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O día 24 de febreiro de 2022 iniciouse a invasión rusa a grande escala 
da Ucraína. Unha vez máis na historia unha pugna de poder entre imperios 
pagarase co sangue dos proletarios e os pobos. Neste momento, como ben 
sabemos, o proletariado revolucionario segue carecendo de capacidade de 
intervención no escenario da gran loita de clases, e non digamos xa na ma-
nifestación xeopolítica deste escenario. Sen embargo, para alcanzar algún 
día esta axencia é fundamental comprender a situación e manter unha pos-
tura clara fronte a todos os interesados en deturpala. En futuras análises 
profundaremos no contexto e na maraña de factores que levaron a esta 
situación, pero valla este posicionamento para sinalar unha serie de puntos 
fundamentais.

Comezando polo xa indicado: presenciamos fundamentalmente unha 
pugna interimperialista onde os pobos só teñen protagonismo como pro-
vedores de carne de canón e padecemento, sendo Ucraína un mero peón 
dunha partida máis ampla. Nada do que sucede hoxe pode desligarse do 
acontecido en 2014 en torno á praza do Maidán. Nada desta historia pode 
entenderse sen referencias a personaxes sinistros como Victoria Nuland 
ou acontecementos non menos sinistros como os, aínda non esclarecidos 
(se ben claros nos seus beneficiarios), tiroteos de febreiro de 2014 nesta 
praza. Estes escuros eventos romperon o acordo de compromiso ao que se 
acababa de chegar entre as diferentes faccións da burguesía ucraína para 
canalizar a crise política e levaron á toma armada do poder e á expulsión 
do campo de xogo político de calquera facción desta burguesía non aliñada 
cunha política exterior e interior anti-rusa. Iso significou romper o status 
quo, tanto interno (campo de xogo, todo o corrupto que se queira, ora para 
as faccións rusófilas, ora para as pro-occidentais) como externo (correlati-
vamente a isto, estatuto neutral do país respecto das grandes potencias), 
que rexera Ucraína desde 1991. A ruptura desta orde, que durara toda unha 
xeración, non pode explicarse sen o respaldo político e financeiro do bloque 
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imperialista euro-atlántico. Desta ruptura inicial do statu quo e das regras 
de xogo sobre o que se sostiña (é dicir, do cambio de réxime en Ucraína) 
provén no inmediato a sucesión de acontecementos que nos levaron ao 
momento actual.

Desde o punto de vista da xeopolítica imperialista de gran potencia hai 
un claro beneficiario desta situación: o imperialismo atlantista con capital 
en Washington. O Pivot to Asia estadounidense para enfrontar o ascenso da 
China poderá facerse cunha Unión Europea (UE) disciplinada por unha nova 
guerra fría contra Rusia. O eixo da política exterior da Unión Europea pasará 
a estar máis en Varsovia que en París. Precisamente, se algo pon de relevo 
esta crise e esta guerra é (máis unha vez) o quimérico da idea dunha UE 
como potencia imperialista autónoma respecto a Washington. A posibilida-
de de que a UE, sen grandes activos estratéxicos implicados no Asia-Pacífico, 
puidese considerar o escenario de crecente rivalidade sino-estadounidense 
como unha oportunidade para avanzar na súa propia autonomía imperialis-
ta queda fechada antes de sequera considerarse seriamente. As relacións 
entre a UE e Rusia pasarán a contarse en termos estratéxico-militares, cun-
ha nova carreira de armamentos que xa se anuncia e xustifica estes dúas. 
Non por casualidade, trátase dos termos que mellor garanten a influencia 
da aínda única superpotencia militar con proxección global: Estados Unidos. 
A OTAN, hai non tanto en morte cerebral segundo Macron, alza rexuvene-
cida o seu voo sobre o continente europeo. É o resultado necesario, a cal-
culada profecía autocumprida, de tres décadas de ininterrompido avance  
atlantista cara ao leste, quebrando todos os compromisos, desoíndo todas 
as queixas e advertencias rusas e ameazando con absorber as áreas que o 
imperialismo ruso considera xeopoliticamente existenciais para o seu status 
como gran potencia.

Unha pequena nota para sinalar o papel do imperialismo español neste 
asunto como parte activa do bloque imperialista atlantista. Se algo demos-
trou a crise prebélica, até que a escalada a guerra aberta impuxo unha dis-
ciplina de bloque, é que certa voz non monocorde era posíbel, como esce-
nificaron gobernos tan reaccionarios como o croata ou o húngaro, mais que 
representaban potencias menos poderosas que o Estado español. Contra 
as ilusións soberanistas dos socialchauvinistas ibéricos, se esta entoación 
diferente non se deu, incluso co Goberno máis progresista da historia, non 
é porque houbese algunha man oculta, enfundada nunha luva con barras e 
estrelas, apuntando na sombra aos “nosos” progresistas dirixentes, senón 
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porque estes participan activa e soberanamente da orde imperialista pro-
piciada polos Estados Unidos, en cuxo seo foron aleitados e do que, aínda 
na posición secundaria acorde ao seu poder, se beneficiaron. Non hai for-
ma de romper o elo da cadea imperialista que representa o Estado español 
desde a prédica demagóxico-vitimista da suposta soberanía perdida. Non, a 
soberanía imperialista é isto: participación, na medida do propio poder, da 
cota de lucro que dá a pertenza en calidade de metrópole a determinado 
poder. Por suposto, para cobrar esa renda hai que xogar o soberano papel 
de matón de pobos, como o Estado español fai gustosamente, enviando os 
seus mercenarios alén das súas fronteiras, ao Mar Negro ou ao Báltico hoxe, 
como onte o facía ao Hindú-Kush ou aos Balcáns... ou antonte ao Rif...

Por suposto, non se vaia crer que o outro imperialismo en pugna, o 
ruso, é inocente en todo este xogo. A agresión hoxe sobre Ucraína está 
sendo perpetrada por el, incapaz de sacar adiante os seus intereses dou-
tra forma que non sexa o descarnado ataque militar, precisamente pola es-
casa atracción que sobre os pobos do seu entorno exerce, xa desvelado, 
o seu pútrido rostro zarista-imperialista. Rusia foi levada a esta situación 
pola expansión do bloque imperialista atlantista, pero a esta presión non 
respondeu cunha política antiimperialista que puidese proporcionar unha 
alternativa emancipadora aos pobos veciños, senón, en concordancia coa 
súa propia natureza, como o matón imperialista decidido a protexer a súa 
esfera de influencia coa violencia militar e a opresión que sexan precisas. 
Se o pobo ucraíno foi e é vítima dos golpistas banderistas respaldados polo 
imperialismo atlantista, hoxe se pon en primeiro plano que tamén é vítima 
da agresión do imperialismo ruso. A vangarda proletaria non pode contem-
porizar nin un só instante con este feito.

No concreto é interesante sinalar o cambio de estratexia do imperialis-
mo ruso. Dada a absoluta falta de vontade política do réxime nacionalista 
ucraíno por aplicar os acordos de Minsk (produto da súa derrota militar na 
guerra de alta intensidade de 2014-2015), o Kremlin pasou páxina a esta vía 
(que representaba unha especie de volta ao statu quo ante dunha Ucraína 
neutral, aínda que cun reforzamento da influencia rusófila e con Crimea irre-
misibelmente perdida para os ucraínos) e optou pola intervención militar 
masiva. O ataque, realizado en torno ao grande arco que vai de Bielorrusia a 
Crimea, pasando pola fronteira este de Ucraína, está ideado para flanquear 
ao máis preparado do exército ucraíno, atrincheirado arredor do Donbás, e 
asegurar unha vitoria rápida coa conquista de Kyiv. A falta de ver o desenvol-
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vemento dos acontecementos, semella que o obxectivo sería un cambio de 
réxime en Ucraína, que, moito máis dependente de Moscova, garanta a non 
integración da Ucraína nas estruturas do imperialismo euro-atlántico. En 
definitiva, a aposta de Putin é que o resultado final do proceso que abriu a 
revolución de cor do Maidán sexa que Ucraína pase de Estado colchón neu-
tral a parte indubidábel da esfera de influencia do imperialismo ruso. Aviso 
a navegantes para todo o espazo exsoviético e mostra de que o poder militar 
convencional, máis alá de todas as prédicas pseudoliberais sobre a “interde-
pendencia do comercio como garante da paz”, o fin da “vella diplomacia” ou 
das “esferas de influencia”, segue a ser a última ratio na relación entre Esta-
dos burgueses. Precisamente, o ascenso da multipolaridade non representa 
senón a intensificación da competencia imperialista por áreas de influencia 
e o impulso da carreira armamentista, aumentando a probabilidade dunha 
gran guerra imperialista. Non cabe pois a idea dunha competición imperia-
lista civilizada, sen guerra e sen sufrimento para os pobos, como pregoan os 
voceiros desa multipolaridade, onde Rusia ou China se presentasen como a 
balanza racional á indubidábel arbitrariedade do hexemonismo ianqui. Os 
mísiles que estoupar en Kyiv, non menos ruidosos que os que estouparon 
en Belgrado ou Bagdad, amosan que este contrapeso non é máis racional 
nin ten outros límites que os do propio poder imperialista que o sustenta.

Evidentemente, a agresión do imperialismo ruso non pode nin vai ser 
respondida cunha loita de liberación nacional. A orixe sinalada do confli-
to, a propia composición multinacional do Estado ucraíno e o feito, reite-
rado historicamente, de que o nacionalismo ucraíno nunca puidese abrirse 
paso sen o apoio dos imperialismos inimigos da Rusia, imposibilitan, máis 
alá incluso dos notorios credenciais ultrarreaccionarios deste nacionalismo, 
a transformación da defensa ucraína nesa loita de liberación. A ausencia 
dun proletariado revolucionario con capacidade de acción tamén debilita 
extremadamente a abordaxe dunha política democrática na cuestión na-
cional, política que é premisa de calquera desenvolvemento neste sentido. 
Elocuente mostra desta imposibilidade é o feito de que, sobre o terreo, a 
pugna interimperialista non aparece senón como reaccionario conflito 
chauvinista entre nacionalismos.

Pouco se pode engadir respecto aos nacionalistas banderistas, que 
cargan con pecados irredimíbeis como ter vestido o negro das SS e que, 
encarecidamente, aínda son capaces de reivindicar hoxe coa liberal compli-
cidade do atlantismo. Non se trata de que Ucraína sexa un país fascista, se 
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ben indubidabelmente desde 2014 é un país menos libre e democrático (no 
sentido, que sinalabamos, da redución do campo de xogo e do número de 
faccións burguesas ás que se permite participar no mesmo), senón que esta 
ideoloxía chauvinista era o credo do réxime do Maidán: ninguén que non o 
profesase podía pretender ostentar o goberno do novo Estado, pródigo na 
súa represión de opositores e rusófilos. Mais unha política de ucrainización 
sobre un país que, antes de que a discordia nacional mediatizase toda a vida 
política (algo que xa viña da revolución laranxa de 2004), mostraba nos seus 
censos que algo máis do 80% da súa poboación usaba o idioma ruso como 
primeira lingua cotiá, só podía implementarse e prosperar dunha única ma-
neira: nun estado de guerra permanente contra Rusia. Así se abordou desde 
2014, mentres os disparos non cesaron de soar no Donbás. Obxectivamen-
te, as pretensións xeopolíticas do imperialismo atlantista confluían harmo-
niosamente cos intereses do nacionalismo ucraíno, volveu facer honor á 
súa tradición colaboracionista, e non eran outros que converter Ucraína na 
primeira trincheira dunha guerra, máis ou menos fría, contra Rusia. Non 
hai forma posíbel de liderar desde aquí unha loita democrático-nacional. O 
combate do nacionalismo ucraíno, xa sexa sobre o terreo, xa sexa no exilio, 
seguirá alimentando o reforzamento da competencia de bloques imperialis-
tas, irreconciliábel con calquera aspiración á solidariedade internacionalista 
entre pobos.

Porén, co discurso do pasado 21 de febreiro, Putin deixou claro que ante 
este chauvinismo exclusivista, enfronte só hai outro chauvinismo igualmen-
te repugnante. Ese día Putin adiantou pola dereita aos banderistas na com-
petición chauvinista por ver quen abxura e mancha máis e mellor o legado 
democrático e internacionalista que un día atopou o seu centro de referen-
cia nestas terras eslavas. Putin culpou da situación actual nada menos que á 
política democrática na cuestión nacional dos bolxeviques, mostrándose li-
teralmente disposto a ensinar aos banderistas como se fai de verdade unha 
política de “descomunización” e, en consecuencia, cuestionando a lexitimi-
dade histórica do Estado ucraíno. Para vergoña dos que nalgunha ocasión 
cualificaron a Putin como “soviético”, este mostrou descarnadamente o que 
xa era evidente: que as fontes do actual Estado ruso non beben de ningunha 
tradición soviética, senón, moi ao contrario, da imperial-zarista; que Putin 
non é ningún comisario popular, senón un centurionegrista gran-ruso pres-
to ao aporreamento nacional. Non é de estrañar que os pobos veciños non 
sintan atracción algunha cara á actual Casa Rusia, nin hai lugar tampouco 
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a deixarse engaiolar pola demagóxica utilización da fraseoloxía “desnazifi-
cadora” da Gran Guerra Patria (retórica e estética que é o único elemento 
que a Rusia actual recolle, como parte do cóctel do refundado nacionalismo 
ruso, da antiga Unión Soviética). Non vai ser este imperialismo o que libe-
re o pobo ucraíno da importante influencia que hoxe teñen os elementos 
banderistas e máis ou menos fascistas neste país, senón que, como suce-
de sempre nas pugnas entre nacionalismo, retroalimentaraos e xustificará 
máis. En suma, este ataque é un golpe terríbel para a unidade e a confianza 
internacionalista entre os pobos ruso e ucraíno.

A este respecto, como é ben sabido, a Liña de Reconstitución é defen-
sora incansábel da liña leninista respecto da cuestión nacional. Por supos-
to, a posición nacional, coa importancia fundamental que nela ten a noción 
do dereito á autodeterminación das nacións, non só non é responsábel da 
situación actual senón que, ao contrario, reconstruíu unha confianza inter-
nacionalista, seriamente danada pola política de aporreamento nacional e 
rusificación que os antecesores de Putin implementaban antes de 1917. Iso 
permitiu que a convivencia entre moitos dos pobos oprimidos polo antigo 
imperio ruso fose posíbel aínda por unhas décadas máis. A propósito, algúns 
dos máis destacados socialchauvinistas patrios non tardaron en oufanarse 
coas palabras de Putin, que parecía confirmar o seu particular balance de 
que “a autodeterminación foi a causante da desintegración da URSS”. Sirva 
a lección histórica de que só tres días despois desta denuncia putiniana do 
legado democrático bolxevique estalaba a guerra a grande escala entre dous 
antigos pobos soviéticos: está clara a onde levan os camiños que cada cal 
propoñemos á clase obreira. Máis aínda, énchenos de orgullo que a ambos 
lados da trincheira interimperialista se dispare igualmente contra esta tradi-
ción leninista, o que mostra ás claras, unha vez máis na historia, cal é a única 
alternativa histórica á barbarie imperialista. Irónica e involuntariamente, os 
nacionalistas e os imperialistas, na súa pugna reaccionaria, deron por un 
momento unha referencialidade ao comunismo da que, desgraciadamente, 
este non pode proverse hoxe por si mesmo. Traballar pola reconstitución 
do comunismo segue sendo a única maneira en que esta referencialidade 
poida abrirse paso de forma xenuína e alumear para os pobos a saída inter-
nacionalista á barbarie do imperialismo e as súas inevitábeis guerras.
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Abaixo o imperialismo e as súas guerras!

Viva o internacionalismo proletario!

Pola reconstitución ideolóxica e política do comunismo!

