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Resistência activa contra a guerra psicológica, os preparativos de guerra 
imperialistas e as ameaças no conflito Ucrânia-Rússia! 

 

Nas últimas décadas, a NATO, com os EUA como o principal belicista, tem constantemente 
avançado de forma provocadora na sua expansão para leste e tem armado cada vez mais o 
reaccionário regime ucraniano com fornecimentos de armas e munições. Há já meses que a 
Rússia imperialista concentra um exército de 100.000 homens equipados com equipamento 
pesado e armas ofensivas na fronteira ucraniana. Também o exército está a ser reforçado na 
Crimeia e na parte de Donbass, que é controlada pelas repúblicas amigas da Rússia. Ao mesmo 
tempo, tornou-se conhecido que os Estados Bálticos se preparam para fornecer à Ucrânia 
sistemas de defesa aérea e anti-tanque. Combinado com a conduta provocadora e o anúncio de 
manobras de ambos os lados, o perigo de um confronto beligerante imperialista está a intensificar-
se imensamente. A Rússia ameaçou destacar forças militares para Cuba e Venezuela se os EUA 
e a NATO mantiverem as suas reivindicações. Isto exige a resistência activa das forças 
revolucionárias internacionais, da classe trabalhadora e das amplas massas populares contra 
qualquer agressão imperialista! 

Duas potências altamente armadas, a Rússia e a NATO, confrontam-se directamente uma com a 
outra. Os meios de comunicação social no Ocidente, o Báltico e na Polónia retratam a Rússia 
como o único agressor e desviam a atenção da aliança militar ocidental encabeçada pelo principal 
belicista, os EUA. Mas os EUA, a NATO e a UE há muito que quebraram a promessa feita nas 
Conversações Dois Mais Quatro de que os países da Europa Central e Oriental, especialmente a 
Polónia, Lituânia, Estónia, Letónia e Roménia, não se tornariam zonas de implantação da NATO 
nas fronteiras da Rússia. Existem já unidades de combate da NATO na Polónia e nos países 
bálticos. Está a ser encenada uma, quase histérica, agitação anti-russa nos Estados Bálticos e na 
Polónia; a Ucrânia está a ser armada à força; a Rússia está cercada por três lados (a excepção é 
o Ártico no norte) por quase 1.000 bases militares dos EUA; foi reiniciado um novo início do 
projecto anti-russo "3 Mares". Nunca se deve esquecer que foi o povo russo quem suportou o 
principal fardo da Segunda Guerra Mundial! 

Contudo, o imperialismo da UE, com a Alemanha e a França à cabeça, continua a insistir no 
direito a ter uma palavra a dizer na luta pela Ucrânia sob o lema de uma "política externa europeia 
mais poderosa" e de opções militares cada vez mais independentes. Isto também exprime 
contradições crescentes no seio da NATO. 

A própria Ucrânia, sobretudo devido à perda do mercado russo desde 2014, engrossa as fileiras 
dos países mais pobres da Europa, ao mesmo tempo que vai aumentando o seu armamento. Tem 
um exército de 250.000 homens armados, mais 400.000 reservistas e membros de unidades de 
combate fascistóides, como o Regimento Azov. A Turquia, membro da NATO, vende drones 
armados à Ucrânia. Como membro da NATO, a Turquia tenta manobrar contra a Rússia, como no 
caso da Crimeia, mas continua a oferecer-se como mediador para expandir a sua influência na 
região. 

A Ucrânia é importante para o regime de Putin não só pelo ponto de vista económico, mas 
também político: o regresso da Ucrânia à sua esfera de influência é uma pedra angular na 
expansão da Rússia e nas suas grandes aspirações de poder. Para o Ocidente, por sua vez, a 
Ucrânia é uma cabeça-de-ponte fundamentalmente importante para exercer influência tanto sobre 
a Rússia como sobre toda a região da Europa Oriental, e também para obter vantagens na luta 
contra a China. Quem controlar a Ucrânia terá também um acesso económico mais fácil à Europa 
e à Ásia. Além disso, os recursos minerais, o gás e o acesso ao Mar Negro desempenham um 
importante papel. Não se trata de modo algum do direito do povo ucraniano à autodeterminação, 
como é hipocritamente argumentado. 
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1 De um relatório de Janeiro de 2022 da organização russa MLP, membro da ICOR. 

2 De um relatório de Dezembro de 2021 da organização ucraniana KSRD, membro da ICOR. 

A instabilidade do sistema mundial imperialista está a crescer. Todas as grandes potências 
imperialistas, e na mesma linha todas as forças imperialistas e reaccionárias, estão a preparar-se 
para a guerra, expandindo o seu potencial militar. Na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, dois 
campos imperialistas enfrentam-se um ao outro, altamente armados. A NATO e a UE querem 
incorporar à sua esfera de influência e mercado mais países como a Moldávia e a Geórgia. A 
Rússia, por outro lado, exige a manutenção da sua influência sobre estes Estados. Entretanto, 
assinou um pacto de cooperação militar com a Bielorrússia e está também a conduzir manobras a 
partir do Norte, na fronteira com a Ucrânia.  

