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	A
revolução não é um ato político, mas um processo que só tem início  se (quando, onde e na medida em que) os proletários desencadeiam  uma luta encarniçada contra todas as instituições da sociedade, a começar pelo Estado e sua base econômica. Foi assim na Rússia, de fevereiro a outubro de 1917,  e culminou com a tomada do poder pelos bolcheviques. 
Na Espanha, em julho de 1936, o proletariado cometeu um erro fatal: além de não destruir o  Estado, limitou-se a enviar “seus” representantes (FAI, CNT, POUM, etc.) para assumir cargos ministeriais e reforçar o poder da burguesia. Tendo perdido a iniciativa, foi  politicamente desmoralizado em 1937 (pela esquerda do Capital: sociais-democratas e leninistas, com o apoio mais ou menos “crítico” da FAI, CNT, POUM, etc.) e militarmente aplastado (pela direita do Capital: fascistas espanhóis, italianos e alemães, liberais e o Vaticano) em 1939.
Abandonando ou perdendo de vista o objetivo revolucionário, praticamente tudo o que os trabalhadores fizeram, desde a luta armada contra Franco até as coletivizações, foi sob a dominação ideológica dos representantes políticos (esquerda e extrema-esquerda) do Capital.
 A esquerda antifascista (PCE, PSUC e seus indefectíveis “apêndices radicais”: trotskistas de todos os matizes, além do próprio Trotsky) jamais compreendeu - se é que tentou -  porque a insurreição proletária na Espanha tão rapida, ainda que nem tão espontaneamente, assumiu  os métodos burgueses (hierarquia, militarização, centralismo democrático...), que a extrema-esquerda  (FAI/CNT, POUM e... Durruti!)  aceitou, sob a alegação de que eram mais eficientes. E que nem por isso funcionaram. Ou melhor, funcionaram, aliás muito bem, para  afogar a revolução no  sangue dos trabalhadores!
Ora, o Estado - e aqui não importa a sua fisionomia jurídico/política, seja ele monárquico,  republicano-democrático ou clerical-fascista,  dada a sua natureza  repressiva -  não é capaz de utilizar os métodos proletários de luta social (guerrilha urbana e rural contra os opressores; confraternização entre soldados, que - mutuamente se reconhecendo como  irmãos de classe, apesar do uniforme, das bandeiras e hinos patrióticos - apontam suas armas e disparam contra “seus” oficiais; deserção massiva...) eficazes para desmoralizar  o inimigo de classe, em vez de recorrer aos métodos tradicionais de guerra, na acepção burguesa do termo. Por conseguinte, quando - além de não destruir o Estado, mediante a ação direta - aceitaram ocupar cargos no governo e/ou  apoiar a democracia “para melhor combater o fascismo”, a FAI/CNT e o POUM traíram o proletariado, colocando-o a reboque de uma luta entre duas  frações do capital, abandonando o terreno da luta de classes e  (paradoxalmente?) facilitando  a vitória do fascismo. Simplesmente,  porque não ousaram fazer o que o momento exigia: a revolução social.
Neste boletim, iniciamos a análise crítica de questões que avaliamos serem da maior importância. Fascismo e antifascismo (ou: ditadura e democracia, república e monarquia...) enquanto dicotomias são apresentados por nós como as duas faces pseudocontrárias do Estado. Isto é, como falsas polarizações, cuja função política é desarmar o proletariado, rebaixando-o como força auxiliar  da rivalidade mais ou menos feroz entre dois bandos de assassinos capitalistas.
 Mais uma vez, afirmamos: não se trata de escolher o mal menor que, supostamente, decorreria de uma aliança com o  menos ruim dos inimigos.  Quando o objetivo é a revolução social, a experiência histórico-mundial do proletariado nos ensina que todos os atalhos são becos sem saída.CRISE ECONÔMICA: GLOBALIZAÇÃO OU DECOMPOSIÇÃO DO CAPITALISMO?