Comité pola Reconstitución
26 de febreiro de 2022
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“O único contido real, o significado e o sentido da guerra presente 
é anexionar terras e subxugar outras nacións, arruinar a nación 
competidora, saquear as súas riquezas, desviar a atención das ma-
sas traballadoras das crises políticas internas (…) desunir e enga-
nar aos obreiros con propaganda nacionalista e exterminar á súa 
vangarda para debilitar o movemento revolucionario do proleta-
riado”

Lenin

“En tempos de guerra reaccionaria, unha clase revolucionaria non 
pode deixar de desexar a derrota do seu goberno, non pode menos 
de ver que os fracasos militares deste goberno facilitan o seu de-
rrocamento”

Lenin

“A bomba atómica non intimida ao pobo chinés”
Mao

A case tres meses de iniciada a invasión rusa da Ucraína os acontece-
mentos desenvolvéronse, como adoita suceder nos inicios de grandes gue-
rras, de forma sorprendente e inesperada. O curso imprevisto do aconte-
cido sobre os campos de batalla ucraínos apunta sobre todo na dirección 
de escalada e ampliación da guerra a un conflito interimperialista aberto e 
directo entre grandes potencias, incluíndo a posibilidade real dunha guerra 
nuclear. Respecto a isto último seguramente nos atoparemos no momento 
máis perigoso desde 1945, máis incluso que durante as grandes crises da 
vella Guerra Fría. Este feito é unha vez máis a evidencia, tal vez na súa forma 
máis apremante, da incompatibilidade entre a permanencia do capitalismo 
e a supervivencia e o desenvolvemento da civilización humana. A ameaza 

Dr. Strangelove en Kyiv: perspectivas da 
guerra imperialista en Ucraína



14

da Bomba é sen dúbida a mostra patente da abismal contradición entre as 
forzas produtivas que o capitalismo xerou (neste caso, o desenvolvemen-
to da tecnoloxía nuclear, coa súa aplicación militar) e as relacións sociais 
sobre as que non pode deixar de sosterse (a este respecto, a competencia 
interestatal cos seus equilibrios e lóxicas estratéxicas de tipo westfaliano). 
Como dicimos, esta contradición hai xa tempo que alcanzou tal magnitude 
que ameaza a mesma existencia da especie.

O acurralamento da Rusia e o perigo dunha gran guerra imperialista

Como sinalabamos no noso posicionamento de febreiro, a invasión rusa 
era a expresión dun conflito imperialista, onde os actores principais son 
grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos (co seu apéndice 
europeo, conxunto que denominamos bloque atlantista) e Rusia, mentres 
que Ucraína só serve como peón e infortunado taboleiro desta partida máis 
ampla. Como diciamos entón, a responsabilidade principal desta situación 
correspondía ao bloque atlantista, despois de varias décadas de expansión 
ininterrompida da OTAN cara ás fronteiras rusas, contravindo todas as pro-
mesas (esa “nin unha polgada cara ao leste” sobre a que se insistiu a Gorba-
chov), avisos (empezando polos propios: George Kennan, notorio e lonxevo 
anticomunista e pai da “Doutrina de Contención” contra a URSS tras a Se-
gunda Guerra Mundial, advertía xa en 1997, en vésperas da primeira expan-
sión da OTAN entre os países do antigo Pacto de Varsovia, do “erro” que iso 
supoñía e que plantaba as sementes dunha “nova guerra fría”) e queixas ru-
sas (o propio Yeltsin, nun dos seus escasos momentos de sobriedade, falaba 
xa en 1994 da “paz fría” que se estaba instalando dada a actitude atlantista).

E non só cabe falar da expansión do aparato militar da OTAN cara ao les-
te, senón que simultaneamente se operou aberta e intensamente no inte-
rior da mesma Ucraína. Victoria Nuland, a discípula do anti-ruso Brzezinski, 
recoñecía que Estados Unidos gastara durante as décadas de 1990 e 2000 
máis de 5000 millóns de dólares en organizacións ucraínas destinadas á 
“promoción da democracia”. Súmense a iso os 500 millóns de euros que a 
Unión Europea (UE) recoñecía ter investido neste mesmo tipo de grupos só 
no período 2004-2009, durante o ensaio da chamada revolución laranxa. E 
todo isto sen falar das xenerosas doazóns das Stiftungen alemás e sen con-
tar a penetración do capital occidental, cuxa máis notoria manifestación foi 
a chegada do exposto fillo do actual Presidente dos EE.UU. ao nivel directivo 
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dunha das principais empresas gasísticas ucraínas. Xa durante a presidencia 
Clinton, Ucraína converteuse no terceiro receptor de “axuda” estadouni-
dense, só por detrás de Israel e Exipto. Como indicabamos en febreiro, non 
hai forma de entender o chamado Euromaidán e a súa conclusión golpista 
coa toma armada do poder en Kyiv sen todo este apoio e financiamento.

Como se ve, EE.UU. estivo practicando unha estratexia de expansión 
conducente ao acantoamento da Rusia con plena consciencia das súas con-
secuencias. Que estas consecuencias ─a implicación da Rusia nunha gran 
guerra sobre o espazo ex-soviético─ eran algo buscado deixouno claro,  por 
se quedase algunha dúbida, a actitude atlantista tras a invasión: castigo eco-
nómico dunha escala sen precedentes en moitas décadas sobre un país da 
entidade da Rusia e envío masivo de material militar a a Ucraína, realizado 
de forma inmediata e automática, sen relación algunha con ningún tipo de 
presión diplomática ou con algunha perspectiva de que estas medidas pui-
desen ser revertidas nun futuro se Rusia se aviñese a algún tipo de compro-
miso. O bloque atlantista buscou desde o primeiro momento desangrar a 
Rusia nunha guerra prolongada, tratando de crear un xigantesco “Afganis-
tán eslavo”.

En febreiro diciamos que o bloque atlantista buscaba absorber áreas 
que o imperialismo ruso considera existenciais para o seu status como tal, 
para a súa condición de gran potencia. Efectivamente, non nos atopamos 
ante o Afganistán de 1980, zona periférica máis alá do colchón de segurida-
de de Moscova en Asia Central. Alí o social-imperialismo xogaba unha par-
tida importante, pero non vital (non foi esa guerra a que dinamitou a URSS, 
senón que simplemente foi un engadido a sumar sobre a cuestión esencial: 
a vontade dun sector moi importante da burguesía burocrática de desman-
telar o sistema soviético, que non deixaba de representar, eco da súa xa 
lonxana orixe revolucionaria, algunhas trabas para a satisfacción das súas 
miopes ansias de pillaxe). En Ucraína, polo contrario, si que nos encontra-
mos perante un problema existencial para a Rusia imperialista. Non se trata 
só de cuestións culturais, históricas e mitolóxicas que o nacionalismo ruso, 
cemento ideolóxico fundamental do réxime, sitúa en Ucraína. Tampouco se 
trata en primeira instancia dunha cuestión de vínculos económicos e acceso 
a mercados. A pesar do indubidabelmente importante que son estes moti-
vos, o que inmediatamente provoca a ansiedade no Kremlin son cuestións 
estratéxicas de raíz xeopolítica: con Ucraína militando nun bloque hostil 
como o atlantista, Rusia, simplemente, non pode sequera aspirar á auto-
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nomía imperialista, non digamos xa manter o ritmo da competición estra-
téxica co atlantismo.

Desde o punto de vista xeográfico, practicamente desde París vaise 
abrindo e expandindo gradualmente a gran chaira europea que, no momen-
to de alcanzar a estepa ucraína, é a paisaxe básica de toda a área entre o 
Mar Negro e o Báltico e máis ao nordeste, incluso até ao Mar Branco. Nesta 
área non hai obstáculos naturais substanciais, como serían brazos de mar 
ou cordilleiras importantes. As fronteiras da Rusia europea cara ao oeste 
suman practicamente 4.000 km, e iso sen contar Finlandia, que, unha vez 
consume o seu ingreso na OTAN (Sanna Marin, a progresista primeira mi-
nistra finlandesa, esforzouse por romper o teito de cristal da histórica neu-
tralidade que, desde 1945, mantivera o seu país), sumará outros 1.300 km a 
estas distancias. Estas extensas fronteiras, sen obstáculos naturais que sir-
van de apoio defensivo e dificulten a loxística inimiga, son, desde o punto de 
vista da guerra convencional, simplemente indefendíbeis. É por iso que o 
pesadelo do Kremlin é que esa fronteira quede ocupada na súa práctica to-
talidade por un bloque hostil que suma máis de 800 millóns de habitantes e 
conta con ampla superioridade militar, económica e tamén cunha importan-
te vantaxe tecnolóxica. Sumemos a isto que o 80% dos aproximadamente 
150 millóns de habitantes da Federación Rusa viven nese corazón europeo 
de Rusia que vai de San Petersburgo a Volgogrado, pasando por Moscova, 
moi ao oeste dos Urais. A estratexia tradicional do imperio ruso de compen-
sar a falta de barreiras naturais mediante a construción dun amplo territorio 
arredor do seu núcleo (o que se denomina profundidade estratéxica), moi 
exitosa no lonxano oriente asiático, ameaza con ser completamente anu-
lada pola OTAN na súa moito máis vital ─por estar na inmediatez do seu 
núcleo demográfico, industrial e político─ fronteira occidental. Ucraína, xa 
escenario de grandes campañas durante a Segunda Guerra Mundial é, en 
termos estratéxicos, unha auténtica autoestrada militar: non só unha chaira 
sen elevacións, senón que incluso apenas cabe falar de masas boscosas ou 
zonas pantanosas importantes, como si hai máis ao norte, constituíndo o río 
Dniéper o seu único obstáculo natural de entidade. En definitiva, coa OTAN 
asentada nela, Ucraína priva a Rusia de toda profundidade estratéxica e 
constitúe un auténtico puñal apuntando ao seu corazón. Se a iso engadimos 
a ameaza de expansión atlantista no Cáucaso (en 2008 abriuse a porta da 
Alianza non só a Ucraína, senón tamén a Xeorxia ─xa vítima da súa propia 
revolución de cor─, o que xerou unha breve mais intensa guerra en agosto 
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dese ano), supón a perspectiva de fechar a Rusia o Mar Negro convertendo 
así nun lago atlantista a única saída a mares cálidos coa que tradicional-
mente contou Moscova. 

E isto só subliñando os habitualmente esquecidos problemas xeoestra-
téxicos que Rusia afrontaría con Ucraína integrada no bloque atlantista. Non 
abundaremos nos máis evidentes problemas que xera para a identidade 
nacional rusa ─indesligábel na súa forma actual da noción de imperio, de 
grandeza exterior─ a perspectiva do gran pobo eslavo irmán irreconcilia-
belmente antagonista, pois non outra cousa é o que garante o dominio da 
Ucraína polo nacionalismo banderista. Por suposto, todo isto é igualmente 
inseparábel de sumar 40 millóns de habitantes e grandes recursos naturais, 
co conseguinte  mercado para a súa explotación, a un bloque hostil que xa é 
enormemente superior en practicamente todos os apartados ou tamén do 
maior control que os Estados Unidos exercerán sobre a provisión de enerxía 
e materias primas aos mercados da UE.

A obxección de que o grande arsenal nuclear ruso é garantía abondo 
contra estas ameazas simplemente demostra unha comprensión superficial 
da lóxica da competición estratéxica imperialista. Ser totalmente sobrepasa-
dos polos rivais en todos os campos salvo no nuclear, onde existe paridade, 
significa que en cada disputa, crise ou área de conflito en que haxa fricción 
ou enfrontamento con eses rivais só se conta, por dicilo coloquialmente, 
cun único recurso: o órdago. Isto aumenta a ansiedade da potencia nesa 
situación, á vez que en igual medida reduce a súa credibilidade, a súa flexi-
bilidade e a súa capacidade de manobra. Nesta situación, o inimigo sempre 
contará con máis recursos e capacidades para manexar as crises e as súas 
escaladas, sendo moito máis capaz de obter concesións. A perspectiva é, 
entón, ver o teu imperio e áreas de influencia esnaquizados pouco a pouco 
ou sucumbir igualmente á aniquilación do fogo nuclear. De feito, acurralar a 
unha grande potencia imperialista nesta situación significa aumentar obxec-
tivamente as posibilidades de que, ante a ansiedade dunha morte lenta, 
tome, dada unha crise de suficiente gravidade, a segunda opción que, polo 
menos, significaría tamén a destrución do rival. O rancor e o fanatismo na-
cionalistas, que sempre acompañan a intensificación da pugna imperialista, 
fan que este escenario sexa totalmente concibíbel. Non en van, xa Marx e 
Engels falaron hai máis dun século e medio do “canibalismo da reacción”. 
En calquera caso, é por esta razón que o potencial de disuasión nuclear, 
aínda que é, desde 1945, condición sine qua non para acceder ao rango de 
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gran potencia imperialista, non é suficiente por si só. Contar con poderosas 
forzas militares convencionais segue sendo o elemento fundamental para 
determinar o status dentro do macabro ranking imperialista. É por iso que 
a perspectiva de ter que cubrir esa fronteira de máis de 5.000 km, sen obs-
táculos naturais en que se apoiar e sen profundidade estratéxica algunha, 
significaría para Rusia a perspectiva dunha carreira armamentística que, en 
termos relativos ao tamaño actual da súa economía, faría que o peso do 
gasto militar que a URSS cargou durante a Guerra Fría lucise livián como 
unha pluma...

Pero os problemas rusos non rematan aquí. Na liña dese “canibalismo 
da reacción”, os estrategos do imperialismo nunca deixaron de teorizar so-
bre a posibilidade real de gañar unha guerra nuclear. Moi sumariamente e 
deixando agora de lado as especulacións sobre un conflito nuclear limitado, 
pódese dicir que en teoría o número de armas de ataque, máis a capacida-
de estratéxica de defensa antimísil e unha superior habilidade tecnolóxica, 
xunto a uns curtos tempos de voo cara aos seus obxectivos poderían dar 
lugar ao que se denomina “espléndido primeiro golpe”: un primeiro ataque 
que causase nos sistemas estratéxicos do rival unha destrución tal que a súa 
represalia nuclear, se ben aínda posíbel, fose o suficientemente minguada 
como para, máis alá de importantes danos, non ver destruídas nun grao 
esencial as funcións básicas dos propios Estado e sociedade. Historicamen-
te, a Destrución Mutua Asegurada (é dicir, a garantía de que en calquera 
caso e a pesar da posibilidade de sufrir un primeiro ataque demoledor, cón-
tase coa capacidade de represalia suficiente para asegurar que igualmente 
o Estado e a sociedade inimigas deixen de ser funcionais) non foi sempre o 
estadio de relación entre as potencias nucleares. De feito, a URSS só alcan-
zou definitivamente ese nivel de paridade con EE.UU. na segunda metade 
da década de 1960. É a situación que se mantivo desde entón, pero hai 
claras evidencias de que EE.UU. pugna, xunto a todo o sinalado até agora (a 
expansión militar cara ao leste e a inxerencia e promoción do golpismo na 
mesma Ucraína e outros lugares do espazo ex-soviético), tamén por romper 
ao seu favor ese equilibrio. Precisamente, EE.UU. xa se retirou unilateral-
mente da maioría de acordos de control nuclear establecidos durante a se-
gunda metade da Guerra Fría. Particularmente relevante a este respecto é 
a súa retirada en 2019 do Tratado de Forzas Nucleares Intermedias, asinado 
en 1987, polo que agora EEUU é libre de despregar este tipo de armamento 
en Europa, incluída a metade oriental que non controlaba hai 30 anos. Pre-
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cisamente, este tipo de mísiles intermedios, que son os que xeraron a crise 
dos euromísiles na década de 1980, situados a curta distancia dos centros 
do adversario, son a clase de arma ideal para tratar de xerar ese “espléndido 
primeiro golpe”. Sumemos o plan delineado pola administración do Nobel 
da Paz Obama para investir un billón (un trillion anglosaxón!) de dólares 
na modernización do arsenal nuclear estadounidense. Trátase dunha cifra 
astronómica que os rusos, a pesar da súa vantaxe, custosamente ganada, 
nalgúns campos, non poidan soñar con igualar e que significa a perspectiva 
de verse sobrepasados tamén no seu último reduto estratéxico.

