferiu ao Conselho Geral novos e ainda maiores poderes Com
efeito, num momento em que os Reis se reúnem em Berlim, em que esta reunião de
poderosos representantes do feudalismo e do passado vai dar origem a novas e mais
decisivas medidas de repressão contra nós, no preciso momento em que se organiza a
perseguição, o Congresso de Haia considerou oportuno e necessário alargar os poderes do
Conselho Geral e centralizar para a luta que agora se inicia TODAS AS AÇÕES QUE NÃO
FORAM AUTORIZADAS NA ISLÂNDIA. E quem mais, a propósito, poderia os poderes do
Conselho Geral causar agitação, se não os nossos inimigos? Tem uma burocracia, uma
força policial armada para impor a obediência? A sua autoridade não é meramente moral e
não sujeita as suas decisões ao julgamento das federações encarregadas da sua execução?
Nessas condições, sem exército, sem polícia, sem tribunais, os reis, no dia em que seriam
obrigados a manter o seu poder apenas com influência moral e autoridade moral, não
passariam de obstáculos fracos ao progresso da revolução. (...) Cidadãos, lembremo-nos
desse princípio fundamental da Internacional: a solidariedade. Só se colocarmos este
princípio da vida numa base segura entre todos os trabalhadores de todos os países é que
alcançaremos o grande objetivo final a que nos propusemos. A revolução deve basear-se na
solidariedade, como nos ensina o grande exemplo da Comuna de Paris, porque em todos os
centros, em Berlim, em Madrid, etc., não houve grandes movimentos revolucionários à altura
desta revolta mais poderosa do proletariado parisiense. Todo o resto da minha vida será (...)
dedicado ao triunfo da ideia social (...) - o domínio mundial do proletariado (...)" (MEW,
Volume 18, página 159).
Acrescentamos a esta citação de Karl Marx a nota do apêndice do volume 18, na página 730,
onde um correspondente neerlandês relatou o discurso de Karl Marx:
"Enquanto a Internacional não agir como um corpo coeso, enquanto não conseguir
centralizar o movimento para que ele surja em todo o lado ao mesmo tempo, os seus
esforços serão de pouca utilidade. O orador traz o exemplo da Comuna de Paris. Porque é
que falhou? Porque foi e permaneceu isolado. Se tivessem surgido revoluções em Berlim,
Viena e outras capitais ao mesmo tempo que a revolta em Paris, haveria mais hipóteses de
sucesso".
No entanto, as condições subjetivas ainda não estavam maduras para tal, especialmente a
ausência de partidos revolucionários de trabalhadores que teriam sido capazes de
coordenar, centralizar e concentrar as suas ações. E ainda hoje estas condições estão longe
de estar preenchidas, sendo necessário um trabalho ainda mais sério e intenso para as
alcançar. As lutas armadas isoladas dos proletários nos diferentes países, mesmo que
conduzam à ditadura do proletariado por um partido bolchevique excelentemente organizado
e poderoso, são, em última análise, impotentes do ponto de vista atual, se não forem
apoiadas pelo menos pelos proletários de alguns outros países, se não forem apoiadas pelo
proletariado mundial como um todo. Esta foi e continua a ser a conclusão marxista-leninista
da doutrina do "socialismo num só país".
O princípio básico da Internacional, tal como Marx o definiu, é e continua a ser a
solidariedade. Ele não se limita expressamente à solidariedade moral. Só com influência
moral e autoridade moral, nas palavras de Marx, o governo de classe não pode ser mantido,
muito menos o proletariado mundial pode conquistar o seu domínio mundial com moral,
porque o imperialismo mundial nunca irá pregar a moralidade da renúncia celebrativa ao seu
governo de classe por si só, a menos que o proletariado mundial o obrigue a fazê-lo pela
força. Tal como o imperialismo mundial não se desmorona por si próprio, a sua moralidade,
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se a tem, não apodrece. Quando Karl Marx falou de "fundações seguras" do princípio básico
da Internacional, isso inclui as fundações materiais em que se baseia a ideia marxista de
solidariedade de todos os trabalhadores de todos os países. E uma das bases materiais mais
decisivas é a solidariedade na luta armada, é a criação de um Exército Vermelho Mundial
centralizado, com o poder das secções da Internacional Comunista trabalhando em conjunto
e como uma só unidade.
Esta situação foi forçada à ilegalidade e forçada a dissolver-se na sua forma organizacional
anterior, tanto a partir do exterior, através de detenções e da criação de secções policiais,
como a partir do interior, através da infiltração de ideias burguesas e pequeno-burguesas, a
prosseguir sob uma nova forma na Segunda Internacional, em 1889:
"Após a queda da Comuna de Paris, é claro, toda a organização da classe trabalhadora em
França foi temporariamente quebrada, mas agora começa a desenvolver-se novamente. Por
outro lado, apesar de todos os obstáculos políticos e sociais, os eslavos, especialmente na
Polónia, na Boémia e na Rússia, participam atualmente no movimento internacional numa
medida que não podia ser prevista pelo maior otimista em 1872. Assim, em vez de morrer, a
Internacional apenas passou do seu primeiro período de incubação para uma fase superior,
na qual as suas aspirações iniciais já se tornaram em parte uma realidade. No decurso deste
desenvolvimento progressivo terá que passar por muitas mudanças antes que o último
capítulo da sua história possa ser escrito" (MEW, Volume 19, escrito por Engels no início de
Julho de 1878, página 147).
"O movimento internacional do proletariado europeu e americano está agora tão reforçado
que não só a sua primeira forma estreita - a federação secreta - mas até a sua segunda,
infinitamente mais abrangente - a Associação Internacional dos Trabalhadores, pública - se
tornou um grilheta para ela, e que a simples, um sentimento de solidariedade baseado na
perceção da mesma situação de classe é suficiente para criar e manter juntos um e o mesmo
grande partido do proletariado entre os trabalhadores de todos os países e línguas" (MEW,
Volume 21, "On the History of the League of Communists, 1885! página 223 - a Internacional
Comunista do proletariado mundial consciente da classe, que lhe permite e lhe permite
armar-se de forma organizada contra o inimigo internacional, entrar em guerra contra ele e
derrotá-lo!).
Quando a II. Internacional estava atolado em oportunismo, Lenine criou a Terceira
Internacional com as palavras de que a Internacional não tinha perecido e não iria perecer.
Esta verdade histórica foi confirmada mesmo após a dissolução do Comintern, com a
fundação do Comintern (EH). Não podemos excluir que o Comintern (EH) seja também
obrigado a dissolver-se, quem sabe. Mas o proletariado mundial não terá perdido para
sempre a sua Internacional Comunista devido a isso. Ultrapassará os seus erros e fraquezas
e, um dia, terá finalmente construído essa Internacional Comunista que não só resistirá à
pressão do imperialismo mundial, como também a derrotará. “A Internacional Comunista
luta pela realização dos objetivos e interesses imediatos do proletariado mundial, mas ao
mesmo tempo representa nos movimentos revolucionários mundiais atuais o futuro dos
proletários de todos os países, que "lutam como um único exército sob uma única bandeira"
(MEW, Engels, Volume 21, página 343).
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A II Internacional
"A Segunda Internacional começou com o Congresso Socialista Internacional de Paris de
1889, e nos congressos subsequentes em Bruxelas (1891), Zurique (1893), Londres (1896),
Paris (1900) e Amesterdão (1904) esta nova Internacional, baseada em partidos nacionais
firmemente estabelecidos, ganhou finalmente força. O grande significado do Congresso
Socialista Internacional em Estugarda é precisamente o de manifestar a consolidação final
da Segunda Internacional e a transformação dos congressos internacionais em encontros
factuais que têm a maior influência no caráter e direção da atividade socialista em todo o
mundo" (Lenine, Volume 13, página 74). Lenine escreveu isto em 1907, imediatamente a
seguir.
Na ordem de trabalhos do Congresso de Stuttgart de 1907 foi o tema "Militarismo e Conflitos
Internacionais" (Lenine trabalhou nesta discussão).
Não havia em Estugarda qualquer vestígio do papel revolucionário que a social-democracia
alemã tinha desempenhado até à data na Segunda Internacional. A partir daí, foram e
continuaram a ser os porta-vozes do oportunismo - como na questão do militarismo e da
política colonial.
Lenine comentou esta questão da seguinte forma:
"O socialismo nunca recusou e não recusa defender reformas também para as colónias, mas
isso não tem nada a ver e não deve ter nada a ver com o enfraquecimento da nossa posição
de princípio contra a conquista, contra a subjugação de povos estrangeiros, contra a
violência e os roubos, que são o conteúdo da "política colonial". O próprio termo "política
colonial socialista" é uma confusão profana" (Lenine, Volume 13, página 79) [Este termo foi
suprimido da resolução e a política colonial foi condenada mais severamente do que em
qualquer congresso anterior da Segunda Internacional].
No que diz respeito à atitude do Congresso Mundial de Estugarda em relação ao militarismo,
Lenine avaliou-a da seguinte forma:
"Não esvaziar ameaças Hervezistas [o hersismo foi rejeitado como uma atitude semianárquica no congresso não a favor dos oportunistas representados, mas a favor dos
revolucionários representados - nota do autor], mas uma consciência clara da inevitabilidade
da revolução social, firme determinação em lutar até ao fim, disponibilidade para utilizar os
meios de luta mais revolucionários - este é o sentido da resolução do Congresso Socialista
Internacional de Estugarda sobre a questão do militarismo. O exército do proletariado está a
reforçar-se em todos os países. A sua consciência de classe, a sua unidade e determinação
estão a crescer diariamente e de hora a hora. No entanto, o capitalismo, com sucesso, prevê
o retorno cada vez mais frequente das crises que este exército irá usar para destruir o
capitalismo" (Lenine, Volume 13, página 85).
Lenin citou uma importante aprovação da resolução correta sobre o militarismo, que foi
aprovada no Congresso de Stuttgart: "Guerras entre estados capitalistas geralmente são
consequências de sua concorrência no mercado mundial, porque cada Estado se esforça
não só para garantir seus territórios de vendas, mas também para conquistar novos, com a
subjugação de povos e países estrangeiros desempenhando um papel importante. Essas
guerras continuam a surgir das incessantes corridas armamentistas do militarismo, que é
uma grande ferramenta do governo de classe burguesa e da subjugação económica e
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política da classe trabalhadora. As guerras são favorecidas pelos preconceitos de um povo
contra o outro, que são sistematicamente alimentados entre os povos culturais no interesse
das classes dominantes, a fim de evitar as massas do proletariado de suas próprias tarefas
de classe e dos deveres de solidariedade da classe internacional. As guerras estão,
portanto, na essência do capitalismo; eles não cessarão até que a ordem económica
capitalista tenha sido abolida ou quando o tamanho dos sacrifícios feitos às pessoas e ao
dinheiro como um ponto crescente de desenvolvimento militar e a indignação causada pelos
armamentos levarem os povos a eliminar este sistema. Portanto, a classe trabalhadora, que
preferencialmente tem que prover os soldados e principalmente fazer sacrifícios materiais, é
um oponente natural da guerra, que é contrário ao seu objetivo: criar uma ordem econômica
baseada em uma base socialista, que implemente a solidariedade dos povos..." (citado por
Lenin em suas obras, volume 15, página 188). Lenin observou que isso só abordava um lado
do militarismo ("outwards") enquanto a questão do militarismo "interiormente" , que diz
respeito à realização da revolução em cada país (ver Lenin, Obras, Volume 15, página 187),
distrai da questão da importância internacional do militarismo em sua luta contra a
revolução mundial proletária. O Congresso de Stuttgart – e isso é de seu crédito – reafirmou
a atitude do socialismo internacional contra o militarismo e sua conexão fundamental com o
capitalismo. Sua fraqueza, no entanto, era que os socialistas não podiam concordar com
táticas antimilitaristas internacionais vinculantes, universais e uniformes, que havia amplas
diferenças de opinião sobre a questão prática de "como lutar contra o fardo do militarismo e
como prevenir guerras" (Lenin, volume 15, p. 188). Havia dois pontos de vista "extremos". A
Social Democracia Alemã estava no caminho para a defesa da pátria e estava diante do
limiar de sua notória traição chauvinista e social-chauvinista da Segunda Internacional,
enquanto no outro polo estava o pequeno grupo numericamente pequeno de seguidores de
Hervé. Lenin descreveu esta posição da seguinte forma: "O proletariado não tem pátria para
argumentar os hervéanos. Então qualquer guerra é uma guerra no interesse dos capitalistas;
então o proletariado deve lutar contra cada guerra. O proletariado deve responder a todas as
declarações de guerra com o ataque militar e a insurreição. Isto é o que a propaganda antimilitarista deve equivaler em primeiro lugar”. Em Stuttgart, Hervé apresentou, portanto, o
seguinte projeto de resolução: ''...ele pede (ao Congresso) que responda a cada declaração
de guerra, de qualquer lado que possa vir, com o ataque militar e com a insurreição" (citado
em Lenin, Obras, Volume 15, página 189). Lenin viu nesses dois pontos de vista essas
duas "doenças (...) que ainda têm um efeito prejudicial sobre a atividade do proletariado
socialista na Europa Ocidental: as tendências oportunistas, por um lado, e a retórica
anarquista por outro" (Lenin, volume 15, página 189); "'loucura heróica' dos hervéistas e
covardia oportunista na 'ala direita''' (Lenin, volume 15, página 192).
No que diz respeito à necessidade de internacionalizar os exércitos dos proletários de todos
os países, o problema da imigração, que foi tratado no Congresso de Suttgart, também deve
ser mencionado. Lenin escreveu:
"Na nossa luta pelo verdadeiro internacionalismo e contra o `jingo-socialismo' referimo-nos
sempre na nossa imprensa aos líderes oportunistas do PS na América que defendem a
restrição da imigração de trabalhadores chineses e japoneses (especialmente após o
Congresso de Estugarda de 1907 e ao contrário das suas decisões). Pensamos que ninguém
pode ser internacionalista e, ao mesmo tempo, defender tais restrições. E defendemos que
os socialistas na América, especialmente os socialistas ingleses, que pertencem ao governo,
ou seja, uma nação opressiva, se não se opuserem a todas as restrições à imigração e à
apreensão de colónias (Ilhas Havaianas), se não defenderem a total independência destas
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últimas - que tais socialistas são na realidade 'jingos'" [jingoistas ingleses - nota do autor]"
(Lenine, Vol. 21, p. 435, edição alemã).

O II Congresso de Copenhaga sobre Guerra Internacional
Teve lugar de 28 de Agosto a 3 de Setembro de 1910. O POSDR também foi representado no
congresso por Lenine. A resolução aprovada no congresso sobre a luta contra o militarismo
e a guerra confirmou a resolução do congresso de Estugarda "Militarismo e Conflitos
Internacionais". A proposta continha várias exigências para a luta contra a guerra, que
deveriam ser feitas pelos representantes socialistas nos parlamentos: a) resolução
obrigatória de todos os conflitos entre Estados em tribunais arbitrais internacionais; b)
desarmamento geral; c) abolição da diplomacia secreta; d) direito de autodeterminação de
todos os povos e sua defesa contra ataques bélicos e opressão violenta.
A posição de Lenine sobre táticas antimilitares, já foi discutida no capítulo "Lenine".
No seu artigo "Situação e Tarefas da Internacional Socialista", Lenine escreveu no seu artigo
"Situação e Tarefas da Internacional Socialista":
"A burguesia engana as massas, vestindo a rusga imperialista com a velha ideologia da
"guerra nacional". O proletariado expõe este engano e proclama o slogan da transformação
da guerra imperialista em guerra civil. Era precisamente este slogan que estava previsto nas
resoluções de Estugarda e Basileia, que não previa uma guerra em si, mas a guerra atual, e
que não falava de "defender a pátria", mas de "acelerar a eliminação do domínio da classe
capitalista", explorando para o efeito a crise provocada pela guerra e seguindo o exemplo da
comuna. A comuna foi a transformação de uma guerra internacional numa guerra civil"
(Lenine, Werke, Volume 21, página 26).
O Congresso Internacional de Basileia, II Congresso,
…reuniu-se em 24 e 25 de Novembro de 1912 e foi convocado como congresso
extraordinário por ocasião da guerra dos Balcãs e da ameaça de guerra europeia. Adotou um
manifesto que sublinhava o carácter imperialista e reacionário da próxima guerra mundial e
apelava aos socialistas de todos os países para que lutassem ativamente contra a guerra.
Com as decisões do Congresso de Basileia, Lenin traçou a linha de demarcação do
oportunismo da Segunda Internacional, que se manifestou na renúncia dos oportunistas às
posições revolucionárias da Segunda Internacional e no espezinhamento do Congresso de
Basileia, traindo-a. Lenine foi o mais fiel defensor do Congresso de Basileia, construindo a
sua resolução como um dos alicerces da fundação da Terceira Internacional. Internacional.
Com a linha de demarcação do Congresso de Basileia, Lenine reuniu os bolcheviques de
todos os países para lutar contra o social-chauvinismo da Segunda Internacional, para lutar
contra a guerra imperialista, para lutar pela guerra civil revolucionária e pela revolução
socialista, para lutar pelo socialismo internacional:
"Esta resolução, que conclui a enorme literatura de propaganda e agitação antiguerra de
todos os países, é a apresentação mais precisa e completa, solene e oficial da visão
socialista da guerra e das táticas contra a guerra (Lenine, Volume 21, página 201).
Precisamente no que diz respeito à atual guerra entre "as grandes potências da Europa", a
resolução de Basileia diz que esta guerra não poderia ser justificada com o menor pretexto
de interesse popular"! (ibid., página 202). "A Resolução de Basileia não fala da guerra
nacional e não da guerra popular, de que houve exemplos na Europa que são mesmo típicos
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da época de 1979 a 1871; não fala da guerra revolucionária que os sociais-democratas nunca
rejeitaram, mas da atual guerra no terreno do "imperialismo capitalista" e dos "interesses
dinásticos", no terreno da "política de conquista" de ambos os grupos de poder
beligerantes, tanto os austro-alemães como os anglo-franceses-russos" (ibid., p. 203).
"O Manifesto de Basileia" diz:
1. Que a guerra vai provocar uma crise económica e política;
2. Que os proletários considerarão crime participar na guerra e "disparar uns contra os
outros em benefício do lucro dos capitalistas, da ambição das dinastias ou da honra
superior dos tratados diplomáticos secretos", que a guerra deve provocar a "indignação e a
indignação" da classe trabalhadora;
3. Que os socialistas são obrigados a explorar esta crise e este estado de espírito dos
trabalhadores "para despertar o povo e assim acelerar a eliminação da ordem da classe
capitalista;
4. Que os "governos" - todos sem exceção - "não podem desencadear a guerra sem perigo
para si próprios";
5. Que os governos têm "medo da revolução proletária";
6. Que os governos possam "lembrar" a Comuna de Paris (ou seja, a guerra civil); a
revolução de 1905 na Rússia, etc.". (ibid. página 205-206).
"O Congresso proclamou a vinda da revolução proletária precisamente no contexto desta
guerra".
A Conferência Internacional das Mulheres Socialistas teve lugar em Berna, de 26 a 28 de
Março de 1915, na qual participou também Krupskaya, mulher de Lenine:
"Na conferência, duas visões do mundo se confrontaram, duas visões da guerra e das
tarefas da Internacional, duas táticas das partes proletárias: Uma opinião: não houve
colapso da Internacional, não existem obstáculos profundos e graves ao regresso do
chauvinismo ao socialismo, não existe um "inimigo interno" forte sob a forma de
oportunismo, não cometeu uma traição direta, inquestionável e óbvia ao socialismo. A
conclusão a tirar daqui é que não queremos condenar ninguém, vamos conceder "amnistia"
àqueles que violaram as resoluções de Estugarda e Basileia, vamos limitar-nos a aconselhálos a tomarem um rumo mais de esquerda e a apelar às massas para que se manifestem. A
outra opinião sobre todos os pontos aqui mencionados é absolutamente o oposto. Não há
nada mais prejudicial e desastroso para a causa proletária do que a continuação da
diplomacia partidária interna contra os oportunistas e os chauvinistas sociais. Com efeito, a
resolução maioritária revelou-se aceitável para os oportunistas e apoiantes dos atuais
partidos oficiais, precisamente porque está completamente imbuída do espírito da
diplomacia. Esta diplomacia está a atirar areia aos olhos das massas trabalhadoras, que
estão atualmente a ser lideradas pelos sociais patriotas oficiais. As massas trabalhadoras
estão incutidas com a ideia, sem dúvida errada e prejudicial, de que os atuais partidos
social-democratas, com a sua atual liderança, são capazes de mudar de rumo e orientar um
rumo certo em vez de um rumo errado" (Lenine, Volume 21, página 193). A Conferência
Internacional das Mulheres não quebrou com o chauvinismo, não se reuniu sob a velha
bandeira do marxismo-leninismo. Lenine critica que a violação do Congresso de Basileia e
384

Estugarda pelos oportunistas e "centristas" tenha sido varrida para debaixo do tapete;
critica Clara Zetkin como líder do "centro" Kautsky e, consequentemente, atinge o cerne da
atitude conciliadora da maioria na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas sobre
a cabeça:
"Mas e a resolução maioritária? Nem uma sílaba de condenação dos traidores, nem uma
palavra de oportunismo, uma simples repetição dos pensamentos do Manifesto de Basileia!
Como se nada de grave tivesse acontecido (...) Mas isto é um escárnio direto das decisões
da Internacional, um escárnio dos trabalhadores. Os social-chauvinistas nada mais querem
do que uma simples repetição das velhas decisões, para que na realidade nada seja mudado.
Isto não é mais do que uma amnistia tácita e hipocritamente velada para os apoiantes socialchauvinistas da maioria dos partidos atuais. (...) Repetimos: Não vamos por aqui" (Lenine
Volume 21, páginas 195-196).
"As conferências com os chamados programas de "ação" apenas conduziram até agora à
proclamação mais ou menos completa do programa de simples pacifismo nelas realizado. O
marxismo não é pacifismo no Leste. Para lutar pelo fim mais rápido da guerra é necessário.
Mas só quando a luta revolucionária é simultaneamente necessária, é que a exigência de
"paz" adquire um significado proletário. Sem uma série de revoluções, a chamada paz
democrática é uma utopia burguesa. Um verdadeiro programa de ação seria apenas um
programa marxista que desse às massas uma resposta exaustiva e clara ao que aconteceu,
que as esclarecesse sobre a natureza do imperialismo e a luta a travar contra ele, que
declarasse abertamente que o colapso da Segunda Internacional foi provocado pelo
oportunismo e que apelasse abertamente à criação de uma Internacional Marxista sem e
contra os oportunistas. Só um tal programa, que testemunharia que não perdemos nem a fé
em nós próprios nem a fé no marxismo, que declaramos uma luta de vida ou morte contra o
oportunismo, mais cedo ou mais tarde asseguraria as simpatias de massas proletárias
verdadeiramente amplas" (Lenine, Volume 21, páginas 330-331).
O que é que isso significa para a situação atual?
Sem uma série de revoluções mundiais, a chamada paz mundial é uma utopia burguesa. Um
verdadeiro programa de ação seria apenas um programa marxista-leninista que desse às
massas de todo o mundo uma resposta exaustiva e clara às questões dos acontecimentos
de hoje, que as ilumine sobre a natureza do imperialismo apodrecido e da luta internacional
contra ele, que declare abertamente que o colapso do Comintern foi provocado pelo
revisionismo e que apela abertamente à criação de uma Internacional Marxista-Leninista sem
e contra o revisionismo. Só um programa deste tipo, que testemunharia que não perdemos a
fé em nós próprios nem a fé no marxismo-leninismo, que declaramos uma luta de vida ou de
morte contra o revisionismo em todo o mundo, poderia, mais cedo ou mais tarde, assegurar
as simpatias de massas proletárias verdadeiramente amplas em todo o mundo. Daí a
fundação da Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista) em 2000.
Assim, o que Lenine disse aqui contra os conciliadores contra os oportunistas da Segunda
Internacional é também válido contra os conciliadores contra os oportunistas do Comintern:
A repetição das decisões do VII Congresso Mundial significa hoje a continuação da linha
revisionista na luta contra o fascismo e a guerra. O Comintern (EH) não concederá qualquer
amnistia aos dirigentes do VII Congresso Mundial, nem a Dimitrov nem a Togliatti e a todos
os outros - nem abertamente nem veladamente. Repetimos: O proletariado mundial não
voltará a seguir este caminho de Dimitrov e Togliatti, o Comintern (EH) tratará disso! Quem
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assegura a amnistia às armas dos antigos revisionistas ativa-as contra a revolução mundial
socialista, quem quer que esteja do outro lado da barricada, pode ser "contra" o
revisionismo por palavras, mas na prática é um neo-revisionista, que na realidade vira as
suas armas contra o Comintern (EH), contra o proletariado mundial, contra Lenine. Não se
pode tornar novamente "inocente" o rumo revisionista do VII Congresso Mundial, se se
quiser esmagar o fascismo mundial com organizações proletárias internacionais armadas e
estabelecer nas suas ruínas a ditadura do proletariado mundial. O VII Congresso Mundial
significou o desarmamento revisionista do comunismo até à data da fundação do Comintern
(EH) em 2000, mas a fundação do Comintern (EH) significa a continuação do período de
desarmamento do revisionismo por Estaline e mais tarde por Enver Hoxha, que teve início
após o VII Congresso Mundial.
"Onde a velha Internacional rompeu, a nova começou de novo" (Engels; MEW, Vol. 38,
página 151). Mas a II. A Internacional não justificava a esperança que a Engels nela tinha
depositado. Enquanto nos primeiros anos da sua existência, quando Engels a apoiou com
conselhos e críticas, era uma organização de luta internacional marxista, após a morte de
Engels e com o desenvolvimento do capitalismo para o imperialismo, os reformistas e
revisionistas, bem como os oportunistas ocultos, os centristas, ganharam cada vez mais
influência. Os oportunistas prepararam a Segunda Internacional para uma boa década até ao
início da guerra para a deserção para o imperialismo. Isto levou finalmente ao seu
vergonhoso colapso em 1914. No entanto, a atividade da Engels na difusão do marxismo e
do internacionalismo proletário no movimento internacional de trabalhadores nos primeiros
anos da Segunda Internacional deu frutos. Foi uma contribuição para a educação dos
elementos verdadeiramente revolucionários dos partidos da Segunda Internacional, que
levantaram a bandeira do marxismo e do internacionalismo proletário - sobretudo V. I.
Lenine e a ala revolucionária da social-democracia russa:
"O colapso da Segunda Internacional é o colapso do oportunismo socialista. Este último
surgiu como um produto do anterior período "pacífico" de desenvolvimento do movimento
dos trabalhadores. Esta época ensinou à classe trabalhadora o uso de meios de luta tão
importantes como a exploração do parlamentarismo e de todas as possibilidades legais, a
fundação de organizações de massas económicas e políticas, a criação de uma imprensa
operária generalizada, etc. Por outro lado, esta época gerou uma tendência para negar a luta
de classes e pregar a paz social, para negar a revolução socialista, para rejeitar as
organizações ilegais em princípio, para afirmar o patriotismo burguês, etc. Certos estratos
da classe trabalhadora (...aristocracia operária) e os seguidores pequenos burgueses dentro
dos partidos socialistas foram a base social destas tendências e os portadores da influência
burguesa no proletariado" (Lenine, Volume 21, pp. 150-151).
"A II. Internacional está morta, derrotada pelo oportunismo. Abaixo o oportunismo; viva a
Terceira Internacional, purgada não só dos "desertores" (...) mas também do oportunismo.
Internacional! O II. A Internacional fez a sua quota-parte de trabalho de base útil para
organizar as massas proletárias, primeiro durante o longo período "pacífico" da escravatura
capitalista mais dura e do progresso capitalista mais rápido no último terço do século XIX e
no início do século XX. O III. A internacional enfrenta a tarefa de organizar as forças do
proletariado para a investida revolucionária contra os governos capitalistas, para a guerra
civil contra a burguesia de todos os países pelo poder político, para a vitória do socialismo!”
(Lenine, volume 21, página 28). "O POSDR deve apoiar todas as ações de massa
internacionais e revolucionárias do proletariado e procurar unir todos os elementos anti
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chauvinistas da Internacional" (Lenine, Volume 21, página 151). Lenine escreveu sobre estas
tarefas de uma Terceira Internacional 5 anos antes da sua fundação!
A carta de convite ao primeiro Congresso do Comintern afirmou sob "II. Relação com os
partidos 'socialistas'": "(9) Em relação aos social-chauvinistas, que aparecem em todos os
lugares nos momentos críticos com a arma na mão contra a revolução proletária, só é
possível lutar implacável".
A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, uma guerra de conquista e pilhagem
de ambos os lados. A guerra pôs à provas todas as correntes do movimento operário. Os
partidos social-democratas da Europa Ocidental, consumidos pela ferrugem do oportunismo
muito antes da guerra, traíram a classe trabalhadora e começaram a ajudar a burguesia a pôr
os trabalhadores e camponeses dos países em guerra uns contra os outros em nome da
"defesa da pátria" - a pátria burguesa. O desintegrado a nível internacional. Os dirigentes e
dirigentes da Segunda Internacional e da maioria dos partidos socialistas tomaram a posição
de defender e apoiar os seus governos imperialistas. Neste perigoso momento histórico, na
situação de profunda crise dos partidos socialistas de traição e renegação dos líderes do
movimento operário, só Lenine e o Partido Bolchevique por ele fundado e educado
levantaram a bandeira da luta contra a guerra imperialista sem vacilar. Lenine apresentou
imediatamente uma avaliação precisa e clara da guerra, mostrando aos trabalhadores e
camponeses a única saída para o massacre mundial - a via de luta para derrubar os seus
próprios governos imperialistas. Assim, Lenine tomou a posição de um verdadeiro
internacionalista e exigiu que os trabalhadores e camponeses não voltassem as suas armas
contra os seus irmãos nos outros países, mas que as entregassem e as utilizassem como
armas de guerra civil.
No tempo atual da globalização, no caso de uma nova guerra mundial, a tarefa de derrubar o
próprio governo já não é suficiente, mas o derrube do imperialismo mundial no seu conjunto
deve ser abordado de uma forma planeada, sistemática e centralizada, a luta deve ser
orientada para o estabelecimento da ditadura proletária mundial. Para derrubar hoje o
imperialismo mundial no seu conjunto, os proletários de todos os países não podem libertarse individualmente, mas devem libertar-se juntos através da ajuda mútua direta, com uma
liderança central, fundindo-se numa classe internacional unificada e fechada com sede
própria, a fim de agirem como um só homem no campo de batalha. Foi nesta direção política
de Lenine que a Segunda Guerra Mundial pôde e quis ter lugar. A Internacional não podia e
não iria trabalhar nesta direção política. A pior coisa que poderia acontecer a nós, marxistasleninistas-estalinistas-hoxhaistas na crise mundial de hoje, seria não aprender com a traição
da Segunda Internacional de forma consistente.
A vitória do nacionalismo burguês sobre o movimento revolucionário comunista mundial
seria uma catástrofe. Por conseguinte, é especialmente tarefa da Internacional Comunista
fazer todos os possíveis para assegurar que as armas socialistas não sejam adaptadas às
armas chauvinistas-nacionalistas. Esta pressão da A burguesia mundial é hoje muito real e
perigosa. Não deve ser cedida. Pelo contrário, as armas internacionais devem ser utilizadas
contra armas nacionalistas. Devemos agarrar-nos ao ideal das armas proletárias
internacionais, devemos organizar o armamento destas armas de forma centralizada à escala
mundial. Se a resolução de Basileia lhe chamou crime o proletariado disparar contra os
proletários, isso não significa que só os proletários "civilizados" não disparem contra os
proletários "civilizados", ou seja, os proletários de uma grande potência imperialista não
disparam contra os proletários de outra, mas significa que o proletariado mundial inteiro
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nunca aponta a arma para si próprio, mas sempre apenas para os inimigos do proletariado
mundial, para a burguesia e seus aliados e para os seus lacaios. Por outras palavras, o
proletariado das nações opressoras não dispara contra o proletariado das outras nações
opressoras, tal como o proletariado das nações opressoras não dispara contra os
proletários das nações oprimidas. E vice-versa: os proletários das nações opressoras não
disparam contra o proletariado de outras nações opressoras e também não disparam contra
os proletários das nações opressoras, mas todos eles lideram como exércitos diferentes do
proletariado mundial uma luta armada comum contra cada imperialista individual, bem como
contra a totalidade dos imperialistas mundiais.
Hoje, a luta armada do proletariado já não se limita à luta contra a "própria" burguesia,
porque é hoje uma luta armada internacional na sua essência e também na sua forma. Os
capitalistas fazem uma guerra internacional em seu proveito, tal como o proletariado
mundial responde a esta guerra com a revolução socialista mundial. Soluções individuais de
tarefas revolucionárias são altamente improváveis na era da globalização. Desde o colapso
da Segunda Internacional, eles são mais ou menos uma parte inseparável da revolução
mundial socialista.

