DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO
Cada um(a) diz:
A) Nome
B) Se nasceu pobre, rico(a) ou remediado(a).
C) Qual sua cor/raça
D) Qual a idade
E) Quanto anos de trabalho
F) Fale rapidamente que fato ocorreu na sua vida que
impulsionou sua vontade de revolucionar a sociedade.

SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO
“A cabeça pensa de acordo aonde os pés
pisam”.
Juntos temos 2 mil anos de vida, 500 anos de
trabalho, experiencia que se for usada de forma
única, em equipe, é fantástica.
O partido é uma equipe, juntos somos mais
fortes que sozinhos.

Camaradagem é o segredo da vitória, a disputa
entre camaradas é o segredo da derrota.

E, junto com isto, a moral revelada neste
vídeo...

https://www.youtube.com/watch?v=Q4RfAXo32SI

OBJETIVOS DO CURSO:
A) Se preparar para a revolução. Sem um
partido revolucionário testado na luta de
décadas, a revolução será derrotada.
B) Ajudar os operários e operárias a dirigir o
partido. Obsessão por captar operários e
formá-los no marxismo revolucionário.
SE APROXIMA UMA REVOLUÇÃO E
DEVEMOS ORGANIZAR E FORMAR
MILHARES DE OPERARIOS ANTES QUE
ELA ESTOURE.

TRABALHO EM GRUPO
FORMAR 3 GRUPOS
10 às 12:30 horas: trabalho em grupos: vão ler
resumo das citações de Lenin para curso modulo 3
agosto 2018 (18 páginas) e cada grupo respectivo
responde a uma questão:
1. O que é o partido?
2. Qual a tarefa fundamental do partido?
3. Porque Lênin diz que o “sindicalismo é a
escravidão ideológica dos operários pela
burguesia”?
Responder em folhas de cartolina

PERGUNTA PARA GRUPO UM:

O que é o partido
revolucionário?

O QUE É O PARTIDO
REVOLUCIONÁRIO ?
Uma organização de luta pela revolução socialista

É a fusão da teoria com a luta da classe operária.
Comente a frase do Lênin:
“Toda instituição tem sua estrutura natural e inevitavelmente
determinada pelo conteúdo de sua ação”.
PSTU É O PARTIDO DAS LUTAS E DA
REVOLUÇÃO SOCIALISTA.

O QUE É O PARTIDO,
SEGUNDO LÊNIN
“A socialdemocracia é a união do
movimento operário com o socialismo.
Seu objetivo não é servir passivamente o
movimento operário em cada uma das
suas fases, e sim representar os
interesses de todo o movimento o seu
conjunto, assinalar ao movimento seu
objetivo final, suas tarefas políticas e
defender sua independência política e
ideológica.”
Lênin, Tomo 4, 1900, página 261

ONDE ESTAMOS
FALHANDO?

SÍNTESE E DESVIOS DO MARXISMO
União do socialismo (ciência, ideologia, teoria) com
movimento proletário (luta de classes, luta
econômica, prática)
Desvios do marxismo:
a) Academicismo: ciência desvinculada das lutas, dogmatismo.
b) Ultraesquerdismo: só vê a tomada do poder e a ditadura
do proletariado, despreza lutas econômicas.
c) sindicalismo(economicismo): se adapta a sociedade
capitalista, oportunismo, tudo se resume a reformas.

É O PARTIDO DAS LUTAS E DA REVOLUÇÃO,
CONTRA TODA EXPLORAÇÃO E OPRESSÃO.

PERGUNTA PARA GRUPO DOIS:

Qual a tarefa
fundamental do partido
revolucionário?

LÊNIN E A TERCEIRA
INTERNACIONAL RESPONDEM

“À exceção do momento onde
esteja colocada a disputa direta
pelo poder, a tarefa fundamental de
um partido revolucionário é a
agitação e a propaganda comunista
junto à classe operária e às massas”.
A Estrutura, os Métodos e a Ação dos Partidos
Comunistas, III Internacional Comunista - 1921.