Finalmente, o nacionalismo ruso é moi sensíbel á idea de Smuta ou 
“época de tumultos”. Desde este punto de vista, Rusia se veu sacudida pe-
riodicamente por períodos de caos interno que puxeron o país ao borde 
da descomposición e marcaron liñas divisorias na súa historia. Esta ameaza, 
xunto á sempiterna inseguridade exterior, é o que xustifica na concepción 
do nacionalismo ruso a necesidade dun Estado central de tinturas autocrá-
ticas. A dinastía dos Romanov chegou ao trono tras un destes períodos de 
caos a principios do século XVII. Para o nacionalismo ruso, 1917 abre outro 
deses períodos tumultuosos (así interpretaron ese momento os anteceso-
res ideolóxicos dos actuais dirixentes rusos: os brancos da Guerra Civil de 
1917-1921), así como a década de 1990. Este último é particularmente im-
portante para o nacionalismo ruso, pois supuxo esa década de humillación 
en que o país foi ignorado polos EE.UU. (de aí a susceptibilidade deste na-
cionalismo respecto á cuestión da grandeza  e o respecto internacional). Ao 
comezar esa década o cinto occidental de seguridade moscovita estaba no 
Elba alemán. Hoxe os seus tanques loitan ao leste do Dniéper. É fácil imaxi-
nar a ansiedade que causa a perspectiva dunha nova Smuta, pero esta vez 
coa OTAN asentada nas fronteiras inmediatas do núcleo europeo ruso. Este 
medo é moi comprensíbel se temos en conta o carácter burgués e parasi-
tario do actual Estado ruso, fundado literalmente sobre o roubo mafioso, 
o que non augura perspectivas de gran resiliencia se é sometido a grandes 
presións. Por suposto, o imperialismo atlantista fai pouco por calmar esas 
ansiedades. Os seus máis belicistas plumíferos xa pasean publicamente ma-
pas do futuro de Rusia que asemellan os delineados polo nazi-fascismo en 
1941 para o tallo da URSS: unha balcanización de escala eurasiática!

Por todas estas razóns resulta razoábel comprender que cando o Kremlin 
fala de que esta loita é existencial, non se trata dunha esaxeración propagan-
dística, senón que realmente alí se concibe desa maneira. Nese sentido, o 
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desenvolvemento dos eventos desde o 24 de febreiro danos a perspectiva 
para ver o carácter desesperado do que era, literalmente, a aposta rusa. 
Máis adiante abundaremos algo nas causas do fracaso da abordaxe inicial 
rusa, pero o máis importante agora é subliñar como este revés mostrou a 
debilidade relativa do imperialismo ruso, algo que poucos observadores 
apuntaban antes do inicio da invasión (paradoxalmente, a maior parte das 
poucas voces que avisaban contra o exceso de confianza militar rusa provi-
ñan da propia Rusia). Esta inesperada mostra de fraqueza activou os máis 
sanguinarios instintos dos depredadores atlantistas, que uliscan caza maior, 
Como dicimos, era absolutamente claro que o plan atlantista era provocar a 
Rusia para meterse nesa trampa para osos que sería un “Afganistán eslavo”, 
co obxectivo de desangrar e debilitar ao rival todo o posíbel e disciplinar 
o flanco europeo do atlantismo que, deste modo, non só arrombaría cal-
quera improbábel veleidade de autonomía estratéxica, senón que ademais 
tomaría especial responsabilidade na marcaxe do rival ruso debilitado, per-
mitindo aos estadounidenses acabar de xirar cara ao Pacífico sen perigo de 
debilitar a súa hexemonía en Europa.

O plan, canto ao exitoso da provocación e no que respecta a empurrar 
á UE á confrontación con Rusia foi un monumental triunfo do atlantismo. A 
Europa da paz apenas titubeou á hora de sumarse ao fervor bélico anti-ruso 
(que non deixou de sacar totalmente á superficie as profundas e repugnan-
tes vetas racistas, supremacistas e rusófobas do europeísmo, apenas ocultas 
baixo a careta liberal), nun ambiente que é probabelmente o máis parecido 
que se viu a agosto de 1914 desde tan funesta data. Dentro da UE, Alemaña 
está sometida a unha particularmente histérica campaña de propaganda 
para acalar calquera dúbida xurdida entre os representantes da burguesía 
industrial exportadora, que xa fai contas sobre a perda de competitividade 
que suporá renunciar ao combustíbel barato ruso. O ecoloxismo está á ca-
beza do fervor atlantista no país xermano, cos Verdes afeando a suposta fal-
ta de firmeza de Scholz. Historicamente, a relación alemá con Rusia móvese 
contraditoriamente entre a Ostpolitik e o Drang nach Osten, aínda que é a 
segunda a que traxicamente tendeu a imporse, tal e como semella que está 
facendo hoxe tamén. O único país que mostrou certa disidencia respecto á 
liña belicista da UE, Hungría, espera a ser represaliado (xa se anunciou a in-
minente conxelación de fondos europeos debido aos problemas de dereitos 
humanos no país). Que dicir, finalmente, do Estado español, capitaneado 
polo Goberno máis progresista da historia: o armamento español enviado 



21

xa foi fotografado nas mans do Rexemento Azov e, non contentos con iso, os 
Sánchez, Díaz e cía decidiron engadir un pouco máis de progresista infamia, 
consumando a traizón definitiva ao pobo saharauí, a maior gloria da estabi-
lidade en retagarda, agora que se esixe que toda a atención estea centrada 
no Ostfront. E todo iso a pesar de que poucos analistas calculan outro resul-
tado das sancións e do decoupling respecto á economía rusa que favorecer 
unha gran crise económica na UE e unha importante perda da competitivi-
dade da súa industria.

A única sorpresa da disposición de Bruxelas foi o intento de presentar 
este fervor bélico como un avance do europeísmo e un fortalecemento da 
UE. Se este aborto imperialista tiña vocación de xogar algún papel autó-
nomo no mundo (é dicir, ter voz propia na pillaxe imperialista: nunca foi 
outra a perspectiva dunha posíbel autonomía), evidentemente esta quedou 
totalmente anulada, mostrando descarnadamente que nunca foi nin puido 
ser outra cousa que o brazo civil da OTAN e a institucionalización da hexe-
monía ianqui na Europa. Non obstante, como xa sinalamos en numerosas 
ocasións, respecto desa cuestión non cabe falar de “perda de soberanía”. 
Iso só denota unha comprensión economicista do imperialismo, que ignora 
a xerarquía que se estabelece entre as potencias imperialistas dentro dun 
mesmo bloque. Neste sentido, o xogo do equilibrio entre potencias, con fre-
cuentes erupcións bélicas, que marcara a relación entre as potencias euro-
peas até 1945, substituíuse polo acordo anti-comunista entre elas, baixo o 
paraugas estadounidense, para o enfrontamento coa URSS. Non outra cou-
sa está na propia orixe do proxecto europeo. A política da UE hoxe non é se-
nón a conservadora inercia da súa orixe, efectuada por tecnócratas medio-
cres carentes de toda imaxinación. Por iso cabe considerar o que a posición 
europea ten de decisión xenuína: o cálculo é, sen dúbida, que a lealdade ao 
bloque atlantista e a súa unidade, a pesar dos custos inmediatos que impli-
ca a súa política en Ucraína, compensan as incertezas e crises que xeraría 
unha ruptura do mesmo, nun momento en que se transita aceleradamente 
cara a unha intensificación da competencia interimperialista global.

A cuestión, como dicimos, é que, alcanzados estes obxectivos, a mostra 
de debilidade rusa ao non conseguir o seu plan inicial disparou as máis des-
aforadas expectativas, non só respecto a desgastar ao vello rival ruso, senón 
a inflixirlle unha derrota decisiva, cando non se especula abertamente coa 
súa destrución e desmembramento. Iso fixo escalar decisivamente a impli-
cación atlantista respecto ao que previsibelmente estaba planeado con an-
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terioridade. As duras sancións económicas inmediatamente estabelecidas 
foron seguidas nas semanas seguintes polo que é xa a expulsión práctica da 
Rusia do sistema financeiro e comercial global. Igualmente, o primeiro fluxo 
de armas, xa masivo, referíase a un tipo de armamento adecuado para a 
loita defensiva e incluso de guerrilla (mísiles e lanzagranadas anti-tanques, 
así como sistemas antiaéreos portátiles), tomándose con máis prudencia os 
chamamentos a enviar material máis pesado e complexo, axeitado para as 
operacións ofensivas convencionais. Esta liña xa foi atravesada e tanques, 
blindados, artillería e sistemas antiaéreos pesados están fluíndo regular-
mente cara a Ucraína. Aos 8.000 millóns de dólares en material militar que 
se estima se enviaron a Ucraína nos dous primeiros meses de guerra, Biden 
sumou o anuncio a finais de abril dun paquete de axuda adicional de 33.000 
millóns de dólares máis até setembro (20.000 millóns dos cales refírense 
directamente a armamento, servindo o resto de fondos para apuntalar fi-
nanceiramente o quebradizo Estado ucraíno), con posibilidade de novos 
paquetes a partir desa data. Trátase de magnitudes que non se viran desde 
a Guerra de Corea ou incluso desde o Lend-Lease da Segunda Guerra Mun-
dial. A intelixencia estadounidense non oculta que está participando activa-
mente do esforzo de guerra ucraíno, mentres aumentan os rumores sobre 
a participación de forzas especiais e oficiais de países OTAN nas operacións 
sobre o terreo. Estase claramente nunha guerra por interposición (proxy) 
cuxo obxectivo declarado xa non é aumentar os custos rusos ou fortalecer 
a posición da Ucraína na mesa negociadora, senón, en palabras de Borrell 
(outro socialista español que xa pode colocarse, xunto a Solana, no pan-
teón dos criminais de guerra atlantistas), “a derrota da Rusia no campo de 
batalla”. Aínda máis, o Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, 
declarou que o obxectivo é incluso maior: non só a vitoria ucraína, senón 
garantir que Rusia non poida volver realizar unha acción como a actual. É 
dicir e sen disimulos, o obxectivo declarado é usar Ucraína para eliminar a 
Rusia do rango das grandes potencias.

A aposta é enorme, así como os riscos que, cada vez máis, parecen 
aceptábeis para os lagarteiros atlantistas. Xa non se trata só da probábel 
crise económica na UE, agravada polo efecto boomerang das sancións (pre-
zo asumíbel en Washington), senón que, mostrando que tal vez o atlantis-
mo tamén está caendo na súa propia trampa, é o propio sistema financeiro 
global institucionalizado (e, quizais, a preeminencia do dólar nel) o que se 
sacrifica en aras de dobregar a Rusia, que simplemente é demasiado grande 
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como para ser tratada como Venezuela (á que, por certo, semella que se lle 
volve dar a benvida na comunidade internacional). Incluso o propio sistema 
de alianzas que se estaba tecendo en Asia-Pacífico de cara ao enfrontamen-
to decisivo con China ponse en risco: India, por razóns históricas e estra-
téxicas, pouco disposta a sumarse ao bloqueo económico contra Rusia, xa 
foi advertida por Blinken que EE.UU. monitorizará o seu respecto polos de-
reitos humanos, que Washington nota subitamente en perigo nun país que 
até hai uns meses era “a maior democracia do mundo”. Peor aínda, mentres 
os polacos suxiren que tal vez sería oportuno a entrada dunha forza terres-
tre en Ucraína occidental para crear un santuario humanitario e, como en 
Siria, estabelécense provocadoramente liñas vermellas respecto ao uso de 
determinados armamentos, o debate público nos media anglosaxóns leva 
semanas insistindo na necesidade de que a OTAN estabeleza unha “zona de 
exclusión aérea” sobre Ucraína. Isto ─que as forzas da OTAN se dediquen á 
destrución directa da aviación rusa, así como dos seus sistemas de defensa 
antiaérea─ significa secamente o inicio da Terceira Guerra Mundial.

É por iso que dicimos que nos atopamos no momento máis perigoso 
desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sectores importantes da direc-
ción do imperialismo atlantista están considerando abertamente escalar 
até a confrontación militar aberta con Rusia (e realmente, mentres a pers-
pectiva é a dunha guerra ucraína longa, quedan poucos chanzos por subir 
desde onde está agora mesmo a implicación atlantista até tal estadio de 
guerra aberta). Mais como explicamos amplamente, mentres o atlantismo 
sobe a aposta e dedica crecentes recursos a esta guerra, o imperialismo 
ruso ten boas razóns para considerar este conflito como existencial, un que 
simplemente non pode perder... Se se producise a intervención directa da 
OTAN, a superioridade militar convencional desta alianza sobre Rusia é es-
magadora. Non sería un paseo como a invasión de Iraq e produciríanse moi-
tas baixas, pero moi probabelmente o exército ruso sería derrotado. Dado o 
carácter imperialista e anti-popular do Estado ruso (e é un indicativo deste 
carácter a súa relutancia a considerar unha mobilización, sequera parcial, 
dos seus reservistas, a pesar das dificultades no campo de batalla), a mo-
bilización nacional non poderá ser efectuada doutro xeito que a través das 
vías regulares do recrutamento para a guerra convencional, o que de nin-
gunha maneira garante evitar a derrota. O único instrumento seguro co que 
o imperialismo ruso conta para equilibrar a balanza é o seu arsenal nuclear 
(que, con seguridade, xa disuadiu unha intervención directa atlantista que, 



24

doutra maneira, estaría xa en curso). Comezaríase probabelmente co uso de 
armas nucleares tácticas sobre o teatro de operacións, pero simplemente 
non hai antecedentes nin experiencia de control dunha escalada nesta si-
tuación. Chegados a este punto a posibilidade de armas estratéxicas contra 
os centros vitais no interior dos respectivos países belixerantes sería moi 
elevada. En calquera caso, se ante a eventualidade dunha guerra nuclear 
contra a OTAN por algo tan importante para o imperialismo ruso como é 
Ucraína, onde xa están morrendo os seus soldados (non se trata dunha illa 
no lonxano Caribe como en 1962), o Kremlin renunciase a usar as súas ar-
mas nucleares, sería tanto como confesar que non as usaría en defensa de 
ningún outro dos seus intereses imperialistas, o que equivale a anular todo 
o seu valor de disuasión estratéxica. Non usalas neste caso sería na práctica 
o equivalente de desfacerse de todo o seu arsenal ou entregarllo aos seus 
rivais. Sería o, anhelado polos atlantistas, definitivo fin da Rusia como gran 
potencia, antesala doutros posíbeis fins... Agora mesmo hai un poderoso 
grupo de “caníbales” en Washington, para os que Ucraína non significa máis 
que unha oportunidade para acabar cun vello rival, premendo por chegar 
a unha situación en que os seus acurralados colegas antropófagos rusos 
teñan que tomar esa fatal decisión. Esta non é máis que a concreción actual 
da criminal lóxica de competición estratéxica imperialista, que non pode 
deixar de manter as vellas dialécticas westfalianas de competición-equili-
brio entre potencias, incluso tras cruzar o limiar nuclear, é que é xa total-
mente insostíbel incluso desde o punto de vista elemental da preservación 
da especie e da civilización. Porén, esta lóxica aparécese arrepiantemente 
obxectiva e inapelábel unha vez que se está sentado aos mandos do Esta-
do imperialista, evidenciando que nunca, desde que explotou o primeiro 
artefacto atómico, alá polo verán de 1945, se estivo tan preto como agora 
dunha guerra nuclear. Por suposto, esa vella lóxica imperialista é tamén 
totalmente incompatíbel co punto de vista do progreso histórico da civi-
lización, que é o do proletariado revolucionario e é unha mostra máis do 
inconciliábel que son os antagonismos entre clases principais da sociedade: 
literalmente, cuestión de vida ou morte...