O Comintern
Lenine tinha ideias claras sobre a forma como a Internacional deveria ser restaurada. A
morte da II Internacional significou para ele o nascimento da III Internacional. Internacional:
"A Internacional não consiste em pessoas sentadas à volta de uma mesa e a escrever uma
resolução hipócrita que considera um verdadeiro internacionalismo quando os socialistas
alemães justificam o apelo da burguesia alemã para disparar sobre os trabalhadores
franceses e os socialistas franceses justificam o apelo da burguesia francesa para disparar
sobre os trabalhadores alemães - "em nome da defesa nacional"! A Internacional consiste
em reunir (primeiro ideologicamente, depois, a seu tempo, organizacionalmente) pessoas
capazes de defender verdadeiramente o internacionalismo socialista nos tempos difíceis
atuais, ou seja, de reunir as suas forças e "disparar depois", cada uma contra o governo e as
classes dirigentes da sua própria "pátria"". (Lenine, volume 21, página 88).
A fundação da Internacional Comunista foi precedida em primeiro lugar pelo colapso
oportunista da Segunda Internacional, o que tornou imperativo reorganizar aquelas forças
verdadeiramente revolucionárias antiguerra que defendiam os ideais do comunismo contra
aqueles que tomaram o "caminho pacífico" do socialismo e deixaram o caminho marxista da
luta de classes, da guerra civil e da revolução socialista ao lado dos imperialistas como
"defensores da pátria" a fim de apunhalar o proletariado revolucionário pelas costas.
Tratava-se de uma minoria revolucionária que se tinha empenhado anteriormente numa luta
interna de 10 anos com a maioria da Segunda Internacional para contrariar a degeneração
em curso da Segunda Internacional. Particularmente com o início da guerra, o papel traidor e
conciliador do "centro" da Segunda Internacional sob a liderança de Kautsky tornou-se
também abertamente aparente, que Lenine desmascarou magistralmente, e no qual as
táticas bolcheviques da revolução proletária mundial se destacaram cada vez mais clara e
distintamente do Kautskismo. A fim de desfocar e encobrir a falência da Segunda
Internacional e a traição dos seus dirigentes, Kautsky apresentou então a tese de que a
Internacional "é um instrumento de paz" ("...não é um instrumento em guerra, é
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essencialmente um instrumento de paz", bloqueado por Kautsky); [Kautsky: "Die
Internationalität und der Krieg" - Neue Zeit, 27, IX, 1914, 1º volume, p. 248, Engl.] E,
consequentemente, deixam de ser eficazes em tempo de guerra. Lenin chamou, com toda a
razão, a II Internacional como uma "federação para a justificação internacional do
chauvinismo nacional" (Lenine, Volume 21, p. 82).
A Internacional Comunista emergiu assim, entre outras coisas, da dissociação dos
comunistas internacionais e na sua luta especialmente contra o oportunismo antiguerra da
social-democracia internacional. Sobretudo durante todo o período de guerra, foi preparada
a independência de uma nova, a Terceira Internacional. A Internacional preparou-se acima de
tudo ideologicamente. A Revolução de Outubro foi vitoriosa como resultado da Primeira
Guerra Imperialista Mundial, o internacionalismo socialista desenvolveu-se especialmente
sob a influência desta mesma guerra. Não é, portanto, por acaso que este facto histórico é
particularmente enfatizado aqui no manual, porque as fundações marxistas-leninistas da
ciência militar proletária, a arte de travar uma guerra de classes à escala mundial, foram
significativamente desenvolvidas durante este período. Isto não só influenciou fortemente a
fundação do Comintern mas também a sua construção nos anos seguintes: a Internacional
Comunista é não só o instrumento mais importante de paz do proletariado mundial mas
também, ao mesmo tempo, o seu instrumento de guerra mais importante.
A Internacional Comunista desempenha, portanto, um papel central não só na luta de
classes contra as guerras imperialistas, mas é geralmente indispensável como líder de todas
as guerras que o proletariado mundial tem de travar. Sem a Internacional Comunista,
especialmente como instrumento de guerra do proletariado mundial, uma vitória do
socialismo mundial, não é sequer concebível uma vitória do comunismo. A Internacional
Comunista formou-se ideologicamente já em tempos de guerra. A sua dissolução na
Segunda Guerra Mundial como resultado da traição revisionista foi equivalente a um
desarmamento devastador do proletariado mundial, que teve uma influência decisiva no
fracasso do campo socialista que se desenvolveu depois.
Mas voltando ao período de fundação. Na ata do 1º Congresso da Internacional Comunista,
na página 147 (Hamburgo, 1921), há uma declaração sobre a dissolução da União
Zimmerwald, que foi decidida em 4 de Março de 1919. Imprimimo-lo aqui na sua versão
integral:
"As Conferências de Zimmerwald e Kienthal tiveram significado na altura em que era
importante unir todos os elementos do proletariado que estavam dispostos a protestar nesta
ou naquela forma contra o assassinato imperialista. Mas na unificação de Zimmerwald,
juntamente com elementos comunistas muito determinados, elementos do "centro",
elementos pacifistas e vacilantes, juntaram-se também à unificação de Zimmerwald. Estes
elementos do centro, como demonstrou a Conferência de Berna, juntam-se agora aos
patriotas sociais na luta contra o proletariado revolucionário, explorando assim a bandeira
de Zimmerwald no interesse da reação. Ao mesmo tempo, a corrente comunista reforçou-se
em vários países e a luta com os elementos do centro que impedem o desenvolvimento da
revolução social tornou-se uma das tarefas mais urgentes do proletariado revolucionário. A
Associação Zimmerwald sobreviveu. Tudo o que era verdadeiramente revolucionário na
Associação Zimmerwald passa para a Internacional Comunista... (Após fazer esta declaração, o
Congresso decidiu considerar a Associação Zimmerwald como liquidada e solicitar ao seu gabinete a entrega
dos seus documentos ao Comité Executivo da Internacional Comunista).”

Já no capítulo "Lenin",
389

noticiámos em pormenor o significado político-militar das Conferências de Zimmerwald e
Kienthal.
Sobre o II O Congresso da Internacional Comunista Lenin fala do exército político mundial
do proletariado revolucionário:
"No Congresso, que terminou em 7 de agosto, não apenas os primeiros emissários da
revolução proletária foram reunidos, mas também os delegados de organizações fortes e
poderosas intimamente ligadas às massas proletárias. É o exército mundial do proletariado
revolucionário - luta hoje pelo comunismo, criou a sua organização no congresso que acaba
de terminar e dotou-se de um programa de ação claro, preciso e detalhado" (Lenine, Volume
31, páginas 259-260).
Chegará o momento em que o exército político mundial do proletariado revolucionário
prosseguirá a sua política por meios militares, ou seja, para derrubar o poder da burguesia
mundial com o exército militar mundial do proletariado e para transformar este exército num
órgão estatal da república mundial soviética.
A ofensiva do proletariado mundial aumentou fortemente durante o Comintern, mas não foi
suficientemente forte, porque os proletários de todos os países ainda não conseguiram
produzir a unidade bolchevique das suas próprias fileiras, sem a qual a revolução proletária
mundial não poderia conduzir à vitória. O Comintern (EH) deve, portanto, tomar todas as
medidas para que o proletariado mundial possa cumprir o seu papel histórico como
verdadeiro líder da revolução, como líder dos trabalhadores de todo o mundo.
"A internacionalização de todo o movimento revolucionário obriga-nos a tomar a iniciativa"
(Carta de convite à participação no primeiro congresso do Comintern (24 de Janeiro de
1919).
"5. Salvaguardar a revolução socialista, defendê-la contra inimigos internos e externos,
ajudar as outras facções nacionais do proletariado combatente, etc. É necessário o pleno
desarmamento da burguesia e dos seus agentes e o armamento geral do proletariado" (Carta
de convite à participação no Primeiro Congresso do Comintern; 24. 1. 1919)
No Primeiro Congresso do Comintern, Lenine disse no seu discurso sobre a democracia
burguesa e a ditadura do proletariado:
“ (17) O exército foi um aparelho de opressão não só na monarquia; continuou a ser um
aparelho de opressão em todas as repúblicas burguesas, mesmo nas mais democráticas. Só
o poder soviético, como organização estatal permanente das classes oprimidas pelo
capitalismo, é capaz de abolir a subordinação do exército ao comando burguês e de fundir
verdadeiramente o proletariado com o exército, de armar verdadeiramente o proletariado e
de desarmar a burguesia, porque de outra forma a vitória do socialismo é impossível. Todos
os partidos que desejem pertencer à Internacional Comunista são obrigados a dar o seu total
apoio a todas as repúblicas soviéticas na sua luta contra as forças contra-revolucionárias.
Os partidos comunistas devem fazer propaganda ativa entre os trabalhadores para que estes
se recusem a transportar armas e munições para os inimigos das repúblicas soviéticas,
devem fazer propaganda legal e ilegal entre as tropas enviadas para estrangular as
repúblicas dos trabalhadores, etc.". (Princípios orientadores, nº 14, + sobre as condições de
admissão ao Comintern, adotados no Segundo Congresso do Comintern em 6 de Agosto de
1920).
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"Nenhum exército em guerra pode passar sem um estado-maior experiente se não quiser
enfrentar a derrota. Não é claro que o proletariado não pode passar sem esse pessoal,
especialmente se não quiser entregar-se aos seus inimigos mortais com pele e cabelo? Mas
onde está esse pessoal? Este pessoal só pode ser o partido revolucionário do proletariado.
A classe trabalhadora sem um partido revolucionário - isto é, um exército sem pessoal. O
partido é o pessoal de combate do proletariado" (Stalin, "Questões do Leninismo", página 88
edição alemã, Moscovo 1947).
A Internacional Comunista é a equipe de luta do proletariado mundial. Apenas a classe
trabalhadora, liderada pelo partido marxista-leninista, é capaz de se colocar à frente da luta
de classes contra os exploradores, a fim de acabar com essa luta e forjar as massas
trabalhadoras não proletárias em uma entidade, redesenhá-las e apresentá-las ao
socialismo. Quadros revolucionários internacionais e soldados crescem das fileiras dos
trabalhadores, à semelhança dos que conquistaram o poder mais rápido e mais
profundamente, sob o poder do capitalismo.
Assim, o Exército Vermelho Soviético de Estaline não era apenas um exército do país
soviético, mas também um exército internacional do proletariado mundial, não só porque
nele lutaram destacamentos e soldados estrangeiros, mas sobretudo porque este exército
também contribuiu para a libertação dos proletários de outros países e criou condições
favoráveis à vitória dos exércitos de libertação de outros países, como o Exército Albanês de
Libertação Nacional, através do qual o proletariado albanês conquistou finalmente a sua
ditadura e criou a Albânia Socialista.
A classe trabalhadora é a força decisiva para o desenvolvimento deste mundo, a força líder
para a transformação revolucionária do mundo. "O mais importante no ensino de Marx",
escreveu Lenin, "é a clarificação do papel histórico mundial do proletariado como criador da
sociedade socialista" (Lenin, Vol. 18).
Este papel histórico mundial só poderá ser cumprido quando o proletariado mundial
organizado liderar e vencer a luta armada internacional pelo derrube do imperialismo
mundial. O novo poder do proletariado mundial passará por diferentes fases da luta armada,
passando por certas fases de acordo com as condições concretas das revoluções
socialistas nos diferentes países, "mas não pode haver desenvolvimento para a VITÓRIA do
socialismo sem o estabelecimento da ditadura do proletariado". Isto é o que o marxismoleninismo nos ensina, isto também é demonstrado pela experiência de todas as revoluções
socialistas vitoriosas" (Enver Hoxha, Imperialismo e Revolução, páginas 255-256).
"O proletariado não pode alcançar o seu domínio político, a única porta para a nova
sociedade, sem uma revolução violenta". Para que o proletariado se prove suficientemente
forte e vitorioso no momento decisivo, é inevitável - Marx e eu mantemos esta posição desde
1847 - que forme um partido de classe independente e separado de todos os outros partidos,
em oposição a eles" (MEW, vol. 28, página 170, russo).
"Para esmagar o poder, bastava uma aliança temporária de trabalhadores e soldados
rebeldes. Pois é evidente que o poder da Revolução Russa reside na aliança dos
trabalhadores e dos camponeses com as saias dos soldados. Contudo, a fim de preservar os
direitos conquistados e desenvolver ainda mais a revolução - uma aliança temporária dos
trabalhadores e dos soldados não é de modo algum suficiente para tal. Para tal, é necessário
tornar esta aliança consciente e firme, duradoura e estável, suficientemente estável para
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resistir aos ataques provocadores da contra-revolução. Porque a promessa da vitória final
da revolução russa (...) está na consolidação da aliança do trabalhador revolucionário com o
soldado revolucionário. Os órgãos desta aliança são os sovietes dos deputados dos
trabalhadores e dos soldados. Quanto mais unidos estiverem estes sovietes, tanto mais
firmemente organizados, tanto mais eficaz será o poder revolucionário do povo
revolucionário por eles representado, tanto mais reais serão as garantias contra a contrarevolução. Consolidar estes sovietes, criar sovietes em todo o lado, ligá-los uns aos outros,
com o soviete central dos deputados operários e soldados como órgão do poder
revolucionário do povo à cabeça - é nesta direção que os social-democratas revolucionários
devem trabalhar." (Estaline, Volume 3, página 2).
Todos os marxistas-leninistas de todo o mundo têm hoje de trabalhar nesse sentido.
Proletários de todos os países cerrem as vossas fileiras no Partido Bolchevique do vosso
país e organizem-se em torno do Comintern (EH)!
Camponeses! Organizem-se em sindicatos camponeses internacionais e façam um rally ao
redor do proletariado revolucionário mundial, o líder da revolução mundial!
Soldados! Organizem-se nas suas federações e juntem-se ao exército revolucionário
proletário mundial! Trabalhadores, camponeses, soldados!
Juntem-se em todos os países do mundo aos sovietes dos trabalhadores e aos deputados
soldados, aos órgãos internacionais de aliança e de poder das forças revolucionárias de
todo o mundo!
Unir os trabalhadores, camponeses e soldados é uma tarefa internacional. Sem resolver esta
tarefa - nenhuma vitória da revolução mundial!
Nesta união mundial reside a promessa de plena vitória sobre as forças negras deste
mundo! [Em 1918, 60% dos soldados deportados eram bolcheviques!]
"A organização soviética tornou possível criar um poder armado dos trabalhadores e
camponeses muito mais ligado às massas trabalhadoras e exploradas do que antes. Caso
contrário, uma das condições básicas para a vitória do socialismo, o armamento dos
trabalhadores e o desarmamento da burguesia, seria impossível de concretizar" (Projecto de
Programa do CPR (B), Lenine, Volume 29, página 92).
"O que é necessário é um corpo todo russo (...) com autoridade suficiente (...) para soldar
(...) a capital (...) e a província e, no momento oportuno, transformar-se de um órgão
revolucionário de luta do povo num órgão de poder revolucionário do Estado que mobilize
todas as forças vivas do povo contra a contra-revolução. Tal órgão só pode ser o Soviete
Todo-Russo dos deputados dos trabalhadores, dos soldados e dos camponeses. Esta é a
primeira condição para a vitória da revolução russa. (...) Armamento imediato dos
trabalhadores, criação de uma guarda dos trabalhadores - esta é a segunda condição para a
vitória da revolução. (...) O exército não pode permanecer para sempre no mesmo lugar para
proteger a revolução da contra-revolução. Portanto, é necessário outro poder armado, um
exército de trabalhadores armados, naturalmente ligado aos centros do movimento
revolucionário" (Estaline, Volume 3, página 13).
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Isto é verdade tanto para a atualidade como à escala internacional. Portanto, aquilo de que
precisamos é de um exército internacional de trabalhadores, o exército do proletariado
mundial.
"Todas as questões (...) se resumem a uma só, se deve ou não haver um exército regular
rigorosamente disciplinado na Rússia. Há seis meses, após o colapso do antigo exército
czarista, tivemos um novo, um exército voluntário, mal-organizado, dirigido coletivamente e
nem sempre obedecendo a ordens. Foi esse o período em que o Entente lançou a sua
ofensiva. O exército era composto principalmente, se não exclusivamente, por
trabalhadores. Porque havia falta de disciplina neste exército de voluntários, porque as
ordens nem sempre eram cumpridas e porque havia desorganização na liderança do
exército, sofremos derrotas (...). Os factos mostram que um exército voluntário não pode
resistir a qualquer crítica, que não poderemos defender a nossa república se não criarmos
outro exército, um exército regular imbuído do espírito da disciplina, com um departamento
político bem organizado, um exército capaz e capaz de marchar contra o inimigo no primeiro
comando. Devo dizer que os elementos que constituem a maioria do nosso exército, que não
são elementos de trabalho mas sim camponeses, não lutarão voluntariamente pelo
socialismo. Há toda uma série de factos que apontam nesse sentido. Vários motins no
interior e nas frentes, bem como uma série de motins nas frentes, mostram que os
elementos não liberais que constituem a maioria do nosso exército não irão lutar
voluntariamente pelo comunismo. Daí a nossa tarefa - educar estes elementos no espírito de
uma disciplina de ferro, que eles se confiem à liderança do proletariado não só no interior
mas também nas frentes, para os forçar a lutar pela nossa causa socialista comum e para
completar a construção de um exército verdadeiramente regular durante a guerra, o único
capaz de defender o país. Por conseguinte, a questão é colocada. ... Ou conseguimos criar
um exército de trabalhadores e camponeses estritamente disciplinado, regular e real e
afirmar a república, ou não conseguimos fazê-lo, e então a nossa causa fica arruinada"
(Estaline, Volume 4, página 221).
No decurso da Revolução de Outubro e do estabelecimento da Rússia soviética, a vaga do
movimento de libertação também rolou nos territórios ocupados na vizinhança imediata. O
muro de separação entre a Rússia e a Alemanha caiu, e o slogan do nacionalismo burguês
"Todo o poder à burguesia nacional" foi substituído pelo slogan do socialismo proletário
"Todo o poder às massas trabalhadoras de nacionalidades oprimidas". Os ocupantes
imperialistas estrangeiros foram expulsos. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho
desempenhou um papel de libertação internacionalista ao apoiar as greves e revoltas, os
Atiradores Vermelhos. No centro destas lutas de libertação nacional e social esteve o portaestandarte da revolução mundial - a Rússia soviética, que apoiou os trabalhadores e
camponeses dos povos oprimidos, no interesse do socialismo mundial. O Governo soviético
da Letónia, por exemplo, declarou: "Pedimos e esperamos a ajuda do proletariado
verdadeiramente revolucionário de todo o mundo, mas especialmente da República Federal
Socialista Soviética Russa" (citado em Estaline, Volume 4, página 161).
"A curta duração dos "governos" nacionais dos territórios ocupados explica-se não só pelo
seu carácter burguês, estranho aos trabalhadores e camponeses, mas sobretudo pelo facto
de serem simples apêndices das forças ocupantes" (Stalin, Volume 4, página 157).
Primeiro, dividir a Rússia em bandos individuais de contra-revolução e, depois, reconquistar
a velha Rússia, derrubando o poder soviético, esta foi a tática dos imperialistas que foi
frustrada pelo poder soviético, confiando inteiramente na confiança fraterna mútua dos
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povos da Rússia e criando a aliança voluntária do povo trabalhador de todas as repúblicas
soviéticas independentes, que conduziu à unificação da União Soviética. Assim, foram
criados dois campos, o antigo campo dos imperialistas e o novo campo do socialismo.
"A Rússia soviética nunca considerou os Territórios Ocidentais como sua propriedade.
Sempre considerou que estes territórios são propriedade inalienável das massas
trabalhadoras das nacionalidades que os habitam, que estas massas trabalhadoras têm o
pleno direito de decidir livremente sobre o seu destino político. Claro que isto não exclui,
mas pressupõe que a Rússia soviética ajudará os nossos camaradas estónios na sua luta
pela libertação com todos os meios" (Estaline, Volume 4, página 156).
Por decreto assinado por Lenine, o Conselho dos Comissários do Povo do RSFSR
reconheceu a independência da República Soviética da Lituânia em 22 de Dezembro de 1918.
O decreto afirmava: "O Comité Executivo Central reafirma as Repúblicas Soviéticas da
Estónia, Letónia e Lituânia, criadas pela luta revolucionária das massas proletárias e
camponesas, que o facto da antiga adesão destes países ao antigo império czarista não lhes
impõe quaisquer obrigações. Ao mesmo tempo, a CEC expressa a sua firme convicção de
que só agora, com base no reconhecimento da plena liberdade de autodeterminação e da
transferência de poder para a classe trabalhadora, está a ser criada uma aliança livre,
voluntária e inviolável dos trabalhadores de todas as nações que habitam o território do
antigo Império" (Stalin Volume 4, Nota nº 48, página 374).
"É claro que o outro campo, o campo dos imperialistas, também não está a dormir. Os seus
agentes caçam através de todos os países, da Finlândia ao Cáucaso, da Sibéria ao
Turquestão, abastecem os contra-revolucionários, instigam conspirações predatórias,
organizam uma campanha contra a Rússia soviética e forjam cadeias para os povos do
Ocidente. Mas não é claro que a matilha imperialista, que mantém a sua existência predatória
através do suborno e de bandos mercenários, através da escravatura e da ignorância dos
chamados "de cor" em África, já perdeu toda a validade moral aos olhos dos povos
oprimidos, que a sua antiga auréola do porta-estandarte da "civilização" e da "humanidade"
lhe foi retirada de uma vez por todas? O Ocidente, com os seus canibais imperialistas,
transformou-se num coração de escuridão e escravatura. A tarefa é quebrar este coração
para a felicidade e alegria dos trabalhadores de todos os países" (Estaline, Volume 4, página
159).
"O poder soviético estava consciente do facto de que a unidade violenta da Rússia mantida
pelas baionetas imperialistas tinha inevitavelmente de se desintegrar com o derrube do
imperialismo russo: o poder soviético não podia manter a unidade com os métodos do
imperialismo russo sem trair a sua natureza mais íntima. O poder soviético estava
consciente de que o socialismo não precisa de qualquer tipo de unidade, mas de uma
unidade fraterna, que tal unidade só pode surgir como uma aliança voluntária das classes
trabalhadoras das nacionalidades da Rússia ou que não pode de modo algum surgir"...
(Estaline, volume 4, página 200.)
Com a vitória da Revolução de Outubro, a Alemanha já não era o pior inimigo da Primeira
Guerra Mundial, já não era a guerra de roubos entre os imperialistas que era decisiva, mas o
maior perigo para todo o sistema do capitalismo mundial tornou-se o bolchevismo. Esta foi
também a razão pela qual o comando do exército alemão foi autorizado a destacar um
exército de 100 000 soldados e oficiais para suprimir a Revolução de Novembro na
Alemanha, bem como o "Sxchwarze Reichswehr". Estes deverão salvar a Alemanha do
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bolchevismo. Ao longo da história do bolchevismo, a Alemanha foi considerada o mais
importante baluarte anti-bolchevique. Até ao final da Guerra Fria, a Alemanha era o maior e
mais perigoso arsenal do mundo, onde as duas superpotências se defrontavam com o sabre,
constantemente em alerta para travar a Terceira Guerra Mundial e para considerar a
Alemanha como o primeiro campo de batalha. Alemães para a frente - a frente para a
Alemanha! Os imperialistas alemães também utilizaram bem estas contradições para os
seus próprios interesses predatórios
A Primeira Guerra Mundial expôs aos proletários dos países beligerantes os horríveis
furúnculos dos seus partidos socialistas e espalhou o seu insuportável cheiro a cadáver da
II Internacional. O Comintern surgiu como resultado do colapso do oportunismo. Mas o que
aconteceu com o Comintern durante a Segunda Guerra Mundial? Desintegrou-se antes do
colapso do oportunismo. E passou mais de meio século até que em 2000, após o colapso do
revisionismo, foi fundada a nova Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista), que expôs
a traição no VII Congresso Mundial do Comintern e conseguiu continuar a luta antirevisionista do Comintern sobre as fundações marxistas-leninistas corretas.
Eis uma observação crítica sobre a linha do VII Congresso Mundial sobre a questão da
guerra e da paz (referência à resolução introduzida por Togliatti) - aqui tomada como citação
da linha geral do Comintern (EH), sobre as críticas à resolução dissidente de direita do VII
Congresso Mundial contra a guerra imperialista.
"Também na atitude em relação à solução revolucionária da questão da guerra imperialista,
o VII Congresso Mundial, com o seu novo rumo, deixou o caminho da Revolução de Outubro,
que sempre ligou todos os outros congressos mundiais como que por um fio vermelho. Por
conseguinte, se analisarmos mais de perto as resoluções do VII Congresso Mundial sobre a
Segunda Guerra Mundial - especialmente a resolução decisiva do Togliatti, que foi adoptada
por todos eles -, facilmente descobriremos que o impulso já não é a revolução tal como
Lenine a tinha definido em relação à guerra imperialista, embora Togliatti "se tenha referido"
explicitamente às resoluções do VI Congresso Mundial. Togliatti formula muito
cautelosamente -, "que os comunistas se esforçam com todas as suas forças para dificultar
a preparação e o desencadeamento de uma nova guerra" (Ata do VII Congresso Mundial, Vol.
II, página 1003, edição alemã).
Para a extrema emergência, os belicistas fascistas estão ameaçados com o derrube do
capitalismo e da guerra civil, e com a União Soviética, mas que a guerra imperialista cria as
condições para a revolução socialista, para a revolução mundial, que nós, comunistas,
somos explicitamente obrigados a fazer, a ligar praticamente a questão revolucionária
mundial à guerra imperialista, que se trata da ditadura do proletariado e da construção do
socialismo a fim de eliminar a inevitabilidade do imperialismo, que, desta forma, a Revolução
de Outubro triunfará finalmente e que é preciso avançar nesta via de Lenine, que está
marcada na resolução do VII Congresso dos Estados Unidos da América.
A resolução do VII Congresso Mundial não faz qualquer referência a isto, o VII Congresso
Mundial ignorou Lenine:
"Os oportunistas desafiaram as decisões dos Congressos de Estugarda, Copenhaga e
Basileia, que obrigaram os socialistas de todos os países a combater o chauvinismo em
todas as circunstâncias, o que obrigou os socialistas a responder a todas as guerras
iniciadas pela burguesia e pelos governos com o aumento da propagação da guerra civil e
395

da revolução social. O colapso da Segunda Internacional (e aqui podemos certamente ir na
direcção da Terceira Internacional) foi o acontecimento mais importante da Segunda
Internacional. O colapso da Segunda Internacional (e aqui também se pode certamente tirar
partido do carácter comparável do desvio de direita do Sétimo Congresso Mundial - o
Vermelho) é o colapso do oportunismo, que tinha sido cultivado com base nas condições
especiais do passado (a chamada época histórica "pacífica") e que, nos últimos anos, tinha
atingido o domínio de facto na Internacional. Os oportunistas há muito que preparam o
colapso negando a revolução socialista e substituindo-a pelo reformismo burguês
(reformismo socialista - o Vermelho.); negando a luta de classes e a sua necessária
transição para a guerra civil em determinados momentos e pregando a cooperação das
classes, (...) em vez de os proletários de todos os países terem de travar uma guerra
revolucionária contra a burguesia de todos os países (no VII Congresso Mundial tudo sob o
pretexto da tese burguesa da "vitória final" do socialismo na União Soviética - o Vermelho).
A transformação da atual guerra imperialista em guerra civil é o único slogan correto (...)
Viva a Internacional proletária libertada do oportunismo!” (Lenine, Vol. 21, página 11-21,
edição em inglês).
"A guerra foi causada pelas classes dominantes, e só a revolução da classe trabalhadora
acabará com ela" (Lenine, "Guerra e Revolução", vol. 24, pp. 420, edição inglesa). Nada disto
consta das resoluções do VII Congresso Mundial!
Dimitrov descreveu o medo "de que sejam precisamente os partidos da frente popular e os
Estados que trabalham pela paz que estão a conduzir à guerra civil e a confusões bélicas"
como "provocações dos fascistas" (Dimitrov, Vol. 3, página 49, edição alemã). A tese de
Lenine de que os partidos comunistas devem fazer tudo pela guerra civil com uma
necessidade imperiosa, a fim de poderem estabelecer a ditadura do proletariado com o fim
da guerra, as teses de Dimitrov foram, assim, uma "provocação fascista", para que os
pacifistas não sejam dissuadidos pelo comunismo. Em 1941, Dimitrov escreveu exactamente
o contrário no seu artigo "No Septagésimo Aniversário da Comuna de Paris", no qual a
principal razão da derrota da Comuna foi o facto de esta ter sido derrotada:
"Para não serem acusados de terem desencadeado a guerra civil, os comunas não lançaram
imediatamente uma vigorosa ofensiva militar contra a reação em Versalhes" (Dimitrov, Vol.
3, página 213, edição alemã). Assim, tudo o que já não possa ser historicamente perigoso
para a burguesia é corretamente retratado como marxista na Comuna de Paris, mas quando
se trata do atual e agudo perigo da burguesia de o proletariado ter de recorrer à guerra civil
contra a guerra imperialista para derrubar o domínio da burguesia pela força das armas, isso
é descartado em todo o lado como uma "provocação fascista" - em que é que essa atitude
difere substancialmente da de Kautsky? Com o seu social-chauvinismo, Kautsky
representou a renúncia à guerra civil do proletariado contra a burguesia do seu próprio país.
O VII Congresso Mundial também decidiu sobre esta renúncia, embora de forma oculta,
porque a União Soviética teria criado "condições favoráveis" para resolver o problema à sua
maneira. Ambos são essencialmente social chauvinismo, exceto que o VII Congresso
Mundial fingiu seguir uma linha "bolchevique". Um belo "bolchevismo", um bolchevismo
burguês.
Assim, as duas pedras angulares mais importantes do VII Congresso Mundial - a luta contra
o fascismo e a luta contra a guerra imperialista - tinham ficado rachadas, trémulas e
completamente inúteis para o comunismo. A União Soviética é também certificada na
resolução de Togliatti como a "vitória final do socialismo", pelo que o VII Congresso Mundial
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apenas definiu tarefas de "pacificação" para a União Soviética. Mais tarde, Estaline refutou a
falsa opinião de Togliatti no VII Congresso Mundial:
"Alguns camaradas afirmam que, com o desenvolvimento das novas relações internacionais
após a Segunda Guerra Mundial, as guerras entre países capitalistas deixaram de ser
inevitáveis. Eles acreditam que as contradições entre o campo do socialismo e o campo do
capitalismo são mais fortes do que as contradições entre os países capitalistas. (...)
Consequentemente, a luta dos países capitalistas pelos mercados e o desejo de afogar a sua
concorrência revelou-se praticamente mais forte do que os contrastes entre o campo do
capitalismo e o campo do socialismo" (Stalin, " Os Problemas Económicos do Socialismo na
URSS", 1952, editora de Moscovo em língua estrangeira, pp. 39, 40, 43, edição inglesa).
Que a União Soviética deve cair, se a inevitabilidade das guerras imperialistas não for
eliminada pela aniquilação revolucionária mundial do imperialismo, se a revolução socialista
não ganhar em mais países, se um campo socialista não for construído de forma
revolucionária - estas consequências de grande alcance são ocultadas pelo VII Congresso
Mundial, mas estes são os ensinamentos indispensáveis de Lenine e Estaline, que foram
postos debaixo da mesa. Assim, na resolução de Togliatti, nem a palavra "revolução" nem a
palavra "socialismo" aparecem na luta pela paz da União Soviética a ser liderada (fora da
União Soviética)!
Segundo o Comintern (EH), nenhuma Internacional Comunista está autorizada a responder à
questão da guerra imperialista sem a questão da revolução e do socialismo. O papel da
União Soviética (em virtude da "finalidade da vitória do seu socialismo") está, pelo contrário,
limitado na resolução Togliatti apenas aos seguintes aspetos:
"Ela (a União Soviética - a Vermelha.) defende a vida dos trabalhadores de todos os países, a
vida de todos os oprimidos e explorados; significa a defesa da independência nacional das
pequenas nações, serve os interesses vitais da humanidade, protege a cultura contra a
barbárie da guerra" (Resolução Togliatti "II O papel da União Soviética na luta pela paz", Ata
do VII Congresso Mundial, Volume II, página 1000, edição alemã).
Seria esta ainda a linha marxista-leninista da Internacional Comunista, quando Togliatti
atribui tal tarefa ao centro mundial do comunismo sem definir o caminho revolucionário e
comunista que a União Soviética deve seguir para cumprir esta tarefa? Dificilmente
acreditaríamos que Lenine e Estaline alguma vez se teriam contentado com tais banalidades
sem sentido das resoluções, onde não há qualquer menção à realização da revolução nem
às condições do socialismo. Estaline nunca duvidou de que uma segunda guerra contra a
União Soviética conduziria à completa derrota dos agressores, à revolução em vários países
da Europa e da Ásia e ao despedaçamento dos governos burgueses e latifundiários desses
países.
"Vitória final do socialismo sobre o capitalismo" através da qual "as relações entre a União
Soviética e os países capitalistas entram numa nova fase" (ibid., página 1000). O que é que o
VII Congresso Mundial significa com isto? Uma superpotência soviética social-imperialista
que travou ela própria guerras imperialistas como a do Afeganistão? Sim, que mais poderia
ter saído da resolução? O VII Congresso Mundial constituiu o fundamento ideológico para
tal. Na resolução, Togliatti fala de Estados que, através da política de paz da União Soviética,
estão supostamente "interessados em manter a paz num dado momento". Desde quando é
que o fascismo hitleriano estava "interessado em manter a paz"? Ou a quem mais se referia
397