Em dezembro de 1996, Alan Greenspan, principal gestor do Banco Central estadunidense, saía de um jantar elegante, quando foi abordado por jornalistas.  Na falta de algo melhor, fez um comentário a respeito da “exuberância irracional” dos mercados financeiros. Foi o bastante para que os investidores, vislumbrando um mau presságio, começassem a vender no mundo inteiro, pulverizando bilhões de dólares, numa das maiores quedas das Bolsas desde 1986. Os mercados financeiros logo se recuperariam do minicrash, mas o episódio serviu para assinalar a fragilidade de todo o sistema.
Especialistas em finanças têm insistido no crescente descompasso entre as enormes massas de capital especulativo, investidas em todos os mercados do mundo, e a atividade produtiva real, além da compra e venda efetivas. Também em dezembro de 1996, o New York Stock Exchange festejava seu centenário, anunciando que, com um aumento de 620%, durante os últimos 14 anos, a Bolsa de Nova York  superara todos os recordes anteriores, incluído o da “exuberância irracional” que precedeu a crise de 1929.
Contudo, houve quem, de olho na crescente diferença entre os preços das ações no mercado financeiro e o valor real dos ativos que as lastreiam, à razão de 30 para 1,  não visse motivos para júbilo nessa notícia. A instabilidade do setor financeiro baseia-se no fato de que a atividade econômica só se mantém graças ao endividamento, cada vez maior. As engrenagens da indústria, e conseqüentemente de todos os ramos da economia, funcionam lubrificadas por dívidas que jamais serão quitadas. O recurso ao crédito - mecanismo fundamental desde a reconstrução econômica do pós-guerra até os dias de hoje, tendo contribuído para o remanejo da crise econômica desde o final dos anos 60  - é o que mantém vivo o capitalismo, ao longo desses 30 anos. Mas o remédio mantém vivo o doente agravando a doença. 
O problema é que, além de os grandes capitais financiarem os pequenos para que estes continuem a adquirir suas mercadorias, os principais credores do mundo se converteram em devedores. A situação do Japão é um belo exemplo: país superavitário no comércio internacional, transformou-se em banqueiro do planeta, com créditos que ultrapassam a cifra de 1 trilhão de dólares e financiando 50% da dívida dos países da OCDE.  Paradoxalmente, o Japão é um dos países mais endividados do mundo. A dívida acumulada dos agentes financeiros (famílias, empresas e Estado) se eleva a 260% do PNB e, mantido o ritmo de crescimento atual, será de 400% daqui a dez anos. Os banqueiros japoneses estão sentados em cima de uma montanha de  460 bilhões de dólares de empréstimos que jamais serão pagos.
Desorientados com  as dificuldades enfrentadas pelo Japão, os ideólogos do capital foram buscar novas esperanças nas façanhas dos “dragões” do sudeste asiático -  Tailândia, Indonésia e Coréia do Sul, cujas vertiginosas taxas de crescimento são apresentadas como modelo - e da China,  “futura superpotência econômica” que substituirá o Japão. Mas, zombando desses mascates do otimismo,  a crise se instalou no sudeste da Ásia. Em 27 de outubro de 1997, no período de uma semana, as Bolsas caíram: 18%, em Hongkong;  12,9%, em Kuala Lumpur (Malásia); 11,5%, em Singapura; 9,9%, em Manilha (Filipinas); 6%, em Bancok (Tailândia); 5,8%, em Jacarta (Indonésia); 2,4%, em Seul (Coréia); 0,4%, em Tóquio. Em um ano, nos mesmos países, as quedas foram de: 22%, 44%, 26,9%, 41,4%, 23%, 18,5%, 12%, (*) respectivamente.  Mais uma vez, a burguesia plantou dragões e colheu pulgas.     
Esta situação de bancarrota anunciada demonstra  com nitidez que, apesar de todo o palavrório sobre economias saudáveis e equilibradas, tão ao gosto de governantes e oposicionistas, o capitalismo se decompõe globalmente.   Desde os anos 60, a crise - brutal, deflacionista, típica do século passado e que se repetiria catastroficamente em 1929 - vem sendo evitada  através de paliativos: recessões intermitentes e sobressaltos financeiros, cuja função é soltar aos poucos o vapor que o endividamento global produz na caldeira do sistema. A ruína do capitalismo de Estado no leste europeu deveria ter servido de advertência para a burguesia de todos os países: não se pode adiar indefinidamente as conseqüências da lei do valor. Mais cedo ou mais tarde, esses aprendizes de feiticeiro sofrerão os efeitos das potências que suscitaram e já não conseguem manejar.
(*) Courrier International, 30/10/97. 
Tradução, resumo e adaptação do artigo Crisis Económica, publicado na Revista Internacional # 92 (órgão da Corrente Comunista Internacional).
LUTA DE CLASSES CONTRA O FASCISMO E O ANTIFASCISMO1 -  O objetivo maior de toda ideologia burguesa, seja de direita ou de esquerda, é representar a sociedade capitalista como um todo sem fissuras, uma comunidade idílica em que não haveria  classes sociais antagônicas e todos os problemas se resumiriam a encontrar a forma de organização mais adequada para o “interesse geral”.  É o que fazem tanto o fascismo como o antifascismo, que nada mais são do que duas formas do Estado.