Marxismo e xeopolítica

Antes de continuar, convén puntualizar algunhas cuestións respecto ao 
enfoque desta parte da nosa análise concreta actual, dadas as insinuacións 
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críticas que se puideron oír respecto do inoportuno da análise “xeopolítica”. 
Certamente, a xeopolítica, como un máis dos compartimentos analíticos 
que impón a disciplina burguesa das chamadas “ciencias políticas”, formula, 
como o resto da ciencia (no sentido máis amplo do vocábulo), unha relación 
contraditoria e mediata co marxismo. Dito isto, o que resulta inasumíbel e 
demostra esa curtidade tan típica que atenaza ao movemento comunista 
dominado polo revisionismo, é a insinuación de que a esfera das relacións 
entre entidades políticas (fundamentalmente os Estados) e a súa manifesta-
ción no espazo físico natural, por dar unha definición elemental de xeopolí-
tica, non é unha dimensión material da realidade e que, por tanto, pode ser 
ignorada polos marxistas. Ou peor, hai esferas da realidade que non serían 
marxistas, mentres que outras (previsibelmente a economía) si. O reaccio-
nario de tales afirmacións, que apenas disimulan a súa negación do mar-
xismo como concepción integral do mundo (novamente reducido a unha 
“teoría crítica” máis, tal vez, a “crítica da economía política”), é evidente e 
supoñen, unha vez máis, o intento de limitar o desenvolvemento do prole-
tariado, empezando pola súa vangarda, para impedir que poida situarse á 
altura da clase antagonista que hoxe manexa todos os resortes da civiliza-
ción.

Porén, o enfoque xeopolítico achega algunhas cuestións interesantes 
que, convenientemente dixeridas polos marxistas, son particularmente úti-
les para unha análise de situacións como a actual. A xeopolítica, pola súa 
propia natureza, achega unha perspectiva materialista elemental no plano 
das relacións internacionais entre os Estados (moi útil nun ambiente domi-
nado polo fogo cruzado da propaganda dos imperialistas enfrontados, chea 
de elevadísimos motivos morais, “humanitarios” e “anti-fascistas”). Deste 
modo, por unha banda, chama a nosa atención sobre a bruta materialidade 
do espazo e as constricións ou oportunidades que presenta para o desen-
volvemento do Estado. Dado que este espazo ten unha íntima relación coa 
forma militar de relación entre estes Estados (facilita a defensa dos mesmos 
ou todo o contrario), ponnos inmediatamente tras a pista da propia esencia 
bruta do Estado como aparello de violencia (neste caso, orientada funda-
mentalmente ao exterior). Isto, por outra banda, non menoscaba, todo o 
contrario, a comprensión materialista histórica do Estado burgués. A bur-
guesía, cando chega ao poder, non crea o seu propio Estado, senón que, 
como sinala Marx, “toma como botín” unha estrutura burocrático-militar 
dada, que é en si mesma produto dun previo desenvolvemento secular que 
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se afunda nas brumas da Idade Media, cando non máis alá. Isto quere dicir 
que necesariamente a burguesía toma unha estrutura cunhas lóxicas pre-
existentes á propia conquista burguesa da mesma, lóxicas que conserva, 
aínda que as transforme, elevándoas. Precisamente, o Estado vaise perfec-
cionando como maquinaria militar-burocrática no período previo á súa con-
quista definitiva pola burguesía, durante as constantes guerras, ora relixio-
sas, ora dinásticas, que marcan a Europa dos séculos XVI ao XVIII. A guerra, 
columna básica do Estado, que a burguesía perfecciona até pretender con-
vertela nunha técnica científica máis, era o “deporte dos reis” por excelen-
cia. Velaí un trazo histórico de continuidade universal, que na súa relación 
coa busca da maior extracción da maior plusvalía no menor tempo posíbel 
debe ser entendido de forma mediata, dialéctica, non inmediata, mecánica.

De feito, abundando niso, a burguesía non se constitúe na clase domi-
nante do noso mundo directamente desde os seus atributos económicos 
como explotadora do traballo asalariado, senón que, en concordancia con 
toda a estrutura da realidade, incluída a social, precisa dunha mediación 
para transformar esa potencialidade material en axencia, en loita de cla-
se política. No caso da burguesía, esa mediación é, na súa forma histórica 
madura, o movemento nacional que conduce consecuentemente ao Esta-
do nacional. Na súa forma decadente tal mediación é o Estado imperialista 
que, coa súa recorrente loita por novas reparticións do mundo, pon en pri-
meiro plano, cada vez que tal loita se barrunta no horizonte inmediato, esta 
lóxica estratéxica militar, capaz de impoñer unha sacrificada disciplina ao 
ansia de beneficios inmediatos dunha ou doutra facción da burguesía que 
forma parte dese Estado imperialista. Neste sentido, o enfoque xeopolítico 
colócanos sobre a pista da lóxica da competición imperialista na época de 
guerras (quentes ou frías, directas ou por interposición) entre as grandes 
potencias. Non é por casualidade que a xeopolítica, como disciplina acadé-
mica burguesa, nacese, con Kjéllen, Mackinder ou Haushofer, no momento 
en que o capitalismo está arribando á súa fase imperialista, no paso do sé-
culo XIX ao XX.

Canto do enfoque xeopolítico cabe sinalar dúas desviacións extremas. 
A primeira é a súa asunción inmediata, sen máis crítica ou elaboración. O 
resultado é, por exemplo, o ecléctico engadido xunto á loita de clases, como 
categorías de entidade equivalente, de toda unha serie de “dialécticas de Es-
tados e imperios”, que apenas ocultan o seu aroma chauvinista-imperialista, 
totalmente alleo ao marxismo. En segundo lugar, máis próximo á tradición 
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economicista do revisionismo, como xa adiantamos, atópase a súa simple 
ignorancia e negación. Xa sinalamos o déficit dialéctico que implica tal acti-
tude, que vencella unívoca e mecanicamente, isto é, de forma abstracta, a 
política concreta de tal ou cal potencia potencia imperialista nun momento 
dado respecto dalgunha das características económicas xerais do imperia-
lismo, que habitualmente quedan reducidas á exportación de capitais. De 
igual maneira que o economicismo deriva mecanicamente a loita de clase 
revolucionaria do proletariado respecto á inmediata loita económica polas 
súas condicións de existencia, a política do imperialismo é reducida a mero 
epifenómeno dunha das manifestacións económicas do mesmo. Non seme-
lla que esta queimada crítica economicista aportara neste momento máis 
que unha nova repetición de verdades baleiras, “coñecidas desde hai moito 
tempo” entre a vangarda, sobre a “loita entre grupos financeiros”, despoxan-
do de toda substancia á análise concreta da situación concreta da pugna 
entre potencias imperialistas.

Pero ademais desta mutilación da análise concreta da situación con-
creta a favor da repetición abstracta de verdades xerais, hai outra cuestión 
de fondo que nos preocupa respecto ao deosto desta perspectiva das re-
lacións xeopolíticas entre Estados. E é que, efectivamente, o proletariado 
revolucionario xa alcanzou historicamente o estado de asentar o seu poder 
estatal durante un período prolongado no entorno agudamente hostil do 
sistema interestatal imperialista. A experiencia da Unión Soviética non é só 
paradigmática, senón particularmente oportuna nesta análise. A presión 
dese entorno imperialista fíxose notar sobre o poder revolucionario desde 
o seu mesmo berce e non desistiu incluso cando os revisionistas eliminaron 
a ditadura do proletariado. Como sinalamos en numerosas ocasións, houbo 
unha aguda contradición obxectiva entre as necesidades do desenvolve-
mento da Revolución Proletaria Mundial (RPM) e os imperativos de conser-
vación do Estado soviético. Esta contradición atravesou toda a historia da 
Internacional Comunista (1919-1943) e, en xeral e como tamén sinalamos 
en numerosas ocasións, podemos concluír que tendeu a inclinarse cada vez 
máis cara ao aspecto de conservación a toda costa do Estado soviético, che-
gando a identificar a mesma RPM coa supervivencia deste. Calesquera que 
fosen as históricas limitacións ideolóxicas e subxectivas que facilitaron este 
desprazamento ─sobre as que tamén abundamos noutras ocasións─, con-
vén non perder de vista que a estas limitacións franqueáballes o paso a des-
comunal presión obxectiva que o Estado soviético sufriu desde o seu nace-
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mento e até a desaparición mesma da súa postrema versión revisionista (e 
que inclúe Brest-Litovsk; a intervención imperialista na guerra civil, o cordon 
sanitaire; a maior invasión militar de toda a historia en 1941, conducente a 
unha guerra de exterminio, e o cerco e a constante ameaza de aniquilación 
nuclear durante a Guerra Fría). Obviar todo isto á hora de realizar a necesa-
ria crítica á dirección soviética do período de Stalin sería esquecer que esa 
mortífera presión imperialista será unha constante obxectiva de calquera 
empresa exitosa que consiga relanzar a RPM até ao nivel xa historicamente 
alcanzado. O correcto manexo futuro desta contradición RPM-Estado socia-
lista non se resolverá con doutrinarismo, senón que requirirá unha vangar-
da adestrada no dominio (en primeiro lugar, necesariamente teórico) da 
problemática do Estado en toda a súa amplitude, incluíndo as súas rela-
cións exteriores (pois a nova dialéctica vangarda-Partido non pode sosterse 
senón sobre a comprehensión da súa predecesora masas-Estado). Precisa-
mente, este dominio da vangarda será xustamente a mellor garantía de que 
as inevitábeis presións e ameazas (que aparecerían practicamente como 
fenómenos físicos dados para unha vangarda inadvertida) que abesullarán 
aos futuros Estados socialistas non se convertan en servidume da RPM, ino-
pinadamente subordinada en aras da Realpolitik da supervivencia posíbel 
en cada momento. Neste sentido, situámonos na tradición de Marx, quen 
en 1864, a pesar de que descifrara xa os enigmas da mercadoría e o valor, 
non sermonaba ao proletariado con verdades xerais, senón que o animaba 
a “introducirse nos misterios da política internacional”.

A acción do imperialismo ruso

Outra das falacias que propalan algúns sectores do revisionismo refírese 
ao carácter non imperialista da Rusia. De novo, vólvese caer no economicis-
mo imperialista ao entender o imperialismo como unha serie de caracte-
rísticas económicas illadas, atribuíbeis só a algunhas das grandes potencias 
do sistema. Por suposto, a afirmación de que Rusia non é unha potencia 
imperialista obvia incluso elementos fundamentais desas características 
económicas analíticas (ignora, entre outras cousas, o carácter monopolis-
ta dos sectores chave da economía rusa e a crecente exportación rusa de 
capitais, especialmente desde o boom económico dos 2000 ─moitos dos 
cales, por certo, terían ido precisamente a Ucraína antes de 2014), mais, 
sobre todo, significa precisamente non comprender o carácter sistémico 
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do imperialismo como fase integral do capitalismo nun momento históri-
co determinado, caracterizado por que a acumulación de capital realízase 
a escala mundial. No fondo trátase dunha reedición da vella concepción 
kautskiana que entendía o imperialismo como unha política (económica 
neste caso) determinada de certas potencias. Ao contrario, desde o punto 
de vista sistémico do leninismo, non hai gran potencia capitalista que poda 
xa escamotearse da etiqueta de imperialista. E, certamente, Rusia é unha 
gran potencia baixo calquera estándar de consideración. A máis débil das 
actuais, a gran distancia dos Estados Unidos e China, pero cun poder que 
sobrepasa o marco rexional (a pesar das desprezativas declaracións neste 
sentido, realizadas con toda intención, dalgúns dirixentes estadounidenses, 
como Obama): simplemente o seu tamaño físico, a súa disposición de ma-
terias primas, o tamaño da súa economía (evidente cando se esquivan os 
habituais criterios monetaristas e se mide por paridade adquisitiva real), o 
seu complexo militar-industrial, así como o poder, tanto convencional como 
estratéxico, das súas forzas armadas. Xa non é a superpotencia global que 
aínda foi o social-imperialismo, mais accións como a súa intervención en 
Siria ou, máis alá do seu revés inicial, a súa capacidade de operar, sen reco-
rrer á mobilización, de forma continua e durante meses centos de miles de 
soldados nunha guerra de alta intensidade nun país estranxeiro, aínda que 
veciño, como Ucraína, mostran que o poder ruso sobrepasa a súa caracteri-
zación como soamente rexional.

Estabelecido o seu carácter estrutural, atender á acción política do Es-
tado ruso e os seus procedementos non só é útil desde o punto de vista 
analítico concreto, senón tamén para confirmar o seu carácter imperialista 
e facer unha completa refutación de quen negan esta natureza. É de notar 
que, desde o punto de vista da Liña de Reconstitución (LR), esta perspectiva, 
atenta á actividade das potencias implicadas, é particularmente interesan-
te: a forma desa actividade está dialecticamente relacionada coa natureza 
de quen a exerce. Como sinalamos en numerosas ocasións, a determinación 
histórica da acción política nas condicións do capitalismo configúrase a tra-
vés da dialéctica masas-Estado. Dentro desa unidade contraditoria, unha 
verdadeira política democrática e, dado o caso que nos ocupa, anti-impe-
rialista tende a apoiarse máis no primeiro aspecto como centro de gravida-
de. Probabelmente, o caso paradigmático de loita anti-imperialista sería o 
combate do pobo vietnamita pola súa liberación e unidade nacional. Efec-
tivamente, unha vez expulsado o colonialismo francés e liberado o norte de 
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Vietnam, o acceso á estatalidade formal nesa zona localizada do país seguiu 
sen ser o motor de desenvolvemento da loita nacional vietnamita. O novo 
Estado liberado non pasou a dirixir o movemento de acordo ás lóxicas da súa 
propia natureza, tal e como verían dadas pola súa inserción recoñecida no 
sistema inter-estatal: atención polo equilibrio de poder, relación de forzas 
convencionais e diplomacia entre Estados, etc. Lonxe diso, o centro de gra-
vidade da loita nacional desprazouse cara ao movemento de masas no sur 
do país en loita contra o réxime monicreque da entón Saigón. A República 
Democrática no norte pasou a ser unha base de apoio fundamental da loita 
nacional, mais como conxunto orgánico coherente respecto á loita armada 
de masas no sur, sen supeditar a lóxica desta loita á da súa propia conviven-
cia co imperialismo no plano estatal formal. É dicir, aínda que a dirección 
vietnamita asentábase en Hanoi, a razón ordenadora do movemento nacio-
nal non pasou a ser o Estado do norte, senón o desenvolvemento político 
e militar do movemento de masas no sur. Elocuentemente, a substitución 
no papel antagonista do colonialismo francés polo imperialismo ianqui que, 
desde o punto de vista das relacións de poder entre Estados, debería ter in-
ducido a unha Realpolitik cauta e conservadora, dado o enorme incremento 
do poder dese antagonista, conduciu a todo o contrario, a unha intensifica-
ción da loita de masas e a actividade guerrilleira no sur, cuxo apoio e susten-
to desde a República Democrática era organicamente innegociábel. Tal é o 
fundamento política da audacia do pobo que propinou unha das súas máis 
humillantes derrotas ao imperialismo.