o VII Congresso Mundial? Durante o Tratado de Não-Agressão Germano-Soviético, o
Comintern quase nunca falou dos "incendiários de guerra fascistas", como na resolução do
VII Congresso Mundial. Curiosamente, todos os documentos constantes dos escritos dos
revisores desapareceram completamente durante este período. Segundo fontes burguesas
[não temos documentos originais Comintern deste período], o arqui-revisionista e membro
Comintern Ulbricht, na revista Comintern "Die Welt" publicada em Estocolmo a 9 de
Fevereiro de 1940, apelou aos comunistas para que apoiassem Hitler "contra o bloco de
guerra britânico-francês” (August Hoppe, Darium der Weltrevolution, 1967, Ilmgau-Verlag,
página 245, edição alemã). Dimitrov também dirigiu a ponta de lança contra os "agressores
Inglaterra e França" (Dimitrov-Werke, Vol. 3, página 166, edição alemã), como se o fascismo
de Hitler tivesse sido domado pela "vitória final do socialismo na URSS", "a relação entre a
União Soviética e os países capitalistas entraria numa nova fase".
Isto teve consequências catastróficas para a revolução mundial do objetivo de luta. Esta
questão está completamente sob a mesa e está subordinada à defesa da União Soviética,
segundo a qual os clássicos Lenine e Estaline afirmaram que só a revolução mundial pode
salvar a União Soviética. Em parte alguma de todos os documentos do VII Congresso
Mundial esta importante ligação entre o esmagamento do imperialismo mundial e a
revolução mundial é enfatizada como uma linha geral continuamente reconhecível,
precisamente porque o VII Congresso Mundial tinha deixado esta linha geral com o seu novo
rumo. Há que fazer um grande esforço para encontrar citações que possam justificar o
oposto. Defender o centro mundial nunca pode significar largar a arma da revolução mundial
- pelo contrário! E isto é verdade até à vitória final do socialismo mundial. Seja fascismo ou
guerra - para um Congresso Mundial da Internacional Comunista nunca poderá ser uma
questão de subordinar a revolução mundial aos problemas do momento, ou mesmo de
retirar a revolução mundial da agenda e adiá-la para o Dia do Nunca, como finalmente o VII
Congresso Mundial fez. Toda a política de Frente Unida de Dimitrov está assim ligada ao
postulado idealista da "vitória final do socialismo na União Soviética", tendo-se
desmoronado como um castelo de cartas. Com uma nova política de frente unida, como uma
vez foi decidido no VII Congresso Mundial, a burguesia mundial acreditava ter um último
bilhete de volta ao capitalismo na mão assim que a sua queda pelo fascismo mundial foi
anunciada - mas o bilhete de volta expirou e foi declarado inválido pelo Comintern (EH).
A queda da burguesia mundial é inevitável, e toda a estratégia e tática da revolução mundial
proletária se baseia nela - e não termina com o VII Congresso Mundial nem com a dissolução
do Comintern, mas é o pivô da linha geral do Comintern (EH)! (Citação da Linha Geral do
Comintern (EH)). A esta citação da Linha Geral do Comintern (EH) acrescentamos a seguinte
citação de Lenine, que é plenamente aplicável à "Resolução de Paz" de Togliatti, adoptada
por unanimidade pelo VII Congresso Mundial. “Qualquer "programa de paz" é engano
popular e hipocrisia se não se basear principalmente na educação das massas sobre a
necessidade da revolução e no apoio, promoção e desenvolvimento da luta revolucionária
das massas que começa em todo o lado" (Lenine, Volume 22, página 179). "Os socialistas,
porém, têm a tarefa de esclarecer as massas sobre a inevitabilidade de romper com aqueles
que prosseguem políticas burguesas sob a bandeira do socialismo" (ibid., p. 183).
E assim é tarefa do Comintern (EH) educar as massas que a rutura de hoje com as decisões
do VII Congresso Mundial do Comintern é inevitável, uma vez que com estas decisões foi
prosseguida uma política da burguesia sob a bandeira da União Soviética de Lenine e
Estaline, sob a bandeira do internacionalismo proletário. Em particular, é outra tarefa dos
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marxistas-leninistas fazer uma rutura com aqueles que hoje continuam a manter o véu do
silêncio sobre o oportunismo do VII Congresso Mundial ou mesmo a defender abertamente
esse oportunismo, camuflando-o no marxismo-leninismo. Verter lágrimas de crocodilo sobre
a enfermidade crónica do internacionalismo proletário, defendendo com palavras o
Comintern, mas impedindo tudo nos atos, reconstruindo-o, neste coro, todos os
revisionistas de todo o mundo cantam o seu canto, e os neo-revisionistas cantam a segunda
voz neste coro.
O fim do socialismo num país começou com a traição da revolução socialista mundial. O
revisionismo (a princípio como uma extensão do social-democratismo de "esquerda" nas
fileiras da Internacional Comunista) levou ao afastamento da revolução socialista mundial,
levou ao afastamento do socialismo num só país. E o Comintern (EH) não tem medo de dizer
ao proletariado mundial que toda a verdade deve ser procurada e encontrada, que as razões
para a "dissolução" do Comintern devem ser pensadas até ao fim, que a dissolução do
Comintern iniciou o atual colapso do socialismo, que com uma capitulação da Internacional
Comunista também o destino do socialismo, sim, de cada país socialista está ligado, que o
respetivo estado de uma Internacional Comunista é sempre de importância histórica
mundial, que seria absurdo e ridículo tentar atribuir o colapso da Internacional Comunista a
traidores revisionistas individuais ou a partidos revisionistas degenerados individuais, a
ideias e ações liquidatárias desta ou daquela pessoa, sem ligar este fenómeno à longa
história de emergência, crescimento, maturidade e sobre maturidade de toda a corrente
internacional de direita oportunista e "esquerda", que tinha profundas raízes económicas,
tinha profundas raízes de classe. Enquanto o "espírito" revolucionário do Comintern for
invocado sem dizer uma única palavra sobre as suas armas revolucionárias, os seus meios
revolucionários de luta, sobre a criação de um novo instrumento internacional de guerra de
classes para a vitória sobre as armas e os meios de guerra do imperialismo mundial, o tão
invocado "espírito revolucionário do Comintern" continuará a ser uma frase oca.
Ou estamos realmente firmemente convencidos de que os ataques dos imperialistas criam
uma situação revolucionária mundial, que estamos na fase final da época imperialista e que
a crise económica e sociopolítica mundial conduz a uma revolução socialista mundial. Então
é nosso dever absoluto tornar clara para as massas a necessidade da revolução socialista
mundial, apelar à revolução socialista mundial, criar as organizações internacionais
correspondentes e falar sem timidez muito concretamente sobre os diferentes métodos de
luta violenta e a sua "técnica internacional".
Este dever não depende do facto de a revolução socialista já ser suficientemente forte ou
ainda não, de irromper ou não numa ou noutra circunstância. O dever de construir o
Comintern (EH) não depende do facto de as condições serem favoráveis ou desfavoráveis.
Se estamos convencidos da causa do proletariado mundial, não podemos arranjar
desculpas, então temos de começar a lutar por esta causa. Mas lutar pela causa do
proletariado mundial só pode significar começar a pô-la em prática aqui e agora. Ou não
estamos convencidos de que a situação seja revolucionária e, nesse caso, não deveríamos
ter palavras ocas sobre a transformação das guerras de roubo imperialistas em revoluções e
guerras civis nas nossas bocas. Então, não somos melhores do que os revisionistas.
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O Comintern (EH)
(aspetos militares em construção)

NOTA: Na época em que este, nosso livro militar, foi escrito em 2004, ainda não havia
nenhum programa militar do Comintern (SH). Por isso, acrescentamos a este capítulo
nosso programa militar posteriormente adotado, bem como nossa "declaração de guerra
contra todos os aquecedores e seus lacaios ao redor do mundo"
O Comintern (EH) está a criar o seu próprio programa militar. Baseia-se nos fundamentos do
marxismo-leninismo, nos fundamentos do programa do Comintern de 1928, nos
fundamentos deste texto educativo.
A fundação do Comintern (SH) começou com a condenação das decisões do VII Congresso
Mundial. O renascimento revolucionário do Comintern só foi possível através da ruptura
consistente e irrevogável com as táticas revisionistas do VII Congresso Mundial. A
separação do revisionismo, que fez o Comintern cair na lama, separando-se daqueles
elementos que queriam nos impedir de levantar novamente a bandeira do Comintern, essa
foi a tarefa que foi estabelecida na fundação do Comintern (SH).
Programa Militar do Comintern (SH)
O Comintern (EH) só pode cumprir o seu papel de campeão do proletariado internacional se
for orientado pela teoria do marxismo-leninismo.
Brigadas Internacionais no Kosovo
Fases de desenvolvimento da partido:
Pré-requisitos = experiência do próprio passado de partido e da experiência dos outros
partidos.
Experiências da própria classe trabalhadora (revolução) e do proletariado mundial.
Algumas ideias
1ª Fase da criação do partido - disciplina militar de um membro do partido; aplicação dos
princípios gerais no campo militar (construção do partido em si como uma organização
"quase" militar (citação de Lenine: A comparação do partido com uma organização militar,
incluindo Estaline sobre isto e o próprio Partido de Enver Hoxha - deve ser construído
militarmente! Não um clube de discussão; questão do caráter conspiratório da organização
da conspiração partidária= militar - não só na 1ª fase, mas necessário até à sua dissolução;
aparato do Partido de Estaline dentro do partido (guardas leais - guarda-costas- defesa do
corpo dos nazis/fascistas - contra-espionagem - proteção dentro do partido);
Tarefa: transformação das armas na crítica em crítica das armas! Teoria e tática da revolução
proletária = arma de luta do proletariado; arma ideológica). Ganhar os trabalhadores mais
revolucionários para a construção do partido, forjando a vanguarda (ações militantes do
partido, proteção da manifestação; proteção dos próprios camaradas e do aparelho do
partido, tarefas militares para a construção "auto-suficiente" do partido (Estaline). Enver:
"Somos treinados militarmente, (. ...) para defender o nosso partido" (Discurso por ocasião
do 35º aniversário da fundação do Exército Popular Albanês, Albânia Today No. 4/ 1978).
Propagação da necessidade de tarefas militares em todas as fases do desenvolvimento do
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partido até antes e depois da tomada do poder; relação LCFV/Partido - especialização na
preparação desta tarefa; departamento de operações militantes do partido - recrutamento a
partir das unidades básicas do partido. Treino de tarefas militares, treino de aptidão física,
aprendizagem da utilização de armas. Artigos de órgãos centrais sobre questões militares,
tarefas militares, ataque propagandístico à contra-revolução da própria burguesia e à contrarevolução internacional; No trabalho de formação: papel da violência, da guerra e da paz;
luta de libertação anti-imperialista, luta de greve, orientação ideológica em contraste com o
revisionismo no campo militante, militar. Aqui, no capítulo poderia entrar no papel da
violência na história da luta de classes e na propagação do objetivo final: abolição das
classes (exército), abolição da guerra; abolição da violência de uma pessoa sobre a outra.
"Perspetivas militares" para o futuro do comunismo, será que tudo se dissolve em nada
quando as armas são colocadas no museu ou será que o tesouro da ciência da guerra e da
arte da guerra de tempos passados de luta de classes continuará a ser útil? Para quê?
Tecnologia de guerra para a construção pacífica do comunismo? Ilegalidade das operações
militares e militantes;
2ª Fase: tarefa de vanguarda: criar ligações com as massas, organizações que ligam o
partido à classe trabalhadora, cintos de transmissão; construir organizações de massas,
construir organicamente o RSB a partir do aparelho criado na primeira fase de construção
do partido; independência sim, mas não separação: criar organizações do partido dentro do
RSB? Papel dos comissários políticos; soldado do partido, soldado do RSB - hierarquia de
comando? Organizações militares do partido, trabalho do partido no exército contrarevolucionário ("doença infantil" do comunismo-Lenin), trabalho do partido no Exército
Vermelho.
3ª Fase: Preparar milhões: de massas para a revolução, fase mais alta da luta de classes,
derrubar a burguesia;
4ª Fase: conquista do poder: Estabelecimento da ditadura do proletariado, criação de
exércitos estatais regulares.
"A questão do poder é a questão básica de cada revolução" (Lenine) - "A tomada do poder é
apenas o começo" (Estaline no dia seguinte à vitória, diz Estaline: i (Fundamentos do
Leninismo, página 45) Qual é a força da burguesia derrubada? = Rotina incomparavelmente
maior nos assuntos militares (isto é muito importante) (Estaline, página 47)
"A ditadura do proletariado (e a sua reconquista) é uma luta dura, uma luta sangrenta e sem
sangue, violenta e pacífica, militar e económica, educacional e administrativa contra os
poderes e tradições da velha sociedade". Lenine (por exemplo, poderes militares e tradições
das milícias!- sublinhado por mim)
"Vocês têm a passar", disse Marx aos trabalhadores, "15, 20, 50 anos de guerras civis e lutas
internacionais dos povos, não só para mudar as circunstâncias, mas para se mudarem a vós
próprios e para vos permitir governar politicamente" (Revelando o Processo Comunista em
Colónia).
Os bolcheviques sem armas ideológicas, políticas, organizacionais e militares não são
bolcheviques!
5.ª Fase: Intervir nos assuntos mundiais: criação de um baluarte mundial:
internacionalização, papel da revolução mundial (já está implícito e concebido na fase 1- 4,
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ou seja, em cada fase todas as organizações de partidos militares são internacionalistas não
só em palavras mas também em atos.
………………
O papel de liderança do partido nas organizações militares deve ser realizado antes de mais
nada pelas organizações de base. A instrução política das unidades básicas do partido deve
estar intimamente ligada ao trabalho militar.
Ordem de Enver a Mehmet Shehu para não sacrificar os quadros sem sentido, Volume I,
páginas 248-249
Sobre a questão militar, o VIII Congresso do PCR (B) aprovou uma resolução que visa criar
um Exército Vermelho regular imbuído do espírito da disciplina férrea rigorosa. O Congresso
destacou em particular o papel do núcleo proletário no exército, o papel dos comissários e
das células partidárias na educação política e militar do Exército Vermelho. O Congresso do
Partido salientou a necessidade de explorar os antigos peritos militares e as mais altas
realizações da ciência militar burguesa. O Congresso do Partido rejeitou firmemente uma
série de moções da chamada oposição militar, que se opunha à criação de um Exército
Vermelho regular e defendia os remanescentes de partidarismo no exército.
………………

Programa Militar
da revolução socialista mundial
"Vire os rifles!"

Declaração de Guerra
contra todos os aquecedores e seus lacaios ao redor do mundo.
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Capítulo 5
O Exército Vermelho da URSS
(capítulo inacabado)
"Acredito que o que o Exército Vermelho realizou, a sua luta e a história da sua vitória, terá
um significado gigantesco e mundial para todos os povos do Oriente. Mostrará aos povos do
Leste que uma guerra revolucionária travada pelos povos oprimidos - por mais fracos que
esses povos possam ser, por mais intransponível que seja o poder dos opressores
europeus, que utilizam todas as maravilhas da tecnologia e da arte da guerra na luta, pode
parecer - que tal guerra, se é de facto capaz de agitar milhões de trabalhadores e explorados,
é uma tal possibilidade, contém tais milagres que a libertação dos povos do Oriente pode ser
hoje plenamente realizada na prática, não só do ponto de vista das perspetivas da revolução
internacional, mas também do ponto de vista da experiência militar imediata que a República
Soviética adquiriu na Ásia, na Sibéria, na invasão militar de todas as grandes potências
imperialistas" (Lenine, Volume 30, páginas 138-139).

Poder Soviético,
Conselho do Exército, Exército Soviético
Quem não quiser construir a ordem mundial comunista a partir do material humano existente
que o capitalismo mundial produziu, mas sim pretende cultivar soldados de elite
"comunistas" de sangue puro, isolados, libertados de "ervas da massa", como se se
tratasse de uma estufa militar, é um sectário, um “fazedor de frases” ou um tagarela, mas
certamente não um comunista:
"Como construir o exército socialista com a ajuda dos especialistas da época do czarismo?!
Ficou demonstrado que o construímos precisamente desta forma. E quando pensamos na
tarefa que nos incumbe aqui, é fácil ver que só foi possível construí-la desta forma. (...) Os
velhos socialistas utópicos tinham a ideia de que se podia primeiro educar pessoas
simpáticas, limpas e excelentemente treinadas e depois construir o socialismo com elas.
Costumávamos gozar com isto, explicando que era brincadeira, um passatempo para o
socialismo fazer virgens mimadas, mas não política séria. Queremos construir o socialismo
com as pessoas que o capitalismo educou, corrompeu e desmoralizou, mas também as
impeliu para a luta. Há proletários que são tão endurecidos que são capazes de sacrifícios
mil vezes maiores do que qualquer exército; há milhões e milhões de camponeses oprimidos
que vivem na ignorância e no isolamento uns dos outros, mas que são capazes de se unirem
na luta pelo proletariado se este adotar uma tática sensata. E depois há os especialistas em
ciência e tecnologia, que estão todos completamente cheios da visão burguesa do mundo,
há especialistas militares que foram educados em circunstâncias burguesas - e ainda bem,
se em circunstâncias burguesas e não em circunstâncias de corveia, servidão, regimento de
pau" (Lenin, Volume 29, páginas 53 e 54).
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Bandeira: martelo, foice e espingarda
Trabalhadores e soldados; poder do conselho - exército do conselho (ver o meu artigo:
"Ideias", onde se deve acomodar isto!!! Exército do Conselho!!!) .Agricultores e soldados
operários; Exército do Poder do Conselho. Sem a negação da ditadura do proletariado em
um país = nenhum desenvolvimento na ditadura mundial do proletariado (a derrubada da
ditadura do proletariado, por exemplo, não nos impede de reutilizar o princípio do poder do
conselho dos trabalhadores, camponeses e soldados em escala mundial, porque se provará
novamente, talvez de uma nova forma, mas em princípio não diferente, talvez formas
completamente novas se desenvolverão, vamos ver).
Bandeira do nosso partido:

martelo, foice e espingarda:
meios:
Com a Espingarda
conquista armada e defesa da ditadura do proletariado mundial.
Com o Martelo o proletariado mundial esmaga as correntes do velho mundo capitalista em colapso.
O Martelo e a Foice
simboliza a aliança de trabalhadores e camponeses pobres de todos os países
sob a liderança do proletariado mundial
para criar em comum o mundo vermelho do socialismo.

Sem negação da ditadura do proletariado num país = nenhum desenvolvimento para a
ditadura mundial do proletariado (o derrube da ditadura do proletariado não nos impede, por
exemplo, de utilizar novamente o princípio do poder soviético dos trabalhadores,
camponeses e soldados à escala mundial, porque se revelará novamente, talvez sob uma
nova forma, mas não diferente em princípio, talvez se desenvolvam formas completamente
novas, veremos).
Numa mão a espada, na outra a espingarda !
"Para esmagar o poder, bastou uma aliança temporária dos trabalhadores e soldados
insurgentes. Pois é evidente que a força da revolução russa reside na aliança dos
trabalhadores e dos camponeses que vestiram as saias do soldado. Mas para preservar os
direitos conquistados e desenvolver ainda mais a revolução - uma aliança temporária de
trabalhadores e soldados não é de modo algum suficiente para isso. Para isso é necessário
tornar esta aliança consciente e firme, duradoura e estável, suficientemente estável para
poder fazer frente aos ataques provocadores da contra-revolução. Pois a promessa da
vitória final da revolução russa (...) reside na consolidação da aliança do trabalhador
revolucionário com o soldado revolucionário. Os órgãos desta aliança são precisamente os
Soviéticos dos Deputados Operários e Soldados. Quanto mais unidos estiverem estes
sovietes, mais firmemente organizados estão, mais eficaz é o poder revolucionário do povo
revolucionário por eles representado, mais reais são as garantias contra a contra-revolução.
Para consolidar estes sovietes, para fazer nascer os sovietes em todo o lado, para os ligar,
com o Soviete central dos Deputados Operários e Soldados à cabeça como órgão do poder
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revolucionário do povo - esta é a direção em que os Sociais-Democratas revolucionários
devem trabalhar" (Estaline, Vol. 3, página 2, edição alemã).
É nesta direção que todos os marxistas-leninistas de todo o mundo devem trabalhar hoje em
dia. Proletários de todos os países, cerrem as vossas fileiras mais de perto no Partido
Bolchevique do vosso país e fileiras à volta do Comintern (EH)!
Camponeses! Organizem-se em sindicatos camponeses internacionais e reúnam-se em
torno do proletariado revolucionário mundial, o líder da revolução mundial!
Soldados! Organizem-se nas vossas associações e juntem-se ao exército mundial
revolucionário do proletariado! [Em 1918, 60% dos soldados-deputados eram bolcheviques!]
Trabalhadores, camponeses, soldados! Junte-se aos sovietes dos deputados operários e
militares de todos os países do mundo, aos órgãos internacionais de aliança e ao poder das
forças revolucionárias de todo o mundo! A unificação de trabalhadores, camponeses e
soldados é uma tarefa internacional. Sem resolver esta tarefa - nenhuma vitória da revolução
mundial! Nesta união mundial reside a promessa de plena vitória sobre as forças sinistras
deste mundo.
Trabalhadores, camponeses, soldados! Junte-se a todos os países do mundo aos soviéticos
dos deputados operários e soldados, aos órgãos internacionais da aliança e ao poder das
forças revolucionárias de todo o mundo! A união de trabalhadores, camponeses e soldados
é uma tarefa internacional. Sem resolver esta tarefa, nenhuma vitória para a revolução
mundial! Nesta união mundial está a promessa de vitória total sobre as forças obscuras
deste mundo.
"A organização soviética tornou possível criar um poder armado de trabalhadores e
camponeses muito mais unido do que antes com as massas trabalhadoras e exploradas.
Caso contrário, uma das condições básicas para a vitória do socialismo, o armamento dos
trabalhadores e o desarmamento da burguesia, seria impossível de realizar" (Projeto de
Programa do PCR(B), Lenine, Vol. 29, página 92, edição alemã).
"O que é necessário é um órgão todo russo (...) que tenha autoridade suficiente (...) para
soldar o capital (...) com a província e, no momento apropriado, para se transformar de um
órgão revolucionário de luta do povo num órgão de poder estatal revolucionário que
mobilize todas as forças vivas do povo contra a contra-revolução. Um tal órgão só pode ser
o Soviete Todo-Russo dos Deputados Operários, Soldados e Camponeses. Esta é a primeira
condição para a vitória da revolução russa. (...) Armamento imediato dos trabalhadores,
criação de uma guarda operária - esta é a segunda condição para a vitória da revolução. (...)
O exército não pode permanecer para sempre num só lugar para proteger a revolução da
contra-revolução. É por isso que há necessidade de outra força armada, um exército de
trabalhadores armados, naturalmente ligado aos centros do movimento revolucionário"
(Estaline, Vol. 3, página 13, edição alemã).
Isto é verdade tanto para hoje como à escala internacional. Portanto, o que precisamos é de
um exército internacional de trabalhadores, o exército do proletariado mundial.
"Todas as questões (...) se resumem a uma, se deve ou não haver um exército regular
estritamente disciplinado na Rússia. Há meio ano atrás, após o colapso do antigo exército
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czarista, tivemos um novo exército, um exército voluntário, mal-organizado, dirigido
coletivamente e nem sempre obedecendo às ordens. Foi esse o período em que a Entente
lançou a sua ofensiva. O exército era composto principalmente, se não exclusivamente, por
trabalhadores. Porque havia falta de disciplina neste exército de voluntários, porque as
ordens nem sempre eram cumpridas e porque havia desorganização na liderança do
exército, sofremos derrotas (...). Os factos mostram que um exército voluntário não pode
resistir a qualquer crítica, que não poderemos defender a nossa república se não criarmos
outro exército, um exército regular imbuído do espírito da disciplina, com um departamento
político bem organizado, um exército capaz e capaz de marchar contra o inimigo no primeiro
comando. Devo dizer que os elementos que constituem a maioria do nosso exército, que não
são elementos de trabalho industrial, mas sim camponeses, que não irão lutar
voluntariamente pelo socialismo. Há toda uma série de factos que apontam nesse sentido.
Vários motins no interior e nas frentes, bem como uma série de motins nas frentes, mostram
que os elementos não proletários que constituem a maioria do nosso exército não irão lutar
voluntariamente pelo comunismo. Daí a nossa tarefa - educar estes elementos no espírito de
uma disciplina de ferro, para que eles se confiem à liderança do proletariado não só no
interior mas também nas frentes, para os forçar a lutar pela nossa causa socialista comum e
para completar a construção de um exército verdadeiramente regular durante a guerra, o
único capaz de defender o país. Por conseguinte, a questão é colocada. ... Ou conseguimos
criar um exército de trabalhadores e camponeses estritamente disciplinado, regular e real e
afirmar a república, ou não conseguimos fazê-lo, e então a nossa causa fica arruinada"
(Estaline, Volume 4, página 221).
No decurso da Revolução de Outubro e do estabelecimento da Rússia soviética, a vaga do
movimento de libertação também rolou nos territórios ocupados na vizinhança imediata. O
muro de separação entre a Rússia e a Alemanha caiu, e o slogan do nacionalismo burguês
"Todo o poder à burguesia nacional" foi substituído pelo slogan do socialismo proletário
"Todo o poder às massas trabalhadoras de nacionalidades oprimidas". Os ocupantes
imperialistas estrangeiros foram expulsos. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho
desempenhou um papel de libertação internacionalista ao apoiar as greves e revoltas, os
Atiradores Vermelhos. No centro destas lutas de libertação nacional e social esteve o portaestandarte da revolução mundial - a Rússia soviética, que apoiou os trabalhadores e
camponeses dos povos oprimidos, no interesse do socialismo mundial. O Governo soviético
da Letónia, por exemplo, declarou: "Pedimos e esperamos a ajuda do proletariado
verdadeiramente revolucionário de todo o mundo, mas especialmente da República Federal
Socialista Soviética Russa" (citado em Estaline, Volume 4, página 161).
"A curta duração dos "governos" nacionais dos territórios ocupados explica-se não só pelo
seu caráter burguês, estranho aos trabalhadores e camponeses, mas sobretudo pelo facto
de serem simples apêndices das forças ocupantes" (Estaline, Volume 4, página 157).
Primeiro, dividir a Rússia em bandos individuais da contra-revolução e, depois, reconquistar
a velha Rússia, derrubando o poder soviético, esta foi a tática dos imperialistas que
frustraram o poder soviético, confiando inteiramente na confiança fraterna mútua dos povos
da Rússia e criando a aliança voluntária do povo trabalhador de todas as repúblicas
soviéticas independentes, que conduziu à unificação da União Soviética. Assim, foram
criados dois campos, o antigo campo dos imperialistas e o novo campo do socialismo.
"A Rússia soviética nunca considerou os territórios ocidentais como seus. Sempre
considerou que estes territórios são propriedade inalienável das massas trabalhadoras das
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nacionalidades que neles vivem, que estas massas trabalhadoras têm o pleno direito de
decidir livremente sobre o seu destino político. Claro que isto não exclui, mas pressupõe
que a Rússia soviética ajudará os nossos camaradas estónios na sua luta pela libertação
com todos os meios" (Estaline, Volume 4, página 156).
Por decreto assinado por Lenine, o Conselho dos Comissários do Povo da URSFR
reconheceu a independência da República Soviética da Lituânia em 22 de Dezembro de 1918.
O decreto afirmava: "O Comité Executivo Central reafirma as Repúblicas Soviéticas da
Estónia, Letónia e Lituânia, criadas pela luta revolucionária das massas proletárias e
camponesas, que o facto da antiga adesão destes países ao antigo império czarista não lhes
impõe quaisquer obrigações. Ao mesmo tempo, a CEC expressa a sua firme convicção de
que só agora, com base no reconhecimento da plena liberdade de autodeterminação e da
transferência de poder para a classe trabalhadora, está a ser criada uma aliança livre,
voluntária e inquebrável dos trabalhadores de todas as nações que habitam o território do
antigo Império Russo" (Stalin Volume 4, Nota nº 48, página 374).
"É claro que o outro campo, o campo dos imperialistas, também não está a dormir. Os seus
agentes caçam através de todos os países, da Finlândia ao Cáucaso, da Sibéria ao
Turquestão, abastecem os contra-revolucionários, instigam conspirações predatórias,
organizam uma campanha contra a Rússia soviética e forjam cadeias para os povos do
Ocidente. Mas não é claro que a matilha imperialista, que mantém a sua existência predatória
através do suborno e de bandos mercenários, através da escravatura e da ignorância dos
chamados "de cor" em África, já perdeu toda a validade moral aos olhos dos povos
oprimidos, que a sua antiga auréola do porta-estandarte da "civilização" e da "humanidade"
lhe foi retirada de uma vez por todas? O Ocidente, com os seus canibais imperialistas,
transformou-se num coração de escuridão e escravatura. A tarefa é quebrar este coração
para a felicidade e alegria dos trabalhadores de todos os países" (Estaline, Volume 4, página
159).
"O poder soviético estava consciente do facto de que a unidade violenta da Rússia mantida
pelas baionetas imperialistas tinha inevitavelmente de se desintegrar com o derrube do
imperialismo russo: o poder soviético não podia manter a unidade com os métodos do
imperialismo russo sem trair a sua natureza mais íntima. O poder soviético estava
consciente de que o socialismo não precisa de qualquer tipo de unidade, mas de uma
unidade fraterna, que tal unidade só pode surgir como uma aliança voluntária das classes
trabalhadoras das nacionalidades da Rússia ou que não pode de modo algum surgir"...
(Estaline, volume 4, página 200.)
Na Conferência da Cidade de Petrogrado, no final de Abril de 1917, Lenine escreveu:
"A conferência declara que enquanto a maioria do povo - sob a condição de total liberdade
de agitação e propaganda - não tiver ainda compreendido a ligação inseparável entre esta
guerra e os interesses dos capitalistas, existe apenas um meio prático para acelerar a
unificação do massacre dos povos. Isto significa a confraternização dos soldados na frente.
(...) Por confraternização entendemos, em primeiro lugar, que os apelos são emitidos em
russo, traduzidos para alemão e distribuídos na frente; em segundo lugar, que as reuniões
dos soldados russos e alemães são organizadas na frente com a ajuda de tradutores, de tal
forma que os capitalistas e os generais e oficiais, na sua maioria da classe capitalista, de
ambos os países não se atrevem a perturbar essas reuniões, ou mesmo a assistir a elas sem
a autorização especial expressa dos soldados. Em tais apelos e reuniões, (...) as opiniões
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sobre a guerra e a paz devem ser discutidas, devem ser mostradas: se em ambos os países,
na Alemanha como na Rússia, todo o poder estatal passar total e exclusivamente para as
mãos dos sovietes dos deputados dos trabalhadores e dos soldados, toda a humanidade
dará imediatamente um suspiro de alívio, porque então o fim mais rápido da guerra, a paz
mais duradoura e verdadeiramente democrática entre todos os povos e, assim, a transição
de todos os países para o socialismo será de facto assegurada" (Lenine, volume 24, páginas
152-153). "Em particular, porém, o partido apoiará o início da confraternização em massa dos
soldados de todos os países beligerantes da frente" (...) Apelamos a todos para que
confraternizem. (...) Não nos limitamos à confraternização apenas entre a Rússia e a
Alemanha" (Lenin, ibidem).
Não há outra forma de acabar com uma guerra que, no seu desenvolvimento, siga as suas
próprias leis, as leis do capital financeiro internacional, nem, como Lenine afirmou
claramente, "a pedido": "É impossível acabar com esta guerra pela recusa de soldados de
um só lado em continuar a guerra, pela simples cessação da guerra por um único lado
beligerante" (Lenine, Volume 24, página 255). "A guerra não pode terminar "a pedido", (...)
não por decisão. (...) Não se pode acabar por "empurrar baionetas para a terra", (...) não por
"acordos", "comícios" dos proletários de todos os países, não pela "vontade" dos povos,
(...) resoluções, apelos, manifestos - todas estas frases não passam de desejos vazios,
ingénuos e piedosos da pequena burguesia. (...) Isto é política de Louis Blanc, doce
devaneio, brincar com "campanhas políticas"". (Lenine, volume 24, página 51). "Que se
possa acabar com a guerra sem mudar as classes dirigentes é uma ideia anarquista (...) ou
uma ideia nebulosa e pacifista que não capta absolutamente nada da ligação entre a política
e a classe oprimida" (Lenine, ibid., p. 256), "porque se o domínio económico dos capitalistas
não for minado, tudo ficará apenas no papel" (ibid., p. 258).
Com a vitória da Revolução de Outubro, a Alemanha já não era o pior inimigo da Primeira
Guerra Mundial, já não era a guerra de roubos entre os imperialistas que era decisiva, mas o
maior perigo para todo o sistema do capitalismo mundial tornou-se o bolchevismo. Esta foi
também a razão pela qual o comando do exército alemão foi autorizado a destacar um
exército de 100 000 soldados e oficiais para suprimir a Revolução de Novembro na
Alemanha, bem como o "Sxchwarze Reichswehr" [paramilitares]. Estes deverão salvar a
Alemanha do bolchevismo. Ao longo da história do bolchevismo, a Alemanha foi
considerada o mais importante baluarte anti-bolchevique. Até ao final da Guerra Fria, a
Alemanha era o maior e mais perigoso arsenal do mundo, onde as duas superpotências se
defrontavam com o sabre, constantemente em alerta para travar a Terceira Guerra Mundial e
para considerar a Alemanha como o primeiro campo de batalha. Alemães para a frente - a
frente para a Alemanha! Os imperialistas alemães também utilizaram bem estas contradições
para os seus próprios interesses predatórios.

Formações de organização militar e organizações partidárias dentro do exército
revolucionário
Lenine Volume 29, página 138: "Sem a defesa armada da república socialista não
poderíamos existir. A classe dominante nunca irá ceder o seu poder à classe oprimida. Pelo
contrário, a classe oprimida tem de provar, por atos, que é capaz não só de derrubar os
exploradores, mas também de se organizar para a autodefesa, de usar tudo. Sempre
dissemos: "Há guerras e guerras". Condenamos a guerra imperialista; mas não rejeitamos a
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guerra per se. As pessoas que tentaram acusar-nos de militarismo desviaram-se. E quando
tive oportunidade de ler o relatório sobre a Conferência de Berna do Partido Amarelo, onde
Kautsky utilizou a expressão de que os bolcheviques não tinham socialismo mas sim
militarismo, ri-me e abanei a cabeça. Alguma vez houve uma grande revolução na história
que não estivesse ligada à guerra? Claro que não! Vivemos não apenas num Estado, mas
num sistema de Estados, e a existência da República Soviética ao lado dos Estados
imperialistas é impensável a longo prazo. No final, um ou o outro acabará por ganhar. E até
ao fim, uma série os confrontos mais terríveis entre a República Soviética e os Estados
burgueses são inevitáveis. Isto significa que a classe dominante, o proletariado, se quer
realmente governar, e vai governar, tem de o provar também através da sua organização
militar. Como pode a classe, que até agora tem sido a besta da guerra para os comandantes
da classe imperialista dominante, como pode esta classe produzir os seus próprios
comandantes, como pode resolver a tarefa de combinar o entusiasmo, a nova criatividade
revolucionária dos oprimidos com a exploração da ciência e tecnologia burguesas do
militarismo nas suas piores formas, que a tecnologia moderna e os modernos métodos de
guerra não conseguem dominar? (...) Isto significava: construir um exército de entusiasmo
da classe oprimida, que se transformou em gado para abate, e fazer desse exército a
exploração mais violenta, a mais abominável do que o capitalismo nos deixou."
Lenine: “As Lições da Revolta de Moscovo”, Volume 11, página 162: "Não é passividade que
devemos propagar, não é uma simples 'espera' que as tropas 'passem por cima' - não,
devemos bater os tambores e anunciar de longe, para as tropas vacilantes, que é necessário
atacar com coragem e com uma arma nas nossas mãos, que é necessário destruir os líderes
militares no processo, e travar a batalha mais enérgica ".