2 - O antifascista e o fascista têm em comum a mesma idolatria pelo Estado, que buscam reforçar, mediante a mobilização (pacífica ou violenta) da sociedade em torno de seus objetivos. A alternativa fascismo/antifascismo não tem qualquer significação histórica, pois tanto um quanto outra, são opções que não alteram essencialmente a realidade capitalista da escravidão assalariada. O que está em jogo, hoje como ontem, neste velho debate, é a necessidade que tem a burguesia, diante da possibilidade de ressurgimento das lutas proletárias, de recorrer a democracia blindada.   
 
3 - O antifascismo limita-se a apoiar a  democracia na luta contra o fascismo. O antifascismo não luta contra o capitalismo, apenas tenta impedir que o Estado se torne totalitário. Portanto, o antifascismo reforça a ala democrática  contra a ala fascista da  burguesia e abandona o terreno de classe do proletariado. 

4 - Antifascismo e fascismo atuam no campo da burguesia, cuja dominação reforçam através da manutenção da ditadura capitalista e do Estado.  Os antifascistas  condenam o mau uso do Estado pelos partidos que estão no governo. Assim,  terminam absolvendo o Estado, pois admitem que ele poderia funcionar de maneira diferente e até benéfica para as massas trabalhadoras. Tornou-se habitual, para os militantes antifascistas, o apoio a medidas de reforçamento do Estado com o objetivo de combater o fascismo. Com isto, nada mais conseguem do que tornar inevitável o que pretendem combater.

5 - A expansão do capitalismo exige,  além da  completa subordinação do proletariado, obtida pelo desmantelamento (gradual ou brusco) de suas organizações de classe, o aniquilamento da concorrência (outros capitais nacionais) mediante a guerra imperialista.  As diversas facções  burguesia tentam arrastar o proletariado a reboque de falsas alternativas, tais como: fascismo/antifascismo, guerra/paz, racismo/anti-racismo, porque o  Capital, minado por contradições e crises permanentes, necessita da democracia para melhor exercer sua ditadura, mediante o terrorismo de Estado.  

6 - Os antifascistas, como reformistas que são,  concebem a democracia como um embrião  do socialismo,  ou o socialismo como a democracia totalmente realizada. Coerentemente, acreditam que  lutam pelo socialismo quando propõem o fortalecimento da democracia no interior do capitalismo. Assim procedendo, confundem e desmoralizam o proletariado, preparando o terreno para o esmagamento político do proletariado e a vitória da contra-revolução.