O regime de Putin demonstrou, no Cazaquistão, a mesma política de poder e com a sua 
intervenção militar nesse país, deu apoio ao regime enquanto reprimiu brutalmente a justa revolta 
da classe trabalhadora cazaque e das massas populares. Porque o Cazaquistão "tem recursos 
consideráveis de carvão, metais não ferrosos, terras raras e urânio".1 A expansão da sua própria 
esfera de poder imperialista só pode ter lugar às custas da dos outros. O desenvolvimento 
altamente desigual, a mudança do equilíbrio de poder, a formação de novos blocos entre os 
Estados imperialistas é a fonte do agravamento das contradições inter-imperialistas.  

O imperialismo significa guerra no exterior e reacção no interior. Só o socialismo pode pôr fim a 
isto. Para isso, sobretudo a classe operária internacional deve manter-se unida. Hoje em dia, um 
combativo movimento mundial pela paz pode opor-se aos preparativos para a guerra e atrasar ou 
impedir a eclosão de uma guerra concreta. 

As forças que retratam a política externa russa como "anti-imperialista" e apelam à sua protecção 
por um movimento pela paz são perigosos desorientadores. Isto é traição à luta pela paz e 
enfraquece a necessária luta internacional pela paz. A situação, especialmente na Ucrânia, mostra 
as consequências de tal divisão: nas manifestações de massas para questões sociais quase não 
há procura da paz. "Muitos, incluindo especialmente partes da juventude, veem a causa de todas 
as dificuldades apenas na agressão de Putin e não no imperialismo ocidental ou na natureza do 
capitalismo. Há muito poucos protestos anti-guerra - em grande parte ligados a actividades das 
forças pró-russas", enfraquecendo assim "a resistência à agressão de Putin".2 

A cooperação militar e económica da Rússia, China, e outros na Organização para Cooperação de 
Xangai (OCX) também os coloca em risco de intervenção como uma organização aliada em caso 
de guerra. Face a estas crescentes contradições inter-imperialistas, as forças revolucionárias em 
todo o mundo devem defender a luta contra as guerras imperialistas e a sua raiz e conquistar as 
massas para a superação revolucionária do sistema mundial imperialista. 

A actual situação extremamente perigosa sublinha a necessidade urgente de construir e reforçar a 
Frente Única Anti-Imperialista e Antifascista Internacional com grande determinação.  

"Todos os imperialistas" tentam servir-se da guerra psicológica "para espalhar de forma activa 
mitos propagandísticos a seu favor, desenhados para persuadir os trabalhadores a lutar de forma 
voluntária e abnegada pelos interesses dos centros imperialistas" (KSRD Ucrânia).  

Tanto mais necessária e pioneira é a decisão da 4ª Conferência Mundial da ICOR em "aprofundar 
o trabalho de esclarecimento sobre o imperialismo e a perspectiva do socialismo".  

Caso haja um confronto bélico entre a Rússia e a Ucrânia, a ICOR apela a acções de protesto em 
todos os países às 18 horas do dia seguinte.  

 
Fortalecer a construção da Frente Única Anti-Imperialista e Antifascista! 

Fortalecer as organizações da ICOR! 

Pelo fim da guerra psicológica e das manobras de guerra nas fronteiras entre a Ucrânia e os 

seus vizinhos! Nada de manobras navais no Mar Negro, Mediterrâneo e Mar Báltico! 

Pelo direito à autodeterminação dos povos! 

Proletários de todos os países, uni-vos! 

Proletários de todos os países e povos oprimidos, uni-vos! 

  Lutemos pela paz, amizade entre os povos, pelo socialismo! 



 

Signatários (a partir de 14 de Fevereiro de 2022, são possíveis mais signatários): 

1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da 

Costa do Marfim) 

2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l'Instauration 

de la Démocratie (União das Populações dos Camarões - Manifesto nacional para o 

estabelecimento da democracia) 

3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, 

Linha Proletária) 

4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da 

África do Sul (Marxista-Leninista)) 

5. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo) 

6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), 

Tunísia 

7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

8. SPB Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista do bangladesh) 

9. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido 

Comunista da Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Marshal)) 

11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico 

do Nepal) 

12. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Australia 

(Marxista Leninista)) 

13. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina) 

14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da 

Alemanha) 

15. UC Unité Communiste ( União Comunista), França 

16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 

17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do 

Norte - Turquia)) 

18. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

19. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

20. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 

21. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 

22. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 

23. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi - Marksist-Leninist (Partido Comunista da Turquía - 

Marxista-Leninista) 

24. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da 

Turquia/ Curdistão) 

25. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do 

Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

26. UoC   União de Cipriotas, Chipre 

27. PCC-M Partido Comunista da Colômbia - Maoista 

28. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

29. BDP   Bloco Democrático Popular, Peru 

30. PML del Perú   Partido Marxista-Leninista do Peru  

31. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista) , República Dominicana 