A tarefa principal do Partido é elevar a consciência de
classe do proletariado na necessidade de uma
revolução violenta e na ruptura com o Estado capitalista.
Não se trata de uma agitação abstrata, sectária ou estéril.
Nem ficaremos de fora das lutas, nem sairemos dos
sindicatos.
Faremos denúncia do sistema capitalista e apresentamos
uma saída para o problema imediato, ligando com a
necessidade da luta pelo poder, da revolução e do
socialismo.

Alguém pode dar um exemplo?

A QUEM É DIRIGIDA A AGITAÇÃO E
A PROPAGANDA?
Para a classe operária como
prioridade e aos setores pobres.
O partido revolucionário é o
representante dos operários
mais conscientes e não de toda a
massa.
O partido só vencerá se, ao
longo dos anos, educar a
vanguarda operária com
agitação e propaganda
revolucionária constante.

LÊNIN SOBRE A PRINCIPAL
TAREFA DO PARTIDO:

“A necessidade de educar sistematicamente
as massas na ideia da revolução violenta é
a base de toda doutrina de Marx.”
Lenin, tomo 33, pagina 22, 1917.

AGITAÇÃO POLÍTICA

“Por meio da agitação política,
o partido revolucionário
procura a fusão “da força
destrutiva espontânea da
multidão e a força destruidora
consciente da organização dos
revolucionários”

PERGUNTA PARA GRUPO TRÊS:

Porque Lênin diz que o
“sindicalismo é a escravidão
ideológica dos operários pela
burguesia”?

A luta sindical e econômica não
questiona a dominação da
burguesia.

Trabalhadores não vão adquirir
consciência socialista e
revolucionária apenas participando
de greves.
Ideia do socialismo vai ser
introduzida no movimento pelo
partido, em luta contra os
reformistas.
O socialismo é uma ciência que
aponta para a destruição do
sistema capitalista como única
forma de desenvolver a sociedade e
o ser humano.

O QUE VOCÊ ENTENDE QUANDO
DIZEMOS QUE A “CONSCIÊNCIA
SOCIALISTAS VEM DE FORA DO
MOVIMENTO ECONÔMICO”?

Qual a diferença fundamental de
Lênin com os economicistas russos?

Do jeito que trabalhamos no
movimento sindical, estamos mais
próximos da posição do Lênin ou dos
economicistas?

DIGA AÍ, LÊNIN!
“Para um socialista a luta econômica serve
de base para organizar os operários em um
partido revolucionário, para aglutinar e
desenvolver sua luta de classe contra todo o
regime capitalista. Se tomamos a luta
econômica por si, não encontraremos nela
nada de socialistas. (…) “A tarefa do socialista
é contribuir à fusão indissolúvel da luta
econômica e da luta política na luta única da
classe das massas operárias socialistas.”
Lênin, Tomo 4 - 1898 a 1901 - Página 336

LÊNIN, MAIS UMA VEZ SOBRE O
SINDICALISMO E A REVOLUÇÃO
“Do fato que os interesses econômicos
desempenhem um papel decisivo, de modo
algum se deduz que a luta econômica
(=sindical) tenha uma importância
primordial, pois os interesses mais
essenciais e "decisivos" das classes só
podem ser satisfeitas por meio de
transformações políticas radicais, em
particular, o interesse econômico
fundamental do proletariado só pode
beneficiar-se por meio de uma revolução
política que substitua a ditadura da
burguesia com a ditadura do proletariado.”
Lênin, O que fazer? 1902 Tomo 6 Página 49

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
DE ORGANIZAÇÃO DO
PARTIDO REVOLUCIONÁRIO
1. Partido internacionalista
2. Partido composto por militantes ativos
3. Partido centralista democrático.
4. Partido com maioria operária
5. Partido que junta ação legal e ilegal

1. PARTIDO INTERNACIONALISTA
PARTE DA LIT - QI
O capitalismo é um sistema mundial. Burguesia e
proletariado são classes internacionais.
Só entendemos verdadeiramente o país vendo-o
dentro do mundo.
O verdadeiro internacionalismo não é só apoio aos
povos mas construir partido como parte inseparável
da Internacional.
O internacionalismo significa que, caso seja
necessário, sacrificar nossa revolução para que vença
a revolução mundial.
Estamos dispostos a ir lutar numa revolução noutro
país. Exemplo Espanha 1936 ou Nicarágua 1978.

