
O proletariado revolucionário frente à guerra imperialista 
 
Os lagarteiros da OTAN vam ver-se as caras na capital do Estado espanhol para 
definirem o seu novo conceito estratégico. Isto vai-lhes servir para abordarem a 
competência entre imperialistas, num contexto multipolar no qual a invasom russa 
da Ucrânia ─que não se pode entender sem o contínuo expansionismo atlantista cara 
o Leste durante as últimas décadas─ é um passo mais na direçom cara o 
enfrentamento direto entre as grandes potências, é dizer, cara umha Terceira Guerra 
Mundial. 
 Ao tempo, a UE manifesta-se como verdadeiro braço civil da OTAN. E, com a 
guerra preto do velho continente, este pom em evidência a sua repugnante hipocrisia: 
o pacifismo europeísta, defensor dos direitos humanos através da pacificaçom 
forçosa dos países oprimidos, muda num ardente fervor belicista que nos leva de 
excursom ao verão de 1914. A UE nom duvida em exibir o seu supremacismo anti-
russo, projetando o seu exclusivismo racista cara o inimigo exterior. E na retaguarda 
─que para algo estamos em guerra!─, os direitos das democracias liberais estreitam-
se ainda mais para a dissidência, como alertou o aviso a navegantes do hooligan 
Borrell. Assim, a contínua militarizaçom social destes últimos anos, acelerada pola 
pandemia, por fim atopa umha direçom cara a que se encaminhar: a guerra entre 
imperialistas! 
 As escassas vozes díscolas que amossárom o seu desacordo em contra da 
guerra e da sua escalada dentro do próprio bloco atlantista fôrom as do reformismo 
social-pacifista. Este, impotente, pujo de manifesto a sua posiçom de classe e as 
tolerias com as que pode sonhar: um imperialismo pacífico, sem guerras nem 
tensions, onde as superganancias se repartam equitativamente entre capitalistas! 
Pero a este panorama também contribuiu o nacionalismo que propagam o 
revisionismo e o socialchauvinismo, correias de transmissom da burguesia no seio 
do movimento obreiro. 
 Malfadada traça dos tempos nos quais vivemos! E é que, trás a fim do Ciclo 
de Outubro, longe o horizonte emancipador do comunismo, parece nom haver 
alternativa possível mais que a de continuar com a opressiva civilizaçom imperialista, 
seja ao custo que seja. Mesmo se para isso a burguesia tem que premer o botom da 
bomba nuclear. E, entre tanto, a classe proletária jaz derrotada ideológica e 
politicamente. Subordinada aos interesses de tal ou qual fraçom da burguesia, sem 
maior horizonte que o de seguir sendo capital variável na sua eslamiada normalidade, 
e incapaz de incidir no rumo da grande luita de classes. Porem, há mais dum século, 
noutro contexto de guerra imperialista, os bolcheviques, fusionados com as amplas 
massas constituindo-se em Partido Comunista, sim que pudérom incidir na história 
de maneira independente, opondo-se à ondada chauvinista e belicista, dando todo 
um exemplo verdadeiramente consequente do que é umha autêntica política 
internacionalista: aplicárom o derrotismo revolucionário transformando a guerra 



imperialista em guerra civil revolucionária, iniciando todo um Ciclo da Revoluçom 
Proletária Mundial (RPM)! 
 Hoje, perante a barbárie imperialista, nom podemos renunciar a esta 
preciosa liçom da experiência histórica do proletariado revolucionário. Hoje, 
enarborar, defender e aplicar a consigna do derrotismo revolucionário ─puxar pola 
derrota dos “nossos” imperialistas e pola destruçom da sua maquinaria de guerra 
para contribuir ao relançamento da RPM─ nom pode desligar-se do engadido de 
reconstituir o sujeito histórico proletário que seja quem de materializar tal consigna: 
o Partido Comunista como fusom da vanguarda com as amplas massas do 
proletariado. Pero para voltar a fazer do proletariado umha classe revolucionária é 
necessário, antes de nada, que a sua vanguarda rompa com todos os clichés da 
conceiçom do mundo da burguesia e recupere a cosmovisom comunista e a sua 
teoria revolucionária ─o marxismo─ para assim acadar a sua independência 
ideológica, rearmando-se teoricamente em base às liçons da praxe revolucionária de 
todo o Ciclo de Outubro, volvendo a fazer da revoluçom social um horizonte de 
emancipaçom universal para todos os oprimidos. Assim, garantindo a sua 
independência política, os setores de avançada do proletariado poderám fazer 
efetiva a sua fusom com as massas num genuíno movimento revolucionário 
organizado, isto é, em Partido Comunista, para passar à aplicaçom da sua estratégia 
militar universal: a Guerra Popular. 
 Aplicar o derrotismo revolucionário nas nossas particulares condiçons é a 
única alternativa realista ao imperialismo e as suas guerras, a que nos conecta com o 
internacionalismo proletário e nos permite avançar na construçom do comunismo. 

 
 

Contra a guerra entre imperialistas, derrotismo revolucionário! 
 

Abaixo a OTAN e o Estado espanhol! 
 

Pola reconstituiçom ideológica e política do comunismo! 
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