Capítulo 6
Exército Popular Albanês
Popular é apenas parte do povo armado, como o 12º plenário do Comité Central do PTA de
Julho de 1971 se expressou, mas a pátria é defendida por todo o povo. O (6º) Congresso do
Partido referiu-se ao exército como “o exército do povo, como o exército da revolução e a
ditadura do proletariado, como um exército fundido com o povo armado, ao contrário dos
exércitos dos países burgueses e revisionistas; Estes últimos são exércitos de quartéis, uma
casta fechada, desvinculada do povo, acima do povo, contra o povo" (História do PTA,
Volume II, página 122, edição alemã).
MAD - Ministério do Interior - NKWD- Dschersinsky!!!: Contra-inteligência - Reconhecimento
estratégico de contra-espionagem: não apenas informações militares, mas sobre a contrarevolução internacional; O reconhecimento revolucionário difere fundamentalmente dos
países capitalistas por caráter de classe, tarefa e método.
Enver Hoxha: (Discurso do 35º aniversário da fundação do Exército Popular Albanês na
Albânia Hoje, nº 4 (34) / 1978:
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"e um exército profundamente revolucionário e popular, como nosso exército é, não é um
exército de quartéis, não um exército convencional burguês. Nosso exército é de natureza
completamente diferente, é um exército que defende a ditadura do proletariado, defende o
socialismo e não a burguesia e suas riquezas."
"Em nosso exército, como um exército político moldado e açoitado na ideologia marxistaleninista, aplica-se o princípio de dar ordem à política proletária, o que significa que o fator
político-ideológico é superior ao fator militar."
Tarefas do Partido no Exército Enver Volume I, p. 254ff
Modificação dos formulários organizacionais Enver Volume I, p. 326ff
Exército Nacional, Enver Volume II, p. 48.
Reservas das tropas revolucionárias regulares (Volsmilitia) (demarcação de Mao), defesas
dos trabalhadores, pessoas em armas, a defesa nacional envolve todas as pessoas e
mantém-lhas prontas para a batalha

Luta partidária
Em uma mão a pá, na outra o rifle!
(O Capítulo não está concluído)

Capítulo 7
O Exército Vermelho Mundial da Internacional
Comunista
16 Elementos dialéticos do exército revolucionário proletário mundial de
acordo com o método dialético de Lenine:
a) A definição do conceito a partir de si mesmo (a coisa em si deve ser
considerada nas suas relações e no seu desenvolvimento)
b) A coisa oposta na própria coisa (a outra das suas), as forças e tendências
opostas em qualquer aparência.
c) A união da análise e da síntese.
Para todas as aparências, estes são os elementos da dialética.
Podemos imaginar estes elementos de uma forma mais detalhada:
O que queremos dizer com um exército revolucionário mundial?
E que condições ele deve cumprir?
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1. A objetividade da observação (não exemplos, não digressões, mas a coisa em si mesma).
A questão da luta armada irá desempenhar um enorme papel na luta pelos futuros
acontecimentos revolucionários mundiais. A necessidade de um exército proletário mundial
é cega apenas na medida em que ainda não é entendida como um produto futuro do
desenvolvimento histórico da luta de classes proletária mundial.
O proletariado mundial não pode alcançar o seu domínio político, o único caminho para uma
nova ordem mundial, sem a revolução proletária mundial violenta. Para que o proletariado
mundial se revele vitorioso no momento oportuno, necessita de um exército revolucionário
mundial, separado de todos os exércitos do mundo, que esteja em oposição a eles e tenha
um caráter independente. Para que os proletários de todos os países possam travar uma
guerra revolucionária contra a burguesia de todos os países (e a revolução mundial é uma
guerra revolucionária mundial), os proletários de todos os países precisam de um exército
revolucionário mundial contra o exército mundial contra-revolucionário. A mobilização das
forças revolucionárias mundiais opõe-se à mobilização das forças contra-revolucionárias
internacionais na (e especialmente imediatamente a seguir!) revolução socialista mundial. A
criação de um exército revolucionário do proletariado mundial é objetivamente necessária
para a solidariedade militar dos povos revolucionários e uma componente indispensável da
organização e defesa da revolução mundial. A primeira e mais importante medida da
revolução proletária mundial é o estabelecimento de um exército proletário mundial
disciplinado para organizar a guerra de classes internacional. Porque só através deste
exército mundial a ofensiva é possível e só na ofensiva está a vitória. O marxismo-leninismo
ensina isto. A formação, treino e destacamento de unidades de combate armado
internacionalistas é uma tarefa que o Comintern (EH), como única força política no mundo
atual, se impôs a si próprio, tornando-se assim a primeira organização mundial proletária a
colocá-la na agenda - ainda que inicialmente como mera ideia, como condição teórica, como
parte indispensável da estratégia e tática da revolução mundial, da sua linha geral.
A organização do proletariado mundial armado, que será enfrentada, ocorre como resultado
da afiação das contradições entre o proletariado mundial e a burguesia mundial, a divisão
das classes em dois campos militares e hostis: a burguesia e o proletariado. O exército
vermelho da Internacional Comunista é uma expressão da continuação consistente da
política revolucionária do proletariado mundial por meios militares.
É um instrumento indispensável para o derrube da burguesia mundial, para o esmagamento
do sistema capitalista mundial e serve para a realização do poder político do proletariado
mundial sobre os seus opositores de classe. Finalmente, decide com armas revolucionárias
sobre a vitória do proletariado mundial e a capitulação ou queda, a eliminação da burguesia
mundial não só como classe dominante, mas a sua morte e desaparecimento como classe
em geral. Qualquer exército revolucionário, para ser vitorioso, tem de ser internacionalista.
2. A totalidade das múltiplas relações desta coisa com os outros. (Militares não só contra
militares, mas um instrumento para derrubar a base económica, penetrando na base
económica e em todas as áreas da superestrutura).
Seria mesquinho e presunçoso acreditar que o Exército Vermelho Mundial é uma panaceia
contra todo o mal do mundo. Nós, marxistas-leninistas, sabemos que há outras e mais fortes
potências na história mundial do que os exércitos.
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Tal como a luta de classes política tem como objetivo a libertação económica do proletariado
mundial, também a luta de classes militar tem como objetivo o esmagamento militar da
contra-revolução internacional para alcançar o domínio político do proletariado mundial,
sem o qual a verdadeira transformação social e económica do mundo do capitalismo no
mundo do socialismo não pode ser levada a cabo.
A luta do exército da revolução mundial não se esgota na derrota militar e no esmagamento
final apenas do exército mundial contra-revolucionário da burguesia mundial, mas esta luta
está ligada ao objetivo superior de criar as condições e pré-requisitos para a eliminação da
inevitabilidade do sistema capitalista de exploração, ou seja, estabelecendo a ordem mundial
socialista com uma base económica a ser criada independentemente. O objetivo do exército
revolucionário proletário mundial é retirar das mãos dos imperialistas mundiais não só o
controlo das armas militares, mas também o controlo das armas económicas, das forças
produtivas mundiais e dos meios de produção mundiais, ou seja, o esmagamento violento
das relações imperialistas mundiais de produção. Só através da violência revolucionária
mundial é que o proletariado pode romper a propriedade privada globalizada, esmagar o
poder económico do imperialismo mundial e alcançar o seu próprio domínio económico
mundial, libertar o mundo da propriedade privada capitalista e entregá-lo às classes
oprimidas e exploradas do mundo.
A libertação militar do proletariado mundial é, pois, uma condição indispensável para a sua
libertação económica e social. O papel revolucionário mundial do exército proletário mundial
não se esgota na libertação e na tomada do poder, mas serve finalmente o estabelecimento e
a defesa da ordem mundial socialista, torna-se parte integrante da ditadura mundial do
proletariado, torna-se o exército da ditadura proletária mundial, de um exército mundial de
povos oprimidos e explorados para um exército de povos libertados e governantes, recebe
uma nova qualidade. O seu papel só será considerado cumprido quando não só deixar de
existir uma ordem mundial capitalista, como também quando o perigo da restauração de
qualquer ordem capitalista tiver sido banido para sempre, quando os povos deste mundo
deixarem de explorar e oprimir os outros e já não o puderem fazer.
Sem organizar o seu armamento, o proletariado mundial não pode derrotar o exército
imperialista da burguesia mundial. Sem uma estratégia e tática militar unida e superior, os
exércitos revolucionários de cada país não conseguirão manter o poder a longo prazo. Sem
ela, a luta revolucionária de libertação nacional dos povos não poderá, no final, ser levada a
cabo de forma vitoriosa. Sem eles, a inevitabilidade das guerras imperialistas não pode ser
eliminada. Sem ele, o socialismo não pode ser construído a nível mundial, e muito menos
defendido e afirmado permanentemente em cada país. Equipado com a arma ideológica,
política e militar, o proletariado mundial enveredará pelo caminho mais curto do comunismo.
O exército proletário internacional é o único exército no mundo que não só pode derrotar
todos os exércitos do mundo, como um dia tornará supérfluo qualquer exército, incluindo
ele próprio. Trata-se de um exército para a abolição final do exército.
Numa sociedade em que as classes são abolidas, as pessoas já não precisam de armas que
uma vez serviram para libertar uma classe ou para estabelecer e manter o seu poder. Este
exército mundial proletário irá um dia tornar-se supérfluo e dissolve-se, porque ninguém
voltará a pegar em armas contra outro ser humano, um futuro em que as armas só serão
encontradas no museu da história humana. No entanto, no período de transição, na ordem
mundial socialista a criar, a manutenção do exército mundial revolucionário proletário
permanecerá necessária durante muito tempo, até que o perigo da restauração do
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capitalismo, a reconquista do poder da burguesia num país, ou o renascimento da burguesia
à escala mundial, o restabelecimento do imperialismo mundial, seja finalmente banido.
3. O desenvolvimento dessa coisa (ou fenómeno) o seu próprio movimento, a sua própria
vida.
A contra-revolução globalizada produz a globalização do proletariado mundial organizado e
armado. Os soldados vermelhos individuais de todos os países formam um exército mundial
apenas na medida em que têm de travar uma guerra comum contra o exército da burguesia
mundial. O exército vermelho mundial não cai do céu, tal como é eternamente mantido
depois do exército mundial imperialista ter sido derrotado; desenvolve-se na luta
internacional de classes armadas do proletariado mundial.
Atualmente, ainda não existe um exército mundial proletário e revolucionário, mas através
da globalização do imperialismo mundial, o soldado vermelho internacional tornar-se-á
inevitavelmente visível historicamente, desenvolverá a sua própria vida, tornar-se-á uma
força independente na medida em que os proletários de todos os países a reconhecerem,
que têm de se unir não só a si próprios mas também às suas armas para cumprir a sua
missão histórica, nomeadamente eliminar a velha ordem capitalista de exploração
juntamente com o seu lixo contra-revolucionário e militar e criar a nova sociedade, sem
classes, uma ordem mundial desarmada. É verdade que a revolução mundial está a crescer e
a reforçar-se precisamente nas batalhas com a contra-revolução globalizada. Estas batalhas
internacionais darão origem a um exército revolucionário atrás do outro, que se unirá para
formar o exército revolucionário mundial e conquistar a vitória sobre a contra-revolução
internacional.
De que outra forma os povos se podem defender e proteger, contra um poderoso exército
internacional unido, quando os barões ladrões do Ocidente, com armas altamente
sofisticadas, atacam e ocupam um país atrás do outro. Um único povo não tem qualquer
hipótese - só as forças de defesa de todos os povos, no seu conjunto, oferecem a cada povo
a proteção necessária contra a superioridade imperialista. Quem quer questionar este
argumento convincente? O exército proletário mundial não pode criar algo novo a partir do
nada; só será bem-sucedido na medida em que saiba como explorar devidamente a situação
real. Basta um leve toque de dedo para que toda a maquinaria da história do mundo "se
movimente por si mesma", se estiver posicionada no caminho ideal. Onde a classe inimiga
for mais fraca, será mais fácil conquistar o poder do proletariado sem ter de o partilhar e
sem o perder de novo rapidamente. A expansão intercontinental do proletariado mundial
permite-o. A expansão intercontinental do proletariado mundial permite-lhe mobilizar as
suas forças em TODOS os países do mundo, dando ao exército proletário mundial um
quadro de ação muito maior do que, por exemplo, o imperialismo americano, cujo centro se
situa no centro a uma pequena área do continente americano.
Quanto mais internacional for a frente de combate, tanto mais difícil será para a contrarevolução tomar e conduzir o exército proletário mundial para alguma armadilha nacional,
estrangulá-lo ali e forçar a sua rendição. O proletariado mundial é uma classe internacional
que não pode ser derrotada como um Estado nacional. O proletariado mundial é uma classe
que está organizada em todo o mundo e que pode atacar, defender e recuar de qualquer
ponto. Pode mover-se elasticamente como uma ameba em todo o globo, tem um enorme
potencial de reserva de massa, cresce mais rapidamente do que as forças do inimigo, pode
cercar e destruir as bases militares do inimigo, pode mover o seu próprio centro à vontade,
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não precisa da enorme logística de mover navios de guerra ou aviões de transporte através
do globo, do local de fabrico para o local de destacamento, etc.
Pode operar à vontade sem grandes esforços e, por conseguinte, tem uma posição de poder
militar inatacável. Devido às suas reservas ilimitadas, o exército mundial proletário tem a
honra da decisão final - triunfará sobre uma burguesia mundial que se gasta a si própria, se
tiver conquistado o coração dos povos revolucionários e se for apoiado por eles sem
reservas. O exército das nações oprimidas será invadido pelo exército proletário mundial, ao
qual se juntarão todos os exércitos das nações oprimidas numa aliança internacional de
todos os combatentes da libertação. É a ironia da história que através da solidariedade dos
povos QUALQUER PAÍS PEQUENO ocupado pelo imperialismo seja capaz de bater e destruir
TODOS, mesmo os maiores e mais brutais, armados até aos dentes e altamente armados
Golias imperialistas! "Isto transformando-se no seu oposto, esta aterragem final num ponto
polarmente oposto ao ponto de partida é o destino natural de todos os movimentos
históricos" (MEW, Engels, Volume 22, página 21).
4. As tendências internamente contraditórias (e lados) nesta realidade.
Partindo da lei do desequilíbrio do desenvolvimento militar dos países capitalistas, do
agravamento e aumento desse desequilíbrio, o marxismo-leninismo desenvolve não só a
ideia da possibilidade da reconquista armada do socialismo num país, mas ao mesmo tempo
a possibilidade da vitória militar do socialismo à escala mundial. Marx e Engels
apresentaram a tese, que estava correta para as condições da época, de que a revolução só
poderia ser vitoriosa se fosse realizada armada em vários países ao mesmo tempo. Lenine
descobriu, com base nos ensinamentos de Marx, a lei do desequilíbrio do desenvolvimento
económico e político do capitalismo na fase do imperialismo e a possibilidade e necessidade
da vitória do socialismo em poucos ou num só país. A história tinha confirmado a tese de
Lenine. Mas a vitória da União Soviética sobre a Alemanha fascista também provou a justeza
da tese de Engels sobre a força superior do exército de um país onde o "proletariado é
verdadeiramente emancipado".
Hoje, no entanto, a tese de Lenin-Stalin de que o socialismo num país voltará ao capitalismo
se a revolução mundial não se realizar, ou se o socialismo não se estender pelo menos a
alguns outros países, também foi confirmada. Assim, hoje, surgiu a tese de que o socialismo
pode ser reconquistado se nós - com base nas teses dos clássicos - compreendermos a
globalização da crise do imperialismo mundial como uma condição prévia para a
globalização da revolução proletária. Se só aplicarmos a velha arte marcial do socialismo
num país, não podemos hoje alcançar novos resultados. Só a globalização da arte proletária
mundial da guerra, a produção de novos e mais poderosos meios torna possível a obtenção
de novos resultados revolucionários a nível mundial. O proletariado mundial fará a época
mundial do socialismo na história da guerra através de combinações internacionalizadas e
generalizadas de todas as guerras de libertação revolucionárias do passado, ou inventa
novos meios materiais ou descobre primeiro o uso correto de novos meios materiais
inventados antes dele.
O que marca uma época na ciência da guerra civil consiste no facto de que o proletariado
mundial, dentro dos limites da guerra passada, irá transformar e formar as velhas táticas de
acordo com os novos instrumentos. Qualquer tentativa de repetir as velhas guerras
revolucionárias apenas copiando-as está condenada ao fracasso desde o início. Em suma, a
nossa tese de hoje só pode ser: A revolução proletária mundial terá de lutar com meios de
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guerra modernos e arte de guerra moderna contra meios de guerra modernos e arte de
guerra moderna para libertar um país após o outro, a partir do elo imperialista mais fraco da
cadeia e através da organização internacional centralizada do proletariado armado, e não
parar até que o último reduto do imperialismo seja conquistado e arrastado pela tempestade.
A luta armada não terminou, mesmo que a burguesia mundial já tenha sido obrigada a
render-se, porque tudo fará para inverter a sua rendição e restaurar o capitalismo mundial,
porque o proletariado mundial nunca deve esquecer que a burguesia tem uma grande
experiência de guerra, enquanto nós estamos apenas no início com a nossa arte de guerra
proletária, internacional.
A redistribuição de matérias-primas e mercados entre os grupos imperialistas está a
conduzir a conflitos e guerras militares entre si e, inevitavelmente, ao seu crescente
enfraquecimento mútuo. Este crescente enfraquecimento mútuo permite romper a frente
imperialista e cria condições favoráveis à reconquista do socialismo num só país, ao
estabelecimento e restauração do socialismo em vários países, à derrota do imperialismo
mundial e, consequentemente, à vitória do socialismo à escala mundial. Historicamente, a
velha situação do socialismo como ilha num mar de imperialismo beligerante transformarse-á numa nova situação em que os países socialistas formarão o mar, ganharão aliados e,
por sua vez, cercarão e estrangularão o imperialismo, desmembrarão o seu interior através
de revoluções proletárias, transformarão as reservas imperialistas, os "pequenos povos",
em reservas socialistas e, assim, enfraquecerão os seus centros. Então, os centros do
imperialismo mundial encolherão em ilhas, para um dia serem engolidos pelo mar. E com
eles, aqueles que ainda hoje estão repletos de superioridade militar.
5. A coisa (a aparência, etc.) como soma e unidade de opostos.
A luta armada internacional é a soma (mas não apenas a soma aritmética) de todas as lutas
armadas em todos os países do mundo. O exército mundial é a soma (e não apenas a soma
aritmética) de todos os exércitos dos proletários de todos os países. O exército do
proletariado num determinado país é, em si mesmo, um todo unificado, um instrumento para
a conquista do poder político do proletariado nesse país em particular. Ao mesmo tempo,
porém, se o exército proletário de um país é considerado à escala mundial como apenas um
de muitos outros exércitos do proletariado mundial, é apenas uma secção do exército
proletário mundial. O exército proletário de um país é, portanto, uma parte independente da
libertação internacional e, ao mesmo tempo, a sua antítese, um todo independente da
libertação nacional. É, portanto, uma unidade de opostos, está em contradição consigo
mesmo, nomeadamente, levantar, manter e, finalmente, abolir armas simultaneamente num
país e a nível internacional.
A unidade das contradições entre a luta militar do proletariado à escala mundial e num único
país é que ambas as lutas são interdependentes, interpenetrando-se e fertilizando-se
mutuamente, ambas significam em conjunto uma vitória e criam assim conjuntamente
condições para a abolição de armas no quadro internacional e nacional e, por sua vez, para a
abolição de todas as lutas militares em geral. A luta internacional assegura a luta num único
país e impede o cerco imperialista-social-imperialista e a restauração do capitalismo nesse
país. Através da luta armada internacional, as armas nacionais são desmanteladas na
mesma medida em que as nações se desmantelam a si próprias, primeiro as capitalistas e
depois as socialistas. Os pré-requisitos e condições para a abolição de armas à escala
mundial são a abolição de armas em cada um dos países. Isto não pode ser conseguido
numa única ação, mas requer um período de desenvolvimento muito longo, que ainda hoje
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estamos a iniciar. A teoria universal da vitória simultânea da revolução em todos os países,
este esquema de desenvolvimento trotskista da revolução mundial, era e é inaceitável. A
vitória do exército proletário num país não é apenas o produto de um desenvolvimento
desigual e da progressiva desintegração do imperialismo.
É também o início e a condição prévia da luta do exército proletário mundial. O grau de
maturidade para a revolução armada, o caráter e o desenvolvimento da luta militar não pode
ser o mesmo em todos os países. Dependem das condições históricas concretas de cada
país, do seu estádio de desenvolvimento económico e social, da relação das classes
beligerantes entre si, do Estado e do nível de organização das armas proletárias, do grau de
interferência militar ou da presença de potências estrangeiras, especialmente as grandes
potências e as suas alianças nos diferentes países, etc. Seria ingénuo e um grave erro
acreditar que o exército internacional mundial pode substituir a revolução socialista armada,
o movimento de libertação nacional de cada país, deslocando-se de país em país e
libertando um por um. Também não se podia esperar isto do Exército Vermelho Soviético de
Lenine e Estaline. O proletariado mundial tem de se libertar como uma classe inteira com a
arma nas mãos; esta tarefa não pode ser levada a cabo por uma importante tropa
revolucionária em nome dos proletários de todos os países. O exército revolucionário
mundial não pode exportar a revolução porque ela amadurece em cada país em diferentes
condições e em momentos diferentes. A revolução mundial não pode vencer num só golpe,
não simultaneamente em todos os países do mundo, sem exceção. É um processo longo e
complicado, uma tarefa que os proletários e os povos de todos os países só podem realizar
passo a passo, numa luta conjunta, com toda a ajuda e apoio de todos e de cada um. É isto
que constitui a força e a invencibilidade do internacionalismo proletário, o exército unido do
internacionalismo proletário.
No entanto, seria igualmente ingénuo e outro erro grave se a luta armada de um único país
fosse contrariada pela luta armada internacional ou mesmo descartada como dispensável. A
luta armada internacional, tal como a luta armada organizada num único país, é indivisível. A
unidade e a indivisibilidade do proletariado armado de um país e a luta armada dos
proletários de todos os países permitem o caminho mais seguro para a vitória da luta militar
da revolução mundial. Por esta mesma razão, a vitória da Revolução de Outubro e a vitória
da Revolução do Povo Albanês não foram fins em si, mas meios e ajuda para o
desenvolvimento e a vitória da revolução em todos os países, serviram a vitória militar da
revolução mundial. No próprio país, num único país, lutar com a arma da vitória do
proletariado significa lutar pela vitória da revolução mundial.
Em contrapartida, as unidades internacionais de luta do internacionalismo proletário,
enquanto células germinativas do futuro exército proletário mundial, apoiam a vitória da
revolução armada num único país. Ambos devem estar intimamente ligados um ao outro,
nada deve ser deixado ao acaso ou à auto-execução. A luta no país individual está
subordinada ao general, toda a luta pela revolução mundial, serve-o e, no final, serve a si
própria. A luta armada internacional, por seu lado, também não é um fim em si mesma, mas
serve a luta armada em cada país individualmente. O apoio internacional à revolução
proletária de um país serve a causa comum dos proletários de todos os países, ou seja,
forjar a vitória sobre o capital não só num único país, mas em todos os países capitalistas,
porque a revolução proletária de um único país é precisamente a parte da revolução
mundial, é o seu início e a base para o seu desenvolvimento. A vitória final do socialismo no
país que se liberta novamente primeiro, que é o primeiro a reconquistar o socialismo num
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país, é impossível sem os esforços militares dos proletários de todos os outros países ou,
pelo menos, de vários países. Em contrapartida, quanto mais eficaz for a ajuda militar
prestada por este primeiro país socialista reconquistado aos exércitos proletários de todos
os outros países, mais rápida e mais aprofundada será a luta armada internacional.
6. A luta ou desdobramento destes opostos, as aspirações contraditórias, etc.
Nem o Exército Mundial, nem os ramos individuais deste Exército Mundial em cada país
devem ser considerados como algo passivo, que são meramente chamados a aceitar o apoio
internacionalista do exterior. São ao mesmo tempo uma parte interna de um sistema global
independente, ativo e centralizado das armas revolucionárias organizadas do proletariado
mundial, ao mesmo tempo que pertencem a uma máquina de guerra comunista unificada
internacionalmente. Em todos os países, uma secção do exército internacional do
proletariado mundial luta.
O significado histórico mundial do exército proletário mundial não é apenas o facto de ser
uma poderosa base e alavanca para o desenvolvimento da revolução mundial, de não só
acelerar e fazer avançar a causa da derrota do imperialismo mundial, mas também o apoio
dos exércitos proletários individuais em todos os países do mundo para a derrota do
capitalismo.
No início, o exército mundial da contra-revolução imperialista internacional é confrontado
apenas com uma ou outra divisão da resistência armada anti-imperialista, por exemplo,
neste ou naquele país explorado e oprimido pelo imperialismo. No entanto, ao longo do
processo revolucionário mundial, o quadro muda, o inimigo de classe inicialmente forte
torna-se cada vez mais fraco, desmorona-se e gradualmente quebra o seu poder mundial,
enquanto que, de dia para dia, as resistências armadas no mundo se reforçam, unem-se e
evoluem para uma enorme aliança revolucionária de resistência internacional.
O poder armado do proletariado mundial baseia-se nas metrópoles em unidades proletárias
das cidades e unidades inter-sustentadas dos camponeses no campo, sendo as cidades em
particular desenvolvidas como fortalezas e linhas de fortalezas a serem estabelecidas entre
as cidades. Nos países oprimidos, os guardas camponeses são liderados pelas unidades
proletárias dos centros industriais de serviço no interior. Além disso, haverá os exércitos
vermelhos regulares, que se oporão às forças de ocupação imperialistas onde a invasão - do
exterior - tenta penetrar. Em todo o plano de armamento, pressupõe-se que o guerreiro
Comintern (EH) sabe avaliar corretamente as condições políticas à escala internacional e
nacional, tem o conhecimento estratégico, tático e detalhado de todas as armas e tem a
quantidade certa de energia, velocidade, determinação e, acima de tudo, uma mão livre.
"Teríamos de ser Napoleão ou ter inimigos terrivelmente estúpidos e ser terrivelmente
afortunados" (Engels, MEW, Volume 7, página 490) se quiséssemos derrotar o imperialismo
americano, hoje, sem qualquer preparação e condições prévias. Também não se pode
pressupor que a revolução e a invasão causarão automaticamente uma guerra civil, mas, em
todo o caso, isso torná-la-á mais provável - como podemos ver hoje no Iraque. Ao mesmo
tempo, porém, também se torna mais provável que a contra-revolução internacional venha a
unir forças ainda mais estreitamente do que atualmente para repelir a revolução mundial.
Suponhamos que, num determinado país com uma situação revolucionária, ocorre um surto
revolucionário e, por conseguinte, exista uma situação armada. A situação desenvolver-se-á
então de tal forma ou de forma semelhante que as forças revolucionárias de cada país serão
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constituídas por uma maioria de forças "nativas" e por um número mais ou menos reduzido
de forças estrangeiras que aí vivem e trabalham, mas que têm ligações com as forças
revolucionárias do seu próprio país de origem e podem prestar apoio. As forças dos países
vizinhos também se apressarão a ajudar e chegarão combatentes voluntários de todo o
mundo. Haverá também apoio de forças revolucionárias que não participam diretamente no
campo de batalha revolucionário deste país, mas podem "ocupar" as forças contrarevolucionárias da aliança estrangeira deste país no seu próprio país, num outro teatro de
guerra. Mesmo o slogan "Vire as suas espingardas" não deixará de ter efeito nas unidades
contra-revolucionárias, que têm estrangeiros nas suas próprias fileiras e são apoiadas a
partir do estrangeiro. O campo de batalha de um país não se limita, portanto, ao seu próprio
território e às forças nacionais (vistas geograficamente), mas temo-lo visto na guerra
moderna, como um campo de batalha internacional, frentes internacionais, forças
internacionais, reservas, equipamento, etc., etc.
Aqui torna-se evidente a necessidade de uma centralização internacional da liderança da luta
internacional de classes armada, tanto no que diz respeito à revolução num país como às
revoluções em todos os países. A estratégia e a tática da guerra do proletariado mundial não
pode ultrapassar esta necessidade. Os preparativos para tal devem ser trabalhados
febrilmente, porque há muitos sinais não só para a emergência de uma situação
revolucionária num país, mas também sinais para a emergência de uma situação
revolucionária mundial. Esta perceção deve ser primeiramente colocada na mente das forças
revolucionárias de cada país. Hoje, qualquer unidade armada revolucionária da revolução de
um país está condenada ao fracasso desde o início se for liderada com piscadelas nacionais.
Por conseguinte, as barreiras nacionais terão de cair ainda mais depressa e de forma mais
abrangente nas fileiras revolucionárias do que já acontece mais ou menos nas fileiras
contra-revolucionárias.
O imperialismo americano leva a cabo o seu terror mundial, tentando travar a revolução
mundial permanente com a guerra permanente. Este terror mundial produz o contra terror,
que substitui a guerra permanente pela revolução mundial permanente. No final, o exército
mundial contra-revolucionário derrotado enfrenta o exército mundial revolucionário
vitorioso. O exército mundial da burguesia e o exército mundial do proletariado formam uma
unidade precisamente nos seus opostos irreconciliáveis e mutuamente exclusivos. A
globalização da contradição de classe entre burguesia e proletariado, que na sociedade atual
se baseia no carácter social globalizado das forças produtivas, na produção mundial e nas
relações imperialistas globalizadas da produção, na apropriação privado-capitalista,
transforma finalmente o poder militar dominante da burguesia mundial no poder militar
dominante do proletariado mundial, no decurso da intensificação da luta armada
internacional de classes, criando assim todas as condições económicas e sociais para uma
nova ordem mundial.
Trata-se da unificação da análise e síntese das condições e pré-requisitos revolucionários da
luta armada, que estão contidos nas relações entre cada país e o mundo e que devem ser
tidos em conta. Trata-se de decompor as partes individuais e reuni-las para formar um todo
de todas as forças revolucionárias armadas do mundo. Este deve tornar-se um exército
revolucionário mundial de organização centralizada, a fim de alcançar a qualidade de que um
exército necessita para derrotar um exército mundial imperialista. Espontaneidade,
autogestão, passividade - todas estas coisas só podem ser um obstáculo para a solução
desta grande tarefa. Centralização do comando sim, mas não que as tropas asiáticas do
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Exército do Mundo Vermelho lutem na Europa e as tropas sul-americanas em África.
Certamente, um soldado do Exército Mundial Vermelho é capaz de desempenhar o seu
serviço com honra em qualquer parte do mundo, mas a conveniência, a medida entre
esforço e efeito e o "bom senso" devem ser preservados na localização das tropas.
7. Unificação da análise e da síntese - a decomposição em partes individuais e o todo, a
soma dessas partes.
A livre unificação dos exércitos proletários num único exército do proletariado mundial é
impossível sem uma luta mais ou menos longa e persistente desses exércitos contra o
exército imperialista mundial, contra os exércitos capitalistas em cada um dos países,
incluindo nos países revisionistas; ou contra as forças contra-revolucionárias da
restauração do capitalismo nos países socialistas recém-criados.
8. As relações de cada coisa (cada fenómeno, etc.) são não só múltiplas, mas também gerais
e universais. Todos (aparência, fenómeno, processo, etc.) estão ligados a TUDO.
O exército internacional de trabalhadores não está concebido para a eternidade. Cumpre a
sua missão histórica apenas durante o período e nas condições em que é necessário e
indispensável. Tal como chegou, será novamente dissolvido depois de ter cumprido a sua
missão. O oportunismo fundador está estreitamente ligado ao oportunismo dissolvente do
exército revolucionário internacional e deve ser ultrapassado em bases marxistas-leninistas,
tal como está na luta contra o oportunismo fundador e dissolvente da própria Internacional
Comunista, que comanda o Exército Vermelho Mundial. Se as velhas formas de organização
se tornarem inadequadas, devem, naturalmente, ser criadas novas formas no seu lugar,
adaptadas às condições alteradas. Mas isto nunca pode significar pôr em causa a
necessidade fundamental de desenvolver o princípio da solidariedade para proteger o
movimento laboral internacional, e de abandonar ou de alguma forma enfraquecer o
princípio da parcialidade e do centralismo democrático na organização da solidariedade
proletária internacional.
9. Não só a unidade dos opostos, mas as transições de cada determinação, qualidade,
peculiaridade, lado, caraterísticas em todos os outros [nos seus opostos?]
Indiscutível - o exército americano é atualmente (ainda!) largamente superior a todos os
outros exércitos do mundo, mas isso não significa que tenhamos de o sobrestimar. Afinal, o
princípio predominante da política militar dos imperialistas mundiais é o medo do
proletariado mundial. Mesmo o melhor exército do mundo está, tem estado e estará sempre
sujeito às leis da ascensão e da queda, tal como a própria ordem social que o criou. Em
termos estratégicos, é, em última análise, um exército condenado à morte, mas em termos
táticos, na sua atual força de combate, é o exército mais perigoso e mais forte do mundo,
razão pela qual, apesar dos seus sinais de desintegração, não deve ser subestimado. Nada
cai se não for derrubado - e isso nunca acontece sem o maior sacrifício.
O exército imperialista americano não tem boa reputação no mundo, excepto, talvez, a da
sua tradição. O exército americano de hoje é tudo menos um exército que em tempos ajudou
a derrotar o fascismo do imperialismo alemão. Mesmo que hoje se vista diante do mundo
inteiro, não justifica outra coisa senão a continuação dos seus “raids” internacionais. Afinal,
desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido o exército que mais friamente quebrou a paz
mundial e travou as guerras mais predatórias e cruéis, não contra tiranos, mas contra muitos
povos em todo o mundo - não sendo, verdadeiramente, um exemplo do "exército mais
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superior e mais bem equipado do mundo" e não sendo, verdadeiramente, um glorioso
recorde de "proteção e defesa da paz mundial", de humanidade "civilizada", "democracia",
"liberdade", "luta contra o terror" e outras nobres mentiras de propaganda - mas um exército
da fonte de felicidade para os seus parasitas civis, os exploradores da guerra, Wall Street e
todo o capital financeiro internacional, e - no decurso da intensificação da crise mundial
capitalista - o portador da esperança, a última linha de vida para a manutenção da riqueza e
do poder do imperialismo mundial. Que este processo de apodrecimento de um exército
desmoralize e desintegre as tropas, destrua o seu moral, as faça sentir-se maltratadas e
violadas pelos ricos por quem estão a levar a culpa, tudo isto não é surpreendente. Em
nenhum exército do mundo há mais desvios de fundos, mais corrupção, mais desprezo
pelos superiores e especialmente pelo governo, pelo seu ministro da guerra, etc., em
nenhum exército há mais violações do dever e decadência de disciplina do que no exército
dos EUA. Os soldados não voltam de cabeça erguida, mas com a cabeça abaixada - não só
do Vietname. E assim, a crise mundial, todo o sistema podre dos americanos também
mergulhou o seu exército imperialista mundial na maior crise da sua história.
O exército ianque, por assim dizer, cavou a sua sepultura com as suas atrocidades, produz
os seus rivais e conquistadores. Mas, acima de tudo, ele próprio trouxe sobre si a
resistência mundial e, portanto, sobre todos os outros exércitos imperialistas do mundo,
sobre todas as tropas auxiliares "aliadas" dos mais diferentes países do mundo, que tentam
forçar sob o seu comando supremo (imperdoáveis são as imagens de horror da prisão
militar iraquiana, que abalaram o mundo, não só as imagens como tal, mas a sua
banalização pelo Governo dos EUA!). Lenine descreveu a essência de um exército
internacional contra-revolucionário como uma interferência militar ativa de potências
estrangeiras nos assuntos internos de um país, como um exército internacional para
suprimir a luta de libertação revolucionária dos povos, como um exército que tenta deter,
impedir e destruir a influência das forças militares revolucionárias para apoiar a revolução
num país, por exemplo. Um exército assim não pode ganhar uma guerra apesar da bravura
dos soldados, será derrotado pelo inimigo e acabará por perecer, será substituído por um
melhor e superior. E o que poderia ser diferente de um novo Exército Vermelho emergente
nos Estados Unidos da América, que está a dar o seu contributo para a revolução mundial e
a recuperar a sua tradição com honra.
Ou este exército transforma as armas para derrubar o capitalismo ou morre com ele - com as
suas próprias armas! Não há outra perspetiva. Nenhum exército imperialista,
independentemente do número de tropas de ajuda internacional que comande, é capaz de
resistir ao ataque de armas dos povos do mundo. A revolta dos povos do mundo será ou a
causa ou o resultado da vitória sobre o exército mundial imperialista dos EUA. Em todo o
caso, a aproximação do colapso do exército mundial imperialista americano é um sinal para
a revolução mundial que se aproxima. Não devemos confundir distâncias geográficas no
globo e isolamento militar das unidades de combate internacionais em países individuais.
Em primeiro lugar, as unidades revolucionárias armadas nos países dos líderes de guerra
imperialistas não manterão as suas armas em silêncio e, em segundo lugar, as forças
armadas nos centros revolucionários mundiais não vigiarão tranquilamente as atividades
dos líderes de guerra imperialistas em qualquer região do mundo em que atuem contra as
forças revolucionárias armadas, mesmo na zona mais remota. Para prejudicar os ladrões de
guerra imperialistas, não é de todo necessário estar necessariamente ligado espacialmente
aos centros revolucionários mundiais. Para isso, basta encontrar os exércitos contra420