Liga Internacional dos
Trabalhadores Quarta Internacional

LÊNIN DÁ OPINIÃO SOBRE O
INTERNACIONALISMO
“Os operários não tem pátria": isto significa
que (a) sua situação econômica (sistema de
trabalho assalariado) não é nacional e sim
internacional; (b) que seu inimigo de classe é
internacional; (c) também são internacionais
as condições da sua libertação, d) a unidade
internacional dos operários é mais
importante que a nacional.”
Lenin 1917 Pagina 374

LÊNIN DISPOSTO A MORRER PELA
REVOLUÇÃO ALEMÃ
“Estamos todos dispostos a morrer
para ajudar os operários alemães a
levar adiante a revolução que se
iniciou na Alemanha. Conclusão : 1)
decuplicar os esforços para obter
cereais (usar todas as reservas,
tanto para nós quanto para os
operários alemães). 2) decuplicar o
alistamento no exército. Devemos
ter um exército de 3 milhões na
primavera, para ajudar a revolução
operária internacional.”
Lênin, 1920

NA QUESTÃO
INTERNACIONAL,
ONDE ESTAMOS
FALHANDO?

2. PARTIDO COMPOSTO POR
MILITANTES ATIVOS
Partido delimita bem suas fronteiras, aceita apenas membros
que concordam com programa.
Obrigação número 1 do militante é participar do trabalho
político cotidiano no movimento.
Militantes se organizam em núcleos semanalmente, decide
ação, distribui o trabalho, divulga o jornal e contribui
financeiramente.
A ânsia de crescer de qualquer jeito, captando todo ativista
sindical, é erro grave e termina crescendo sem substancia.

Coluna vertebral do partido leninista são os militantes
profissionais (remunerados ou não), que dedicam a vida ao
partido.

LÊNIN E OS REVOLUCIONÁRIOS
PROFISSIONAIS

“Temos que preparar homens
que dediquem toda sua vida a
revolução e não apenas suas
tardes livres. Temos que preparar
uma organização tão numerosa
que possa dividir as diversas
tarefas partidárias.”
Lênin, Tomo 4, ano 1900, Página 396

LÊNIN E O TRABALHO DIÁRIO NA
LUTA DE CLASSES
“Devemos expor com maior detalhe o que
não existe na maioria dos partidos legais do
Ocidente. Não tem trabalho cotidiano
(trabalho revolucionário) de cada membro do
partido. Esse é o mal básico. Mudar isto é o
mais difícil. Porém é o mais importante.”
Lênin, Tomo 44, 1921, página 14

3. PARTIDO BASEADO NO
CENTRALISMO DEMOCRÁTICO
O centralismo democrático é a fusão da centralização
rigorosa na ação para fora e uma ampla democracia interna.
O partido formula a política que todos e todas aplicam
disciplinadamente.

Todo os organismos do partido devem fazer balanços
regulares da sua política e das suas atividades.
O Congresso do partido é a instancia máxima de direção e
se reúne a cada ano. Suas decisões são obrigatórias para
todos. Deve ser precedido por amplo debate interno. No
intervalo entre os congressos, o CC dirige o partido.

OS DIREITOS DA MINORIA
Uma minoria pode se organizar, durante o pré-congresso,
em tendência ou fração e disputar suas opiniões, mas não
pode prejudicar a intervenção unificada do partido.
Num partido vivo sempre surgirão alinhamentos
provisórias para defender um ou outro ponto de vista. O
que não é normal é que estes alinhamentos se tornem
permanentes.
No CD, a minoria se subordina à maioria, a parte ao todo,
permitindo uma unidade de ação única de todo o partido
numa disciplina quase militar.

