
Proletariotza iraultzailea gerra inperialistaren aurrean 
 

NATOko putreek elkar ikusiko dute Espainiako Estatuko hiriburuan beren 
kontzeptu estrategiko berria definitzeko. Horrek balio izango die inperialisten arteko 
lehiaren areagotzeari aurre egiteko, testuinguru multipolar batean, non Errusiak 
Ukraina inbaditzea —ezin dena ulertu azken hamarkadetan ekialderako etengabeko 
espantsionismo atlantistarik gabe— beste urrats bat den potentzia handien arteko 
zuzeneko borrokarako bidean, hau da, Hirugarren Mundu Gerrarako bidean. 

Bien bitartean, EB NATOren benetako adar zibil gisa agertzen da. Eta, gerra 
kontinente zaharretik gertu dagoela, honek agerian uzten du bere hipokrisia 
nazkagarria: bakezaletasun europeista, herrialde zapalduen indarrezko baketzearen 
bidez giza eskubideen babestzaile dena, 1914ko udara itzultzen gaituen sugar 
belizista bizi bihurtzen da. EBk ez du zalantzarik bere antierrusiar supremazismoa 
erakusteko, bere esklusibismo arrazista kanpo etsaiaren aurka jaurtiz. Eta 
atzeguardian —gerran gaude eta!—, demokrazia liberalen eskubideak are gehiago 
estutzen dira disidentziarentzat, Borrell hooliganak emandako abisuak erakutsi zuen 
bezala. Horrela, azken urte hauetako gizarte-militarizazio etengabeak, 
pandemiarekin bizkortuak, azkenean aurkitu du norako bidea hartu: inperialisten 
arteko gerra! 

Erreformismo sozial-bakezalearenak izan dira gerraren eta bere gorakadaren 
aurka bloke atlantistaren barruan agertu diren ahots bihurri eskasak. Honek, 
indargabe, agerian utzi ditu bere klase-posizioa eta amestu ditzakeen kimerak: 
inperialismo baketsua, tentsio eta gerrez libre, non aparteko irabaziak kapitalisten 
artean zuzen banatzen diren! Baina egoera horretan bere ekarpena egin du 
errebisionismoak eta sozialtxobinismoak (langile mugimenduaren baitako 
burgesiaren transmisio-uhalak) hedatzen duten nazionalismoak ere. 

Bizi garen garaien zoritxarreko sintoma! Izan ere, Urriko Zikloa amaitu ondoren, 
komunismoaren etorkizun emantzipatzailea aldenduta, badirudi ez dagoela beste 
aukera posiblerik edozein kostutan zibilizazio inperialista zapaltzailearekin jarraitzea 
baino. Horretarako burgesiak bonba nuklearraren botoia sakatu behar badu ere. 
Eta, bien bitartean, klase proletarioa ideologikoki eta politikoki garaitua dago; 
burgesiaren frakzio baten edo bestearen interesen menpe, bere ohiko 
normaltasunean kapital aldakorra izaten jarraitzea baino beste etorkizunik ez 
duena, eta klase-borroka handiaren norabidean eragiteko gai ez dena. Hala ere, 
duela mende bat baino gehiago, gerra inperialistaren beste testuinguru batean, 
boltxebikeek, masa zabalekin bat eginda Alderdi Komunista osatzen zutenek, modu 
independentean historian eragin ahal izan zuten, uholde txobinista eta belizistaren 
aurka eginez eta benetako politika internazionalista denaren zinezko adibide 
kontsekuente bat eskainiz: ezkortasun iraultzailea aplikatu zuten gerra inperialista 
gerra zibil iraultzaile bihurtuz, Munduko Iraultza Proletarioaren (MIP) Ziklo oso bati 
hasiera emanez! 



Gaur egun, basakeria inperialistaren aurrean, ezin diogu uko egin proletariotza 
iraultzailearen esperientzia historikoaren irakaskuntza baliotsu honi. Gaur egun, 
ezkortasun iraultzailearen kontsigna —hau da, “gure” inperialisten porrotaren eta 
haien gerra-makineria suntsitzearen alde egitea, MIP berrabiatzen laguntzeko— 
jaso, defendatu eta aplikatzea ezin da bereizi kontsigna hori gauzatzeko gai den 
subjektu historiko proletarioa birsortzearen kontrapartetik: Alderdi Komunista 
abangoardiaren eta proletariotzako masa zabalen arteko fusio gisa. Baina 
proletariotza klase iraultzaile berriro ere bihurtzeko beharrezkoa da, ezer baino 
lehen, bere abangoardiak burgesiaren mundu-ikusmoldearen klixe guztiekin 
haustea eta mundu-ikuskera komunista eta bere teoria iraultzailea —
marxismoa— berreskuratzea. Modu honetan, bere independentzia ideologikoa 
lortuko du, teorikoki berrarmatuko baita Urriko Ziklo osoko praxi iraultzailearen 
ikasgaietan oinarrituz, eta iraultza soziala zapaldu guztientzako emantzipazio 
unibertsaleko zeruertz bilakatuko du berriz. Horrela, bere independentzia politikoa 
bermatuz, proletariotzako sektore aurreratuek masekin bat egitea burutu ahal 
izango dute eta, era honetan, benetako mugimendu iraultzaile antolatu bat osatu, 
hau da, Alderdi Komunista, jarraian bere estrategia militar unibertsalaren 
aplikaziora igarotzeko: Herri Gerra, hain zuzen ere. 

Ezkortasun iraultzailea gure baldintza partikularretan aplikatzea da 
inperialismoaren eta haren gerren aurrean aukera errealista bakarra; horrek 
internazionalismo proletarioarekin lotzen gaitu eta komunismoaren eraikuntzan 
aurrera egiteko aukera ematen digu. 

 
Inperialisten arteko gerraren aurka, ezkortasun iraultzailea! 

Behera NATO  eta Estatu espainola! 

Komunismoaren birsorkuntza ideologiko eta politikoaren alde! 
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