7 - Os revolucionários proletários afirmam que sem a total destruição das relações de produção capitalistas, com a subsequente abolição do trabalho assalariado, do Estado  e do Capital, não é possível instituir o Comunismo. A única maneira de solucionar proletariamente a questão é não apoiar uma fração do capital contra outra, fascista ou antifascista,  mas destrui-las completamente,  suprimindo  a exploração e a opressão através da luta de classes sempre mais radicalizada, até a  revolução social violenta que abolirá o Capital e destruirá o Estado, instaurando a Comunidade Humana Mundial.
ACEITAR O MAL MENOR É  SUICIDAR-SE UM POUCO, TODO DIA
“Leva um homem e um boi ao matadouro. Aquele que gritar primeiro é o homem, mesmo que seja o boi.” 
(autor desconhecido)





São muitos os que, argumentando com o mais rasteiro senso comum, tentam convencer o proletariado a aceitar a degradação de suas condições de vida.  Todos os dias, repete-se incessantemente, no rádio, na televisão, pela boca dos sociólogos, jornalistas e burocratas sindicais, inumeráveis pretextos e explicações cujo objetivo é fazer-nos cair na armadilha do mal menor.
	Eis alguns exemplos:
“Para evitar o desemprego, mais vale receber um salário por 32 horas quando se trabalhou 40.”
“É melhor uma empresa que funcione, depois de ter demitido a metade dos trabalhadores, do que uma empresa fechada e todos desempregados.”     
“Mais vale um salário de fome do que a fome sem salário.”
“É melhor estar desempregado do que não ter onde morar.”
“Mais vale ser um ‘sem-teto’ num país rico do que um ‘faminto’ num país pobre.”
	Essas pérolas do humor cínico, fazem lembrar a frase de um típico cidadão médio europeu, que, obviamente, ainda não perdeu o seu emprego:  “Os pobres deveriam estar contentes de viver num país rico...”  O que é cômico e ridículo para o democretino  cidadão médio europeu é, contudo, a tragédia dos proletários deste mundo:  a reprodução cotidiana da barbárie capitalista. 
	É essa lógica vulgar, alardeada pelos gestores do Capital para tornar digeríveis suas medidas e submeter-nos ao Estado, que  arrebanha o proletário, atomizado e reduzido a mera força de trabalho,  de mal menor em mal menor, até encontrar-se um dia com um fuzil na mão, incumbido de assassinar seu irmão de classe, outro proletário, que se encontra na trincheira do ‘país inimigo’...  Essa escabrosa lógica  levará o proletário, subjugado à ideologia capitalista, a apertar o gatilho. Pois, no limite, mais vale a angústia existencial, depois de ter obedecido a ordem para matar, do que a risco de ser fuzilado por insubmissão. Assim, de tanto escolher o mal menor, dia virá em que sua própria vida será colocada na balança: mais vale enfiar um balaço na própria cabeça do que continuar suportando o inferno da guerra. 
	Da primeira aceitação em diante, não há ruptura e sim continuidade. Aceita-se um novo imposto, mais uma demissão, a centésima redução de salário e a ‘última’ humilhação... até que o mal menor talvez seja o suicídio, negação final de todos os desejos.
	Cada concessão feita em nome do mal menor, por ínfima e cotidiana que seja, é um passo a mais no terreno escorregadio que nos levará  à  derrota. Resignar-se  e aceitar, passivamente, uma situação de merda, sob o pretexto de que ‘poderia ser pior’  é o mesmo que matar-se aos poucos, todos os dias.  Aceitar o mal menor é o mesmo que deixar-se levar, humilhado e desmoralizado, para o terreno de classe da burguesia: o matadouro da guerra imperialista.  Todas as vezes em que aceitou  a lógica do mal menor, o proletariado nada mais fez do que começar a cavar a própria sepultura.

Tradução resumida e adaptada de COMUNISMO # 42, órgão do GCI (Grupo Comunista Internacionalista). 