OS DESVIOS DO
CENTRALISMO DEMOCRÁTICO
1. A minoria (parte) não se subordina à maioria (ao todo), um desvio
de tipo anarquista.Visão burguesa, onde o individuo reina sobre a
coletividade.
2. A democracia é vital no Partido, porém está ao serviço de
preparar o partido para a guerra de classes.
3. A defesa do direito das minorias não deve levar à visão de que o
Partido é constituído por uma federação (frente) de tendências
permanentes, onde prevalece o “acordo” ou o “consenso” entre as
correntes políticas.
O centralismo democrático e “federação” (acordo
voluntário entre organizações distintas) são métodos
antagônicos.

PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS,
SEGUNDO LÊNIN
“Estamos dispostos a repetir uma vez mais os princípios
organizativos fundamentais cuja aceitação é....indispensável
para a fusão:
1) A minoria deve submeter-se à maioria. (...)
2) O organismo supremo do Partido deve ser o congresso
(...).
3) A eleição do organismo central do Partido deve ser direta
e efetuar-se no Congresso.
4) (...)
5) O conceito de membro do Partido deve ser definido com
absoluta precisão.
6) Igualmente devem ser definidos com precisão nos
Estatutos do Partido os direitos de toda minoria.
Lenin – Tomo XI (1905) - Páginas 168 a 171

SUBORDINAÇÃO DA
MINORIA À MAIORIA
“O principio do ‘acordo’ entre os membros do
mesmo partido, unidos em torno a todos os
problemas essenciais do programa e da tática,
era considerado até agora como um principio
do anarquismo. Os socialdemocratas do
mundo inteiro seguiam e seguem
reivindicando o principio da subordinação da
minoria à maioria.”
Lênin, Tomo X, 1905, Página 333

CENTRALISMO X FEDERAÇÃO

“Atento a isso, se rechaça de cara o
princípio de federação ou de igualdade
de direitos de todas as ‘tendências’, e
só se reconhece o princípio da leal
subordinação da minoria à maioria.”
Lenin –Tomo 25 – ano 1914 - página 388.

PARTIDO COM MAIORIA DE
OPERÁRIOS NA DIREÇÃO E NA BASE
Os partidos socialistas sempre tiveram uma maioria operária.

O proletariado é a classe mais importante da sociedade, em
especial o operário industrial, que é a sua vanguarda.
Segundo Marx, em O Capital, o operário industrial e rural é o
único que cria valor e mais-valia, que transforma matéria-prima
em produto final.

A isto se soma a concentração dos operários em grandes fábricas
e bairros operários, organizando-se entre os mais explorados e
oprimidos do proletariado, (terceirizados, juventude operária,
negros, mulheres, imigrantes, LGBTs, etc).

A COMPOSIÇÃO SOCIAL DA DIREÇÃO
DA PRIMEIRA INTERNACIONAL
A direção da A.I.T. tinha
24 operários manuais
(carpinteiro, mecânico,
pintor, tecelão, alfaiate,
sapateiro, gráfico e
relojoeiro) e dois
intelectuais.
Essa composição
sintetizava toda uma
concepção de mundo, de
classe e de partido.

LUTA DOS MARXISTAS PARA TER
PARTIDOS OPERÁRIOS GENUÍNOS
A prioridade do POSDR sempre foi a atuação no proletariado industrial.
Em 1905, o partido russo já tinha uma maioria de operários na sua base.
Lênin defendeu eleger uma maioria de operários para a direção do
partido, já que os operários tinham instinto de classe e dariam
estabilidade na direção.
O Partido comunista alemão tinha 90% de operários na sua base. A
direção em 1923 tinha 24 membros, 14 operários manuais, 3 empregados
e 7 intelectuais.