Valla tal exemplo paradigmático de xenuína loita anti-imperialista para 
comprender a monstruosa corrupción deste concepto polo revisionismo 
cando se adxudica a políticas como a do actual Estado ruso. Moi ao contra-
rio, Rusia non deixou de exercer o gran xogo da política de gran potencia, 
os equilibrios de poder convencional entre Estados, a diplomacia de gabine-
te e a consideración dos movementos de masas como peóns, sacrificábeis e 
incómodos, nese gran xogo. Como sabemos, o golpe de Estado do Maidán, 
en febreiro de 2014 e a constatación de que con el chegara ao poder o vello 
nacionalismo banderista produciron como resposta o que se coñeceu como 
a Primavera rusa: un movemento de masas espontáneo que compartía 
moitas das queixas que animaran ao Maidán nas súas orixes espontáneas 
(contra a corrupción, o empobrecemento etc), pero cunha orientación polí-
tica nacional diferente. Este movemento estendeuse durante marzo e abril 
de 2014 polo sur e leste da Ucraína e, en xeral, non era separatista nos seus 
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inicios, pero si afirmaba a identidade multinacional da Ucraína e o papel da 
lingua e cultura rusas na súa conformación, o que, na esfera internacional, 
implicaba unha postura de proximidade/non hostilidade a Rusia. A actitu-
de de Moscova, que deixara caer a Yanukóvich (habitualmente tachado de 
“pro-ruso”, o cal é inexacto, pois, como xa dixemos noutras ocasións máis 
ben era un representante da neutralidade do país, non hostil a Rusia, mais 
tampouco particularmente dócil aos seus desexos), ante este movemento 
foi oportunista e amplamente instrumental. No único lugar onde a acción 
da Federación Rusa movíase en sintonía cun sector chave do movemento 
de masas foi precisamente no lugar onde, por razóns históricas, dominaba 
máis a súa veta separatista, en Crimea. Alí presenciouse a única acción rusa 
rápida, audaz e que estaba en certa consonancia coa dirección do move-
mento de masas local, e iso debido fundamentalmente a motivacións estra-
téxicas respecto á posición rusa no Mar Negro.

A partir de aí, a actitude do Kremlin cara aos movementos do sur, les-
te e, particularmente, no Donbás foi de evidente incomodidade. Contra-
riamente á habitual acusación atlantista, lonxe de promovelos, Rusia, máis 
preocupada por atopar o entendemento coas chancelerías occidentais, es-
pecialmente con Berlín e París, tratou de abortar eses movementos (acor-
dos de Xenebra de abril de 2014) e permitiu que durante maio e xuño fosen 
esmagados sobre o terreo en gran parte do país (destaca o acto de terror 
da masacre de Odesa, aínda que non foi nin moito menos o único), con 
consecuencias que hoxe se nos antollan como decisivas. Só cando a derrota 
do seu último reduto no Donbás a mans do Exército ucraíno e os Freikorps 
banderistas parecía inminente, Putin, empurrado pola indiferenza europea 
aos seus achegamentos e á presión doméstica do nacionalismo ruso, deci-
diuse a enviar unha axuda importante, aínda que eficaz só para evitar esa 
derrota. En todo momento a actitude do Kremlin tivo o seu foco lonxe do 
movemento interno da sociedade ucraína, desprezándoo a favor dos xo-
gos de equilibro entre potencias imperialistas. De feito, Putin, observando 
as aparentes contradicións entre Washington e o flanco europeo do atlan-
tismo durante a crise do Maidán (resumido no famoso “fuck the EU” de 
Nuland), tratou de aproveitar toda a situación para introducir unha cuña 
precisamente entre as dúas ribeiras do Atlántico, pugnando por atraerse á 
UE e separala de Washington.

Toda esta estratexia, formalmente exitosa, resúmese nos dous Acor-
dos de Minsk, negociados coa mediación de Rusia, Francia e Alemaña. Esta 
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estratexia esixía a subordinación e disciplinamento do movemento no 
Donbás. Deste modo, cortouse inmediatamente toda veleidade social que 
puidese deducirse da vaga nostalxia da irmandade de pobos soviética que 
animaba unha parte do movemento, mentres que se condicionou todo o 
seu desenvolvemento ao curso deste entendemento cos departamentos di-
plomáticos das potencias europeas. Isto queda exemplificado na actitude 
de Moscova cara aos referendos de independencia nas xa autoproclamadas 
repúblicas de Donetsk e Lugansk en maio de 2014, así como a formación 
pouco despois da confederación de Nova Rusia entre ambas repúblicas. Sen 
entrar en como a elección do nome (Nova Rusia era a denominación da vella 
Gobernatura administrativa tsarista) fálanos moito da ideoloxía dominan-
te xa entón, Moscova simplemente ignorou os desexos independentistas, 
maioritarios tras experimentar a sanguenta ofensiva ucraína, e fixo que aos 
poucos meses as referencias a Nova Rusia desaparecesen debido á incomo-
didade que producían respecto ás negociacións en Minsk. A este disciplina-
mento do movemento no Donbás tamén contribuíron oportunos asasinatos 
(oficialmente adxudicados á intelixencia ucraína, pero algúns deles baixo 
sospeita) ou a retirada de líderes carismáticos e máis independentes, como 
Mozgovoy, Givi ou Strelkov, que pasaron a ser substituídos por figuras anó-
dinas con vínculos máis claros coa intelixencia rusa. Este disciplinamento era 
necesario pois, finalmente, os Acordos de Minsk quedaban moi curtos res-
pecto de onde chegara o desenvolvemento político no Donbás. E é que es-
tes tratados, tal e como foron asinados en febreiro de 2015 (o que se coñece 
como Minsk II), implicaban que, a cambio dun maior grao de autonomía e 
independentemente da vontade destas rexións, o Donbás manteríase den-
tro do Estado ucraíno. Isto era útil para o Kremlin xa que permitía manter un 
elemento interno que equilibrase a balanza política en Ucraína, axudando 
a preservar o seu status neutral e previndo a deriva atlantista claramen-
te promovida desde Washington co seu apoio ao nacionalismo banderista. 
Igualmente, semellaba separar a EE.UU. da UE, vacilante mais cunha posi-
ción en principio diferenciada da do irmán maior estadounidense. Todo isto 
eran vitorias de gabinete e exemplifican que en todo momento o Kremlin 
manexou a situación desde o punto de vista da posición do Estado ruso no 
equilibrio de potencias, sendo a esfera de decisión chave a das negocia-
cións na cima entre Estados, subordinando absolutamente o movemento 
e o desexo das masas en Ucraína e o Donbás a este devir. Os froitos desta 
política netamente imperialista demostráronse amargos... Esta suposta vi-
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toria que eran os Acordos de Minsk, xa apenas unha retribución que, des-
de o punto de vista da competición imperialista, nin sequera formalmente 
compensaba a decidida colocación da Ucraína baixo a órbita atlantista tras 
o golpe do Maidán, foi ademais incumprida en todo momento por Ucraína 
na súa aplicación material. EE.UU., nunca partícipe de Minsk, alentou este 
incumprimento, coa actitude da UE oscilando entre a dobrez e a impoten-
cia. A guerra no Donbás, de alta intensidade entre xuño de 2014 e febreiro 
de 2015 (co parón intermedio propiciado polo primeiro acordo de Minsk en 
setembro de 2014), nunca terminou senón que simplemente conxelouse, 
mentres os instrutores da OTAN se convertían en parte da paisaxe ucraína.

O feble da Realpolitik de Moscova mostrouse en todas as súas conse-
cuencias co esgotamento da primeira fase do conflito o pasado febreiro. 
Se algo demostrou o novo estadio de guerra a grande escala é que nestes 
últimos anos, desde a sinatura de Minsk, o equilibrio militar desprazouse en 
detrimento da Rusia. Mentres Rusia, sen moita consideración polos cotiás 
bombardeos que a poboación do Donbás sufriu a mans da artillería ucraína 
durante estes sete anos, o Exército ucraíno, que fora facilmente batido en 
2014-2015, fortalecíase cada ano. Efectivamente, o Exército ucraíno foi pur-
gado polo réxime do Maidán de elementos dubidosos para o nacionalismo, 
recibiu un inxente investimento (en 2020 alcanzou practicamente o 9% do 
PIB dun país en constante crise económica e empobrecemento) e avanzou 
cada vez máis no que rigorosamente pode considerarse a súa integración de 
facto na OTAN, como se evidencia respecto ao adestramento, as tácticas, o 
estilo e as estruturas de mando e a intelixencia. Sen dúbida, a consciencia 
deste progresivo fortalecemento e integración foi o que motivou a urxen-
cia da invasión rusa do pasado febreiro. Non obstante, de novo aquí ponse 
de manifesto a desesperada brevidade da política rusa. A acción foi unha 
auténtica aposta, que non buscaba tanto a vitoria militar como o colapso 
político do goberno ucraíno, que, a semellanza de Checoslovaquia en 1968, 
caería mediante a combinación dunha acción de forzas especiais na capital 
e a mera intimidación de ver a entrada das columnas blindadas a través 
da fronteira. Outra vez o imperialismo ruso quedou moi por detrás do seu 
antecesor social-imperialista. Se en 1968 o entorno do Pacto de Varsovia 
permitía unha acción deste tipo, o contexto internacional do 2022 era o do 
predominio atlantista arredor dun réxime en cuxo núcleo se achaban forzas 
fanaticamente anti-rusas. O único elemento que podería abanear o chan do 
réxime do Maidán e facer imaxinábel este derrubamento era precisamente 
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o dese movemento de masas da primavera de 2014 que o Kremlin, coa súa 
política imperialista de chancelería, permitira que fose masacrado, aterro-
rizado e dispersado, mentres o banderismo atrincheirábase no aparato do 
Estado ucraíno. Fracasada agora a aposta inicial, que se saldou ademais cun 
claro revés militar ruso na zona norte da Ucraína, arredor de Kyiv (debi-
do en boa parte a un plan operacional erróneo, deseñado en función de 
premisas políticas e ideolóxicas falsas e reaccionarias), ábrese a perspectiva 
dunha guerra longa e incerta. Incluso a actual fase de guerra a grande escala 
evidencia o catastrófico da política imperialista rusa, pois cidades e puntos 
fortes que terían sido facilmente ocupados en 2014 e 2015 e que incluso 
viron a expulsión inicial das autoridades oficiais ucraínas polas masas an-
ti-Maidán, como é o caso de Mariúpol (conquistada polo Exército ucraíno en 
maio de 2014 e á que só a sinatura de Minsk II en febreiro de 2015 salvou 
de ser retomada polos independentistas apoiados por Rusia), foron hoxe 
escenario de importantes batallas que consumiron grandes recursos e ali-
mentando os mitos e o irredentismo do nacionalismo ucraíno.

Cabe sinalar aquí outro elemento que redunda no carácter imperialista 
do Estado ruso e en como iso debilita as súas pretensións políticas. Trátase 
da ideoloxía do réxime, que non é outra que o nacionalismo ruso e que, a 
pesar da súa actualización para incluír simbolicamente algún dos feitos do 
século XX (esencialmente a Grande Guerra Patriótica), non pode ocultar a 
súa raída alma chauvinista gran-rusa. E é que detrás da aposta que repre-
sentaba o plan inicial ruso deste febreiro había tamén unha concepción do 
mundo, precisamente a deste nacionalismo gran-ruso. A ilusoria pretensión 
de que o Estado ucraíno derrubaríase co mero bater a súa porta e que os 
pequenos rusos aviríanse aos designios do irmán maior eslavo, partía da 
concepción chauvinista ─implícita nos artigos de Putin e explícita nos seus 
discursos previos á invasión─ de que Ucraína non é unha nación e que a súa 
estatalidade non ten raizame, sendo pouco máis que un crime bolxevique. 
En definitiva, o plan ruso alimentábase do desprezo e a subestimación da 
conciencia nacional ucraína e do proceso de intensiva nacionalización que 
supuxeran os trinta anos de independencia pasados, incluíndo os últimos 
oito anos de represiva ucrainización impulsada polo banderismo. Por supos-
to, unha política democrática alternativa á simple oposición dun nacionalis-
mo a outro, estaba fóra do alcance de Moscova, posto que iso suporía partir 
do feito que xa soubo recoñecer o bolxevismo hai máis dun século: Ucraína 
xa é unha nación, de entidade igual á rusa e ten o mesmo dereito á súa au-
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todeterminación. Só desde o recoñecemento incondicional desta realidade 
eran enormes as posibilidades que se abrían de desenvolver un movemen-
to de masas internacional, acorde á estrutura multinacional da Ucraína e 
que se tivese oposto ao exclusivismo racista banderista, pugnando por unha 
organización democrática do Estado ucraíno (da que con toda naturalidade 
declinaríase o rechazo a ingresar en bloques militares imperialistas hostís a 
Rusia). As estatísticas e enquisas anteriores ao Maidán (e máis aínda as an-
teriores á chamada revolución laranxa de 2004, que xa empezo a normalizar 
os dogmas banderistas e a mediatizar toda a vida política do país en torno 
á cuestión nacional) mostran abafantemente que a maioría  dos ucraínos 
usaban de forma cotiá o idioma ruso, evidenciaban boa vontade cara a Rusia 
e receos cara á integración na OTAN, ao mesmo tempo que, iso si, defendían 
o mantemento da independencia e da soberanía da Ucraína. Os vimes para 
ese movemento democrático estaban pois por todas as partes e, hai que 
dicir, afundían as súas raíces na política nacional soviética e na memoria 
da realidade histórica alcanzada por esa irmandade de pobos (aínda que 
fose progresivamente deslucida polo revisionismo). Por suposto, as maqui-
nacións imperialistas e a cegueira chauvinista do réxime ruso, insensíbel aos 
padecementos da sociedade ucraína (cando non responsábel de boa par-
te dos mesmos) dilapidaron este potencial, denunciando arrogantemente 
o legado soviético e propalando as virtudes nacionalistas do mundo ruso. 
Isto estreitou a base social para este movemento democrático na Ucraína, 
pois, en medio da crecente embestida do banderismo, ao que retroalimen-
taba, identificaba o recoñecemento do feito multinacional da Ucraína real 
co nacionalismo ruso e incluso co propio desmembramento/desaparición 
do país. En calquera caso, sirva para mostrar que, aínda que maltratado e 
nunca desenvolvido, existía realmente o fundamento para un movemento 
que sustentase unha verdadeira política anti-imperialista, cuxo centro de 
gravidade descansase nas masas ucraínas e que realmente suporía o apun-
talamento de elementos democráticos fundamentais para o propio país.

Por suposto, non queremos rematar este punto sen insistir en que esta 
crítica da política imperialista rusa debe ser entendida como complemento 
e culminación da súa crítica estrutural. O imperialismo ruso simplemente 
non pode concibir apoiarse nun movemento de masas ou permitir incluso 
que en determinado momento sobre este movemento descanse o centro 
de gravidade da política rusa. Iso cuestionaría o seu réxime e estrutura in-
terna. Só pode entón recorrer entón á diplomacia de gabinete e ao exército 
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regular, o que, como vemos, debilítao aínda máis á hora de enfrontarse a 
un imperialismo máis forte. Cabe deixar claro tamén que nos limitamos a si-
nalar os malogrados contornos posíbeis deste movemento no marco demo-
crático antiimperialista, limitado á vella dialéctica masas-Estado, por estar 
dirixida a nosa crítica cara á ilusión, que propalan algúns sectores revisionis-
tas, dun suposto “anti-imperialismo ruso”. Por suposto, o propio marco de-
mocrático, se ben menos asfixiante que as ríxidas estruturas do imperialis-
mo en que se move a política putiniana, sería de por si unha estada estreita 
nas condicións obxectivas da sociedade ucraína, que esixen da vangarda un 
punto de partida e un horizonte superior, como só pode ser a dialéctica his-
toricamente superior da Revolución Socialista. O tratamento democrático 
da cuestión nacional debería ser en Ucraína, como no Estado español, parte 
da liña política da vangarda na súa pugna pola reconstitución do comunis-
mo e o desenvolvemento da revolución proletaria. Por iso convén insistir en 
que a traxedia que hoxe viven os antigos pobos irmáns soviéticos ucraínos e 
ruso é un aviso respecto da catástrofe que asexa detrás das arrogantes pro-
clamas social-chauvinistas que, como parte do ambiente xeral dominado 
pola reacción e o nacionalismo, se abren paso entre a vangarda.

