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ACERCA DO CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA DE OUTUBRO

No ano de 2017 comemora-se o centenário da Revolução Socialista de Outubro em
todo o mundo, revolução que não só transformou a Rússia, mas todo o mundo. Pela primeira
vez na História da humanidade, a classe operária, sob a direcção do Partido Bolchevique com o
seu presidente Lenine, tinham conquistado o poder do Estado derrotando o atrasado e brutal
czarismo. O jovem poder soviético saiu vitorioso de uma guerra civil de três anos, opondo-se à
contra-revolução interna e à intervenção de 14 potências imperialistas.

No decorrer da Revolução de Outubro, em 30 de Dezembro de 1922, constituiu-se a
União Soviética que construiu com êxito o socialismo e se converteu num exemplo para toda a
humanidade. Ao mesmo tempo, os povos soviéticos enfrentaram a difícil tarefa de transformar
um país atrasado com um povo empobrecido, uma herança do czarismo, pondo em marcha a
construção do socialismo: a colectivização da agricultura, a socialização da produção, a
industrialização e as transformações profundas no campo cultural e científico, sob as
condições da ditadura do proletariado, garantindo ao povo, pão, trabalho, habitação,
educação, saúde, terra e assistência social. A redução da jornada laboral (a jornada laboral de
oito horas e mesmo a de cinco horas) foi acompanhada pela emancipação das mulheres e pelo
completo desaparecimento do analfabetismo e do desemprego.

Que contraste com a actual miséria e desemprego maciços em todo o mundo,
consequências da contínua crise capitalista financeira e económica mundial!

A construção do socialismo foi uma transformação revolucionária na História da
humanidade sob a direcção de Stalin, sendo a base da vitória na Grande Guerra Pátria contra
os bárbaros de Hitler e pela libertação da Europa do fascismo. Nem a reacção na guerra civil
nem o ataque de 14 exércitos imperialistas, nem tão-pouco o assalto da Alemanha de Hitler,
foram capazes de vencer a União Soviética socialista.

Depois da morte de Stalin, com o XX Congresso de 1956, o socialismo foi destruído
desde o interior mediante a usurpação do poder por parte dos revisionistas e a restauração do
capitalismo na União Soviética. A dissolução da União Soviética, em 26 de Dezembro de 1991,
foi, principalmente, responsabilidade do revisionismo moderno, de Krushov a Gorbachov. Por
conseguinte, o colapso da União Soviética em 1991 não foi uma derrota do socialismo, como
afirmam os reaccionários em todo o mundo que falam “do fim da História”, senão o derrube
do aparelho de estado burocrático revisionista.

Não obstante, isto é a fonte do anti-stalinismo e do anticomunismo: negam a História,
são difamatórios, histéricos e primitivos. O imperialismo trata de apresentar as suas crises e
guerras, e as suas barbaridades pela exploração do ser humano e da natureza, como se não
existissem alternativas, e intentam cortar o passo à humanidade impedindo um futuro digno.



Actualmente, com a ocasião do centenário da vitória da Revolução de Outubro, tendo
em conta as experiências existentes, sentimo-nos obrigados a dar um novo impulso na luta
revolucionária pelo socialismo.

A situação actual no mundo, a profunda crise capitalista mundial, as guerras e conflitos
engendrados pelos capitalistas, a ameaça às bases da vida da humanidade através da
destruição do meio-ambiente, impulsionam a humanidade para a libertação nacional e social,
a uma maior emancipação pelo socialismo mundial.

A ICOR prestará homenagem à Revolução Socialista de Outubro de acordo com a sua
universalidade e actualidade e, pela ocasião do centenário, levará a cabo uma campanha
mundial conjunta como acção de luta de classes internacional em relação com a contínua crise
capitalista financeira e económica mundial do imperialismo. Esta campanha conjunta, no
espírito da Revolução Socialista de Outubro, dirige-se à classe operária internacional e aos
povos do mundo na luta contra a barbárie imperialista e pelo futuro risonho da humanidade.

Juntamente com esta campanha para divulgar e fortalecer a ICOR, realizaremos um
seminário sobre os ensinamentos da Revolução de Outubro.

. Viva a Revolução Socialista de Outubro!

. Viva o socialismo!

- Avante com a ICOR!
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