Trotsky também batalhou para que os grupos trotskistas tivessem uma
base operária forte, mas nunca conseguiu. Esse foi um dos motivos para a
degeneração da IV Internacional depois da II Guerra Mundial.
Nossa corrente surgiu na Argentina lutando por um trotskismo operário.

MARX SEMPRE LUTOU POR
PARTIDO OPERÁRIO
“O novo na Internacional é que ela foi fundada pelos
operários e para os operários. As demais
organizações diferentes da Internacional foram
sociedades fundadas pelos elementos radicais das
classes dominantes para as classes trabalhadoras...”
“Um dos primeiros passos e mais importantes de
todo país que se incorpora ao movimento será o da
organização de um partido operário independente,
não importa por qual caminho conseguiu desde que
este partido seja verdadeiramente operário.”
Obras de Marx e Engels, tomo 36 página 489, citado por Lênin

PARTIDO DE MAIORIA OPERARIA:
PRIORIDADES
“Nosso trabalho está dirigido,
antes de tudo e sobretudo, aos
operários fabris da cidade. A
socialdemocracia russa não deve
dispersar forças, e sim
concentrar sua atividade entre o
proletariado industrial...
consideramos inoportuno
orientar suas forças para os
artesãos e operários agrícolas...”

A IMPORTÂNCIA DOS NÚCLEOS DE
FÁBRICA
“Falemos agora dos grupos de fábrica. Têm para
nós uma importância especial, já que a força
principal do movimento reside no grau de
organização dos operários nas grandes fábricas,
que é onde se concentra a parte predominante da
classe operária, predominante não só
numericamente como também por influência,
desenvolvimento e capacidade de luta. Cada
fábrica deve converter-se em uma fortaleza
nossa.”
Lênin, O.C. Tomo VII Páginas 14

TROTSKY E A PROLETARIZAÇÃO DA
IV INTERNACIONAL
“Só o ingresso de operários industriais pode
dar estabilidade a Oposição e proporcionarlhe a necessária disciplina de trabalho
sistemático.(...) a Oposição de Esquerda não
tem outro caminho que ...concentrar toda
sua atenção nas fábricas.”
“Temos que encontrar o caminho para os estratos
menos privilegiados e mais oprimidos do
proletariado, principalmente os negros,
convertidos em parias pela sociedade capitalista,
que devem aprender a considerar-nos seus
irmãos”.

PORQUE OPERARIOS DEVEM
DIRIGIR O PARTIDO ?
“Devemos buscar que o maior número
possível de operários cheguem a ser
revolucionários plenamente conscientes e
profissionais e participem da direção.
Devemos nos esforçar para incorporar na
direção aos operários revolucionários que
tenham estreita relação e boa reputação
entre a massa operaria. [….] Por isso,
devem participar na direção, sendo possível,
os principais chefes do movimento operário,
que sejam eles mesmos operários.”
Lênin em 1902

PARTIDO QUE COMBINA AÇÃO
LEGAL COM ILEGAL

ALERTA:
TODA ESTA PARTE DO PONTO 5 DO CURSO SE
BASEIA EXCLUSIVAMENTE NA EXPERIENCIA
DO PARTIDO BOLCHEVIQUE RUSSO E NÃO TEM
A VER COM A AÇÃO DO PARTIDO NA
ATUALIDADE E NO PAÍS, JÁ QUE EXISTEM LEIS
NO PAÍS QUE DETERMINAM O
FUNCIONAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS.

PARTIDO QUE COMBINA AÇÃO
LEGAL COM ILEGAL
O Partido combina ação legal e ilegal. A
participação no parlamento e nos
sindicatos são oportunidades legais que
o partido utiliza para se construir.
Porém, sua estrutura fundamental de
exército combatente deve se manter
na ilegalidade.
O Partido deve desenvolver trabalho
político nas FFAA, tratando de ganhar a
base destes aparatos para a revolução
socialista.