Multipolaridade, imperialismo e leccións militares

Antes de continuar co escenario ucraíno concreto, convén deternos un 
momento nun elemento asociado á falacia que nega o carácter imperialis-
ta do Estado ruso. Trátase das loas á chamada “multipolaridade”, a ilusión 
de pensar que un sistema imperialista con varios centros de poder e de-
cisión independentes sería dalgunha maneira máis democrático, xusto ou 
equilibrado. De novo, isto representa unha das formas máis monstruosas 
de embelecer a natureza do imperialismo. E é que, en esencia, despoxado 
de todo equilibrado roupaxe democrático, a multipolaridade resúmese ao 
dereito mutuamente recoñecido de varias rapaces a garantirse a súa parte 
do pastel. Trátase de que, en varias rexións do globo, o idioma do ladrón e 
do matón oficial non sexa o inglés, senón o ruso ou o mandarín. Hai que ter 
esquecido calquera noción elemental de marxismo e interiorizado tanto a 
derrota do proletariado ao final do Ciclo de Outubro, asumindo que non hai 
outro horizonte que loar os esforzos dos imperialistas ascendentes ou dos 
máis débiles neste momento, como para atreverse a presentar este argu-
mento entre comunistas.
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O escaso percorrido “anti-imperialista” desta pretensión evidénciase 
cando se comprende que a unipolaridade, é dicir, o dominio incontestado 
de todo o sistema internacional por unha soa gran potencia imperialista, 
non se corresponde, nin sequera empiricamente, coa estrutura material 
do imperialismo. No económico parece corroborado por máis dun século 
de experiencia que o desenvolvemento desigual e a saltos do capitalismo 
garante que o chan do dominio unipolar nunca vai ser estábel. Nos feitos, 
a unipolaridade do incontestado hexemonismo ianqui corresponde a unha 
breve etapa en termos históricos, de apenas unha xeración, que podemos 
periodizar entre 1989-91 e 2014 (data esta última en que, convencional-
mente, podemos situar unha transición que xa mostraba síntomas con an-
terioridade e que, aínda hoxe, non está completamente fechada). A reali-
dade é que a maior parte da historia do imperialismo estivo dominada pola 
pugna entre varias potencias. A bipolaridade marcou o período da Guerra 
Fría, pero ─e deberían tomar nota os voceiros “anti-imperialistas” desa bu-
cólica multipolaridade─ foi o período 1900-1945 precisamente o que, desde 
o punto de vista do número de grandes potencias presentes no sistema in-
ternacional, estivo marcado pola multipolaridade. É dicir, a mera evidencia 
empírica mostra que no imperialismo, multipolaridade non pode asociarse 
con “democracia” ou “equilibrio”, senón, moi ao contrario, coa multiplica-
ción dos focos de tensión, a aceleración da competencia inter-imperialista, 
a intensificación das demandas por novas reparticións do pastel, o aumento 
da militarización e a maior probabilidade de grandes guerras entre poten-
cias, co que iso supón, nas nosas circunstancias, de incremento do perigo 
de aniquilación nuclear.

A constatación desta evidencia non supón idealizar a arbitrariedade e 
brutalidade do hexemonismo ianqui, senón simplemente oporse á mistifica-
ción anti-marxista de contrapoñer un período de desenvolvemento históri-
co concreto do imperialismo a outro, que non é senón a lóxica consecuencia 
do anterior. O ascenso actual da multipolaridade é filla lexítima do avanzado 
estado de esgotamento do momento unipolar ianqui. De feito, no político 
non é senón o resultado da insatisfacción das novas e vellas potencias ante 
o lugar que lles corresponde na decadente orde hexemónica ianqui. No caso 
do ascendente novo poderío chinés é obvio o estreito do cinguidoiro a el 
reservado.  É máis elocuente o caso do vello poder de Moscova, en termos 
históricos en indubidábel declive desde as súas cimas relativas no século XIX 
e, sobre todo, a mediados do século XX. Desde 1991 a política dominante do 



38

poder ruso non foi precisamente a oposición ao pulo hexemonista ianqui, 
senón, moi ao contrario, a colaboración, os intentos de conciliación e bus-
ca de recoñecemento. Isto evidénciase en dous momentos fundamentais, 
de fondas implicacións xeopolíticas: a primeira esgazadura de Iugoslavia na 
primeira metade da década de 1990 e durante a chamada guerra contra 
o terror durante os 2000. A pretensión do Kremlin era clara: disposición a 
aceptar o hexemonismo ianqui sempre que, en contraprestación, este lle 
recoñecese a súa esfera de influencia autónoma no espazo da antiga URSS. 
É a negativa de Washington a conceder sequera isto o que, xunto á esta-
bilización do poder ruso tras o estrepitoso afundimento dos 1990, leva ao 
choque actual que podemos datar desde 2008 (Cima de Bucarest da OTAN e 
guerra de Xeorxia). Iso subliña as dúas características sobre as que estamos 
insistindo: a posición estratéxica ofensiva do imperialismo atlantista no seu 
pulo por acurralar e anular a Rusia, mais tamén o carácter indubidabelmen-
te rapaz, reaccionario e imperialista desta última potencia, á defensiva só 
por unha cuestión de debilidade relativa respecto aos seus rivais.

Neste sentido, son inaceptábeis os argumentos pseudo-tacticistas, que 
usan a debilidade relativa dun dos imperialismos para xustificar a súa sub-
misión ao mesmo. Non corresponde ao proletariado revolucionario loitar 
pola igualdade entre as rapaces imperialistas (do mesmo modo que non 
lle corresponde loitar por que cada movemento nacional conquiste o seu 
propio Estado-nación antes de avanzar cara á disolución das nacións) como 
paso previo á loita polo derribo de todas elas. Non calcularon os bolxeviques 
a debilidade relativa do tsarismo respecto ao imperialismo xermánico antes 
de propugnar consecuentemente o derrotismo revolucionario respecto ao 
“seu propio” goberno. A este respecto, é particularmente saudábel recor-
dar a Lenin cando se burlaba das disquisicións sobre que rapineiro iniciou o 
ataque ou cal está á defensiva; sobre por onde pasa a fronte de batalla ou 
sobre que imperialista ten máis razón desde o punto abstracto da igualdade 
burguesa ao queixarse do “pouco equitativo” que é a actual repartición do 
mundo respecto aos seus apetitos e capacidades estomacais. Todo isto é o 
deporte de filisteos que só ten interese para o marxista desde o punto de 
vista da análise concreta á hora de avaliar os posíbeis cursos de desenvol-
vemento da situación, pero que non pode esvaecer nin por un momento a 
revolucionaria repulsa e denuncia de todos os bandidos imperialistas na súa 
pugna reaccionaria.

Non queremos fechar esta epígrafe sen referirnos a unha máis das ne-
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cesidades filisteas coas que nos obsequiou o catálogo do oportunismo. Trá-
tase da denuncia como “criminal” da “repartición de armas entre civís” que 
se anunciou realizara o réxime de Kyiv co inicio da invasión. Calquera que 
sexan as críticas que poidan e deban verterse sobre o reaccionario réxime 
nacionalista ucraíno, debería caer polo seu propio pesa que un autodenomi-
nado comunista non debería sumarse a este tipo de alboroto reaccionario e 
pseudo-paternalista sobre o “criminal” de dar armas aos nenos. A violencia 
e a guerra son asuntos de adultos, especificamente das clases dominan-
tes e dos seus profesionais corpos especiais consagrados co monopolio da 
violencia, dos que a cidadanía debe manterse ao marxe e á que, en todo 
caso, só lle cabe xogar o propiciatorio papel de vítima de tal violencia e tal 
guerra (permitindo que outros organismos especializados poidan facerse 
cargo da atención ás vítimas). Evidentemente, Zelensky non está promo-
vendo ningunha clase de guerra popular, mais, como dicimos, en calquera 
das numerosas críticas que cabe facer cara ao réxime que representa non 
deben poñerse en cuestión elementos de principio do comunismo revo-
lucionario, como son a necesidade do armamento das masas e a violencia 
revolucionaria para, entre outras cousas, romper os aparatos especiais da 
violencia da burguesía.

Xa que mencionamos a Guerra Popular, cabe apuntar un par de ele-
mentos interesantes á vista dos acontecementos bélicos en Ucraína. Como 
dicimos, non hai lugar para considerar que Ucraína estea realizando nin-
gún tipo de guerra popular, non xa só, por suposto, desde o punto de vista 
dos requisitos da estratexia universal do proletariado, senón tan só desde o 
significado laxo das palabras como guerra do pobo. A mobilización ucraína 
enmárcase dentro das canles burguesas convencionais da guerra regular e 
é un procedemento da guerra total que foi habitual nese período de multi-
polaridade de 1900-1945. Tampouco o esforzo de guerra da Ucraína ─que, 
antes da guerra, xa contaba co segundo exército da Europa en tamaño─ e 
as súas perspectivas poden desligarse da axuda masiva que está recibindo 
desde o imperialismo atlantista. Como xa diciamos, este pasou de subminis-
trar equipamento útil para unha estratexia defensiva e incluso irregular ou 
insurxente (armamento anti-tanque e antiaéreo portátil) a empezar a enviar 
masivamente o necesario para unha guerra de alta intensidade a grande 
escala tête à tête contra Rusia (blindados, artillería, etc). Non obstante, a 
falta de que poidan substanciarse estes envíos occidentais e descontando 
a superioridade numérica en tropas que a mobilización proporcionou aos 
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ucraínos, o bando que até agora desfrutou da superioridade armamentís-
tica e tecnolóxica sobre o terreo foi fundamentalmente Rusia. Máis alá dos 
efectos desastrosos que no militar tivo o erróneo abordaxe inicial ruso so-
bre o que xa falamos, os ucraínos compensaron esta superioridade rusa, 
ademais de coa intelixencia e o adestramento OTAN (probabelmente supe-
rior ao ruso en termos tácticos), cunha intelixente estratexia defensiva que, 
ademais dos números da mobilización, descansou sobre o uso de tácticas 
irregulares e de tipo guerrilla para o acoso das comunicacións e a loxística 
rusas, así como o emprego das cidades como pivotes e eixes da resistencia. 
De novo, nunha paisaxe caracterizada pola ausencia de accidentes xeográ-
ficos de entidade, que presuntamente serían imprescindíbeis para calquera 
tipo de estratexia asimétrica (xunglas, montañas etc.), as zonas urbanas de-
mostráronse unha vez máis como entornas idóneas para equilibrar rivais 
cunha notábel brecha tecnolóxica ou de potencia de fogo. Outra cuestión 
moi interesante que convén apuntar é o crecente protagonismo dos drons 
sobre o campo de batalla, incluíndo o uso de aparellos non tripulados e de 
orixe comercial para uso civil. Máis alá dos debates doutrinarios sobre se 
este novo tipo de sistemas integrados marca a fin “das grandes plataformas 
da guerra industrial” (aviación, blindados, grandes buques, etc), o certo é 
que indubidabelmente supoñen unha democratización sen precedentes 
do poder aéreo, chea de posibilidades desde o punto de vista da chamada 
guerra asimétrica (como xa mostraron, por exemplo, os hutíes en Iemen), e 
que, de novo, volve poñer de manifesto o congruente de concepcións como 
a Guerra Popular respecto das tendencias obxectivas do desenvolvemento 
social. Insistimos en que nada do que está acontecendo en Ucraína pode 
desligarse da intervención atlantista e que é en todo momento unha guerra 
militar convencional entre exércitos burgueses, pero nos parece interesan-
te, desde o punto de vista da concepción da Guerra Popular como estratexia 
universal do proletariado, chamar a atención sobre estes feitos, que ema-
nan do maior conflito bélico que viu Europa desde 1945.

Nacionalismo e nazi-fascismo na Ucraína

A xeopolítica da competencia entre imperios é tamén fundamental para 
comprender o nacionalismo ucraíno no que literalmente significa unha terra 
de fronteira. Como outros nacionalismo de pequena  nación (isto é, sen Es-
tado), o nacionalismo ucraíno toma forma como impulso do idioma e da re-
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significación de tradicións agrarias no último cuarto do século XIX. Porén, a 
base fundamental onde este esforzo toma terra non vai ser na área xeográ-
fica máis ampla da Ucraína baixo dominio tsarista, senón na máis reducida 
parte baixo xurisdición austro-húngara (anteriormente baixo control polaco) 
de Galitzia, con capital na actual Lviv. Estes territorios nunca estiveran baixo 
o control do poder moscovita e só serán integrados co resto do que hoxe en 
día é Ucraína primeiro en 1939 e logo, permanentemente, tras a Segunda 
Guerra Mundial. Deste modo, o nacionalismo ucraíno desenvólvese de ma-
neira heteroxénea. No imperio ruso faino de forma máis tenue e serodia, 
quedando a cuestión nacional en parte esvaída tras a máis urxente cuestión 
agraria. Aquí, o nacionalismo ucraíno só empezará a tomar corpo coa revo-
lución de 1905 e, por ese contexto histórico xeral do imperio ruso (primacía 
da cuestión agraria, referencialidade do marxismo, ascenso do movemento 
espontáneo etc), trátase nese momento dun nacionalismo que adopta tin-
turas socializantes, situado ideoloxicamente entre a dereita eserista e os 
socialistas nacionais tipo Pilsudski. Por contraste, no mosaico imperial dos 
Habsburgo, atenazado pola cuestión nacional, toma moito máis forza, pri-
meiro como reacción ao tradicional dominio polaco de Galitzia, máis tarde, 
arredor da guerra imperialista de 1914 e promovido polas propias autori-
dades austríacas, como contrapeso do paneslavismo tsarista. Esta é, como 
xa sinalabamos no posicionamento de febreiro, a característica chave do 
nacionalismo ucraíno: a dependencia histórica dos rivais imperialistas do 
poder estabelecido en Moscova (independentemente do carácter deste po-
der). Iso móstrase descarnadamente na que vai ser a súa experiencia funda-
cional como Estado-nación (obviamos por ocioso e de escaso proveito cien-
tífico o debate nacionalista sobre a célebre Rus de Kyiv medieval), durante 
o período de revolución e guerra civil de 1917-1921. Efectivamente, aquí 
demostrouse que a chamada República Popular da Ucraína non era rival do 
internacionalismo bolxevique. En todas as diversas flutuacións que marca-
ron este convulso período, os nacionalistas só puideron pretender afirmar 
a súa autoridade en Kyiv baixo o paraugas dos rivais imperialistas e exter-
nos dos bolxeviques: as Potencias Centrais primeiro e os invasores polacos 
posteriormente. A súa sorte marcou a dos nacionalistas ucraínos, sempre 
avanzando ou retirándose xunto a estes exércitos estranxeiros.