revolucionários nos pontos mais vulneráveis do seu próprio território para ajudar o centro,
para que sintam o perigo e compreendam toda a realidade do internacionalismo proletário
militante. Os ataques de retaliação não são realizados apenas no mesmo teatro de guerra.
Isto é verdade tanto para os exércitos revolucionários como para os revolucionários.
Como o continente americano com o centro imperialista americano se situa entre o
continente asiático e europeu, está a ser espremido pelas revoluções da Ásia e da Europa,
uma vez que ambas as áreas revolucionárias estarão concentricamente unidas pelo barril de
pólvora explosivo do Médio Oriente. Quem quer que controle as regiões petrolíferas também
controla o mundo. O imperialismo americano perderá então a sua influência no continente
africano e nos seus bastiões na América Central e do Sul e, finalmente, ficará isolado sem
qualquer hinterlândia e estará pronto para a revolução a nível interno, o que contribuirá para
o seu derrube. As desvantagens locais do imperialismo americano na condução de guerras
de conquista contra-revolucionárias internacionais podem ser exploradas pelas forças
revolucionárias, atacando as bases militares nos continentes circundantes, especialmente
na Europa e na Ásia. Embora o imperialismo americano tenha vantagens locais de defesa
para o mundo exterior, uma vez que é relativamente difícil transportar massas de tropas
através dos oceanos, isso pode ser compensado com a moderna tecnologia de armamento
de longo alcance.
A revolução mundial é capaz de fazer explodir a mesa do alto comando imperialista mundial
ou melhor: de a utilizar para os seus próprios fins. Qualquer decisão que aí seja tomada
contra a revolução mundial é uma decisão que, em última análise, é benéfica para a
revolução mundial. O que vemos aqui perante nós é o longo e complicado, mas próximo
processo de inversão e transição, de transformação do cerco imperialista-socialistaimperialista para o cerco revolucionário e socialista do mundo.
10- Processo infinito de abertura de novos lados, relações, etc.
Outra peculiaridade do exército revolucionário internacional é a sua composição de
diferentes nacionalidades. Isto reforça o poder de luta, porque cria uma grande unidade
internacionalista, para que todos lutem em conjunto no espírito do internacionalismo
proletário. Aqui, a coexistência das nacionalidades desenvolve-se na luta para uma união
causal até à fusão. O problema das nacionalidades é completamente diferente com as tropas
imperialistas da contra-revolução internacional.
Neste caso, é favorecida a tendência para que certas nacionalidades não lutem contra outras
nacionalidades, dependentes umas das outras ou solidárias entre si; além disso, é
favorecida a tendência para que as tropas de certas nacionalidades desertem ou tomem o
partido dos insurretos sem lutar ou recusar-se a lutar contra a revolução; mas, sobretudo, a
tendência para não gostar de ser despromovido como tropas auxiliares e de resistir a tirar o
carvão do fogo por uma superpotência estrangeira e a ser massacrado pelos seus lucros na
linha da frente por nada, enquanto as tropas americanas são melhor abastecidas e salvas
quando as coisas se complicam.
11. Estamos, antes de mais, a lidar com uma ideia de um exército mundial revolucionário,
estamos recolhendo informação, olhando para o mundo e estamos no início da teoria de um
exército mundial revolucionário.
É evidente que esta ideia precisa de ser aprofundada e mais profundamente trabalhada
cientificamente para formar uma teoria antes de começarmos a pô-la sistematicamente em
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prática. Só com a primeira bala que o exército internacional terá disparado, poderemos
penetrar mais profundamente na sua essência através das experiências feitas, através de um
processo interminável de aprofundamento do conhecimento sobre a revolução proletária
mundial. Como podemos prever o desenvolvimento, sabemos que haverá também uma
internacionalização espontânea e uma unificação das forças de libertação nacional e social ou seja, sem qualquer ação da nossa parte.
Mas é precisamente a tarefa dos comunistas internacionalistas ligar a luta armada em
desenvolvimento espontâneo à teoria marxista-leninista para acelerar o seu processo de
desenvolvimento, dar-lhe direção e força socialista, libertá-lo das falsas ideias de
espontaneidade, etc., centralizá-lo e organizá-lo, abri-lo e incluir novas forças aliadas, tudo
isto para alcançar mais rapidamente o objetivo da revolução proletária mundial.
12. Da justaposição à causalidade e de uma forma de inter-relação e interdependência para
outra, mais profunda e geral.
Os departamentos militares do proletariado mundial nas zonas libertadas e ainda não
libertadas do mundo encontram-se numa ligação causal. Os departamentos militares nas
áreas libertadas devem levar a cabo o máximo do que é viável nas áreas libertadas para o
desenvolvimento militar, apoio, ignição da revolução nas áreas ainda não libertadas. As
secções militares do proletariado mundial nas áreas libertadas, opondo-se a todo o resto do
mundo capitalista, devem atrair as forças armadas das classes exploradas e oprimidas nos
países deste mundo capitalista para o seu lado, apoiar activamente a sua revolta contra os
capitalistas - pela força das armas, se necessário. Deve ser construída uma ponte entre os
exércitos da revolução proletária mundial e os exércitos do movimento anti-imperialista,
criando assim um círculo militar abrangente em torno do imperialismo selvagem mas
moribundo do mundo.
13) A repetição de certos traços, caraterísticas, etc., de uma fase inferior, a uma fase
superior.
Não é apenas de caráter internacionalista, mas também de tipo, um exército internacional
que primeiro encontrará imitação em todos os países do mundo. Certas formas e
características do exército soviético ainda são válidas em todos os países do mundo, sem
exceção. A era dos Soviets marcou também o início da era do Exército Soviético, que surgiu
pela primeira vez na Rússia e em breve deixará a sua marca em todo o mundo e acabará por
dar origem ao Exército Mundial Soviético. O Exército Soviético foi e será novamente a
alavanca armada do movimento revolucionário de todo o mundo, o exército do proletariado
mundial. A base para o desenvolvimento da revolução mundial é o poder soviético com o
seu exército soviético. Sem esta base, não se pode construir um exército proletário da
revolução mundial.
O soldado internacional do Exército Vermelho orgulha-se de se chamar a si próprio soldado
da revolução mundial. Ele sabe que não luta pelos lucros dos capitalistas de todo o mundo,
mas pela libertação do mundo do capitalismo. Ele sabe disso e vai corajosamente para a
batalha com os seus olhos abertos.... Não menos importante é a formação de uma tribo
internacional de oficiais vermelhos, antigos soldados que receberam o seu batismo
internacional de fogo numa série de batalhas. Estes oficiais vermelhos formam o principal
agente de ligação do nosso exército revolucionário mundial, soldando-o num organismo
homogéneo e disciplinado. Mas a força do exército vermelho internacional não se esgota
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nas suas próprias qualidades. Um exército - e certamente não um exército internacional não pode existir sem um interior sólido. Para uma frente mundial estável, é necessário que o
exército receba regularmente substituições, munições e provisões da retaguarda. Um grande
papel a este respeito é desempenhado pelos funcionários administrativos a serem treinados
na retaguarda, principalmente de trabalhadores avançados que trabalham de forma
consciente e incansável no campo da mobilização e do abastecimento. Tudo isto irá
transformar o nosso exército mundial numa força respeitável capaz de quebrar qualquer
resistência do inimigo internacional.
14) Regresso aparente ao antigo (negação da negação)
Será que precisamos novamente de um exército soviético vermelho como o de Lenine e
Estaline e precisamos de um exército de libertação nacional antifascista como o do
camarada Enver Hoxha? Claro que precisamos de ambos, precisamos desse exército em
todos os países do mundo, mas será que a soma desses exércitos nacionais é suficiente,
por si só, para limpar de uma vez por todas o imperialismo mundial da face da terra? Do que
precisamos acima de tudo são exércitos proletários revolucionários em todos os países do
mundo, que estejam interligados entre si e possam ter uma liderança comum, unida e
centralizada e operar a nível global. Este é o cerne da questão. Sem negação da ditadura do
proletariado num país = nenhum desenvolvimento para uma ditadura do proletariado
mundial.
O derrube da ditadura do proletariado, por exemplo, não nos impede de reutilizar o princípio
do poder soviético dos trabalhadores, camponeses e soldados à escala mundial, porque
voltará a revelar-se, talvez sob uma nova forma, mas em princípio não se desenvolverão
formas diferentes, talvez completamente novas, veremos. O novo exército proletário mundial
nasce da negação do antigo exército proletário da Revolução de Outubro e do exército de
libertação nacional antifascista da Revolução do Povo Albanês, desenvolvendo-se assim do
mais baixo para o mais alto, onde os exércitos revolucionários históricos são basicamente o
núcleo do exército do futuro, o exército revolucionário mundial. Nós, marxistas-leninistas,
não consideramos, portanto, estes exércitos como exércitos "afundados" do socialismo
"falhado" "num só país", mas essencialmente como exércitos internacionalistas no primeiro
nível de desenvolvimento, nacional.
A negação dialética através da qual este novo exército é criado inclui, portanto,
necessariamente e incondicionalmente, a preservação e preservação das características
revolucionárias dos antigos exércitos revolucionários. Assim, no processo de
desenvolvimento do socialismo mundial, o velho exército do socialismo "num só país" é
abolido, mas ao mesmo tempo permanece contido como um elemento revolucionário.
Portanto, não se trata de subestimar a importância dos antigos exércitos revolucionários da
União Soviética de Lenine e Estaline e da Albânia na época do camarada Enver Hoxha e
considerá-los "obsoletos", mas sim de utilizar os elementos mais importantes desses
exércitos heróicos e vitoriosos para a construção, luta e vitória do novo exército da
revolução mundial.
Sem qualquer vacilação, sem qualquer ecletismo, os exércitos de Lenine, Estaline e Enver
Hoxha estão relacionados com o nosso recém-criado exército mundial. Nós, marxistasleninistas, defendemos os exércitos de Lenine, Estaline e Enver Hoxha, reconstruindo-os,
equipando-os com as suas antigas melhores qualidades, elevando-os a um nível superior e
adaptando-os à atual situação mundial, de modo a conseguirmos derrubar o imperialismo
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mundial, embora este tenha conseguido temporariamente transformar os nossos exércitos
revolucionários, proletários, de novo nos seus exércitos contra-revolucionários e burgueses.
Temos de criar um exército revolucionário de tal nova qualidade, através do qual não possa
ser remodelado pela burguesia mundial e não se trata apenas da soma das divisões
nacionais, mas sim de um exército totalmente dirigido e operacional a nível internacional,
não o exército deste ou daquele partido bolchevique, mas o exército comum dos partidos
bolcheviques em todos os países do mundo, o exército da Internacional Comunista /
Marxista-Leninista. O Exército Soviético Vermelho de Estaline estava em vias de desenvolver
a qualidade internacional, mas com a dissolução do Comintern e, o mais tarde, com a morte
do camarada Estaline, este desenvolvimento de um exército revolucionário mundial, um
exército unido de países socialistas, um exército do campo socialista, etc., foi destruído
pelos revisionistas.
"A caraterística desta ajuda do lado do país vitorioso", disse Estaline, "é não só que acelera
a vitória dos proletários nos outros países, mas também que, ao facilitar a vitória, garante
simultaneamente a vitória final do socialismo no primeiro país vitorioso" (Estaline, Volume 6,
página 357, "A Revolução de Outubro e as Táticas dos Comunistas Russos").
O lado do conteúdo, as diferentes tarefas que o exército revolucionário mundial tem de
cumprir, também se opõe às diferentes formas deste exército. Isto não pode ser feito sem
um processo complicado de transformação, que está em constante mudança nas condições
de luta em mutação. A transformação das tarefas em termos de conteúdo é também
acompanhada por ela (por exemplo, antes, durante e depois da tomada do poder
internacional do proletariado mundial ou da mudança da luta num país para a luta em vários
países, etc., etc.). Em cada fase devem ser preenchidas as condições certas e tomadas as
decisões certas para transformar o conteúdo e a forma do exército mundial proletário. Isto
pressupõe também o conhecimento exato de todos estes processos de desenvolvimento do
adversário para poder influenciar e enfraquecer os seus exércitos no nosso sentido.
15. Luta do conteúdo com a forma e vice-versa. Atirar fora a forma, transformando o
conteúdo.
O conteúdo de todos os exércitos revolucionários da história do movimento operário sempre
foi a conquista armada do poder dos proletários de todos os países, a ditadura do
proletariado para a emancipação do proletariado mundial. Na Comuna de Paris, foi o
proletariado da cidade que pegou em armas. Na Rússia, o Exército Vermelho existiu como
um exército de trabalhadores e camponeses do socialismo num país. Na Albânia, o Exército
de Libertação Albanês pôde contar com o exército soviético durante a Segunda Guerra
Mundial para construir, por sua vez, o socialismo - mesmo em tempos em que a União
Soviética ainda não era revisionista, embora o exército albanês tenha continuado a defender
vitoriosamente o socialismo quando a União Soviética se degenerou revisionista.
Desde a degeneração revisionista do socialismo albanês, voltou a nascer um mundo sem
socialismo, pelo que devem ser desenvolvidas novas formas de luta armada para vencer na
guerra civil internacional sob a liderança do proletariado mundial em aliança com os povos
revolucionários contra as potências globalizadas do imperialismo mundial, com os
imperialistas dos EUA no topo. Será decisivo até que ponto a revolução mundial conseguirá
centralizar todas as forças globalizadas do proletariado para paralisar, neutralizar,
desmoralizar e desmoralizar e finalmente desarmar a contra-revolução internacional
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qualitativa e quantitativamente superior no momento da sua maior fraqueza, da sua rutura
por contradições internas da liderança, na fase final do seu processo de decomposição. A
questão da centralização de todas as forças revolucionárias do mundo, a internacionalização
das armas revolucionárias tornar-se-á decisiva para a vitória ou para a derrota.
Qualquer exército imperialista de coligação não é tão manobrável e operacional como um
exército internacional fechado e unificado, apenas no que diz respeito ao recrutamento de
forças, reservas, massas, etc. No que a este ponto se refere. O exército internacional do
proletariado está potencialmente disponível em praticamente todos os países, enquanto as
forças de contra-revolução teriam de transportar massas comparáveis ao longo de milhares
de quilómetros. Temos um grande potencial, reservas de massas como meios defensivos e
mobilidade dos meios defensivos. A nossa mobilidade internacional é possibilitada pelas
massas populares de todo o mundo e a nossa mobilidade aumentará a cada momento em
que conseguirmos mobilizar e centralizar essas massas. Mas não só a mobilidade do único
soldado do Exército do Mundo Vermelho, mas também a das próprias massas
revolucionárias pressupõe a consciência de classe de todo o proletariado mundial. A
fragilidade moral e a vulnerabilidade dos exércitos imperialistas está relacionada com o
caráter apodrecido, parasítico e moribundo do imperialismo que servem. Só através da
globalização do imperialismo mundial é que o exército revolucionário mundial pode ser
posto em marcha. No que diz respeito à mobilidade internacional, esta é, por conseguinte,
uma caraterística do proletariado internacional em todos os aspetos. Contudo, a mobilidade
não é apenas um complemento necessário à massividade dos exércitos centralizados de
todos os povos revolucionários, ela irá um dia substituí-la mesmo quando os exércitos
imperialistas forem derrotados.
A base da arte marcial revolucionária mundial é a produção e a comunicação internacionais.
A guerra revolucionária mundial moderna pressupõe a emancipação do proletariado mundial
e, com ela, a emancipação do camponês; é a expressão militar dessa emancipação. A
emancipação do proletariado mundial produzirá o seu próprio e novo método de guerra, em
que a guerra revolucionária mundial inicial está muito longe da guerra do verdadeiro
proletariado mundial emancipado. Para a completa eliminação das diferenças de classe à
escala internacional, é necessária a globalização de todos os meios de produção existentes.
Mas só isto exige também uma nova forma de guerra.
O Pentágono não pode ser eliminado por um milagre, nem com uma bomba. A ciência de
guerra revolucionária mundial de hoje deve ser um produto tão necessário das novas
condições sociais como a ciência de guerra do socialismo criada por Estaline na União
Soviética e a ciência de guerra do socialismo criada por Enver Hoxha na Albânia. "Mas tal
como na revolução proletária para a indústria não se trata de abolir as máquinas a vapor,
mas de as aumentar, assim na guerra não se trata de diminuir, mas de aumentar a
mobilidade e a mobilidade das massas" (Engels, MEW, Volume 7, página 481).
As condições prévias para a guerra revolucionária mundial são as forças produtivas
globalizadas, tal como no passado as forças produtivas sempre foram as condições prévias
legais para a perfeição da guerra. A globalização das forças produtivas aumenta as forças do
proletariado mundial, e é por isso que a sua subjugação por meios militares se torna cada
vez mais difícil e finalmente impossível de dia para dia. O poder da nova guerra a ser gerada
pela abolição das classes deve consistir em chamar às armas todos os povos do mundo
numa soma gigantesca, o que será completamente impossível sem a revolução globalizada
das forças produtivas mundiais. Só uma escala gigantesca de produção libertará massa
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suficiente para ser livre de armas em mão. Isto não pode ser conseguido sem uma divisão
internacional do trabalho. O exército proletário mundial deve ser mais robusto, mais hábil e
mais inteligente de tudo o que a sociedade atual pode oferecer, não só na sua massa e
equipamento, mas também na sua mobilidade.
Todas estas condições não estão hoje disponíveis, só podem ser criadas ao fim de muitos
anos. Mas, potencialmente, o proletariado mundial já hoje se transformou num grande
exército, para que possa fazer face às tarefas futuras da sua guerra. Com a guerra
globalizada do imperialismo mundial, a guerra civil internacional irá também deflagrar mais
rapidamente do que o esperado hoje, para a qual o proletariado mundial ainda não pode
atirar todos os seus contingentes.
No entanto, tudo isto irá expandir-se passo a passo, tal como as atrocidades da contrarevolução internacional irão aumentar de passo em passo. As grandes guerras do
proletariado mundial ainda estão à frente.
A guerra moderna do proletariado não é, portanto, possível, como guerra de guerrilha
limitada numa zona escassamente povoada e remota e as táticas de guerra popular maoísta
são também completamente inadequadas para tal. O proletariado tem de operar dentro dos
exércitos imperialistas, bem como nas metrópoles, tem de tornar inúteis as vastas rotas de
abastecimento das tropas imperialistas, tem de operar como partidários no seu próprio
interior, enquanto os povos revolucionários o utilizam para coordenar as suas guerras de
libertação. E, em certa medida, até se fundem sob um comando supremo centralizado.
Os povos e os proletários de cada país podem tirar partido da vantagem da pátria sobre as
forças de ocupação imperialistas estrangeiras, lutando de mãos dadas. Há inúmeras
vantagens que o exército imperialista contra-revolucionário mais bem equipado nunca
poderá ter à sua disposição.
É certo que as forças altamente técnicas contra-revolucionárias estão mais bem equipadas
no início, mas no decurso da guerra civil internacional as nossas forças multiplicar-se-iam,
se as nossas forças fossem as forças superiores a longo prazo. Pelo menos, as hipóteses da
estratégia e da tática superior seriam, de um modo geral, de ambos os lados, tanto do lado
da contra-revolução internacional como do lado da revolução mundial, que teria mais peso
do lado contra-revolucionário no início da guerra civil internacional, mas no decurso da
guerra esse peso mudaria a favor da revolução mundial.
A revolução mundial vai criar novos meios de guerra e novas guerras, que farão com que o
atual exército contra-revolucionário internacional do imperialismo americano pareça um dia
desvanecido e impotente, porque a guerra civil internacional é o produto da revolução
mundial do proletariado. A sua condição prévia é a emancipação social e política dos
trabalhadores e camponeses de todo o mundo. A libertação de ambas as classes das
grilhetas imperialistas é necessária para estabelecer o exército proletário mundial. Os
próprios exércitos imperialistas fornecem-nos o material necessário em armas, munições,
alimentos, para treinar e formar os oficiais e soldados necessários para o nosso exército.
Velhas formas do Exército Vermelho de um único país socialista foram historicamente
descartadas; novas formas de luta internacionalizadas e centralizadas tomarão o lugar das
antigas; o armamento do socialismo num país será transformado no armamento do
socialismo proletário internacional.
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Decomposição e desintegração da contra-revolução centralizada, por um lado, centralização
e unificação das forças revolucionárias mundiais, por outro. O resultado da luta armada
destes dois polos mundiais irá decidir o destino da humanidade. Se não conseguirmos
centralizar as nossas armas socialistas internacionais na primeira tentativa, a contrarevolução será salva e haverá a reação mundial mais negra até à segunda tentativa, até que
as nossas derrotas se transformem numa vitória, mas a cada derrota será criado um terreno
mais completo e seguro para a emancipação do proletariado mundial.
Lenin enfatizou "que o centralismo é necessário para o sucesso da luta (...) contra a
burguesia internacional, que se está tornando cada vez mais unida" (Lenin, Volume 6, página
461).
16) Transição da quantidade para a qualidade e vice-versa/reversa (15 e 16 são exemplos de 9).

salto de desenvolvimento: A Revolução de Outubro já deu o salto qualitativo de um
exército negro para um exército vermelho num período de tempo relativamente curto. O
mundo derrubado por um exército vermelho mundial como salto qualitativo leva "alguns"
anos mais tempo. As mudanças de salto não podem ter lugar a nível global tão rapidamente
como num único país. Há muitos retrocessos no desenvolvimento do exército vermelho
mundial antes de este poder desenvolver todo o seu poder e dar um salto em frente. Antes
do socialismo poder expandir-se a nível mundial, o "socialismo num só país" foi mesmo
transformado de novo em capitalismo, o exército socialista foi transformado num exército
capitalista. Mas, em todo o caso, o exército do socialismo de um país é um salto na evolução
para o exército do socialismo mundial.
A contradição no desenvolvimento do exército revolucionário mundial é a unidade da sua
existência e inexistência, é a essência do salto no seu desenvolvimento do exército do
"socialismo num só país" para o exército mundial do socialismo. Na luta entre os exércitos
revolucionários e contra-revolucionário amadurece uma mudança de direção, uma transição
dos exércitos do imperialismo para o lado da revolução mundial. Isto será decisivo para a
derrota dos exércitos imperialistas mundiais. Por conseguinte, o Comintern (EH) deve
dedicar-se ao trabalho revolucionário, especialmente nos exércitos imperialistas, deve lutar
no campo inimigo contra o estrangulamento da revolução mundial. "É um facto evidente que
a desorganização dos exércitos e a completa dissolução da disciplina têm sido tanto a
condição como o resultado de cada revolução até agora vitoriosa". (Engels, MEW, Volume
27, página 353). Isto aplica-se, acima de tudo, à revolução proletária mundial.
17. Quais são as condições básicas necessárias para determinar as caraterísticas
bolcheviques mundiais do Exército do Comintern (EH)?
Que lições aprendemos com as 12 teses de bolchevização do Camarada Stalin, para a sua
construção e desenvolvimento?
1) É necessário que o exército do proletariado mundial se considere como uma forma
armada e política da associação de classe do proletariado mundial, que é dirigida pela forma
mais elevada da associação de classe do proletariado mundial, a Internacional Comunista
(Estalinista-Hoxhaista).
2) É necessário que o exército da revolução mundial, especialmente os seus quadros
dirigentes, se apropriem plenamente da teoria revolucionária do marxismo-leninismo (não
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apenas no campo militar) e liguem inseparavelmente a prática militar com a ideologia
marxista-leninista.
3) É necessário que o exército revolucionário mundial não obedeça aos slogans e ordens
militares por obediência cega ou com base em fórmulas aprendidas com as tradições
históricas ou locais, mas sim com base na consciência de classe revolucionária e na
convicção política, como resultado de uma análise cuidadosa das condições concretas de
luta e do equilíbrio de poder entre as forças combatentes do movimento armado à escala
internacional, bem como em cada país. Neste processo, as experiências de luta armada de
todos os países devem ser generalizadas e esta generalização deve ser aplicada de forma
concreta à situação militar em causa.
4) É necessário que o Exército Internacional Soviético verifique a correção dos seus slogans
e ordens militares no fogo da luta revolucionária das massas.
5) É necessário que toda a atividade de combate do Exército Vermelho Internacional,
especialmente quando as tradições militares anti-proletários ainda não foram ultrapassadas,
seja alterada de uma nova forma revolucionária, calculando que cada ação de combate é
realizada na consciência e no espírito da revolução mundial.
6) É necessário que o exército socialista mundial na sua linha de massas marxista-leninista
compreenda como combinar a maior firmeza de princípios (não confundir com sectarismo!)
com um máximo de solidariedade e contacto com as massas (não confundir com política do
pós-guerra!), porque sem estas condições é impossível para o Exército do Mundo Vermelho
não só ensinar as massas, mas também aprender com elas, não só treinar militarmente as
massas e recrutar combatentes armados e elevá-las ao nível do exército revolucionário
mundial, mas também ouvir a voz das massas e reconhecer as suas necessidades mais
ardentes.
7) É necessário que o exército proletário mundial compreenda como tomar uma atitude
revolucionária irreconciliável (não confundir com aventura revolucionária e putschismo!)
com um máximo de elasticidade e manobrabilidade (não confundir com oportunismo militar
e capitulação!) na sua luta disciplinada, porque sem esta condição é impossível para o
exército dominar todas as formas de luta e organização, ligar as tarefas táticas militares
quotidianas aos interesses estratégicos básicos do proletariado mundial, unir a luta de
libertação nacional à revolução socialista mundial, combinar a luta aberta com a luta de
reconhecimento, a ofensiva com a defensiva, o ataque de retaguarda com a retirada ordeira e
liderar a luta do exército de forma coerente, firme e vigilante, para fora e para dentro. "A arte
da política bolchevique não consiste em disparar indiscriminadamente de todas as armas em
todas as frentes sem ter em conta as condições de tempo e lugar, sem considerar a
prontidão das massas para apoiar este ou aquele passo da liderança. A arte da política
bolchevique consiste em escolher habilmente o tempo e o lugar e ter em conta todas as
circunstâncias para concentrar o fogo na frente onde os maiores resultados podem ser
alcançados mais rapidamente" (Stalin, Volume 11, página 46, edição alemã).
8) É necessário que o exército bolchevique mundial não esconda os seus erros, que não
receie críticas, que saiba melhorar os seus quadros com base nos seus próprios erros e que
os eduque de forma politicamente correta.
9) É necessário que a mais alta forma de organização militar de classe internacional saiba
incluir no estado-maior os melhores elementos dos combatentes progressistas que tenham
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heroísmo e devoção suficientes para serem verdadeiros representantes das aspirações do
proletariado militante mundial e que tenham experiência de luta suficiente para se tornarem
verdadeiros líderes do exército proletário mundial, capazes de aplicar a tática e a estratégia
do marxismo-leninismo militante.
10) É necessário que o exército proletário internacional melhore sistematicamente a
composição social de todas as suas unidades de combate de baixo para cima e se purgue de
elementos oportunistas destruidores, tendo como objetivo alcançar a máxima unidade e
unidade de pensamento e ação.
11) É necessário que o exército bolchevique da Internacional Comunista desenvolva uma
disciplina proletária de ferro baseada na unidade ideológica do internacionalismo proletário,
na clareza e nos objetivos do movimento revolucionário mundial, na unidade da ação prática
e no comportamento consciente de cada soldado do mundo vermelho para as tarefas de
todo o exército
12) É necessário que o exército vermelho mundial controle sistemática e firmemente a
execução das suas próprias ordens e diretivas, pois sem estas condições corre-se o risco de
não serem aplicadas, o que só serviria para minar a confiança das massas proletárias
mundiais e de todas as classes oprimidas e exploradas no seu próprio exército.
13) É necessário que todos os elementos do exército proletário mundial sirvam de baixo
para cima. A "educação académica" não é uma licença de oficial com direito a um posto
correspondente no exército. Há apenas posições de confiança, que se devem adquirir
primeiro na própria luta - ou seja, não só através de um talento para a oratória e o
conhecimento teórico, mas também através da familiarização com as condições da luta
armada e da familiarização com o exército através da fiabilidade pessoal, do caráter e,
finalmente, através da colocação voluntária nas fileiras dos combatentes - em suma: os
intelectuais têm muito mais a aprender com os trabalhadores do que os trabalhadores com
eles. A liderança de um exército proletário mundial só pode, evidentemente, ser garantida
pela liderança do proletariado mundial, o que significa subordinar todas as outras classes ao
comando da classe trabalhadora. "Todos aqueles que têm mesmo uma pequena experiência
no movimento internacional sabem que no caso de uma cisão, aquele que a causou ou
parece tê-la causado está sempre errado aos olhos dos trabalhadores" (Engels, MEW,
Volume 22, página 72).
14) É necessário dominar a arte da guerra civil internacional, fazer o nosso melhor para
provar que também aprendemos algo no exército revolucionário, que no caso de novas
tropas não habituadas à guerra, o tempo de serviço no Exército Vermelho Mundial determina
a usabilidade geral da guerra e a eficiência ofensiva. Todas as pessoas aptas e capazes de
servir nas forças armadas deveriam ser convocadas internacionalmente para o serviço
militar revolucionário e o treino político no exército - se possível já em ligação com o treino
militar durante a educação dos jovens ("No complicado estado de guerra atual, uma
transição para o sistema de milícias não é sequer concebível sem o treino militar dos
jovens" MEW, Engels, Volume 22, página 383) -, em que o típico exercício militar dos
exércitos burgueses, os "desfiles de gansos, lantejoulas", etc., etc., ou seja, qualquer
militarista, qualquer pompa oca, qualquer antiguidade tradicional, qualquer fetichismo militar
são completamente supérfluos e devem ser abolidos. Mesmo as “praxadas" inúteis do
soldado e o assédio dos superiores deve ser abolida de uma vez por todas. Somos
opositores do comunismo de quartel. "Fala-se tanto do valor decisivo dos fatores morais na
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guerra. E o que mais se faz em tempo de paz, se não quase sistematicamente destrui-los"?
(ibid., página 395]. Também se deve desconfiar das "autoridades" com o chamado "juízo
profissional" militar. Em todo o caso, esta é uma experiência que todos os simples soldados
revolucionários sempre tiveram. Engels zombou das danças artificiais dos ovos "preferindo
sacrificar as horríveis dragonas insípidas, que são consideradas ainda mais sagradas por
isso, no altar da pátria do que as próprias dragonas". (MEW, Volume 22, página 381).
15) É necessário que a revolução técnica internacional de todos os ramos de armamento
acompanhe a revolução dos seus portadores internacionais e combata a superstição
conservadora no seio do exército.
16) É necessário que tudo seja realizado com uma rapidez que só por si assegure o sucesso.
Qualquer ação pode ser demasiado tardia por hesitação, hesitação e vacilação, e ainda mais
facilmente esmagada pelo inimigo. Qualquer atraso e eliminação de medidas que poderiam
ter levado a revolução mundial avante é traição contra a revolução, que deve ser
severamente punida. É necessário, após a vitória ou mesmo a vitória parcial, tomar medidas
para as massas que facilitem a sua vida através da libertação e as obriguem a juntar-se aos
combatentes.
Sem estas e outras condições semelhantes, a bolchevização do exército da revolução
mundial é um som vazio.

