
O proletariado revolucionario fronte á guerra imperialista 
 
Os lagarteiros da OTAN vanse ver as caras na capital do Estado español para definir o 
seu novo concepto estratéxico. Isto vailles servir para abordar a competencia entre 
imperialistas, nun contexto multipolar no cal a invasión rusa da Ucraína ─que non se 
pode entender sen o continuo expansionismo atlantista cara ao Leste durante as 
últimas décadas─ é un paso máis na dirección cara ao enfrontamento directo entre 
as grandes potencias, é dicir, cara a unha Terceira Guerra Mundial. 
 Ao tempo, a UE maniféstase como verdadeiro brazo civil da OTAN. E, coa 
guerra preto do vello continente, este pon en evidencia a súa repugnante hipocrisía: 
o pacifismo europeísta, defensor dos dereitos humanos a través da pacificación 
forzosa dos países oprimidos, muda nun ardente fervor belicista que nos leva de 
excursión ao verán de 1914.  A UE non dubida en exhibir o seu supremacismo anti-
ruso proxectando o seu exclusivismo racista cara ao inimigo exterior. E na retagarda 
─que para algo estamos en guerra!─, os dereitos das democracias liberais estréitanse 
aínda máis para a disidencia, como alertou o aviso a navegantes do hooligan Borrell. 
Así, a continua militarización social destes últimos anos, acelerada pola pandemia, 
por fin atopa unha dirección cara á que se encamiñar: a guerra entre imperialistas! 
 As escasas voces díscolas que amosaron o seu desacordo en contra da 
guerra e da súa escalada dentro do propio bloque atlantista foron as do reformismo 
social-pacifista. Este, impotente, puxo de manifesto a súa posición de clase e as 
tolerías coas que pode soñar: un imperialismo pacífico, sen guerras nin tensións, 
onde as superganancias se repartan equitativamente entre capitalistas! Pero a este 
panorama tamén contribuíu o nacionalismo que propagan o revisionismo e o 
socialchovinismo, correas de transmisión da burguesía no seo do movemento 
obreiro. 
 Malfadada traza dos tempos nos que vivimos! E é que, tras a fin do Ciclo de 
Outubro, lonxe o horizonte emancipador do comunismo, parece non haber 
alternativa posíbel mais que a de continuar coa opresiva civilización imperialista, 
sexa ao custo que sexa. Mesmo se para iso a burguesía ten que premer o botón da 
bomba nuclear. E, entre tanto, a clase proletaria xace derrotada ideolóxica e 
politicamente. Subordinada aos intereses de tal ou cal fracción da burguesía, sen 
maior horizonte que o de seguir sendo capital variábel na súa eslamiada 
normalidade, e incapaz de incidir no rumbo da grande loita de clases. Porén, hai máis 
dun século, noutro contexto de guerra imperialista, os bolxeviques, fusionados coas 
amplas masas constituíndose en Partido Comunista, si que puideron incidir na 
historia de maneira independente, opoñéndose á ondada chauvinista e belicista, 
dando todo un exemplo verdadeiramente consecuente do que é unha auténtica 
política internacionalista: aplicaron o derrotismo revolucionario transformando a 
guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, iniciando todo un Ciclo da 
Revolución Proletaria Mundial (RPM)! 



 Hoxe, perante a barbarie imperialista, non podemos renunciar a esta 
preciosa lección da experiencia histórica do proletariado revolucionario. Hoxe, 
enarborar, defender e aplicar a consigna do derrotismo revolucionario ─puxar pola 
derrota dos “nosos” imperialistas e pola destrución da súa maquinaria de guerra 
para contribuír ao relanzamento da RPM─ non pode desligarse da contraparte de 
reconstituír o suxeito histórico proletario que sexa quen de materializar tal consigna: 
o Partido Comunista como fusión da vangarda coas amplas masas do proletariado. 
Pero para volver a facer do proletariado unha clase revolucionaria é necesario, 
antes de nada, que a súa vangarda rompa con todos os clichés da concepción do 
mundo da burguesía e recupere a cosmovisión comunista e a súa teoría 
revolucionaria ─o marxismo─ para así acadar a súa independencia ideolóxica, 
rearmándose teoricamente en base ás leccións da praxe revolucionaria de todo o 
Ciclo de Outubro, volvendo a facer da revolución social un horizonte de 
emancipación universal para todos os oprimidos. Así, garantindo a súa 
independencia política, os sectores de avanzada do proletariado poderán facer 
efectiva a súa fusión coas masas nun xenuíno movemento revolucionario 
organizado, isto é, en Partido Comunista, para pasar á aplicación da súa estratexia 
militar universal: a Guerra Popular. 
 Aplicar o derrotismo revolucionario nas nosas particulares condicións é a 
única alternativa realista ao imperialismo e as súas guerras, a que nos conecta co 
internacionalismo proletario e nos permite avanzar na construción do comunismo. 

 
 

Contra a guerra entre imperialistas, derrotismo revolucionario! 
 

Abaixo a OTAN e o Estado español! 
 

Pola reconstitución ideolóxica e política do comunismo! 
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