PARTIDO USA TODAS AS TÁTICAS,
SEM SE PRENDER A NENHUMA.
O partido leninista não se prende a só um método de trabalho:

Atua nos sindicatos sem ser economicista.
Atua na política sem ser eleitoralista.
Atua na guerrilha sem ser guerrilheirista.
Atua na classe operária sem ser obreirista.
Utiliza a teoria sem ser academicista.
Atua na legalidade sem ser legalista.
Atua na ilegalidade sem ser clandestino.
Todas os métodos podem ser utilizados como meios
de mobilização dos trabalhadores e nunca devem se
tornar estratégias eternas e para todo lugar.

NEM SÓ LEGAL NEM SÓ ILEGAL
O Partido Bolchevique
russo derrotou uma
corrente oportunista (os
mencheviques) que
defendia uma atuação
exclusivamente legal, mas
derrotou também uma
corrente que recusava toda
ação legal, e propunha
abandonar todos os cargos
como deputados, dirigentes
sindicais, etc.

ARMAMENTO GERAL DOS
OPERÁRIOS EM MILÍCIAS
A tradição das
revoluções
burguesas até 1848
incorporava o
armamento geral do
povo em milícias
civis armadas. Em
1905 e 1917 na
Rússia se formaram
milícias operárias
armadas.

LÊNIN E O ARMAMENTO GERAL
“Porém, se o Comitê conduz a organização
imediata de uma milícia operária em que
participe efetivamente todo o povo, todos os
homens e todas as mulheres, uma milícia
operária que não se limite a substituir a
policia dizimada... Este ideal é parte do
nosso programa como também se registrou
na historia do movimento operário do
Ocidente, concretamente na experiência da
Comuna de Paris, e foi explicada, valorizada
e recomendada por Marx, e que foi posta
em prática pelos operários da Russia nos
anos 1905 e 1917.”
Lenin, 1917, tomo 31, página 36.

OBRIGATÓRIO ORGANIZAR O
TRABALHO NAS FORÇAS ARMADAS
“Deve ampliar-se e intensificar-se a atividade socialdemocrata no
exército... Devemos formar grupos socialdemocratas em todas as
unidades militares. Devemos explicar a inevitabilidade histórica e a
legitimidade, desde o ponto de vista do socialismo, do emprego das
armas na única guerra legítima, a guerra do proletariado contra a
burguesia para libertar a humanidade da escravidão assalariada.
Devemos fazer propaganda contra os atentados isolados e a favor da
vinculação da luta do setor revolucionário do exército com o amplo
movimento do proletariado e da população explorada em geral.
Devemos fazer uma propaganda mais intensa para que os soldados se
neguem a obedecer ordens contra os grevistas...".
Lenin, tomo 30,1916, pagina 212.

LÊNIN AGITA O ARMAMENTO
GERAL DOS OPERÁRIOS
“¡Nos lançaremos, com as armas na mão, a
insurreição, para derrubar o Governo tzarista e
conquistar a liberdade para todo o povo! Às armas,
operários e camponeses! Organizem-se em reuniões
secretas, formem grupos de combate, consigam
todas as armas que possam e enviem homens de
confiança ao POSDR, para receber conselho!”
Panfleto do POSDR lançado nas fábricas em 1905, no inicio da revolução.

COMO ‘DESTRUIR’ AS FORÇAS
ARMADAS – III INTERNACIONAL
“Para a propaganda no exército e na frota ... A agitação antimilitarista no sentido
pacifista é má...O proletariado rejeita ...todas as instituições militaristas do Estado
burguês.... o proletariado aproveita-se dessas instituições (exército, milícia de defesa
civil e etc.) para exercitar militarmente os operários para as lutas revolucionárias. A
agitação ostensiva não deve ser dirigida contra a formação militar da juventude
operária, mas contra as arbitrariedades dos oficiais. O proletariado deve utilizar da
forma mais enérgica possível todas as possibilidades de se apossar das armas.
O antagonismo de classes que se manifesta nos privilégios materiais dos oficiais e no
mau tratamento dispensado aos soldados deve tornar-se claro para esses últimos. Por
outro lado, na agitação entre os soldados, é preciso esclarecer como todo seu futuro
está estreitamente ligado à sorte da classe explorada. No período avançado da
fermentação revolucionária, a agitação a favor da eleição democrática dos comandos
pelos soldados e pelos marinheiros e a favor da formação de sovietes de soldados
pode ser muito eficaz para minar as bases da dominação da classe capitalista.”