Como soldado do Exército Vermelho da revolução mundial, faço este juramento de lealdade
e juro solenemente ser sempre um soldado internacionalista, honesto, corajoso, disciplinado
e vigilante, guardar estritamente os segredos militares, cumprir sem contradição todas as
ordens e ordens militares dos comandantes, comissários e superiores da Internacional
Comunista.
Juro aprender conscienciosamente a arte marcial dos povos, guardar os bens do exército
como o de todos os povos com todas as minhas forças e ser fiel ao proletariado mundial e
aos povos deste mundo até ao meu último suspiro.
Estou sempre pronto a defender a pátria de todos os povos ao comando da Internacional
Comunista e a jurar, como soldado do Exército do Mundo Vermelho, defendê-la com
coragem, prudência, honra e dignidade, sem poupar o meu sangue ou mesmo a minha vida,
para a conquista da vitória final sobre o imperialismo mundial.
No entanto, se eu quebrar maliciosamente este meu juramento solene, o castigo severo da
Internacional Comunista, o ódio geral e o desprezo pelos trabalhadores de todo o mundo
podem atingir-me.
O Exército Vermelho de cada Secção do Comintern (EH) faz parte do Exército Vermelho
Global do Comintern (EH).
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Outras formas de organização armada
O sistema das milícias comunistas

Milícias proletárias.

Durante a revolta de 1905, Lenine descreveu as milícias operárias como "o único baluarte
sólido da revolução" (Lenin, Volume 9, página 435).
Lenin: "Nós (...) precisamos de uma organização militar de agentes" (Lenin, Volume 5,
página 536).
Só uma sociedade orientada para a comunidade e educada pode aproximar-se muito do
sistema de milícias, e mesmo assim nunca poderá ser plenamente alcançada" (Engels an
Marx 1868, MEW, Volume 32, página 21).
"No que diz respeito às milícias, diríamos: não somos a favor de um exército burguês, mas
sim de uma milícia proletária. Portanto, nem um homem e nem um cêntimo, não só para o
exército permanente mas também para as milícias burguesas, mesmo em países como os
Estados Unidos, a Suíça, a Noruega, etc., tanto mais quando vemos, mesmo nos Estados
republicanos mais livres, a alienação progressiva das milícias, especialmente desde 1907 e
1911, e a sua prostituição em ordens militares contra os ataques. Podemos exigir: a eleição
de oficiais pelas equipas, a abolição de toda a justiça militar (...), e o direito de cada,
digamos, cem habitantes do Estado a formar associações livres para aprenderem o ofício da
guerra (...). Só assim o proletariado poderia realmente aprender todas as questões militares
para si próprio e não para os seus escravos, o que é absolutamente do seu interesse"
(Lenin, Volume 23, página 81).
"Introdução do sistema de milícias (...) - ou seja, após a substituição do exército permanente
pelo armamento geral do povo. Só esta medida, que não ultrapassa o quadro da sociedade
burguesa, é capaz de democratizar o exército e de fazer avançar seriamente a causa da paz
mesmo que seja por um passo" (Lenin, Werke, vol. 19, página 67).
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Capítulo 8
A luta marxista-leninista contra
o oportunismo militar
Qualquer desvio à teoria militar marxista-leninista de que as classes sob o capitalismo
devem utilizar meios violentos, formas armadas de luta e formas militares de organização,
que devem utilizá-los legalmente para impor os seus interesses, qualquer negação do
caráter militante da luta de classes, especialmente a luta de classes armada e proletária,
e vice versa
Como qualquer desvio que reduza a luta da classe proletária ao seu caráter militante ou à
sua política militar fetichista. Ou seja, qualquer visão que contrarie a relação dialética de
todas as formas de luta, ou seja, todas as formas de luta armadas e desarmadas, e a sua
aplicação combinada variada de acordo com a evolução das condições na luta de classes,
conduz - como toda a experiência histórica ensina - à degeneração burguesa de todo o
movimento socialista armado e, consequentemente, à sua derrota militar, inevitável e
legalmente.

O marxista está no terreno da luta de classes, não da paz social.
O materialismo dialético protege do revisionismo, das ações de direita, "esquerdista" e
centrista.

O oportunismo de Plekhanov
sobre a questão da revolta:
"Não se devia ter pegado em armas".
A "teoria" da espontaneidade é a teoria do oportunismo, a teoria do culto à espontaneidade
do movimento operário armado, a teoria da negação real do papel de liderança da vanguarda
da classe trabalhadora, o partido da classe trabalhadora. Toda e qualquer luta da classe
trabalhadora está condenada ao fracasso se não for liderada pela vanguarda da classe
trabalhadora. Mais cedo ou mais tarde, o espontaneísmo conduz as tropas diretamente para
os braços do inimigo. O oportunismo no campo da espontaneidade segue sempre a linha da
"menor resistência", dúvidas sobre ações militares, dúvidas e hesitações, etc., etc., a
rejeição de ações disciplinadas, planeadas e conscientes, a atitude de carência face aos
erros cometidos por si próprio. O oportunismo não quer que o partido assuma a liderança
nas ações militares do proletariado, porque considera que isso é coerção, imposição de uma
vontade estrangeira, etc. Rejeita-o. A teoria da espontaneidade é a teoria da redução do
papel do elemento consciente no exército e em cada unidade de combate, é política pósataque.
Os oportunistas tendem a sobrestimar as forças do inimigo e a subestimar as suas próprias
forças, podendo assim causar grandes prejuízos à desmoralização da força revolucionária,
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que é geralmente inferior em muitos aspetos ao adversário ostensivo e carece de muitas
coisas.

Contra o oportunismo militar de direita
Engels caracterizou em breves palavras a atitude reacionária da pequena burguesia face à
luta armada:
"A pequena burguesia, se dependesse dela, dificilmente teria deixado o terreno certo da luta
legal, pacífica e virtuosa e teria agarrado os mosquetes e a pedra de calçada em vez das
chamadas armas do espírito. A história de todos os movimentos políticos desde 1830 na
Alemanha, bem como em França e Inglaterra, mostra-nos sempre esta classe gabarolas,
altamente protestante e em locais até mesmo extremos na sua frase, desde que não veja
perigo; medrosa, reticente e pesada, assim que o movimento que inspirou é tomado e levado
a sério por outras classes; em nome da sua existência pequeno-burguesa, traindo todo o
movimento assim que se trata de lutar com armas na mão - e finalmente, como resultado da
sua indecisão, preferindo sempre ser ferida e maltratada assim que o partido reacionário
ganha" (MEW, Volume 7, página 112).
Ele acusou os líderes do parlamentarismo de utilizarem métodos parlamentares para
alcançar o que só pode ser alcançado através de métodos revolucionários, pela força das
armas. Marx e Engels criticaram fortemente o parlamentarismo burguês e, ao mesmo tempo,
explicaram as táticas dos deputados revolucionários, cuja principal tarefa é a ligação
orgânica da atividade parlamentar com a luta extraparlamentar das massas populares.
O materialismo dialético protege do revisionismo, das ações de direita, "esquerdista" e centrista

O que é o oportunismo militar de direita? Existe uma guerra popular revisionista?????
A guerra de libertação espontânea volta-se contra a liderança do Partido Bolchevique, voltase contra a elevação da luta armada das massas ao nível da consciência de classe proletária,
volta-se contra a equipa de combate do Partido Bolchevique. A teoria da guerra popular
espontânea é a favor de que os marxistas-leninistas não "entravem" o movimento, não o
"doutrinem", que o movimento de guerra popular siga o seu próprio caminho, por detrás do
qual o Partido Bolchevique deve trotear. Esta política militar pós-guerra é a base de qualquer
tipo de oportunismo em todas as questões militares que o proletariado tem de resolver. A
luta armada espontânea, a teoria do culto à espontaneidade da luta armada é uma teoria da
negação real do papel de liderança da vanguarda da classe trabalhadora. Só a luta armada
liderada por um partido bolchevique pode derrotar o capitalismo. A eliminação da
inevitabilidade das guerras imperialistas só é possível através do Partido Mundial
Bolchevique e das suas secções.
Os sociais imperialistas travaram guerras de conquista sob o pretexto da libertação dos
povos oprimidos.
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Revisionismo e a "via pacífica" para o socialismo
"Não pode haver um desenvolvimento pacífico rumo ao socialismo" (Lenine, volume 29, página 352).

O reconhecimento da necessidade de conduzir a luta de classes até à ditadura do
proletariado é a pedra angular da teoria marxista-leninista da transformação da sociedade
capitalista numa sociedade socialista. O marxismo-leninismo é incompatível com a ideia
oportunista de que a transição do capitalismo para o socialismo poderia ser alcançada
pacificamente, através da integração do capitalismo no socialismo, através de um voto
parlamentar ou por persuasão entre os exploradores capitalistas, da sua participação no
socialismo, etc. Nenhuma votação, nenhum parlamento, nenhuma petição e nenhuma
mendicidade é capaz de convencer a burguesia de que é melhor para eles e para todos nós
renunciarmos voluntariamente ao seu poder e ceder pacificamente o capital. Lenine ensinou
que o socialismo não pode ser alcançado sem luta de classes, que os exploradores não
deixarão o palco sem resistência, que o único programa correto do Partido MarxistaLeninista é o reconhecimento da luta de classes armada. No entanto, se fosse possível
passar pacificamente para o socialismo, então não precisaríamos de travar uma luta armada,
não precisaríamos de uma ditadura do proletariado, não precisaríamos do marxismoleninismo, mas os imperialistas prefeririam passar pelo buraco de uma agulha a devolver
voluntariamente aos povos a sua propriedade privada capitalista, que sugaram do sangue
dos povos com os seus gananciosos dentes de vampiro, para que possam viver em
liberdade e prosperidade. Paz, alegria, panquecas - esta é a substância doce a partir da qual
a burguesia preparou a sua bebida revisionista para que o proletariado entorpecesse a sua
consciência. O revisionismo é suposto salvar o capitalismo, para lhe prestar um mau
serviço, mas não é por acaso que se diz que "um urso pronto para o serviço é pior do que
um inimigo". A harmonização dos antagonismos de classe é completamente impossível sob
o capitalismo - daí a teoria marxista-leninista da luta armada de classes. "Podem os
capitalistas ser expulsos e as raízes do capitalismo destruídas sem a amarga luta de
classes? Não, não se pode" (Stalin, Volume 12, página 29). Pode o proletariado decidir sobre
as armas por maioria democrática, podem os conselhos de soldados ser eleitos de entre os
soldados que legalmente trazem as suas armas sob o seu próprio controlo, pode impedir a
utilização de armas para a guerra imperialista sem luta de classes amarga, pode o
capitalismo, os seus exércitos, o seu aparelho de poder ser pacificamente desarmado? Não,
não podem, são mentiras revisionistas para asfixiar e sabotar a luta de classes armada do
proletariado.
Atirar ao mar arsenais enferrujados de revisionismo e forjar novos tipos de armas. Sem
preparar a luta ideológica contra o neo-revisionismo, não se pode ir para a guerra contra o
imperialismo mundial. A vitória dos revisionistas nos países socialistas da União Soviética e
na Albânia significou uma vitória do imperialismo mundial. A vitória da reação mundial sobre
o socialismo travou o desenvolvimento social internacional, afastou infalivelmente o
momento em que os trabalhadores continuam a sua marcha triunfal socialista ou recuperam
o seu poder, travou o processo de desenvolvimento da revolução mundial.
É um ponto de vista oportunista que a luta "pela paz" fora, serve também a luta pela paz
dentro, a "paz social", que não significa nada mais que a subordinação do proletariado
mundial à burguesia mundial, o apaziguamento do proletariado mundial, a continuação da
existência do capitalismo mundial - ou seja, a luta pela paz para evitar a guerra civil
internacional, em vez de utilizar a luta pela paz para acelerar o declínio do capitalismo. O
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proletariado mundial subordina o slogan da paz ao slogan da guerra civil internacional,
porque a paz no capitalismo significa apenas um espaço de respiração entre as guerras,
enquanto a guerra civil serve para eliminar a inevitabilidade das guerras. O slogan proletário
da paz deve, pois, estar indissoluvelmente ligado ao slogan proletário da guerra civil, se não
se quiser sacrificá-lo ao oportunismo. Os oportunistas não aprovam a insurreição armada e
condenam-na como uma forma especial de militarismo e guerra.
Lenine ensinou "que o militarismo nunca e em nenhuma circunstância pode ser superado e
abolido de outra forma que não seja pela luta vitoriosa de uma parte do exército popular
contra a outra parte. Não basta amaldiçoar, amaldiçoar, "rejeitar" o militarismo, para provar a
sua nocividade criticando os argumentos, é estúpido recusar o serviço pacificamente - é
necessário manter acordada a consciência revolucionária do proletariado, não só em geral,
mas também preparar os seus melhores elementos em termos concretos para liderar o
exército revolucionário no momento da mais alta fermentação do povo" (Lenine, Werke,
Volume 23, página 254).
A Primeira Internacional já se opunha de forma resoluta e decididamente ao chauvinismo que se iria
infiltrar no movimento internacional dos trabalhadores. O nacional liberalismo tinha a sua base na
pequena burguesia vacilante.

❖
Pacifismo Burguês e Socialista (Lenine, Volume 23)
Lições militares contra o revisionismo da Grande Guerra Patriótica e do camarada Estaline
(????) Luta contra o revisionismo na Grande Guerra Patriótica; Papel da Generalidade
Revisionista Soviética; Revisionista=Bulganin: 30 Anos Exército Soviético, Novo Mundo nº
4/1948; Guerra Patriótica e Revisionismo - Traição de Estaline; Papel da Luta Militar dos
Revisionistas na Restauração do Capital - Khrushchev e Ramiz Alia (Ramiz Alia depôs
Mehmet Shehu para assegurar militarmente a restauração do capitalismo na Albânia?)
Após a morte se Estaline: a retirada da Albânia do Pacto de Varsóvia - luta contra a aliança
militar dos revisionistas soviéticos
A vertente militar do social imperialismo fora e do social fascismo social interno.
O revisionismo jugoslavo na questão militar
❖
Revisionismo soviético na questão militar
Pacto de Varsóvia - retirada do PTA - razão - invasão da Checoslováquia em 1968, 17 de Junho de
1953 invasão da Hungria, em 1956 da Polónia (Lech Walesa) - greve abusiva pelos serviços secretos
polacos!
Pacto de Varsóvia - retirada do PTA - justificação - 1968 Checoslováquia, 17 de Junho de 1953,
(Hungria 1956??), Polónia Lech Walesa- greve abusiva pelos serviços secretos polacos!)
Restauração do capitalismo - restauração do exército capitalista; transformação do exército
revolucionário num exército contra-revolucionário.
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Faz parte da arte marcial dos capitalistas apodrecer o seu adversário a partir de dentro, a fim
de enfraquecer o seu poder defensivo e, assim, desarmar a classe trabalhadora a partir de
dentro.
Nós, marxistas-leninistas, lutamos contra os exércitos revisionistas, contra as organizações
militares sociais fascistas e sociais imperialistas dos revisionistas. No entanto, nesta luta
contra eles nunca esquecemos o seu papel historicamente revolucionário ou progressista na
luta contra o capitalismo e o imperialismo. Mas as atuais organizações militares
revisionistas traíram e degeneraram a luta revolucionária da qual emergiram e para a qual
foram fundadas. Nós defendemos a gloriosa tradição, mas não a traição da gloriosa tradição.
A megalomania dos generais e marechais revisionistas, que se vangloriam do passado e
especulam politicamente com ele, não dá aqui os seus frutos.
Os exércitos revisionistas não são nem anti-imperialistas nem progressistas de qualquer
outra forma; são contra-revolucionários e fascistas e, sem exceção, instrumentos do
imperialismo mundial. Não são guiados pelo marxismo-leninismo, pelo patriotismo socialista
ou pelo internacionalismo proletário, mas a sua ideologia traidora serve apenas os inimigos
da classe trabalhadora e dos povos. Os revisionistas escondem as suas intenções
reacionárias e agressivas por detrás das frases marxistas-leninistas para enganar as massas
e sacrificá-las como bucha para canhão pela sua luta pelo poder e justificar o seu
derramamento de sangue.
É precisamente a traição revisionista que favorece e encoraja os capitalistas e imperialistas
de todo o mundo, em primeiro lugar os imperialistas americanos, a tomar medidas militares
contra o movimento revolucionário da classe trabalhadora e a reprimir e esmagar
violentamente as lutas de libertação nacional anti-imperialistas dos povos com a força das
armas, guerras contra-revolucionárias de intervenção, golpes militares, ocupação militar.
Os revisionistas asseguram que a classe trabalhadora e os povos capitulam aos ataques do
capitalismo e do imperialismo e são subjugados sem resistência. Os líderes revisionistas
contornam as contradições insolúveis e são forçados a lutar pela sua saída com aventuras
militares. Mas, ao mesmo tempo, desencadeia-se a luta de resistência armada, como
pudemos ver muito claramente no Afeganistão. O povo afegão derrotou finalmente os
ocupantes soviéticos imperialistas sociais e expulsou-os do país.
A via militar dos sociais fascistas e sociais imperialistas está a conduzir à ruína, porque os
povos nunca se curvarão perante a pressão militar dos revisionistas e repelirão todas as
agressões com armas revolucionárias. Os revisionistas enfrentam obstáculos
intransponíveis que os levarão de derrota em derrota até à sua completa liquidação.
As operações militares dos revisionistas justificam-se com a "defesa contra o imperialismo
americano", mas servem apenas para manter o domínio dos revisionistas ou para o
reconquistar pela força das armas. As aventuras militares e as agressões armadas de tipo
fascista foram, são e continuarão a ser as características dos revisionistas. Não há diferença
de princípio entre imperialismo e social imperialismo, entre fascismo e social fascismo.
Todos estes sistemas exercem pressão militar e lutam pelo domínio mundial pela força das
armas.
Nós, marxistas-leninistas, acreditamos firmemente que os trabalhadores que vivem nos
países revisionistas ou outrora revisionistas nunca esquecerão o seu glorioso passado
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revolucionário e que o manterão sempre vivo nos seus corações. As ideias do marxismoleninismo, que em tempos guiaram os combatentes revolucionários com a arma nas mãos,
são indeléveis, por mais pressão que os revisionistas exerçam ou por mais que
hipocritamente finjam "continuar a tradição revolucionária".
A questão é: ou trair a classe trabalhadora, os povos sob a liderança dos revisionistas e
massacrá-los em sangue "em nome da revolução, em nome do socialismo", ou frustrar os
planos revisionistas e seguir o caminho da revolução e da reconquista do socialismo,
esmagando o regime revisionista e esmagando os seus instrumentos de governo socialfascista e social-imperialista. Não há outra forma de se livrar da peste revisionista do que
com a arma na mão.

Lições militares da traição dos revisionistas
albaneses
O desmantelamento do grupo inimigo liderado por B. Balluku na questão da defesa albanesa
até à viragem de 1978.
"Neste contexto, o partido lutou contra qualquer vestígio de um entendimento estreito de
defesa, que este último apenas pretende reduzir a exercícios militares e outras questões
militares, um entendimento que os traidores B. Balluku e os seus associados tinham
alimentado para os seus objetivos inimigos. Tornou-se ainda mais claro para todos: quanto
melhor forem cumpridos os planos económicos, quanto mais saudável for a ordem
socialista, mais forte for a ditadura do proletariado, quanto mais consolidada for a unidade
Partido-População, quanto mais bem equipado estiver o povo do ponto de vista político,
ideológico, cultural-educativo e técnico, mais forte for a defesa nacional. (...) A interligação
orgânica das tarefas militares com as tarefas económicas, políticas, ideológico-sociais e
culturais como componentes de uma única questão foi servida pelo reforço dos laços e da
cooperação entre as organizações do Partido no terreno e as organizações do Partido no
exército, entre os órgãos do poder, as explorações agrícolas, as cooperativas agrícolas, por
um lado, e os comandos das unidades e associações, por outro. (...) A interligação orgânica
de tarefas militares com tarefas económicas, políticas, ideológico-sociais e culturais como
componentes de uma única matéria foi servida pelo reforço dos laços e da cooperação entre
as organizações do Partido no terreno e as organizações do Partido no exército, entre os
órgãos do poder, as explorações agrícolas, as cooperativas agrícolas, por um lado, e os
comandos das unidades e unidades, por outro. Como resultado da gestão unificada das
questões de defesa e do cuidado constante de todos os envolvidos na defesa, foram melhor
resolvidos vários problemas, como a formação, a fortificação, o equipamento militar
moderno, a prontidão de combate de todos os tipos de armas e de todas as estruturas de
defesa e de toda a população armada, tendo sido alcançados êxitos sem precedentes. Este
progresso confirma a correção das decisões e medidas que a Parte tinha tomado para a
consolidação e revolução permanentes das forças armadas e para a preparação da defesa
como um todo". ("História do PAA - Volume II página 123, edição alemã).
"Este foi um golpe contra o fenómeno do enfraquecimento do papel de liderança do Partido
no exército, um golpe contra todos os quadros militares afetados pela doença do
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burocratismo e do tecnocratismo, que tentavam afastar as organizações básicas e os
comités do Partido e transformá-los em ferramentas de comando pessoal" (História do PAA Volume II, p. 123, edição inglesa).

O enfraquecimento do poder de defesa da Albânia socialista
por parte dos revisionistas chineses
(O papel dos revisionistas chineses no exército - ver Enver Hoxha Reflexões sobre a China, Volume II)
Se os atuais países revisionistas-social-fascistas fossem realmente socialistas, então a
ordem imperialista mundial não poderia ter-se desenvolvido até onde hoje se desenvolveu.
Não poderia ter espalhado a sua mortalha negra e reacionária, sob a qual nós, marxistasleninistas, temos de liderar a nossa luta hoje, por todo o mundo sem os revisionistas, que
não só se transformaram em fascistas sociais, como são detentores de estribos do fascismo
mundial, tal como a social-democracia alemã era detentora de estribos do fascismo alemão
naquela época. Se tivesse surgido um verdadeiro campo socialista da União Soviética de
Lenine e Estaline, muitos outros países teriam tido hoje melhores hipóteses de estabelecer a
ditadura do proletariado e de construir o socialismo. No entanto, o facto de um campo
revisionista ter começado a desenvolver-se assim que o Comintern foi dissolvido bloqueou
este caminho, porque os marxistas-leninistas que poderiam ter virado a maré ainda estavam
demasiado fracos e em minoria nessa altura. Se Mao fosse um verdadeiro marxista-leninista,
poderíamos ter hoje um socialismo como a União Soviética de Lenine e Estaline, uma
situação revolucionária mundial com um interior socialista forte. A corajosa Albânia
vermelha não teve estas condições, tanto mais espantosa e admirável foi a sua heróica
firmeza ao longo de décadas.
ENVER HOXHA: Reflexões sobre a China Volume II

"Nos primeiros anos, não era evidente que uma organização sólida e bem fundamentada do
exército chinês se baseasse no exemplo do exército de Estaline. Apesar de ter sido
organizada em grandes divisões na luta de libertação nacional, uma guerra de guerrilha,
estas nem sempre tinham as características de divisões partidárias, pois havia tendências
para um exército capitalista burguês. Isto deveu-se ao facto de divisões inteiras do
Kuomintang e dos "senhores da guerra" se terem juntado ao exército de Mao Tse Tung. E
assim também penetraram com eles opiniões reacionárias no Exército de Libertação
Nacional chinês, pois à frente destas divisões do Kuomintang e dos "senhores da guerra"
estavam comandantes e oficiais superiores do Kuomintang, perfurados na luta contra o
povo e contra o comunismo. Neste exército, que tinha emergido da guerra, havia também as
velhas opiniões dos "senhores da guerra". Estas opiniões, por assim dizer, também
impregnaram os altos quadros que tinham liderado a grande luta de libertação, e eram
mesmo membros do PC da China. Deveríamos ver isto mais tarde, quando alguns dos mais
importantes líderes militares se tornaram dissidentes e tentaram tomar o poder, derrubando
um e o outro. Isto deu a conhecer que com eles existiam as antigas opiniões dos "senhores
da guerra" ou as opiniões dos altos quadros militares de um exército capitalista burguês"
(Enver Hoxha, "Reflections on China", Volume 2, páginas 790-791, edição inglesa).
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"Mao Tse Tung, por outro lado, considerou a revolta como uma ação puramente militar e não
era a favor de uma interação entre a classe trabalhadora urbana e o exército" (Enver Hoxha,
"Reflections on China", Volume 2, página 782, edição alemã).
A China pseudo-socialista submete-se às condições do imperialismo americano. Com as
suas políticas, estratégias e táticas, opôs-se à revolução e à luta de libertação nacional dos
povos. A China não só não dará qualquer ajuda material à luta de libertação nacional dos
povos, como também não dará qualquer apoio político. Esta é uma posição de submissão ao
principal objetivo do imperialismo americano" (Enver Hoxha, "Reflections on China", Volume
2, página 762, edição alemã).
"A China entrou nas águas anti-socialistas e a sua ideologia, estratégia e tática foram mais
claramente definidas: amizade e aliança com os Estados Unidos da América, com o qual a
China quer beneficiar em... armamento" (Enver Hoxha, "Reflections on China", Volume 2,
página 749, edição alemã 1979).
"Justamente quando o Vietname estava a arder sob as bombas dos aviões B-52 de Nixon, o
próprio Nixon que viajava para Pequim, onde foi recebido por Mao Tse Tung e Chou En-lai e
teve conversas familiares com eles" (ibid., p. 748).
"O Politburo, o Comité Permanente do Politburo e o Comité Central do partido são
compostos, na sua grande maioria, por pessoal militar. Portanto, a China é agora liderada
pelos militares" (ibid., p. 592).
"Mao Tse Tung liderou a luta de libertação nacional do povo chinês com base em (...)
essencialmente (...) princípios não marxistas" (ibid., p. 394).
"Havia o partido, mas o exército era tão omnipotente que se pode dizer que não era o partido
que o comandava, mas sim ele ao partido. Todos estes comandantes notáveis e corajosos
se autodenominavam comunistas, mas a sua compreensão do comunismo era determinada
pelas opiniões e orientações pouco claras e vacilantes do seu partido" (ibidem, p. 213).
"Na China, como no nosso país, os camponeses desempenharam, de facto, um papel
importante na luta de libertação nacional, mas na China, ao contrário do que acontece aqui,
não foram liderados pela ideologia da classe trabalhadora. No nosso país, a classe
trabalhadora não era numericamente predominante, era muito pequena, mas a sua ideologia
era grande. Isto significa que o nosso partido foi organizado numa base leninista e colocou a
classe trabalhadora numa posição hegemónica. Na China, por outro lado, embora o Partido
Comunista tenha sido fundado, a opinião predominante era que "a aldeia rodeia as cidades".
Isto teve inevitavelmente que conduzir a uma fraca coesão organizacional do partido" (ibid.,
página 213).
"Fidel Castro soa: 'O exército é o partido'. Os revisionistas modernos não o dizem
abertamente, mas é um facto que na China o exército comanda o partido, que foi
"dissolvido" por Mao Tsé-Tung durante a Revolução Cultural. Durante esta revolução, o
exército foi e continuou a ser o único "pilar" do regime: partido, sindicatos, a classe
trabalhadora no poder não existia. Foi assim, é um facto. Mas porquê? É absolutamente
claro: a causa foi a visão do mundo não marxista-leninista" (ibid. pp. 202-203).
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Enver Hoxha escreveu no seu diário político no 26º aniversário da proclamação da República
Popular da China, quando todo o Politburo albanês e o Governo foram convidados para
jantar na casa do embaixador chinês:
"Em seguida, prossegui a discussão de alguns problemas fundamentais da situação
internacional e do papel agressivo das duas superpotências. Ele (o embaixador chinês)
interrompeu-me e sublinhou o seu slogan da luta contra a União Soviética. Não mencionou
os Estados Unidos da América pelo nome, apenas disse: "Temos de expor os outros", eu
respondi: "Expor, mas também lutar, porque expor sozinho deixa-os bastante indiferentes se
não lutarmos contra eles".
A partir daí, o embaixador chinês chegou com a fórmula: "O Presidente Mao ensina que
temos de nos preparar para a guerra, acumular reservas de cereais".
Respondi-lhe: "O Mao tem razão, os preparativos para a guerra exigem pão, mas exigem
também armas modernas. Temos a mesma linha e sabemos que o homem desempenha o
papel principal na guerra, mas as armas também são necessárias. Os nossos inimigos
armaram-se até aos dentes com armas ultramodernas. (...)
Mas, antes de mais, eles vão virar estas armas contra nós, pelo que nós, a China e a Albânia,
devemos também armar-nos com armas modernas o mais rapidamente possível. Só há uma
forma de a Albânia obter armas; do nosso grande aliado, a China de Mao. Se essa estrada for
bloqueada, a Albânia socialista lutará em cerco." (ibid., páginas 161-162).
"Quando nos apoiamos em posições revolucionárias firmes, podemos aproveitar melhor as
contradições entre os inimigos e enfraquecer antes de mais os mais perigosos, sem
esquecer aqueles que podem estar enfraquecidos por um momento, mas que também
podem recuperar forças. Se olharmos para os acontecimentos e situações a partir de
posições revolucionárias, é claramente evidente que não se tem um fator cíclico como
suporte, mas sim um potencial muito poderoso e constante na luta contra o capital - o
proletariado de todos os países, o proletariado mundial em geral, e os povos que querem
liberdade e revolução. É preciso fazer a revolução lutando tanto contra os Estados Unidos
da América como contra a União Soviética" (ibid., pp. 125-126).
Estas grandes crises mortíferas são preparadas neste mundo podre e decadente pelas
greves, protestos, etc., pela revolução que está a borbulhar em todo o lado, pela luta de
libertação dos povos em todas as suas formas e fases, que se está a desenvolver em todo o
mundo. Esta é a base da nossa luta contra o imperialismo e o social imperialismo, estas são
as armas decisivas que devemos utilizar para os derrotar. No espírito deste grande objetivo,
temos de construir a nossa estratégia e as nossas táticas de luta da forma correta. E é
nestes princípios, e não em fantasias, aventuras ou opiniões oportunistas, que nos devemos
basear quando se trata de aprofundar as contradições entre os inimigos" (ibid., página 8 Volume II)
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Contra o oportunismo militar de "esquerda"
(incompleto)

O oportunismo militar de direita prega a renúncia à violência revolucionária e a sua
organização pelo proletariado.
O oportunismo "de esquerda" prega a limitação da luta do proletariado à violência
revolucionária, a limitação a um estado-maior de oficiais sem um exército.
Em vez de organizarem o proletariado, os conspiradores esforçam-se por acelerar
artificialmente o desenvolvimento revolucionário e "fazer uma revolução improvisada sem as
condições da revolução". A única condição de revolução para eles é a organização
suficiente da sua conspiração. Eles são os alquimistas da revolução...". (Vol. 7, MEW, página
273, edição alemã).