Sen sitio na nova Ucraína soviética (nin tampouco na Polonia nacionalis-
ta), os líderes nacionalistas no exilio europeo operarán o cambio doutrinal 
fundamental que dará lugar á forma ideolóxica definitiva que o naciona-
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lismo ucraíno toma até hoxe en día. Na atmosfera dos 1920, estes inimi-
gos irreconciliábeis do poder soviético deron con toda naturalidade o xiro 
desde calquera veleidade socialista cara ao puxante experimento fascis-
ta que, con todo o aire da novidade, abríase paso en Italia. Deste modo, 
inspirado por Dontsov, fúndase en Viena en 1929 a Organización de Na-
cionalistas Ucraínos (OUN polas súas siglas habituais). A esta organización 
pertencen sinistros nomes como Bandera ou Shukhevych e será baixo o seu 
ascendente que o nacionalismo ucraíno aparece por segunda vez sobre o 
escenario histórico. Acontecerá durante a Segunda Guerra Mundial e, como 
é constante, outra vez da man dun exército invasor: nada menos esta vez 
que a Wehrmacht nazi, coa que o nacionalismo ucraíno colaborará entu-
siasticamente (colaboración que hoxe en día é reivindicada sen disimulos). 
Os nacionalistas ucraínos non só alistarán varias unidades de combate ao 
servizo do nazi-fascismo alemán, a máis coñecida das cales é a 14ª División 
Waffen SS Galizien, senón que formarán a súa propia organización armada 
(o Exército Insurxente Ucraíno ou UPA), colaborando activamente no Holo-
causto nazi e engadindo a súa propia ración de xenocidio, como, por exem-
plo, a masacre duns 150.000 polacos en Volynia. Algunhas estimacións da 
propia literatura académica burguesa sitúan a cifra de vítimas mortais do 
nacionalismo ucraíno neste período, tanto por colaboración co nazi-fascis-
mo alemán como por responsabilidade directa, no rango dos dous millóns. 
De feito, se sumamos os pogromos xa protagonizados polos nacionalistas 
ucraínos en 1917-1920, o balance final da Segunda Guerra Mundial é que 
a Ucraína occidental resultara nunha zona moito máis “puramente” ucraí-
na. Por esta razón o nacionalismo ucraíno non pode simplemente renegar 
da súa colaboración co nazi-fascismo alemán. Este período non só marcou 
profundamente a súa concepción racista do que debe ser a nación ucraína, 
senón que, en termos históricos, o Holocausto significou un paso adiante 
efectivo no proxecto de etno-Estado ucraíno, paso sobre o que se sostén o 
propio desenvolvemento político do nacionalismo ucraíno. E é que elimi-
nada a significativa presenza das comunidades xudía e polaca que caracte-
rizaba a Galitzia previa a 1941, o nacionalismo ucraíno puido concentrarse 
na unívoca hostilidade contra Rusia. O leitmotiv pasa a ser exclusivamente 
ensanchar a brecha respecto a Rusia e extirpar a tradición malorrusa da 
bagaxe nacional: Ucraína construirase como inequívoca entidade anti-rusa.

Isto coincide cun xiro do nacionalismo ucraíno respecto do seu apoio 
xeopolítico imperial. Se até entón o papel de padriño exercérao funda-
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mentalmente o imperialismo xermánico, tras a Segunda Guerra Mundial 
pasará a representalo o imperialismo ianqui. A diferenza doutros colabo-
racionistas, que non puideron escapar á xustiza soviética, os superviventes 
da Galizien serán acollidos no “mundo libre”, sendo o núcleo da diáspora 
ucraína en EE.UU. e Canadá. Este exilio chegou a formar un poderoso lobby 
de presión neses países, non só influenciando a política do centro imperial, 
senón empurrando por unha reescritura da historia ao gusto do nacionalis-
mo ucraíno, xa evidente a nivel de divulgación de masas e que semella estar 
chamada a ser, cando da historia desas terras se trate, a narrativa operante 
a este lado da nova cortina de aceiro. Será o imperialismo ianqui o que apoie 
a sanguenta insurxencia que o UPA protagonizará en Galitzia unha vez que 
o Exército Vermello expulsou aos alemáns en 1944 e que durará até ben 
entrada a década de 1950. Desde aquí chégase sen solución de continuida-
de nin maior evolución ideolóxica ao momento actual. En medio da citada 
axuda e financiamento estadounidense, o nacionalismo ucraíno que renace 
abertamente tras a disolución da URSS en 1991 ten, no seu núcleo máis irre-
dutíbel, militante e decidido ─na súa vangarda─, o mesmo armazón ban-
derista de aroma nazi-fascista. A súa tradición foi cultivada no exilio baixo 
a lexitimidade da vella Guerra Fría e os seus heroes son os que santificou o 
réxime do Maidán. A propia figura do xenocida Bandera é sintomática deste 
proceso. Marxinal no imaxinario da Ucraína independente até a revolución 
laranxa, Yushenko, non sen escándalo designarao en 2010 heroe da Ucraí-
na. Aínda que isto será revertido por Yanukóvich, o chan de lexitimidade 
xa fora gañado. Tras 2014 Bandera non só recupera o seu título heroico, 
senón que a data do seu natalicio pasa a ser festa de rango nacional na 
nova Ucraína. Igualmente, as novas leis de “descomunización” aprobadas 
tras 2014 non só levan á prohibición do partido revisionista ucraíno, senón 
que declaran como ilegal “cuestionar a xustiza da causa da OUN e o UPA”. 
Feitos como estes evidencian o débil da propaganda atlantista de tipo creti-
nista parlamentario que busca minimizar a influencia do nazismo en Ucraína 
sobre a base do número de deputados dos partidos ucraínos abertamente 
fascistas. Independentemente do número de asentos na Rada, os seus dog-
mas, tradicións e pretensións son o sentido común do réxime do Maidán.

Máis elocuente é aínda o papel destes grupos nazi-fascistas na propia 
constitución do réxime do Maidán e a súa evolución política. A estatalidade 
ucraína desde 1991 fora profundamente débil. Ao proceso de saqueo pola 
vella burguesía burocrática xa liberada de todo tipo de trabas, similar ao 
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doutras  repúblicas ex-soviéticas, sumouse esa heteroxeneidade nacional e 
a propia xeografía do país como encrucillada xeopolítica. O resultado foi esa 
institucionalidade débil no que hoxe se antolla como un impasse histórico: 
as diferentes faccións da nova clase dominante nunca puideron chegar a 
un acordo sólido e duradeiro sobre as regras de xogo internas, nin sobre a 
posición internacional do país. Deste modo, o elemento de mediación, de 
representación da clase dominante a través dun aparato institucionalizado 
fundado sobre ese acordo ─o elemento de capitalista colectivo, en definiti-
va─ nunca puido desenvolverse consistentemente. En Ucraína desde 1991 
os grandes capitalistas gobernaron (e pelexaron entre eles) directamente. 
De aí o aspecto de crise política estrutural que caracteriza ao Estado ucraí-
no. A permanencia da crise social e económica (Ucraína era, xunto a Xeor-
xia, a única república ex-soviética que en 2010 aínda non recuperara o PIB 
nominal de 1991) conxugouse para facer que os estalidos, desde finais dos 
1990, fosen cada vez máis violentos e profundos. Como sinalamos, nunca 
se desenvolveu unha alternativa política sostida sobre a realidade multina-
cional do país, senón que esta se expresaba por inercia a través da cada vez 
máis esfumada memoria soviética, instrumentalizada por algúns capitalistas 
na loita directa contra os seus pares: esa memoria era nostalxia envilecida 
e impotente e non un programa propositivo para o país. A falta doutros 
referentes, o nacionalismo ucraíno abriuse paso naturalmente como o úni-
co proxecto consistente, cunha longa tradición política, que incluía a súa 
narrativa histórica vitimista que cargaba todas as causas da desesperada si-
tuación do país na herdanza rusa, e coa UE completando o horizonte dunha 
alternativa de integración xeopolítica para esta terra de fronteira. Dado o 
escaso atractivo de Moscova e a pesar da neutralidade proclamada constitu-
cionalmente, este horizonte occidentalista, este abandonar un imperio para 
abrazar outro, gañou unha ampla base sociolóxica entre os estratos medios 
de Kyiv e o oeste do país, mentres o primeiro aspecto, o de construción 
nacional militantemente anti-rusa, provía a vangarda e os cadros de cho-
que do movemento que desembocaría no Maidán. Nesa praza de Kyiv, entre 
novembro de 2013 e febreiro de 2014, confluíu esa crise política terminal 
do Estado, coa súa loita directa entre grandes capitalistas, a profunda crise 
social, a aspiración xeopolítica occidentalista e o nacionalismo anti-ruso 
militante. Unha protesta que inicialmente tiña un indubidábel substrato de 
espontánea indignación popular foi encadrada polo único que, no desespe-
rado ecosistema político ucraíno, non era melancolía ou descomposición.
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Como sabemos, os grupos nazi-fascistas formaron a forza de choque 
do Maidán, baténdose co Bérkut e derramando o seu sangue, á vez que 
proveron o espazo e, tal vez, os mesmos tiradores, para a masacre do 20 
de febreiro de 2014. Nomes hoxe internacionalmente célebres como Pravy 
Sektor ou Azov oíronse por primeira vez eses días. Seguiu a insurrección e a 
toma armada do poder, mentres o Estado ucraíno tocaba fondo. Os feitos 
das semanas seguintes foron fundamentais, pois eles deliñaron a constitu-
ción material do réxime do Maidán. Esta constitución resúmese nun único 
artigo fundamental: guerra contra Rusia. No goberno provisional xurdido 
das chamas da insurrección de febreiro, os postos fundamentais no núcleo 
do aparello do Estado, os que correspondían á medula deste como grupo 
especial de homes armados, foron ocupados polos fascistas do Maidán. 
Parubiy, fundador e líder de Svoboda (antigo Partido Social-Nacional), pa-
sou da xefatura do comité de autodefensa do Maidán a ostentar o cargo 
de cabeza do Consello de Seguridade Nacional, encargado formalmente de 
protexer a orde constitucional interna e a soberanía exterior da Ucraína. As 
medidas que tomou foron decisivas. Á mencionada Primavera rusa  non se 
lle respondería con antidisturbios, como acontecera co Maidán, senón con 
blindados e bombardeos aéreos: a finais de abril de 2014 Parubiy decre-
tou a Operación Anti-Terrorista (OAT) e o despregue do Exército para facer 
fronte á resistencia no Donbás. Poucos días despois, o acto desapiadado de 
terror en Odesa cortou de raíz calquera posíbel extensión desta primavera 
como movemento de desobediencia civil. A militarización do conflito e a 
súa escalada ao estadio de guerra civil aberta quedaron finalmente esta-
belecidas. É certo que a reacción imperialista de Putin ao golpe de Maidán, 
coa captura de Crimea, favoreceu estes movementos dos banderistas: como 
xa sentamos, o choque entre imperialismos manifestábase sobre o terreo 
como loita reaccionaria entre nacionalismos, coa súa conseguinte retroali-
mentación. Pero Parubiy non se detivo aí, senón que con enerxía decidiuse 
a levar o traballo até o final, estabelecendo, baixo o manto da emerxencia 
e a revolución nacionais, a purga dos aparellos do Estado. Iniciouse un pro-
ceso que se estendeu ao longo destes últimos oito anos con grande éxito. A 
oficialidade do Exército, os mandos da policía e os cadros do SBU (servizos 
de intelixencia) ucraínos foron limpados de todos aqueles sospeitosos de 
hostilidade cara ao nacionalismo. As numerosas expulsións foron reforzadas 
cunha serie de oportunos suicidios. Toda esta actividade de purificación na-
cional deixou a máquina do Estado, xa historicamente moi débil, en cadro. 
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Isto cortou os numerosos lazos existentes cos aparellos de seguridade rusos 
e, á vez, creou unha oportunidade de ouro para reaxustar a súa composi-
ción e estrutura.

Expresión da maltreita situación do Estado era o recoñecemento por 
parte do propio Exército ucraíno de que, ao inicio da OAT, dunha forza nomi-
nal duns 80.000 efectivos, só era capaz de mobilizar uns 6.000, con numero-
so equipo oxidado e inutilizábel. A resposta do réxime do Maidán foi a for-
mación da Garda Nacional, que institucionalizaba as numerosas milicias 
e grupos paramilitares banderistas, que se multiplicaran  por todo o país 
(especialmente na súa metade occidental) a medida que a revolta do Mai-
dán se inflamaba. Estes grupos paramilitares, auténticos herdeiros dos Frei-
korps, representaban, a semellanza dos seus antecesores históricos, unha 
mezcalina de reaccionario compromiso militante nacionalista e empresa 
militar privada. Isto último casaba moi ben coa tradición ucraína de implica-
ción política directa dos capitalistas, sendo que moitos destes oligarcas se 
dedicaron a fundar e financiar os seus propios batallóns nacionalistas. Este 
florecente paramilitarismo foi unha das características fundamentais do 
réxime do Maidán: derredor del reconstruíuse o aparello do Estado, esta-
blecéndose un réxime de terror en que, namentres se ilegalizaban partidos, 
clausurábanse televisións e prohibíanse obras culturais rusas, nunca cesou o 
regueiro de asasinatos e exilio entre os opositores. Ademais ─e isto é funda-
mental─ estes Freikorps permitiron librar a guerra civil no Donbás que, con 
crecente credibilidade, podía presentarse cada vez máis como unha gue-
rra contra Rusia, á calor da cal todas as medidas de ucrainización forzosa 
quedaban lexitimadas. Como adiantabamos, esta guerra, tan premeditada 
coma facilitada pola resposta imperialista rusa, converteuse no verdadeiro 
vencello constitucional do país. Arredor da súa lóxica militar estabeleceuse 
un novo sentido común do réxime, consagrando a hexemonía da narrativa 
banderista, delimitáronse os horizontes do que era politicamente posíbel, 
disciplinouse a retagarda e dotouse de certo propósito ás enerxías  do país 
que non eran succionadas pola súa parasitaria burguesía, tan voraz despois 
do Maidán como antes do mesmo. Ou quizais máis, pois o Maidán supu-
xo efectivamente a expulsión dunha facción desta clase, representada por 
Yanukóvich, cuxos despoxos convertéronse en obxecto de repartimento; ra-
pina que, en si mesma, foi outro elemento da constitución material do país. 
Sumemos, finalmente, a inserción de todo este proceso nesa faceta sobre 
a que xa abundamos, de acentuamento da pugna inter-imperialista, co que 



47

isto tiña de novo impulso ofensivo atlantista, e teremos un cadro máis com-
pleto da situación.

Nada do que sucedeu posteriormente alterou os fundamentos do réxi-
me do Maidán, asentado neses meses cruciais da primavera e o verán de 
2014. Sirva como exemplo a celebrada elección de Zelensky como presiden-
te do país en 2019. A elección de Zelensky, formalmente alleo á tradicional 
oligarquía que, desde a independencia, rexía directamente os asuntos da 
Ucraína, e cun programa de conciliación e compromiso co Donbás, expre-
saba un xenuíno cansazo social respecto do devir do país e o seu dominio 
polo réxime do Maidán. Porén, moi ao contrario, o que acabou simbolizan-
do Zelensky é o profundo das raíces deste réxime e a imposibilidade da súa 
substitución mediante un simple proceso parlamentario (precisamente por 
iso falamos de réxime, para referirnos á medula profunda, a onde nunca 
adoita chegar, en ningunha parte, a ondada superficial dos vaivéns parla-
mentarios). Por un lado, Zelensky só estaba formalmente á marxe desa co-
rrupta burguesía parasitaria. En realidade, o mentor de Zelensky non era 
senón Kolomoiski, un dos capitalistas que máis medrara á calor do Maidán, 
tendo exercido como gobernador de Dnipro en 2014, onde fora o mecenas 
e promotor do batallón homónimo (ademais de ter investido noutros, coma 
o propio Azov). Finalmente, por outro lado, a parte do programa de Zelens-
ky que máis podía ameazar o réxime do Maidán, unha paz de compromiso 
co Donbás, foi rapidamente abortada. En honra á verdade, cabe dicir que 
Zelensky fixo, polo menos, un simbólico ademán nesa dirección, que, fiel 
á súa vis cómica, quedou rexistrado polas cámaras. Pouco despois da súa 
elección, Zelensky apareceu na liña da fronte do Donbás para presentar a 
posibilidade de facer cumprir o seu programa electoral. A resposta, a través 
dos representantes de Azov, foi clara: iso sería unha traizón inaceptábel e 
significaría a marcha de unidades militares banderistas sobre Kyiv para dar 
boa conta dos traidores. Zelensky esqueceu rapidamente o seu compromiso 
electoral e pasou a asumir a habitual liña dura anti-rusa. Nada cambiara e 
en 2019, ao igual que en 2014, os Freikorps banderistas ─algúns dos ca-
les, como o famoso Azov, acadaran xa o rango de eficaces e ben equipadas 
unidades militares de estándar OTAN─, seguían a ser os garantes desa gue-
rra permanente contra Rusia, arredor da cal sinistra e exitosamente se vén 
construíndo a nación ucraína. 

