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Um Homem, Um Povo 
de Marta Harnecker e Hugo Chávez 

 
Este livro consiste numa 
extensa entrevista levada a 
cabo por Marta Harnecker, 
socióloga e marxista chilena, 
a Hugo Chávez, o revolucio-
nário e mediático presidente 
da República Bolivariana da 
Venezuela. O valor deste 
livro recai muito sobre o 

esforço da entrevistadora que em vez de repetir as 
perguntas habituais teve o cuidado de pesquisar 
todas as entrevistas já publicadas bem como obras 
biográficas de Chávez de modo a complementar a 
informação já existente e a inovar nas questões 
colocadas. 
  
O resultado é este livro de leitura fácil editado pela 
editora portuense Campo das Letras, 224 páginas 
que se devoram quase de um só fôlego e que nos 
saciam a curiosidade relevante ao processo revolu-
cionário em curso na Venezuela. 
  
O que mais me impressionou nesta obra, além do 
cuidado documental da entrevistadora, foi o à von-
tade de Hugo Chávez em falar de temáticas incó-
modas, de apostas perdidas, de políticas que falha-
ram, página sim página não são constantes as 
menções a erros do seu próprio governo, decisões 
erradas suas, coisas que ainda faltam fazer, outras 
que foram mal efectuadas, enfim, tudo aquilo que 
os políticos ocidentais se esforçam por ocultar, 
esquecer e fazer desaparecer dos seus currículos o 
mandatário bolivariano partilha descomplexada-
mente assumindo os seus erros e tentando, sem-
pre, melhorar e evoluir. 
  
E se os erros foram muitos, a verdade é que os 
sucessos também têm sido de saudar. Aqui está 
um livro para todos aqueles, curiosos, que desejem 
desvendar os altos e baixos da construção da 
“democracia participativa” que se encontra a decor-
rer na Venezuela, a primeira revolução efectuada 
nas urnas e na qual o exército e os militares não 
sucumbiram ao cliché sul-americano do golpe de 
Estado e da ditadura militar. 
                                                      
                                                       Flávio Gonçalves 
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"O sr. Dr. Rolão Preto define e concretiza a sua 
posição política perante a situação actual" 

 
 Diário de Lisboa, 19 de Outubro de 1945, pp. 1 e 
central. 
 
O sr. Dr. Rolão Preto é um temperamento ardoroso 
e combativo. A sua aparição no tablado político, há 
anos, foi assinalada por um movimento que, por um 
instante, aglutinou muitas inquietações e anseios. 
Tendo prestado o seu concurso ao Governo e cons-
tituído, em certo processo, um dos seus mais 
aguerridos núcleos de colaboração, esse movimen-
to, em certa altura, cindiu-se e a falange que acom-
panhava pessoalmente o dr. Rolão Preto passou a 
considerar-se em oposição. A carta que o «Diário 
de Lisboa» há dias publicou veio repor em actuali-
dade o nome do dr. Rolão Preto, a quem quisemos 
ouvir, neste debate em que se procura iluminar os 
caminhos que se oferecem à vida do país. 
 
 - Porque discordaram e discordam do actual 
Governo? 
 
 - Nós, nacionais-revolucionários, sindicalistas e 
homens livres que em 1933 marcamos uma posição 
de nítida discordância política do Poder, proclamá-
vamos então como proclamamos hoje a necessida-
de de integrar no Estado as forças populares. Para 
isso governar não podia ser impor, mas sim fazer 
aceitar, conseguir a colaboração de todos os que 
trabalham, através duma mística revolucionária da 
conquista das liberdades contra as prepotências da 
riqueza e da sua posição. 
  
 - As liberdades? 
 
- Claro! As liberdades económicas como base das 
liberdades políticas. Gritamos primeiro de que nin-
guém o imperativo do económico-social hoje triun-
fante na Europa. Sem a conquista do pão e da 
justiça social essencial, as liberdades políticas 
seriam vãs ou uma mistificação. 
 
- E como obter essa conquista? 
 