O que é o dogmatismo militar?
- Guevarismo
As armas enferrujam se não forem utilizadas; os slogans militares não valem nada se não
forem apoiados pelo ato.
- Bakunismo
Na sua escrita "Estado e Anarquia", Bakunin pronunciou-se contra a teoria marxista do
Estado proletário: "A questão é, se o proletariado será a classe dominante, então sobre
quem irá governar? Isto significa que outro proletariado continuará sujeito a esta nova
ordem, este novo Estado" (citado em Marx, Konspekte, Volume 18, página 630). E Marx
comentou sobre isto: "Isto significa que enquanto as outras classes, especialmente a classe
capitalista, ainda existirem, enquanto o proletariado lutar com ela (porque com o seu poder
de governo os seus inimigos são seus inimigos e a velha organização da sociedade ainda
não desapareceu), deve usar meios violentos, portanto meios de governo; se ela própria
ainda é classe e se as condições económicas em que a luta de classes se baseia e a
existência das classes ainda não desapareceram e devem ser violentamente eliminadas ou
transformadas, o seu processo de transformação deve ser violentamente acelerado" (ibid.,
página 630).
A revolução socialista mundial radical está ligada a certas condições históricas do
desenvolvimento económico do capitalismo mundial; estas últimas são as suas condições
prévias. O seu processo de desenvolvimento só é, portanto, possível passo a passo no
mundo, onde com a produção capitalista mundial a quota do proletariado industrial mundial
assume, pelo menos, uma posição significativa na massa dos povos. E para que tenha
alguma hipótese de vitória, a revolução proletária mundial deve fazer algo pela libertação
dos camponeses, sem a qual não passa de uma frase oca. Com Bakunin, porém, "não as
condições económicas" mas "a vontade (...) é a base da sua revolução social" (MEW, ibid.
página 634). Marx criticou que não se deve considerar a própria vontade como a força motriz
da revolução, em vez das condições realmente dadas. Foi Karl Marx quem libertou a doutrina
da revolução socialista da frase Bakunin e a Internacional dos anarquistas no Congresso de
Haia. "Desde 1867, os anarquistas tentam conquistar a liderança da Internacional pelos
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meios mais infames; o principal obstáculo no seu caminho foi Marx" (MEW, Volume 19,
Engels: "Sobre a morte de Karl Marx", página 345).
Nós, marxistas-leninistas, somos centralistas proletários, especialmente no que respeita à
nossa luta armada, tanto à escala nacional como internacional. "Só as pessoas que estão
cheias de "superstição" burguesa ao Estado podem considerar a aniquilação da máquina
estatal burguesa como uma aniquilação do centralismo!" (Lenine, "Estado e Revolução";
Volume 25, página 442). Bakunismo significa desarmamento da classe trabalhadora perante
a burguesia, submissão da classe trabalhadora à burguesia, anti autoritarismo, niilismo
político do proletariado mundial. Em 1873 os Bakunistas em Espanha eram "contra a
participação numa revolução que não visava a libertação total imediata da classe
trabalhadora, contra qualquer participação num governo revolucionário" (Lenine, Werke,
Volume 8, página 475). Engels, por outro lado, tinha afirmado corretamente que, em
Espanha, nessa altura, a classe trabalhadora que levou a cabo revoltas operárias vitoriosas
podia, a partir das condições que aí existiam, liderar a luta pela república em Espanha e não
ainda a luta pela convulsão socialista - especialmente devido às condições economicamente
retrógradas. Engels acusou os Bakunistas de deixarem a liderança política e militar para os
republicanos burgueses e não para os trabalhadores. "Como verdadeiro jacobino da socialdemocracia, Engels não só apreciou a importância da ação a partir de cima, não só
considerou admissível a participação num governo revolucionário juntamente com a
burguesia republicana, como também exigiu tal participação e a vigorosa iniciativa militar do
poder revolucionário. Engels considerou-se obrigado a dar conselhos militares práticos"
(Lenine, ibid., p. 477).
Lenine resumiu da seguinte forma os ensinamentos de Engels sobre a Revolução Espanhola
e os erros dos Bakunistas:
“1) O princípio de limitar a revolução à pressão vinda de baixo e renunciar à pressão também
vinda de cima é o Anarquismo.
2) Quem não compreender as novas tarefas na época da revolução, as tarefas da ação de
cima, quem não souber determinar as condições e o programa dessa ação, não tem ideia
das tarefas do proletariado em cada revolução democrática.
3) O princípio de que a participação num governo revolucionário provisório juntamente com
a burguesia é inaceitável para a social-democracia, que qualquer participação desse tipo é
uma traição à classe trabalhadora, é um princípio do anarquismo.
4) Toda "grave situação revolucionária" confronta o partido do proletariado com a tarefa de
liderar propositadamente a revolta, organizar a revolução, centralizar todas as forças
revolucionárias, a ousada ofensiva militar, o uso mais enérgico do poder revolucionário do
governo" (Lenin, Volume 8, página 480).
Na circular do Conselho Geral "A Alegada Divisão na Internacional", Marx e Engels
expuseram o Bakunismo como sectarismo, como influência pequeno-burguesa no
movimento de massas proletário. Os Bakunistas combateram Marx e Engels e o Conselho
Geral da Primeira Internacional por causa da sua função de liderança central, sem a qual não
poderia ser garantida a necessária unidade e uniformidade das ações levadas a cabo pelas
secções em cada um dos países. A realização das exigências dos Bakunistas de reduzir as
funções do Conselho Geral ao papel de um simples gabinete de correspondência e
estatística teria significado a renúncia do proletariado a criar a sua própria organização
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disciplinada, uniforme e monolítica, teria significado a liquidação do pessoal de combate do
proletariado mundial. Engels acusou o "Conselho dos Bakunistas, que tinha construído todo
um aparelho de conspiração secreto para fazer a Internacional servir-se a si própria" (MEW,
Volume 22, página 67). Ele cunhou o Bakunismo com os termos "comunismo de caserna",
ou "socialismo de caserna" - socialista internacional em palavras, mas em atos a sua
desorganização; anti autoritarismo em palavras, mas em atos o autoritarismo absoluto como
os Jesuítas na Igreja Católica, para conduzir os trabalhadores como um rebanho de ovelhas
para o cadafalso. A luta que Marx e Engels travaram contra o Bakunismo foi basicamente o
início da sua luta pelos princípios do Partido Comunista Mundial. Agora havia anarquistas
que nos acusam a nós, marxistas-leninistas, de usar a luta armada apenas para substituir
um estado antigo por um novo, em vez de "fogo e chama contra todos os estados". Este é
um Slogan anarquista. Os anarquistas usam armas como nós, marxistas-leninistas, mas
precisamos do Exército Vermelho do Estado proletário, cuja ordem os anarquistas rejeitam.
Somos inimigos do anarquismo e estamos a travar uma verdadeira luta contra este Inimigo.
- Guevarismo
- Blanquismo
Lenine provou "que o blanquismo significa a tomada do poder por uma minoria". (Lenin,
Volume 24, página 31):
Os Blanquistas eram seguidores do revolucionário Blanqui francês (1805-1881). Os clássicos
do marxismo-leninismo viram Blanqui como um notável revolucionário e lutador pelo
socialismo, mas ao mesmo tempo criticaram os métodos conspiratórios da sua atividade. Na
introdução à obra de Marx "A Guerra Civil em França", Engels escreveu sobre as ações e
omissões dos Blanquistas: "E em ambos os casos, foi a ironia da história - como de
costume quando os doutrinários assumem o leme - que um e outro fizeram o contrário do
que a sua doutrina escolar ditou" (Engels, MEW, Volume 22, página 196). "Criados na escola
da conspiração e mantidos juntos pela rigorosa disciplina que lhes era própria, partiram do
princípio de que um número relativamente pequeno de homens determinados e bem
organizados eram capazes não só de agarrar o leme do Estado num determinado mímico
favorável, mas também de o segurar, desenvolvendo uma grande e implacável energia até
conseguirem atrair as massas do povo para a revolução e agrupá-las em torno do pequeno
grupo dirigente. Acima de tudo, isto incluiu a mais rigorosa e ditatorial centralização de toda
a violência nas mãos do novo governo revolucionário. E o que fez a comuna, que na sua
maioria era constituída por estes mesmos blanquistas? Em todas as suas proclamações aos
franceses da província, apelou aos franceses para que criassem uma federação livre de
todas as comunas francesas com Paris, uma organização nacional que, pela primeira vez,
seria criada pela própria nação. Foi precisamente o poder opressivo do anterior governo
centralizado, exército, polícia política, burocracia, que Napoleão tinha criado em 1798 e que,
desde então, tinha assumido cada novo governo como um instrumento bem-vindo e o tinha
utilizado contra os seus opositores, que o poder iria cair em todo o lado, tal como já tinha
caído em Paris" (Ver MEW, Volume 22, Berlim, p. 197). A burguesia chamou-nos
frequentemente "blanquistas" marxistas-leninistas devido à nossa atitude revolucionária e
lutou contra nós como "revolucionários e rebeldes", ao mesmo tempo que sempre elogiou
os elementos oportunistas das nossas fileiras como "nivelados", "razoáveis" e "realistas".
"Uma das distorções mais maliciosas e provavelmente mais generalizadas do marxismo
pelos partidos 'socialistas' no poder é a mentira oportunista de que a preparação da
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insurreição, e a consideração da insurreição como uma arte em geral, é 'blanquismo'. (...)
Para ser bem-sucedida, a insurreição não deve basear-se numa conspiração, não numa
parte, deve basear-se na classe mais avançada. Isto, em primeiro lugar. A revolta deve
basear-se no recrudescimento revolucionário do povo. Este segundo aspeto. A revolta deve
basear-se num tal ponto de viragem na história da revolução crescente, onde a atividade das
fileiras da frente do povo é maior, onde as flutuações são maiores nas fileiras do inimigo e
nas fileiras dos amigos fracos e meio decididos da revolução. Em terceiro lugar. Estas três
condições distinguem o marxismo do blanquismo ao lidar com a questão da revolta. Mas
uma vez satisfeitas estas condições, a recusa de considerar a insurreição como uma arte é
uma traição ao marxismo e uma traição à revolução" (Lenine, Volume 26, páginas 4-5).

Terrorismo, putschismo
e aventureirismo
"O terror russo foi e continua a ser um método específico de combate com base em
informações. Por muito que nos digam o quanto o terror não existe, mas sim em relação ao
movimento popular, os factos provam irrefutavelmente que os assassinatos políticos
individuais não têm nada em comum com as ações violentas de uma revolução popular. Na
sociedade capitalista, um movimento de massas só é possível como movimento de classe
proletário [enfatizado pelo autor]. (...) Não admira que, entre os intelectuais revolucionários,
sejam precisamente aqueles que não acreditam na viabilidade e na força do proletariado e da
luta de classes proletárias que estão entusiasmados com o terror (por muito ou pouco
tempo) " (Lenine, Volume 8, página 7).
Lenine Volume 8, página 568 - "Exército Revolucionário e Governo Revolucionário":
"Nenhum social-democrata que conheça a história, que tenha aprendido com o grande
conhecedor deste assunto, Engels, duvida sempre da importância primordial do
conhecimento militar, da imensa importância da tecnologia militar e da organização militar
como instrumento que as massas e classes populares utilizam para resolver os grandes
conflitos históricos. A social-democracia nunca cedeu ao jogo da conspiração militar, nunca
colocou as questões militares em primeiro plano até que as condições de uma guerra civil
que se iniciou não foram dadas".
“Ao (...) clamarem contra o uso da violência da esquerda, numa altura em que o uso mais
ilegal, o uso mais abjeto da violência da direita está em fúria, os cavalheiros cadetes
mostraram perante todos os olhos que posição ocupam os "unidos" na afiada luta
revolucionária. Se o povo revolucionário for vitorioso (Outubro de 1917), o 'uniformitário'
rasteja para fora do seu buraco de rato, atira-se para uma pose, dita a sua língua e grita
como louco: isso foi uma greve política 'gloriosa'. Se a contra-revolução é vitoriosa, o
'uniformizador' começa a regar os derrotados com exortações e palestras hipócritas. Uma
greve vitoriosa foi 'gloriosa'. As greves perdidas eram criminosas, selvagens, sem sentido,
anárquicas. Uma revolta derrotada foi uma loucura, uma explosão de forças cegas, uma
brutalidade, uma estupidez. Em suma, a consciência política e a mente política do
`conciliador' consiste em tagarelar perante aquele que é momentaneamente mais forte, em
se colocar no caminho daqueles que lutam, em impedir por vezes um lado, por vezes o
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outro, em tirar a agudeza da luta e em embotar a consciência revolucionária do povo que
está a travar uma luta feroz pela liberdade". (citação de Lenine Volume 31, página 339,
edição alemã).

Contra o projeto sectário de importação e
exportação de revoluções das legiões internacionais
Engels, dirigido contra a importação e exportação de revoluções na sua polémica contra o
sectarismo de esquerda "Sobre a História da Liga dos Comunistas", escreveu o seguinte:
"Em Paris, nessa altura, prevalecia a mania das legiões revolucionárias. Espanhóis,
italianos, belgas, holandeses, polacos, alemães juntaram-se em bandos para libertar as suas
respetivas pátrias. A legião alemã era liderada por Herwegh, Bornstedt, Börnstein. Uma vez
que imediatamente após a revolução todos os trabalhadores estrangeiros estavam não só
desempregados mas também assediados pelos punks, estas legiões tornaram-se muito
populares. O novo governo viu nelas um meio de se verem livres dos trabalhadores
estrangeiros e concedeu-lhes a "l`étape du soldat", ou seja, alojamento em marcha e um
subsídio de marcha de 50 cêntimos por dia até à fronteira, onde o Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Lamartine, que estava sempre a chorar, encontrou uma oportunidade de os
trair aos seus respetivos governos. Opomo-nos resolutamente a este jogo revolucionário.
Trazer uma invasão para o meio da fermentação da Alemanha daquela época, que era
importar à força a revolução do exterior, significava tropeçar na própria Alemanha, fortalecer
os governos e entregar os próprios legionários - Lamartine garantiu isto - indefesos nas
mãos das tropas alemãs. Quando a revolução foi vitoriosa em Viena e Berlim, a legião
tornou-se ainda mais fútil; mas uma vez iniciada, continuou. Fundámos um Clube Comunista
Alemão no qual aconselhámos os trabalhadores a permanecerem afastados da Legião, mas
a regressarem individualmente a casa e a trabalharem para o movimento ("Desta forma
trouxemos três ou quatrocentos trabalhadores de volta à Alemanha)". (Engels, Volume 8,
página 588).
[ Um comentário sobre isto é urgentemente necessário para o distinguir do Exército Vermelho
Mundial.]

Contra o oportunismo militar encoberto,
conciliatório e centrista
O que é o centrismo militar?
Trotskismo Militar
[Trotsky ou Lenin = fundador do Exército Vermelho ?! As críticas militares de Estaline sobre
Trotsky]
No VIII Congresso do CPR (B), os erros e deficiências que tinham ocorrido nos trabalhos do
Conselho Revolucionário de Guerra da República e especialmente nas atividades do seu
Presidente Trotsky, foram duramente criticados.
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Trotsky declarou em 20 de Setembro (3 de Outubro) de 1917 (!!), na reunião do Soviete de
Petrogrado, que só o Congresso Soviético poderia decidir a questão do poder, sabotando
assim os preparativos para a insurreição armada. Trotsky traiu para o inimigo fornecendo a
data da revolta de Outubro fixada pelo Comité Central do Partido Bolchevique.
"A questão vital está, evidentemente, entrelaçada com a questão militar. Para poder
promover a causa, preciso de poderes militares. Já escrevi sobre isto, mas não recebi
qualquer resposta. Muito bem. Então, eu próprio, sem formalidades, deporei os
comandantes e comissários do exército que estão a destruir a causa. É isso que a causa me
manda fazer e a ausência de um pequeno papel de Trotsky não me impedirá, claro, de o
fazer." (Carta de Estaline a Lenine, 10 de Julho de 1918, Volume 4, página 105).
A contra-revolução de Trotsky em Kronstadt, contra pessoas que tinham participado na
tempestade do Palácio de Inverno. (Trotsky seguiu a ordem dos bolcheviques citando a biografia de
Trotsky. Estaline soube manter o fundador do Exército Vermelho afastado do funeral de Lenine)

O perigo de desintegração entre as massas armadas opõe-se ao perigo de se dissociar de si
próprio e das armas das massas.

***
Eis citações da escrita de Trotsky: "Em Defesa do Partido" (Defesa do Partido
como cena da guerra civil por facções entre as quais ele era partidário! - Cuidar
de si) 1 de Dezembro de 1906.
Trotsky construiu grandes frases, "antíteses", para as quais não conduziu à força uma
cunha volumosa, mas sim habilmente criou e lançou fendas invisíveis finas que surgem das
forças conflituosas do partido quando a sua pressão sobre o outro é forçada nos pontos
mais fracos - e que depois já não podem ser conduzidas numa direção, dividindo-se sem se
desfazerem (o que provocaria a formação de um novo partido a partir da divisão provocada,
em que o acesso teria de recomeçar do zero e tudo teria sido em vão, por assim dizer, ou
seja, manter o organismo, mas controlar o seu desenvolvimento através de uma influência
contraproducente - [Este é também o truque de Mao!], por assim dizer, "por conta própria",
com o objetivo de se estabelecer ali como um parasita e criar espaço de vida para a pequena
burguesia, sugando o néctar do proletariado, que corre no partido do proletariado, como
uma abelha ocupada da pequena burguesia. É por isso que esta abelha trotskista é banhada
com a gratidão da pequena burguesia de esquerda. O próprio Trotsky nos fala desse truque:
"As lacunas que permanecem abertas entre partido e classe são usadas pelos políticos
burgueses para meter o nariz e, se a lacuna for suficientemente grande, também a mão"
(página 243). Trotsky localizou estas lacunas dentro do partido e forneceu aos políticos
burgueses munições numa bandeja de prata. Isto constitui uma grave traição à classe
trabalhadora e ao seu partido!
Economismo-Polítismo(! ); democratismo - centralismo; culto à espontaneidade Jacobinismo: Oportunismo - Anarco-Blanquismo; Exército Vermelho no quadro nacional Exército Vermelho no quadro internacional; Exército Vermelho - sistema de Milícias;
Trabalhadores no Exército Vermelho - Camponeses no Exército Vermelho; a mesma
abordagem no Exército Vermelho como no Partido (facciosismo para criar clivagens, com o
objetivo de dividir, enfraquecer e liquidar; do exterior através do enfraquecimento do
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interior; combinado com o método do interior com o propósito de enfraquecer do exterior,
sempre numa proporção em que é mais fácil e mais profundo capitular - sem capitular =
levar o conteúdo à morte mantendo a forma; preservando a face revolucionária! ). Esta tática
só é bem sucedida na medida em que se consegue penetrar no material do marxismoleninismo e das suas organizações, fundindo-se com ele até certo ponto, de facto por ser
"mais" do que 100% bolchevique - e isso foi Trotsky - um traidor disfarçado de comunista
exagerado!! Tipicamente mesquinho-burguês em palavras, mas acobardando-se em atos e,
no fundo, fodendo na frente e atacando e combatendo aqueles, Estaline, que depois
laboriosamente puxam de novo a carroça do proletariado para fora da lama, como o "inimigo
do proletariado e do seu partido". Mas quanto mais forte a ditadura do proletariado se
tornava, mais difícil era para a pequena burguesia mudar alguma coisa a seu respeito. Só na
situação das forças da burguesia e do proletariado neutralizadas até certo ponto é que uma
posição pequeno-burguesa pode ser operada com sucesso como um malabarista líder; em
qualquer outra situação não pode. Naquele momento, só era possível à pequena burguesia
assegurar o enfraquecimento dos mais fortes nas fileiras dos mais fortes e fortalecer os
mais fracos das duas classes em conflito na clandestinidade, de modo a não ser expulsa do
partido mais forte por traição, pois ao fazê-lo a pequena burguesia privar-se-ia novamente
das suas possibilidades da guerra civil das facções. Trotsky não queria uma soma aritmética
de bolcheviques e mencheviques no partido (uma vez que podiam desenvolver-se livremente
uns contra os outros e os bolcheviques podiam derrotar os mencheviques, o que Trotsky
queria evitar), "mas sim um todo vivo de crescimento orgânico" (para criar uma fortaleza
contra os bolcheviques), porque teriam de lutar não contra os Mensheviques mas contra o
"todo orgânico", o que é muito mais difícil, porque se poderia marcar os camaradas
revolucionários como sectaristas e inimigos da "unidade". O mesmo se aplica a Hari Kumar
[Aliança Canadá] com a sua frente unida do Movimento Mundial Marxista-Leninista, que
pretende fundir num todo orgânico revolucionários e revisionistas CONTRA os
revolucionários, usando o mesmo método de Trotsky.

Trotsky compara a guerra civil das facções do partido com a luta partidária:
Trotsky, como autoridade superior às facções bolcheviques e mencheviques, sentiu-se
obrigado a "analisar os slogans (...) emitidos por uma ou outra fação". (...) Por menor que
seja o grau de desacordo, podemos sempre estender as suas linhas ao infinito e dizer ao
nosso adversário: "Olha, desviaste-te da direção da política social-democrata; se
continuares por este caminho, chegarás inevitavelmente ao blanquismo ou oportunismo, ao
anarquismo ou liberalismo, etc., etc. Esta operação teórica não só será metodologicamente
correta, como também útil na prática. Eleva a luta partidária com passos errados para a
categoria de luta em princípio com métodos errados; desta forma, facilita a vitória. Desta
forma pode ser demonstrado como, por exemplo, a luta unilateral [!!!] pela formação e
preservação de uma organização centralizada [que blanquismo!! - nota do autor], uma luta
que ignora toda uma série de necessidades profundas do movimento [necessidades
pequeno-burguesas!], no seu desenvolvimento lógico [o bolchevismo leva ao que é suposto
ser oportunismo quando se baseia unilateralmente no princípio do centralismo e ignora
blanquisticamente as necessidades da pequena burguesia - nota do autor], leva à introdução
de métodos blanquistas no partido do proletariado, ou como a preocupação unilateral de
manter a unidade da revolução "nacional" força o desprezo pelo mecanismo de classe
interno desta revolução [ou seja, quando o proletariado não quer bater os dedos da
burguesia, quando a burguesia quer chegar ao colarinho da pequena burguesia - nota do
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autor] e conduz as nossas táticas no caminho do oportunismo e do liberalismo. (...) Se
cometermos algum erro, levantar desvios ou preconceitos ao nível dos princípios [para não
iniciar uma luta de princípios - nota do autor], para fazer deste princípio a base da tática na
sua totalidade [portanto, por amor de Deus, não uma tática global de princípios! - Nota do
Autor] e libertou esta tática da influência das ideias marxistas” [existem ideias diferentes do
marxismo? Será uma ideia em si mesma blanquismo ou será a ideia essencial do marxismo
que é o produto de uma guerra civil de ideias travada pelas facções do partido? Se a ideia é
blanquista ou oportunista; ou seja, o bolchevismo "unilateral" como causa do Blanquismo e
do oportunismo - como quiserem, camaradas, cometam os erros que quiserem, mas não os
critiquem por princípio, porque com táticas de princípio entrarão nas urtigas e abrirão a
porta ao blanquismo ou oportunismo - nota do autor].
O fio vermelho da revolução socialista na luta de contradições, semelhante a Mao: numa
palavra: a formação do partido dos trabalhadores não se dá com base em conclusões tiradas
segundo o plano das premissas teóricas do programa (ou seja, o programa militar de Lenine
- para o caixote do lixo com ele!!), ESPECIALMENTE (aqui também a absolutização da
contradição!) no caminho da "guerra civil" das facções (interessante: guerra civil das
facções como linha ideológica, política e prática de Trotsky!!)
Batalha de duas linhas para controle de um monolitismo demasiado forte - que é novamente
pintado na parede como incrustação e petrificação como o diabo: Se a ditadura do
proletariado criar ou mesmo apagar uma pequena burguesia excessivamente fraca, isso
seria um dano para o próprio proletariado; Trotsky quis salvar o proletariado deste "perigo"
(na realidade, a pequena burguesia) e, logicamente, recorreu à burguesia mais forte para
obter ajuda, uma vez que o proletariado (o malvado Estaline) não atendeu aos avisos de
Trotsky - Com Trotsky, a pequena burguesia de esquerda vingou-se do proletariado com
Estaline, com a ajuda da contra-revolução anti-Bolshevique do capital internacional e da sua
vanguarda, o fascismo alemão.
Luta de uma linha bolchevique = fatal para a pequena burguesia, portanto, a ser combatida.
Partido Comunista como campo de luta, para que já ali as ações decididas no exterior
possam ser controladas pela pequena burguesia; o proletariado é abusivamente utilizado na
luta de classes para tirar o carvão do fogo para a pequena burguesia e salvar os seus
traseiros. Se nenhuma fação partidária interna for capaz de absorver a outra, "isto (Trotsky)
prova que nenhuma delas expressa plenamente as necessidades do movimento operário" e
o que não exprime plenamente os interesses do movimento operário não pode ser
plenamente implementado pela classe trabalhadora e a pequena burguesia sai levemente! E
esta é precisamente a linha político-ideológica de Trotsky! A pequena burguesia organizou
com Trotsky no comando, uma luta partidária contra o bolchevismo no seio do Partido
Bolchevique!!!
Trotsky procurou o meio destes dois extremos = centrismo (resolvendo a contradição entre
democracia e centralismo - em vez de centralismo democrático, "centralismo democráticocentralista" como termo para um centrismo que era dirigido tanto contra o democratismo
como contra o centralismo, sendo o marxismo-leninismo condenado não como centralismo
democrático mas como centralismo burocrático; centrismo como oscilando entre
bolchevismo e menchevismo e, portanto, como precursor do oportunismo. Para explicar que
em TODAS as correntes a contracorrente era favorecida, da qual Trotsky acreditava poder
transformar a contracorrente na corrente principal e tornar a corrente principal como a
contracorrente, como fez Mao, deixar florescer mil flores para que nem a burguesia nem o
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proletariado possam vencer, mas permanecer sempre em equilíbrio. Só assim é possível a
pequena burguesia afirmar-se e não perecer, neutralizando os marxistas-leninistas e
revisionistas para reforçar o pequeno revolucionismo burguês. A partir daí também se pode
deduzir o papel das ideias trotskistas sobre o Exército Vermelho. Deveria ser um
instrumento militar da pequena burguesia revoltada a afirmar-se tanto contra o poder da
burguesia como contra o poder do proletariado. No Exército Vermelho, os elementos
burgueses e proletários deviam ser neutralizados e, em caso de desequilíbrio, deviam ser
postos uns contra os outros de forma a aproximá-los do equilíbrio. A existência da pequena
burguesia apenas através do equilíbrio de poder entre a burguesia e o proletariado, porque
ambos destroem e desgastam a pequena burguesia. Foi assim que Mao trabalhou com o seu
Exército Vermelho (a influência do trotskismo do Comintern? Ver as revelações de Enver em
“Refleções sobre a China II”). Pode também ser transferido para a teoria militar da pequena
burguesia: demarcação/crítica de/para ambos, revolucionismo, bakunismo, etc., e
oportunismo de direita, não do ponto de vista militar do proletariado, mas do ponto de vista
dos pequenos burgueses.

Apêndice
[último capítulo]
Material não editado e anexado
Coleta de material
Armamento, equipamento militar, tecnologia militar, tecnologia de
armas, aquisição de armas
"Com a invenção de um novo instrumento de guerra, a arma de fogo, toda a organização
interna do exército mudou necessariamente, as condições alteradas dentro das quais os
indivíduos podem formar um exército e agir como um exército, a relação dos diferentes
exércitos entre si também mudou" (MEW, Volume 6, páginas 407-408).
É uma experiência histórica, que se confirma especialmente no presente, que a organização
de todo o tipo de armas ficou muito aquém da modernização técnica e, consequentemente,
são mais pesadas e menos manobráveis do que os exércitos revolucionários, que, por outro
lado, ficam muito aquém do potencial técnico dos exércitos imperialistas.
Apesar de todo o equipamento técnico, o soldado é a força decisiva que decide a vitória.
É importante não só ganhar contra o inimigo na frente, mas também, heroicamente,
providenciar fornecimentos, transportes, aquisição dos materiais necessários, reparações,
constituição de reservas, etc., e garantir a sua segurança militar. Isto pode ser decisivo para
a guerra.
Primeiro o slogan: "Tudo para a frente"; depois o slogan: "Tudo para a remoção dos
destroços de guerra e reconstrução económica!”
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"A principal questão no restabelecimento da economia nacional é a questão do combustível.
Todas as guerras imperialistas têm sido travadas em busca de combustível. Todos os
truques do Entente tinham por objetivo roubar-nos combustível" (Estaline, Volume 4, página
263).

Formação e educação militar, ideológica e política
("luz vermelha" [oficiais políticos], capitulação, deserção), militarização,
disciplina "de ferro".
O ser humano é sempre o factor decisivo que decide o resultado da luta, independentemente
do desenvolvimento das armas. Este é um princípio fundamental para toda a construção
militar das unidades de combate internacionalistas. Daí se deduz que trabalhar com as
pessoas, a sua educação e siderurgia, elevar a sua consciência internacionalista para servir
os povos, o Comintern (EH) fielmente, é uma tarefa constante dos partidos bolcheviques, do
Comintern (EH), de todos os comunistas e quadros do grande exército mundial.
"Em cada guerra, a vitória depende, em último recurso, do espírito de luta das massas que
derramam o seu sangue no campo de batalha. A convicção de que a guerra é justa e a
perceção da necessidade de sacrificar a vida pelo bem dos nossos irmãos, elevam o espírito
de luta dos soldados e levam-nos a superar dificuldades sem precedentes" (Lenine, Volume
31, página 125).
"Quanto mais trabalhadores forem treinados em armas, melhor" (Friedrich Engels: The
Prussian Military Question and the German Workers' Party: Marx, Engels, Lenin, Stalin;Zur
deutschen Geschichte, página 827, Berlim 1954).
A disciplina militar é a forma mais elevada de disciplina partidária.
No espírito de Lenine, "devemos criar tal força, tal disciplina, uma disciplina radical, uma
disciplina soviética, uma disciplina proletária, que não só esmaga fisicamente os contrarevolucionários da burguesia, mas os capta por completo, os subordina e os obriga a moverse nas nossas órbitas, a servir a nossa causa. (...) O que é necessário aqui, além da violência
e depois da violência ter vencido, é necessária a organização, a disciplina e o peso moral do
proletariado vitorioso (...)" (Lenine, Volume 29, páginas 56 e 57).
Estaline salientou, "... que não se pode derrotar o inimigo sem ter aprendido a odiá-lo com
toda a alma" (Estaline, "Sobre a Grande Guerra Patriótica" da União Soviética - SWA-VerlagBerlin, 1945, página 43).
Quando o soldado fala de ódio, não se deve ignorar o caráter do seu ódio. Uma coisa é o
ódio que nasce dos estreitos interesses egoístas de classe e dos predadores imperialistas,
ou seja, o mercenário que incita contra o comunista e revolucionário e as massas populares
revolucionárias, que mata sem consciência para servir o lucro do capitalismo. Algo muito
diferente é o ódio do soldado proletário pelos exploradores e opressores, pelos inimigos do
comunismo. Isto é um ódio em nome de todos aqueles que deram o seu sangue na luta pela
libertação. Este ódio é uma importante força motriz do heroísmo revolucionário e serve não
só ao proletariado mundial, mas também a toda a humanidade. É um ódio profundamente
humanista que pressupõe o amor pela classe trabalhadora e pelos trabalhadores.
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Patriotismo socialista e internacionalismo proletário = fonte e força da invencibilidade da
estrutura socialista-militar e do treino e educação dos soldados.
Mesmo que o proletariado mundial permaneça sem pão, permanecerá fiel aos seus
princípios de internacionalismo proletário até à morte, nunca os ferirá e nunca os trairá. A
adesão ao internacionalismo proletário proíbe o proletariado mundial de prosseguir políticas
pragmáticas, oportunistas e cíclicas, tal como foi e é prosseguido pelos revisionistas.
Mesmo na maior crise mundial, o proletariado mundial não correrá atrás do celeiro dos
capitalistas e não venderá os seus interesses ao maior licitador, nem abertamente nem
através da diplomacia secreta. A unificação dos proletários de todos os países só será
possível de uma forma honesta e proletária. Eles estão prontos e dispostos a ajudarem-se
mutuamente para se livrarem de toda a sujidade revisionista da burguesia mundial. Nem a
cenoura nem o pau podem deter os proletários de todo o mundo da revolução mundial. O
proletariado mundial atuará com fileiras fechadas na sua grande e difícil luta pela revolução
mundial. No entanto, a unidade das suas fileiras só pode ser alcançada se o ensino marxistaleninista for fielmente seguido e aplicado. A Internacional Comunista / Marxista-Leninista irá
por este caminho. Não pôs nada mais do que o marxismo-leninismo acima de si mesmo e
não vai fazer mais nada. Tal como o Comintern no passado ajudou solidariamente os
partidos comunistas a ajudar os proletários de todos os países na sua luta pela libertação,
apoiou o estabelecimento da ditadura do proletariado e a construção do socialismo, hoje os
partidos marxistas-leninistas também apoiarão a luta da Internacional Comunista / MarxistaLeninista pela revolução mundial, pelo comunismo mundial.
O que carateriza o soldado revolucionário? Pavlenko: "O simples soldado soviético” (Novo
Mundo N. 4/1948 Página 20ff., alemão)
O principal meio de educação militar é o trabalho ideológico; ML = base da educação dos
soldados vermelhos
A nossa ideologia comunista, a doutrina do marxismo-leninismo, é uma poderosa arma de
revoltas e guerras revolucionárias; soldados ideologicamente convencidos, que possuem
qualidades morais e militares insuperáveis, resistem a qualquer teste de guerra e
conseguem a vitória sobre o inimigo de classe.
Prontidão para a batalha: "manter sempre a pólvora seca"!
Programa KPD: o conhecimento militar e a sua divulgação junto das massas
Propagação da tradição de combate
Enver Hoxha, Discurso por ocasião do 35º aniversário da fundação do Exército Popular
Albanês; Albânia Hoje, Nº 4 /1978):
"Estamos a ser treinados militarmente para defender a pátria, para defender a liberdade e a
independência, as vitórias do socialismo, para defender o nosso partido". Este é o objetivo
mais alto do nosso exército. Estes inimigos não são hipotéticos, estão vivos, estão de pé,
são agressores. Eles podem atacar-nos com armas, podem organizar divergências contra
nós, podem tentar fazer-nos apodrecer a partir de dentro. Depois, somos confrontados com
a tarefa de lhes resistir, tanto no caso de um ataque armado como no caso de tentativas de
divergência e decomposição a partir do interior. Mas como podemos resistir a isso?
Resistiremos com os meios que enumerei, seremos politicamente educados,
ideologicamente educados e igualmente fortes, sempre de pé e alerta.”
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"História do Partido do Trabalho da Albânia", Volume II:
"No contexto da consolidação da ditadura do proletariado, o (6º) Congresso do Partido
abordou também a grande questão da defesa da Pátria.”
No que respeita à defesa, a ideia marxista-leninista de armamento, prontidão e treino militar
de todo o povo foi mais desenvolvida. Guiado pela missão de Lenine de tornar "cada
cidadão um soldado e cada soldado um cidadão", o Congresso do Partido deu a diretiva de
que todos os trabalhadores devem trabalhar, aprender e treinar para a defesa ao mesmo
tempo. Isto significou a implementação das instruções que o camarada Enver Hoxha tinha
dado ao Ministério da Defesa Popular em 1970 para a transição para o sistema de escolas
militares gratuitas. (...).
Fenômenos como arrogância, vaidade, megalomania, distância aos soldados, sublinhou o
Congresso do Partido, são estranhas ao Exército do Povo. Esta foi uma crítica aos oficiais
cujo comportamento mostrou tais fenómenos que eram contrários à linha do partido e ao
carácter revolucionário do exército.
“A formação militar do exército e do povo no seu conjunto visava preparar as pessoas para
a guerra popular, com base nas teses do Conselho de Defesa sobre a arte da guerra
popular.” (pp. 122-123).
Karl Marx mencionou "a grande confusão de nacionalidades" como "um mal grave (...) Isto
traz naturalmente uma grande confusão, dificuldades de compreensão mesmo entre oficial e
soldado" (MEW, Volume 11, página 436). Atualmente, o inglês não é um problema para a
maioria dos soldados e, portanto, a comunicação não é tão difícil como nos tempos
descritos por Marx. Sabe-se também, com base na guerra civil espanhola, que as várias
unidades de voluntariado estavam parcialmente divididas em unidades de nacionalidade
onde se falava a língua materna e havia intérpretes disponíveis. Também os exércitos
imperialistas sob o comando supremo americano são recrutados a partir de destacamentos
de diferentes nacionalidades, onde a língua materna é utilizada para a comunicação e o
inglês é comunicado com o comando supremo.