TRABALHO MILITAR É SEPARADO E
ESCONDIDO ?
“Nos Partidos legais, assim como nos ilegais, o trabalho ilegal é
freqüentemente conhecido como a fundação e a manutenção
de uma organização fechada, exclusivamente militar e isolada
do resto da política e da organização do Partido. Esta
concepção é completamente equivocada. No período prérevolucionário, a formação da nossa organização de combate
deve ser principalmente o resultado do conjunto da ação
comunista do Partido. O Partido em seu conjunto deve se
transformar numa organização de combate para a revolução.”

“Em todos os domínios da atividade revolucionária especial,
qualquer PC legal deve fazer preparações secretas,....
Em grande parte, neste domínio também, o aparelho
necessário pode ser desenvolvido por uma ação legal,....”

CONCLUSÃO GERAL
Com a traição dos líderes socialistas na Primeira
Guerra Mundial, Lênin chamou a ruptura orgânica dos
grandes partidos socialdemocratas e a formação da III
Internacional.
Reformistas passaram para o lado da burguesia
porque estavam adaptados a um modo de vida
privilegiado, devido à exploração colonial.

“O imperialismo introduz algumas
modificações: uma camada privilegiada do
proletariado das potencias imperialistas
vive, em parte, a custa das centenas de
milhões de homens dos povos não
civilizados.”
Lênin, tomo 30, 1916, pagina 172.

SUPERAR A VELHA DIREÇÃO
REFORMISTA
Lênin concluiu que a época “pacífica”, de
desenvolvimento na Europa Ocidental tinha chegado ao
fim e iniciava a época das revoluções socialistas.
Defendeu a substituição dos partidos socialistas:

“O trânsito a organização revolucionaria é
uma necessidade, exigida pela mudança da
situação histórica, assim o exige a época das
ações revolucionarias do proletariado;
porém, este trânsito só é possível se passar
por cima dos antigos líderes, estranguladores
da energia revolucionaria, se passa por cima
do velho partido, destruindo-o.”
Lênin, tomo 26, 1915, pagina 272.

PARA DERROTAR A BURGUESIA,
PRECISA DERROTAR O REFORMISMO
“A época imperialista não tolera a
coexistência num mesmo partido dos
elementos de vanguarda do proletariado
revolucionário e a aristocracia semi-pequeno
burguesa da classe operária, que se beneficia
com as migalhas dos privilégios
proporcionados pela condição "dominante" de
"sua" nação. A velha teoria de que o
oportunismo é um "matiz legítimo" dentro de
um partido único e alheio aos "extremismos"
se converteu no maior engano da classe
operária, no maior obstáculo para movimento
operário.”
Lênin, tomo 26, 1915, pagina 278

Lênin chegou a conclusão: para derrotar o capitalismo e imperialismo,
é preciso destruir a influencia reformista no movimento operário.

CONCLUSÃO GERAL

“A maior desgraça e o
perigo para a Europa é
que não tem um partido
revolucionário”
1918.

“… o proletariado se encontra diante da tarefa de adequar suas
organizações de classe às novas necessidades
revolucionárias do futuro.”... Formas de organização do
proletariado alemão que, de acordo com a situação anterior da
Alemanha, obrigou o proletariado a seguir por décadas uma tática
predominantemente reformista, partia, nas questões organizativas, do
principio do caudilhismo e no trabalho pratico exclusivamente da
atividade parlamentar.
As mudanças históricas que estamos presenciando, forçam o
proletariado a empreender ações de massas que pressupõe a
existência de massas livres na opção organizativa,
conscientes e independentes para determinar o curso de suas
ações.” 1916.