Deliñado este breve bosquexo político da historia do nacionalismo 
ucraíno e o seu rol na revolta do Maidán, cabe pronunciarse sobre a  carac-
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terización da Ucraína como Estado fascista. Na nosa opinión, este debate 
ten máis utilidade académica que política. Desde o punto de vista marxista, 
a propia debilidade histórica do Estado ucraíno dificulta a consumación cha-
ve da forma fascista da ditadura burguesa: a concentración de todo o poder 
nunha soa fracción da clase burguesa, o que, á súa vez, adoita implicar certo 
peche institucional. Non obstante, non cabe dúbida de que todo o desen-
volvemento do Estado ucraíno desde 2014 vai na liña cunha crecente fas-
cistización, con cada vez máis faccións da burguesía expulsadas do xogo ins-
titucional. Expresivo disto eran os propios cargos de traizón que o goberno 
de Zelensky estaba a impulsar, pouco antes da invasión, contra Poroshenko, 
o primeiro presidente electo do réxime do Maidán, unha das grandes fortu-
nas do país e rival de Kolomoiski. Igualmente, todo o sinalado respecto do 
paramilitarismo, a hexemonía da tradición banderista coma piar ideolóxico 
da réxime, a política de ucrainización forzosa, así como o protagonismo dos 
elementos abertamente nazi-fascistas na medula do aparello do Estado, vai 
nesa mesma dirección fascistizante. A Ucraína do Maidán asemellábase, xa 
antes de febreiro deste ano, a un enorme montón de ruínas dispostas arre-
dor dun exército (oficial e paramilitar), que succionaba as enerxías do país 
e era tamén xenerosamente alimentado polo imperialismo atlantista. Non 
obstante, o propio carácter ruinoso do conxunto da estrutura social e polí-
tica parecía deixar numerosas fisuras que o réxime non acertaba a pechar. 
A última e masiva ondada  de ilegalización de organizacións políticas, reali-
zada con posterioridade á invasión rusa, amosa que, polo menos antes de 
febreiro de 2022, o peche fascista aínda non se consumara plenamente. 
Desde entón, asasinatos, desaparicións e linchamentos, con árbores e farois 
cumprindo o papel de improvisadas picotas, sinalan que unha nova onda de 
terror bate sobre a sociedade ucraína.

Concretando a posición internacionalista

Coma viñemos deliñando e non pode ser doutro xeito, a realidade da 
guerra en Ucraína é tremendamente complexa e multilateral, trenzada dia-
lecticamente a través de múltiples contradicións. Sen embargo, isto non 
pode ser coartada para un relativismo de tipo academicista sobre a “impo-
sibilidade de asir” esa realidade. A pesar da complexidade, toda a realidade 
ten un fundamento abranguinte, unha contradición principal, un aspecto 
que axudar a explicar máis e mellor esa realidade como conxunto. Como 
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vimos, non é mera propaganda rusa a decisiva influencia que certamente os 
elementos banderistas, de indubidábeis e profundas conexións nazi-fascis-
tas, teñen na Ucraína do Maidán. Igualmente, Rusia é e actúa como poder 
imperialista, con aberto desprezo ao carácter nacional da Ucraína e insensí-
bel e desapiadado respecto aos movementos e anhelos das masas ucraínas, 
tendo recorrido á invasión militar para asegurar a súa posición estratéxica. 
Porén, a pesar de todo iso, nada do que está a suceder e a forma en que está 
a acontecer explícase principalmente por eses motivos. Rusia non invadiu 
Ucraína por un desvelo anti-fascista, senón motivada pola súa competición 
estratéxica cos Estados Unidos. O nacionalismo ucraíno certamente selou 
unha alianza anti-rusa coa OTAN, mais non é o carácter fascista do banderis-
mo o que move a Moscova, senón precisamente esa alianza xeopolítica. O 
Kremlin estaba disposto, a través dos acordos de Minsk, a deixar que a mei-
rande parte da Ucraína quedara á mercé dos banderistas sempre que isto 
garantise a neutralización do país. Igualmente, aínda que a invasión rusa 
retroalimentou aos banderistas, outorgándolles unha lexitimidade inédita 
e fortalecendo o seu proxecto exclusivista de construción nacional (un de 
cuxos pais fundadores será, paradoxalmente, Putin), pouco disto ten que 
ver coa soberanía e independencia da Ucraína. A resistencia ucraína non ten 
o seu fundamento nas masas do propio país, senón no vencello do réxime 
do Maidán co imperialismo atlantista. É o apoio militar e financeiro deste 
imperialismo o que permite realizar a guerra da forma en que os ucraínos 
a están efectivamente desenvolvendo e o que prové as expectativas con-
cretas  que poden albergar con respecto da súa desenlace. O lustre que ten 
hoxe a soberanía ucraína queda reflectido cando os propios funcionarios 
estadounidenses presumen provocativamente  respecto de como son eles 
os que dan permiso para as accións ucraínas escalatorias (por exemplo, os 
ataques no interior do territorio da Federación Rusa) ou recoñecen o carác-
ter proxy da Ucraína. En definitiva, nin “loita antifascista” nin “resistencia 
nacional”, a pesares de que aspectos secundarios da realidade poidan máis 
ou menos aproximarse a tales definicións, recollen a razón do que hoxe oco-
rre en Ucraína (o que, polo tanto, equivale a dicir que son caracterizacións 
politicamente falsas) senón que, como vimos insistindo, a categoría que 
mellor define e máis abarca o conxunto de factores que dan forma á guerra 
que hoxe tripa o territorio ucraíno non é outra, a despeito de todas as mis-
tificacións, que a de guerra imperialista. 

O recoñecemento deste feito é o fundamento de calquera posición 
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de vangarda e de calquera ulterior desenvolvemento político da mesma. 
Sen subliñar este feito, non hai internacionalismo proletario posíbel nin hai 
ningún horizonte estratéxico universal para o desenvolvemento indepen-
dente da RPM. Sen recoñecer o carácter igualmente rapaz, reaccionario 
e imperialista de todos os contendentes na pugna é imposíbel cimentar a 
confianza  internacionalista entre os pobos. Sen denunciar a maquinaria 
de guerra imperialista de Moscova rómpese calquera vencello posíbel co 
proletariado e a vangarda rusas, que sofren a opresión do réxime capitalista 
rusa e québrase a confianza do pobo ucraíno, sometido a fogo cruzado do 
terror dos mísiles rusos e do terror banderista. Mentres que a invasión rusa 
retroalimenta as bandas fascistas ucraínas, nada debilitaría máis a estas que 
o colapso da maquinaria militar putinista a mans da acción revolucionaria 
das propias masas rusas. Por improbábel que isto sexa no presente conflito, 
para a vangarda proletaria non pode haber un sendeiro de desenvolvemen-
to histórico que se atope por debaixo dese horizonte. No mesmo sentido, 
insinuar  que o banderismo pode estar a dirixir unha “guerra popular an-
ti-imperialista”, coa OTAN contribuíndo a tan loábel empresa, supón outra 
monstruosa ruptura da confianza internacionalista entre pobos e, ademais, 
no caso dos destacamentos de vangarda sitos nos países do bloque imperia-
lista atlantista, supón o oprobioso  recoñecemento da súa hipocrisía e impo-
tencia, cando non cousas peores. Por suposto, e igualmente, o horizonte do 
proletariado revolucionario apuntaría á paralización dos plans de expansión 
imperialista do atlantismo e ao derrocamento do réxime do Maidán por par-
te da acción revolucionaria das mesmas masas ucraínas.

Sentada esta base, que entronca coa Liña Xeral da RPM, o desenvolve-
mento consecuente do internacionalismo como Liña Política esixe da van-
garda unha concreción que teña en conta o marco específico que opera 
en cada un dos seus destacamentos. Efectivamente, como sinalaba Lenin, 
a plasmación política internacionalista non pode ser indiferente respecto 
do tipo de país no que nos atopemos (imperialista, opresor ou oprimido) 
e, polo tanto, non poden ser os mesmos aspectos concretos que a vangar-
da proletaria debe acentuar en cada caso. Iso mesmo aplícase respecto da 
situación dos destacamentos de vangarda respecto a cada un dos bloques 
imperialistas en pugna. É ao proletariado no interior de cada un dos blo-
ques imperialistas ao que lle corresponde a responsabilidade principal en 
debilitar, deter e, no seu caso, destruír “a súa propia” máquina de guerra 
imperialista. Deste modo, sentada a irmandade no traballo mancomunado 



51

e complementario con respecto aos revolucionarios que habitan  no bloque 
imperialista “inimigo” ─sen ningún tipo de sinal de que nós poidamos ser 
cómplices respecto do Estado reaccionario que os oprime e esmaga alí─, 
cabe desenvolver a liña política que, no caso do Movemento pola Recons-
titución no Estado español, debe acentuar a oposición consecuente á má-
quina de guerra atlantista e o seu esforzo por estender e escalar a guerra 
imperialista en curso.

O momento é grave: existe a posibilidade real desta extensión e escalada 
da guerra até o choque directo e aberto entre potencias nucleares imperia-
listas. A vangarda marxista-leninista afronta a contradición entre o relativa-
mente escaso grao de desenvolvemento do proceso de reconstitución do 
comunismo e a alta probabilidade dunha serie de catástrofes a curto prazo. 
Estas van desde a nada desdeñábel probabilidade desa guerra aberta ata 
o seguro empobrecemento e proletarización dun novo e amplo estrato da 
aristocracia obreira e a pequena burguesía continentais a resultas da guerra 
económica xa en curso e a crise capitalista, pasando por consecuencias de 
alcance global (por exemplo, as relacionadas co encarecemento xeral dos 
produtos alimenticios). A vangarda marxista-leninista debe ter en conta o 
seu grao de desenvolvemento e a súa relación coa perspectiva que é o único 
horizonte á altura da experiencia histórica da RPM: a transformación da 
guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. O horizonte do proleta-
riado revolucionario non pode ser a demanda pola “retirada das bases” ou 
calquera outra reivindicativa petición ás autoridades, senón o derrotismo 
revolucionario: que a guerra imperialista se salde coa derrota dos “nosos” 
Estados e que isto poida coadxuvar ao desenvolvemento da RPM. Por su-
posto, non cabe xa a ilusión, historicamente esgotada, de que a Revolución 
Proletaria poida abrirse paso espontaneamente, como produto do derriba-
mento imperialista, sen atender ao estado do desenvolvemento consciente 
da clase proletaria e a súa vangarda: xa non hai guerra civil revolucionaria 
que poida ser concibida por un marxista consecuente como algo diferente 
da Guerra Popular dirixida polo Partido Comunista. Por iso, rexeitando cal-
quera tipo de aventureirismo, a vangarda marxista-leninista debe, neste 
caso, centrar a súa atención no tipo de disposición que mellor pode favo-
recer o seu desenvolvemento e a irrenunciábel preservación do horizonte 
da RPM, nun contexto que seguramente se verá puntuado por catástrofes 
de todo tipo, así coma polo endurecemento xeral das condicións sociais e 
políticas, co conseguinte e aínda maior aumento da vixilancia e a represión 
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dos Estados imperialistas. En definitiva, a vangarda marxista-leninista debe 
atender aos probábeis desprazamentos de fondo na correlación entre cla-
ses para saber aplicar e impulsar o Plan de Reconstitución nas circunstan-
cias que podan abrirse a partir de agora. 

Finalmente, cabe volver a insistir sobre as perspectivas que abre a posi-
bilidade dunha guerra aberta entre poderes imperialistas con grandes arse-
nais nucleares. Por suposto, non dicimos que a guerra nuclear sexa o máis 
probábel ─descontando que calquera posibilidade de que iso poda suceder 
xa é demasiada─, senón que nunca no pasado fora tanto o seu risco coma 
agora. Máis alá de calquera tensión e de toda retórica, durante a Guerra Fría 
acabáronse estabelecendo certas regras do xogo e ambas superpotencias 
remataron por respectar mutuamente certas esferas de influencia básicas. 
Isto era profundamente reaccionario, pero igualmente dáballe certa estabi-
lidade e previsibilidade ao sistema internacional. Hoxe vivimos un incerto 
e inestábel período de recomposición do taboleiro imperialista, marcado 
precisamente pola total ausencia das regras do xogo consensuadas  entre os 
imperialistas e de recoñecemento de zonas de influencia ao rival, particular-
mente por parte do imperialismo ianqui, que parece decidido a aproveitar a 
súa superioridade militar, herdada do período unipolar, para marcar desde 
xa os límites de crecemento dos seus rivais (cando non directamente asfixia-
los), sexa en Ucraína ou en Taiwán. Como sinalamos, con toda seguridade, 
os arsenais nucleares evitaron até o momento que os combates en Ucraína 
escalen ata unha guerra aberta entre Rusia e a OTAN. Porén, a tensión non 
deixa de crecer, e cada día fálase máis (e, polo tanto, trivialízase e normalí-
zase) da proximidade do emprego efectivo de armamento atómico, con to-
das as sinistras incertezas que traería aparellado. O proletariado revolucio-
nario, como dicimos, debe ser consciente da gravidade do momento, pero 
tamén afirmar que a ameaza nuclear non pode deter o curso da historia. 
Precisamente, a posición proletaria ao respecto foi estabelecida por Mao, 
cando afirmou que “a bomba atómica non intimida ao pobo chinés”. Isto 
non quere dicir, como demagoxicamente afirmaron os revisionistas soviéti-
cos no seu momento, que Mao fose un aventureiro inconsciente dos efectos 
catastróficos dunha guerra nuclear, senón precisamente que esa ameaza 
atómica non podía deter o progreso histórico, coartando o desenvolvemen-
to da loita de clase revolucionaria do proletariado. Ao contrario, someter 
esta loita a esa ameaza significa precisamente condenar á humanidade a vi-
vir permanentemente baixo a espada de Damocles da aniquilación nuclear. 
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É posíbel que o “canibalismo” imperialista non prema o botón nesta crise, 
como non o premeu durante a pasada Guerra Fría. Mais cada crise que pasa 
sen que o botón sexa premido fai que, precisamente, os caníbales se vol-
van máis temerarios e arrogantes, asegurando que, a cada novo estadio da 
competición imperialista, a posibilidade de que a civilización humana poida 
sobrevivir vaia diminuíndo. Por iso a ameaza da Bomba non pode levar a 
unha conciliación co imperialismo, senón, todo o contrario, a redobrar o 
compromiso revolucionario polo seu derrocamento, que é, cada vez máis, 
unha carreira histórica contra o reloxo para evitar que a barbarie imperialis-
ta torne o planeta nun ermo páramo radioactivo. 
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Maio de 2022







A vangarda marxista-leninista fronte
a guerra imperialista en Ucraína

Edicións Línea Proletaria
reconstitucion@tutanota.com

www.reconstitucion.net 

Comité pola Reconstitución

CONTRA A GUERRA 
ENTRE IMPERIALISTAS,  

DERROTISMO 
REVOLUCIONARIO!

ABAIXO A OTAN
E O ESTADO ESPAÑOL!