Estratégias e táticas militares
(plano militar, preparação da revolta, realização da revolução socialista)
Enver: Imperialismo e Revolução: Questões Importantes de Estratégia e Tática
Revolucionária, a partir da página 256
Programa Militar de Lenine
O plano militar é apenas o início do trabalho militar. É importante que as organizações
militares revolucionárias sejam disciplinadas, altamente qualificadas e experientes e atuem
como combatentes para a implementação dos planos.
"Nenhuma defesa é mais eficaz do que a ativa, a ofensiva" (Engels, MEW, Volume 13, página
265). Não se deve esperar que o inimigo ataque numa posição que permita ao inimigo
empurrar-se para essa posição e separar e dividir as suas próprias tropas de tal forma que a
sua unificação se torne impossível.
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Não devemos hesitar em deixar ao inimigo a iniciativa, por exemplo, de nos cercar, cercar e
finalmente nos estrangular. Ponto de viragem
Tem de estar vigilante quando se utilizam as suas reservas para apoio. O inimigo pode
esperar, intercetá-las e destruí-las, porque sabe que, numa situação desesperada, só pode
haver perigo se as unidades avançarem.
----------------------------------A questão do golpe de estado (?)/ Marx: guerras de gabinetes (?)
Golpe de Estado é um meio de contra-revolução, Sachregister MEW, página 831!, edição alemã
E índice de assunto em Lenin Works, página 623.
Lênin, Vol. 22, página 363, edição alemã
Karl Marx, MEW, Volume 33, página 164: "Mas, seja qual for o fim da guerra, treinou o proletariado
francês em armas, e essa é a melhor garantia do futuro" (Carta a Ludwig Kugelmann, 13 de Dezembro
de 1870).
Guerra de libertação e guerra imperialista, no ponto de vista revisionista: apoiar a luta de libertação
anti-imperialista por palavras, mas criticá-la e difamá-la como "pró-imperialista", "sectária", etc.
Artigo, de Wolfang Eggers, sobre a criação do exército soviético alemão.
O ensino marxista-leninista da via Guerra e Paz e o Slogan do bolchevismo mundial: "Transforme as
armas, em armas nacionais e depois transforme-as em armas internacionalistas!"???

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

A doutrina marxista-leninista
na Guerra e Paz e o slogan do bolchevismo mundial:
"Transforme as armas internacionais e transforme-as em armas
internacionalistas!"
Se os soldados se recusarem a marchar contra a revolução operária, podem ser criadas
condições para o militarismo entrar em colapso sem (?) uso de força!
Guerras imperialistas, guerras civis do proletariado contra a burguesia, revoltas e guerras
nacional-coloniais, guerras dos Estados proletários contra o cerco imperialista, guerras para
reconquistar o socialismo, o entrelaçamento de todas estas guerras - este é o principal
conteúdo de todo o período da revolução proletária mundial, que começou com a Revolução
de Outubro.
As atuais guerras no mundo, a expansão destas guerras das grandes potências imperialistas
com os imperialistas americanos à cabeça provam que são cada vez menos capazes de
concretizar e expandir os seus interesses predatórios apenas por meios económicos,
ideológicos e diplomáticos, que as contradições imperialistas se tornaram cada vez mais
acentuadas no decurso da crise mundial, que não podem ser resolvidas por acordos e
"reformas" internacionais, que são desrespeitadas e quebradas.
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Já Lenine descreveu a guerra imperialista como uma crise extremamente profunda do
imperialismo mundial e apontou para a aceleração do desenvolvimento revolucionário
mundial, para a afiação das contradições, para a sua revelação e para o colapso de tudo o
que está podre, etc., que foi posto em marcha por ela. Estas são as caraterísticas
progressistas e vantajosas inerentes a TODAS as crises e é por isso que nós, marxistasleninistas, aproveitamos esta evolução para a nossa causa revolucionária mundial. Com a
independência das ações do proletariado mundial, desenvolve-se a sua guerra
internacionalista contra a guerra imperialista.
"Os marxistas nunca esqueceram", disse Lenine, "que a violência será inevitavelmente
concomitante ao colapso do capitalismo em toda a sua extensão e à emergência da
sociedade socialista". E esta violência irá cobrir uma época da história mundial, toda uma
era de guerras diferentes - as guerras imperialistas, as guerras civis internas, o
entrelaçamento destas e destas guerras, as guerras nacionais, as guerras de libertação das
nacionalidades, que serão espezinhadas pelos imperialistas, pelos diferentes agrupamentos
dos Estados imperialistas, que entrarão inevitavelmente na época dos grandes trusts e
sindicatos estatais-capitalistas e militares desta ou daquela aliança. Este é um período de
colapso violento, de decisões militares violentas de caráter maciço, um período de crise. Já
começou, podemos ver isso muito claramente; isto é apenas o começo" (Lenine, Complete
Works, Volume 22, página 350, Russo).
"Enquanto as guerras nacionais dos séculos XVIII e XIX marcaram o início do capitalismo, as
guerras imperialistas apontam para o seu fim. (...) A luta é sobre a divisão das restantes
peças. Esta é a última tarefa histórica do capitalismo. (...) Não se pode fazer a transição do
capitalismo para o socialismo sem ir além do quadro nacional, tal como a transição do
feudalismo para o capitalismo não era possível sem ideias nacionais" (Lenine, Volume 36,
páginas 278, 279 e 282, artigo sobre "O Proletariado e a Guerra", edição alemã).
----------------------------------O que é que Lenine quer dizer com "explodir" o quadro nacional? Nessa altura, ele tinha
certamente em mente a explosão do quadro nacional-burguês. Mas que lições aprendemos
com o quadro nacional dos Estados socialistas, que não conseguiu transformar-se num
quadro internacional e, portanto, (?) fracassou?! Mas isto (?) significa que o socialismo
mundial só pode ser alcançado se o quadro nacional do país socialista for transformado no
quadro de um campo socialista, que por sua vez se transforma no quadro internacional do
socialismo. Somente com a concretização do quadro socialista internacional, o quadro
nacional socialista será defensável (?????? ousado e pensará novamente com cuidado para
não se tornar trotskista!!!!).
----------------------------------Estaline: "A interferência estrangeira e a política de ocupação dos imperialistas 'externos'
apenas agravam a crise revolucionária, atraem novos povos para a luta e expandem o
cenário de confrontos revolucionários com o imperialismo" (Estaline, Volume 4, "O
significado mundial da revolução de Outubro", página 144, edição alemã).
O imperialismo periclitante agarra-se ao último recurso, a ONU, e tenta salvar a situação
unindo os ladrões de todos os países sob a liderança do imperialismo americano numa
aliança unificada. Mas os seus esforços serão em vão, porque as condições e o tempo atuais
estão a trabalhar contra ele, estão a trabalhar para o regresso do socialismo. As ondas da
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revolução socialista mundial crescerão inexoravelmente e arderão até às fortalezas do
imperialismo. O seu rugido ecoa nos países dos povos oprimidos, especialmente no
Próximo e Médio Oriente. O solo começa a arder sob os pés do imperialismo. O imperialismo
mundial está condenado à inevitável derrocada.
"O inimigo está a decompor-se por dentro e em nenhuma circunstância o inimigo externo
poderá durar muito" (Lenine, Volume 29, página 71).
"Foi o próprio exército que (...) transformou o 'movimento' numa insurreição" (Engels, MEW,
Volume 7, página 133).
Até termos derrubado de uma vez por todas o capitalismo mundial, não iremos sucumbir
pagando o tributo da perda temporária do socialismo na União Soviética e na Albânia. Os
valiosos frutos do socialismo foram desviados pelos imperialistas sociais e imperialistas,
mas a riqueza socialista criada pelo proletariado foi consumida ou passada para as mãos de
outros bandidos imperialistas. O ladrão vitorioso leva os despojos do ladrão derrotado.
Assim será para todos os ladrões imperialistas que se encontram na sua crise mais
profunda da história mundial com as suas dívidas. Durante este tempo, vamos construir o
nosso Exército Vermelho internacional e conduzir o movimento proletário mundial à vitória.
Com a crise e a decomposição do imperialismo mundial, os seus exércitos imperialistas
também estão em crise, estão a decompor-se ao mesmo tempo.
Intervenção Aberta e Intervenção Coberta
Tal como o domínio burguês em tempos de crise tem de abandonar o parlamentarismo como
cobertura democrática e substituí-lo pela ditadura fascista aberta, também o imperialismo é
obrigado a abandonar a sua intervenção encoberta, os seus truques diplomáticos, na crise e
a substituí-los por intervenções não dissimuladas. Contudo, a política de intervenções
abertas gera a indignação dos trabalhadores dos países imperialistas e agita a resistência
dos povos revolucionários contra as forças de ocupação, desintegrando os seus exércitos.
----------------------------------Lenine: Apelo aos soldados de todos os países em guerra (Pravda n.º 37 de Maio de 1917)
Lenine: Socialismo e Guerra (Julho-Agosto de 1915)
Sob a Bandeira do Leninismo, 1934, página 273
----------------------------------A nossa luta militar internacionalista deve visar o enfraquecimento dos imperialistas e das
suas alianças, fomentando a escalada e as contradições entre e dentro dos seus Estados,
especialmente as suas alianças militares na sua chamada "guerra contra o terrorismo",
enfraquecendo os seus laços com os aliados e lutando para enfraquecer a sua influência
nos países e povos não vinculados por pactos militares. Temos de levar estes países à
revolta contra os imperialistas, para que se tornem um sério obstáculo às suas agressões,
ou pelo menos neutralizá-los. Por conseguinte, paralelamente às nossas ações militares
contra os imperialistas no nosso país, temos também de desenvolver atividades militares na
arena internacional, por exemplo, contra as bases militares imperialistas a partir das quais
eles iniciam as suas intervenções, especialmente onde os elos imperialistas da cadeia são
mais fracos. Temos de impedir que os imperialistas explorem, oprimam e travem guerras
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predatórias sem perturbações e em paz em todo o mundo. Temos de dar uma ajuda
revolucionária e internacionalista às forças revolucionárias do mundo. Temos de atacar os
imperialistas, temos de os enviar para o diabo, eles não estão dispostos a puxar-lhes a
cauda. E atacar e sabotar os imperialistas onde quer que possamos e com todos os meios.
Estas tarefas militares devem basear-se em análises marxistas-leninistas sólidas e não
devem cair no aventureirismo ou na capitulação.
Observamos, hoje, o mundo na sua mais grave crise capitalista e, por conseguinte,
imediatamente numa fase de amadurecimento da revolução mundial. O que significa isto
para nós, marxistas-leninistas? Isso significa não só que temos de aperfeiçoar as nossas
armas revolucionárias, mas também que temos de as utilizar, que temos não só de nos
preparar para a liderança da revolução mundial, mas que temos de as pôr efetivamente em
prática. Isto deve basear-se em fundamentos teóricos firmes, pelo que esta fundação deve
ser criada de antemão, isto não pode ser feito "de lado", ou seja, apenas durante a luta. Do
que precisamos não é apenas de uma linha geral, mas também de uma estratégia e de
táticas concretas em todas as áreas da luta de classes revolucionária mundial, incluindo o
campo militar.
Já se acreditou muitas vezes na omnipotência dos imperialistas mundiais, mas não só uma
vez se teve de convencer que os imperialistas são ainda mais impotentes do que os
trabalhadores e os camponeses de um país fraco, se souberem unir as suas forças e resistir
aos capitalistas.
Não para atacar e boicotar a guerra imperialista, mas para criar uma equipa de combate
ilegal do Comintern ML, para organizar a formação de células revolucionárias nos exércitos,
a sua preparação para a revolução mundial.
Lenin, volume 31, página 323: "Para nós, as fronteiras não são tão importantes, mesmo que
percamos as fronteiras no sentido de uma pequena superfície terrestre. Mais importante
para nós do que um pequeno pedaço de terra é preservar a vida de dez mil trabalhadores e
agricultores e garantir a possibilidade de uma construção pacífica"
Engels escreveu: "Entre uma França socialista e uma Alemanha socialista não pode surgir
nenhuma questão Alsacia-Lorena, o caso é resolvido num instante" (Engels, MEW, Volume
22, página 253).
"Nenhum socialista, de qualquer nacionalidade, pode desejar o triunfo bélico [de qualquer
governo burguês ou aliança burguesa - nota do autor]. E, por conseguinte, os socialistas de
todos os países são a favor da paz. Mas se a guerra vier, apenas uma coisa é certa: esta
guerra (...) deve ou trazer a vitória imediata do socialismo ou inverter a velha ordem das
coisas da cabeça aos pés, deixando para trás um tal amontoado de escombros que a velha
sociedade capitalista se tornaria mais impossível do que nunca, e que a revolução social,
enquanto (...) adiada (...), teria então de vencer, depois de todos os progressos mais rápidos
e completos" (Engels, MEW, Volume 22, página 256).
Qual é a característica da ditadura mundial da burguesia imperialista de hoje? Em primeiro
lugar, que tal ditadura é o domínio mundial de uma minoria beligerante e exploradora sobre a
maioria explorada de toda a população mundial. Em segundo lugar, que a ditadura mundial
da burguesia imperialista é uma ditadura secreta e velada, que se esconde nos bastidores,
nos bastidores de organizações internacionais como a ONU, etc., e é suposto induzir em
erro as massas.
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E, finalmente, que a ditadura mundial da burguesia imperialista é uma ditadura baseada no
uso da violência e do terror contra as massas em todo o mundo. Engano do "mundo
civilizado e democrático", ajudado pela violência - esta é a essência da ditadura mundial da
burguesia imperialista.
"Por toda a parte, em todos os Estados em guerra, a política de ofensiva na atmosfera da
guerra imperialista trouxe a necessidade de abolir as liberdades, de impor o estado de
guerra, de introduzir uma "disciplina de ferro", porque onde há um máximo de liberdade, é
impensável conduzir impunemente as massas ao massacre instigado pelos ladrões
internacionais" (Estaline, volume 3, página 331). Sem métodos fascistas mundiais, os
imperialistas de hoje não podem travar as suas guerras de roubo em parte algumas, porque
os povos oferecem resistência armada, fazem revolução, que tenta acabar com a contrarevolução internacional. Ao apoiar solidariamente as revoluções dos povos, protegemos
também a revolução mundial contra a contra-revolução internacional.
"Cada uma das duas coligações capitalistas, que se tinham confrontado durante a guerra,
contam vencer o inimigo e alcançar o domínio mundial" (Estaline)
Ernst Aust: "Para a Pátria? – Luta pela Paz”
A demagogia política gosta geralmente de trabalhar com definições erradas. Muitas vezes
também evitam deliberadamente a definição precisa de termos militares. Assim, os
imperialistas falam frequentemente de agressão, mas evitam a definição do termo. Assim,
ofereceram uma resistência feroz nas reuniões da ONU, por razões óbvias, da definição de
agressão.

Militarismo
Na historiografia burguesa e em vários dicionários burgueses, o militarismo é descartado
como uma espécie de predominância e sobrestimação do sentimento militar e uma forte
influência militar na política. Fala-se também de decisões unilaterais de questões políticas
tomadas por militares em vez de considerações de política estatal e também da
predominância de caraterísticas militares na atitude política de base de um Estado ou
estadista.
Com este tipo de definição trivializante, o termo militarismo é roubado das suas verdadeiras
raízes políticas de classe e da sua base socioeconómica, que é hoje o imperialismo mundial.
Podemos e devemos falar hoje de militarismo mundial, de militarismo mundial apodrecido,
parasitário e moribundo, o que nada mais significa para o proletariado mundial liderar uma
luta de classes antimilitares organizada internacionalmente.
Como é que Lenine definiu o militarismo?
"O militarismo moderno é um resultado do capitalismo. Nas suas duas formas, é uma
"manifestação vital" do capitalismo: como potência militar utilizada pelos Estados
capitalistas nos seus confrontos externos ("militarismo para fora"...) e como arma nas mãos
das classes dirigentes para suprimir todos os movimentos (económicos e políticos) do
proletariado ("militarismo para dentro")" [Lenine].
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Karl Liebknecht descreveu o militarismo como a soma e o extrato de "todas as tendências
de perturbação da paz do capitalismo".
"Hoje a burguesia imperialista - e outras - militariza não só todo o povo, mas também a
juventude. Amanhã, para meu bem, vai militarizar as mulheres. Nós respondemos: Quanto
melhor! Só que cada vez mais rápido - quanto mais rápido, mais próxima a revolta armada
contra o capitalismo" (Lenine, Werke Band 23, página 77).

Antimilitarismo
Tarefas propagandísticas do partido dentro do exército contra-revolucionário
"No momento em que o soldado volta a si e começa a compreender que será caçado até à
morte ou ferido a tiro apenas por causa dos interesses da burguesia, a decomposição deve
necessariamente espalhar-se entre as massas" (Lenine, Vol. 28, página 69, edição alemã).
Os oportunistas não aprovam a insurreição armada e condenam-na como uma forma
especial de militarismo e guerra.
Lenin ensinou "que o militarismo nunca e em nenhuma circunstância pode ser superado e
abolido de outra forma a não ser pela luta vitoriosa de uma parte do exército popular contra
a outra parte". Não basta amaldiçoar, amaldiçoar, 'rejeitar' o militarismo, provar sua
nocividade criticando os argumentos, é estúpido recusar o serviço pacificamente - é
necessário manter acordada a consciência revolucionária do proletariado, não só em geral,
mas também preparar seus melhores elementos em termos concretos para liderar o exército
revolucionário no momento da mais alta fermentação do povo" (Lenin, Werke, Volume 23,
página 254).

A guerra e a propaganda antiguerra
como táticas bolcheviques
Enver Hoxha, Imperialismo e Revolução, página 275:
“A II Internacional negou a luta de classes e sua necessária transição para a guerra civil,
pregou a reconciliação de classes sob a bandeira do patriotismo e da defesa patriótica do
chauvinismo burguês e ignorou o manifesto do Partido Comunista de que os trabalhadores
não têm pátria, "limitando-se a um ponto de vista burguês-sentimental na luta contra o
militarismo, em vez de reconhecer que os proletários de todos os países devem travar uma
guerra revolucionária contra a burguesia de todos os países" (Lenine, Volume 36, página
268, "Teses de Guerra", Eng. edição). Todo o antimilitarismo burguês-revisionista deve ser
combatido pelo antimilitarismo proletário, não só teoricamente, mas também e sobretudo na
prática. O slogan do Comintern (EH) é, em primeiro lugar, a propaganda antimilitarista
integral para a revolução mundial sob as forças contra-revolucionárias e nos teatros de
guerra e, em segundo lugar, o mandamento de não dirigir as armas contra os povos, não
contra os próprios irmãos, não contra os escravos assalariados de outros países, mas sim
para virar as armas, para dirigi-las contra a reação imperialista em todos os países,
especialmente contra o imperialismo norte-americano. É absolutamente necessário
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organizar células e grupos ilegais nos exércitos de todas as nações para tal propaganda em
todas as línguas, especialmente nas unidades multinacionais diretamente no teatro de
guerra, sob o comando do alto comando americano. Só então os marxistas-leninistas
cumprirão o seu dever quando lutarem não só contra o frenesim chauvinista da burguesia
do seu próprio país, mas também simultaneamente contra os comandantes supremos
globalizados de forma transnacional e internacionalista.
Na consciência das palavras de Marx, "os trabalhadores não têm pátria" (MEW, Volume 4,
página 479), o proletariado mundial não deve participar da defesa da ordem capitalista
mundial no âmbito das grandes potências e estados burgueses, mas deve criar o novo
quadro para as repúblicas socialistas, para a república socialista mundial. A chamada
"guerra contra o terrorismo" deve ser transformada no confronto bélico decisivo do
proletariado mundial com a burguesia mundial. O slogan do proletariado mundial
revolucionário é lutar pelos seus próprios interesses e, hoje, esta é a guerra civil
internacional contra o imperialismo mundial, com o imperialismo dos EUA no topo.
“Há tolos que se queixam do militarismo vermelho; são bandidos políticos que parecem
acreditar nesse absurdo e lançam tais acusações para a direita e para a esquerda, usando
suas habilidades de defesa para inventar falsos argumentos e jogar areia nos olhos das
massas. Tanto os mencheviques como os revolucionários sociais gritam: "Olha, em vez de
socialismo eles dão-te um militarismo vermelho! De facto, que crime 'terrível'! Os
imperialistas de todo o mundo afluíram à República Russa para estrangulá-la, e começamos
a construir um exército que, pela primeira vez na história, sabe pelo que está lutando e
fazendo sacrifícios, que está resistindo com sucesso a um inimigo mais forte em número,
aproximando assim a revolução mundial a cada mês de resistência em uma escala sem
precedentes - e isto é condenado como militarismo vermelho! A revolução é submetida aos
testes mais sérios pela ação, na luta, no fogo. Se você está oprimido e explorado, se você
está pensando em sacudir o poder dos exploradores, se você tomou a decisão, até ao fim,
de terminar a causa da sua derrota, então você deve saber que terá que suportar a investida
dos exploradores do mundo inteiro; e se você está pronto para enfrentar essa investida e
fazer novos sacrifícios para sobreviver na luta, então você é um revolucionário; caso
contrário, você será esmagado.” (Lenine, volume 29, páginas 51 e 52).
"Em países 'civilizados' é comum falar de terror e atrocidades cometidas pelos
bolcheviques. (...) Não é claro que apenas os canibais imperialistas, que estão podres até ao
núcleo e perderam todos os vestígios de moralidade, precisam de atos de assassínios
noturnos e roubos contra funcionários políticos indefesos do campo adversário?” (Stalin
volume 4, página 225).
Restauração do capitalismo e da superpotência social imperialista = restauração do exército
contra-revolucionário e a transformação do Exército Popular num exército social imperialista
--------------------------------------------------Abolição do exército permanente
Revolução de Novembro de 1919
---------------------------------------------------

459

Tarefas do Partido contra o Militarismo
Lenine chamou ao "exército permanente" um parasita da sociedade burguesa, um
"organismo parasitário". Ele salientou que o curso dos acontecimentos obriga a revolução a
"concentrar todas as forças de destruição contra o poder estatal, obrigando-o a fazer dela a
sua tarefa não a melhorar a máquina estatal, mas a destruí-la, a aniquilá-la.” ("Estado e
Revolução").
---------------------------------------------------

Tarefas militares do partido no exército burguês: desintegração; "Vire os
rifles!"; exploração do arsenal e material de guerra do inimigo; produção
independente de armas; armazenamento ilegal de armas…
Karl Liebknecht, em seu discurso na Câmara dos Deputados da Prússia, em 16 de março de
1916, clamou diretamente "àqueles que estavam nas trincheiras" para "baixarem as armas e
se voltarem contra o inimigo comum", para o qual foi privado do uso da palavra.
Exploração do arsenal e do material de guerra do inimigo; produção independente de armas,
armazenamento ilegal de armas.
Serviço militar sob o capitalismo/socialismo; Qual é a diferença entre o antimilitarismo (Karl
Liebknecht) e o pacifismo?
O que é o pacifismo social fascista?
(ver artigo do Comintern 1934)

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

Nacionalismo e cosmopolitismo,
duas faces da mesma moeda
No passado, o soldado morreu em nome do nacionalismo, em nome da pátria, hoje em nome
do cosmopolitismo, em nome de todo o mundo civilizado - sempre com o mesmo objetivo: o
lucro dos ricos. Por detrás das armas globalizadas do imperialismo, esconde-se a ideologia
imperialista do cosmopolitismo, a câmara de tortura global e ideológica do presente.
Enquanto nas I e II Guerras Mundiais, as guerras de roubo entre as grandes potências eram
travadas com uma ideologia predominantemente nacionalista, hoje em dia o capital
financeiro internacional trava guerras globalizadas predominantemente em nome do
cosmopolitismo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma chamada "coalizão anti Hitler" entre a União
Soviética e os Aliados na luta comum contra o imperialismo alemão, em que o Exército
Vermelho na Grande Guerra Patriótica defendeu não apenas sua própria pátria, mas também
os interesses do socialismo e da revolução mundial, bem como a luta de libertação antiimperialista dos povos oprimidos e dependentes, enquanto os Aliados procuravam
fortalecer o seu poder hegemónico, tentando enfraquecer mutuamente a Alemanha e a União
Soviética, o que significa basicamente eliminar um rival imperialista com a ajuda do único
país socialista.
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Se isto teria sido bem-sucedido mesmo sem a União Soviética não é a questão aqui, mas o
facto de, antes de mais, as armas americanas estarem equipadas com a ideologia do
cosmopolitismo já na Segunda Guerra Mundial, a fim de defender e alargar a hegemonia
mundial dos EUA. A chamada "Guerra Fria" foi no início uma guerra cosmopolita contra o
socialismo e mais tarde, quando a União Soviética se transformou num país social
imperialista, uma guerra cosmopolita contra a segunda superpotência com a ajuda da ONU,
que se transformou numa arma dos monopólios americanos - assim também na Guerra da
Coreia e em todas as guerras subsequentes, que o imperialismo americano travou até à atual
guerra contra o Iraque. Em todas estas guerras, o cosmopolitismo surgiu como a
camuflagem ideológica mais apropriada para o domínio mundial expansionista dos
monopólios americanos e do capital financeiro internacional.
A ideologia do cosmopolitismo expressa a aspiração da burguesia imperialista à dominação
mundial, à exploração e escravização dos povos, à destruição da sua independência
nacional até à sua aniquilação física. Esta ideologia justifica as guerras de roubo e as
anexações, a escravidão e o massacre dos povos em nome do lucro. A moral canibalista
cosmopolita define a força como a capacidade de forçar a vontade do capital no mundo
inteiro, de ditar aos fracos deste mundo e de forçar concessões.
Onde a última forma de conflito imperialista é a guerra, a luta para defender o capital mundial
torna-se uma luta para defender o seu poder militar mundial. A ideologia do cosmopolitismo
é característica do capitalismo apodrecido e moribundo e serve atualmente como
justificação da chamada "guerra contra o terrorismo", que não visa salvar mas sim destruir a
civilização. "De um libertador de nações, que estava no período de luta com o feudalismo, o
capitalismo da era imperialista tornou-se o maior opressor de nações" (Lenine, "Socialismo
e Guerra", Dietz Verlag Berlin 1952, página 8). Os defensores burgueses da pátria tornaramse traidores cosmopolitas da pátria. Na época do domínio globalizado dos monopólios, a
intensificação das contradições capitalistas leva cada vez mais os bandidos imperialistas e
os seus lacaios ideológicos comprados à ideia de uma campanha mundial de "defesa da
civilização", que nada mais significa do que derrotar militarmente a luta de libertação antiimperialista das classes e povos oprimidos. Lenin já tinha mostrado que os imperialistas em
seus esforços de unificação, que o capital financeiro internacional "coloca a proteção de sua
aliança dos capitalistas de todos os países contra o povo trabalhador acima dos interesses
da pátria, do povo e de tudo mais...". (Lenine, obras, volume 23, página 5).

Hoje, o capital financeiro internacional está travando guerras de roubo globalizadas, as
nações capitalistas têm que se curvar aos ditames dos degoladores ianques em nome de
sua nova ordem mundial globalizada, eles se apropriam extorsivamente de soldados de todo
o mundo e os colocam nos uniformes de seus auxiliares pessoais para sacrificá-los como
soldados mundiais pelo super/estado mundial americano.
Neste caso, o cosmopolitismo aparece como a camuflagem ideológica mais apropriada para
a traição que foi e está a ser cometida pela burguesia dos outros países capitalistas em
nome dos interesses nacionais do imperialismo americano. Assim, o cosmopolitismo
assume duas formas: 1. Nos EUA, está ligado ao chauvinismo reacionário do grande poder
americano ("América primeiro") e 2. Nos outros países capitalistas, assume a atitude
chauvinista da pregação submissa da "unificação" do mundo inteiro sob a liderança do
capital americano para a luta contra os povos oprimidos e dependentes e para a luta comum
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contra o comunismo. Também é necessário recordar os lacaios revisionistas do
cosmopolitismo. Foi Tito quem se rendeu à vontade dos imperialistas americanos por um
punhado de dólares e camuflou a sua agressiva ânsia de poder sobre os países vizinhos da
Jugoslávia com a bandeira do cosmopolitismo.
Nada além do cosmopolitismo americano estava por trás da ideologia titoísta dos chamados
"países não-alinhados". Este exemplo mostra claramente que o nacionalismo burguês e o
cosmopolitismo são dois lados da mesma ideologia de traição à pátria, de traição aos
interesses nacionais fundamentais de cada povo. Assim, a combinação do nacionalismo
burguês com o cosmopolitismo serviu aos revisionistas não só para restaurar o capitalismo,
mas também para aniquilar a consciência socialista dos antigos soldados dos países
socialistas, a fim de matar qualquer pensamento de reconquista do socialismo.
No entanto, se a consciência socialista se revelar tenaz e inextinguível, os revisionistas tudo
farão para impedir a reconquista do socialismo através da reconquista do revisionismo no
poder e para dar ao cosmopolitismo uma face "socialista", a fim de evitar afinal a queda do
imperialismo mundial. Revisionistas e trotskistas sempre agiram juntos como traidores aos
interesses nacionais em seus países, vendendo a independência nacional ao imperialismo
americano. Isto não mudou até hoje.
Já durante a Primeira Guerra Mundial, Lenin provou irrefutavelmente a absoluta
insustentabilidade da afirmação de Kautsky e consortes da Segunda Internacional de que
uma aliança permanente dos imperialistas é possível. Isto é também o que os mendicantes
dos velhos Kautskistas pregam hoje, ignorando o agravamento do desnivelamento da
desintegração dos países capitalistas. O cosmopolitismo não pode resolver as contradições
no campo imperialista. Pelo contrário, com esta ideologia, o enfraquecimento do campo
imperialista se acelera, suas alianças e grupos se desintegram na feroz guerra de
concorrência no mercado mundial, decompõe os cérebros dos soldados e os torna
incapazes de lutar.
O cosmopolitismo não é, portanto, apenas a ideologia das guerras imperialistas de roubo, a
ideologia do desejo de dominação do capital mundial, mas também a ideologia da sua
desintegração e destruição. O soldado hoje deve decidir se vai ceder ao cosmopolitismo ou
servir a luta internacionalista contra o cosmopolitismo.
Ou o soldado globalizado se rende ao capital internacional até a morte ou pega a arma da
revolução proletária mundial e da libertação nacional do jugo imperialista. O soldado
internacionalista respeita a cultura nacional de cada povo como a sua e luta contra o
niilismo nacional, que o cosmopolitismo prega como superpotência imperialista, para que
cada nação se coloque no matadouro como um rebanho de ovelhas. O soldado
internacionalista não luta pela subjugação das nações às potências mundiais, mas pela
libertação das nações do domínio das potências mundiais.
Se um soldado não sabe por quem e contra quem luta, se esqueceu como lutar pela pátria de
todos os povos, bem como pela pátria do seu próprio povo, então irá aos cães como um
cosmopolita sem-abrigo, se não num país estrangeiro, então noutro. Em algum momento,
todos eles conseguem isso se não apontarem suas armas contra o cosmopolitismo. Só
assim o soldado pode hoje defender a autodeterminação das nações e a sua igualdade.
Para enganar o soldado, os cosmopolitas chamam a sua ideologia nacionalista-cosmopolita
de "internacionalismo". Eles estabelecem o sinal de igualdade entre o internacionalismo e o
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cosmopolitismo. Mas a ideologia cosmopolita é o internacionalismo imperialista que é
inconciliável e hostil ao internacionalismo proletário.
O internacionalismo proletário conquistará o internacionalismo imperialista e resolverá a
questão nacional no sentido do socialismo, enquanto o internacionalismo imperialista não
resolverá a questão nacional, mas a enterrará. O verdadeiro internacionalismo é militar,
internacionalismo proletário contra o internacionalismo militarista do capital. Um soldado
internacionalista está pronto para defender incondicionalmente o proletariado mundial sem
flutuações e sem condições, porque o proletariado mundial é o líder do movimento
revolucionário mundial e não se pode defender nem fazer avançar este movimento
revolucionário sem o para defender o proletariado mundial. O soldado proletário e
internacionalista rejeita em absoluto a guerra em defesa do nacionalismo burguês, que é a
justificação ideológica da opressão nacional e social contra-revolucionária e que vai ao
encontro da contra-revolução cosmopolita. As traiçoeiras cliques revisionistas, que tinham
tomado o caminho do nacionalismo burguês e do cosmopolitismo, acabaram no social
fascismo e tornaram-se o instrumento do imperialismo americano, ao qual venderam os
interesses dos povos. É com o cosmopolitismo que os EUA comandam ideologicamente a
contra-revolução internacional contra a revolução proletária mundial. Portanto, o soldado
internacionalista não conseguirá derrotar os imperialistas americanos e seus lacaios sem ter
colocado a sua arma ideológica, o cosmopolitismo, fora de ação.

Tarefas militares do partido no exército burguês: desintegração; "Vire os
rifles!"; exploração do arsenal e material de guerra do inimigo; produção
independente de armas; armazenamento ilegal de armas…

- FIM Direitos autorais 2004
Comintern (EH)
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