- Pela revolução nacional dos trabalhadores, que 
era por outros métodos, o que se tentou pela deci-
são eleitoral na Inglaterra do trabalhismo de hoje. 
Já lá vão 10 anos... 

 
- E o governo como as encarou? 
 
- Como revolução que aceitava a minha fórmula «É 
preciso que os muito ricos sejam menos ricos, para 
que os muito pobres sejam menos pobres». Nós 
não aceitamos hoje o statu-quo capitalista e bur-
guês em que os fortes esmagam livremente os mais 
fracos. Preconizamos, pois, uma orgânica económi-
co-social que, marcando deveres, assegure os 
direitos sociais dos portugueses. 
 
-Não concordaram então com o Corporativismo? 
 
- Não podíamos aceita-lo nas bases em que foi 
posto e daí data mesmo a acuidade da nossa dis-
cordância do Poder. Nós queríamos como quere-
mos hoje que os trabalhadores se organizem livre-
mente nos seus sindicatos que de formação em 
formação iam até à indicação dos seus represen-
tantes no Poder. Queríamos e queremos a naciona-
lização progressiva das grandes indústrias de inte-
resse público, a nacionalização da Banca, a resolu-
ção do problema do crédito, a assistência na invali-
dez e na doença, a reforma para todos os trabalha-

3 



 

 

dores, o ensino e a justiça gratuita, a abolição do 
imposto sucessório de pais para filhos, queremos, 
em resumo, tudo o que possa assegurar a despro-
letarização das massas, erguendo os trabalhadores 
ao nível das classes médias e defesa destes como 
base da nacionalidade. 
- E o Governo? 
 
- O Governo considerou-nos «perigosos» indesejá-
veis... e confiou a situação à chamada «União 
Nacional», formação de moderados, vindos de 
todos os partidos, burgueses sem alma nem nenhu-
ma fé nos imperativos nacionais e revolucionários 
do nosso tempo — gente «sensata» a quem ape-
nas interessava a segurança da sua posição pes-
soal e as suas vantagens. 
- Daí em diante... 
 
- Daí em diante não nos foi permitido que, pelo 
menos, oficialmente, pudéssemos impulsionar as 
nossas doutrinas. 
 
- São muitos os que discordam? 
 
- Fomos muitos e muitos mais somos hoje. 
 
- Pode citar nomes? 
 
- Por enquanto é cedo. De resto são bem conheci-
dos: militares dos mais bravos, professores entre os 
mais ilustres, advogados, engenheiros, estudantes, 
lavradores, comerciantes, industriais, e sobretudo o 
povo. O povo das oficinas e dos campos, todos os 
que anseiam por um sistema de ordem na justiça! 
- Foram os senhores acusados de estatistas e, até 
de fascistas. 
 
- As nossas intenções foram desvirtuadas pelas 
aparências. Como todos os partidos revolucioná-
rios, não podendo como na Inglaterra fazer a revo-
lução nas urnas, seguimos o método em voga e 
com as possibilidades legais de então, para a con-
quista do Estado: formação em coluna e um signo 
de aliança para a batalha (a Cruz de Cristo) — 
pouco importa que a camisa de combate fosse 
encarnada, como nos comunistas, ou de ganga 
azul, como a dos trabalhadores portugueses, que 
era a nossa. / No parque Eduardo VII [18 de Feve-
reiro de 1933] foi definida logo de começo a nossa 
atitude «para além da democracia, do fascismo e 

do comunismo» no sentido de resgate da pessoa 
humana. Nunca fomos estatistas, pois éramos 
sindicalistas. Proclamamos um Poder forte para 
garantia das liberdades, acentuando que Nação e 
Estado não eram um fim mas um meio de servir o 
homem — nunca o motivo do seu esmagamento.  
Ao contrário da forma decalcada do fascismo «tudo 
pela Nação nada contra a Nação», nós proclama-
mos «tudo pelo homem nada contra o homem». No 
livro Justiça [1936], que aliás foi proibido de circular, 
resumi todas as ideias do nosso credo de persona-
listas e comunitários (ver um excerto em "Política 
de Personalidade"). A pessoa humana reflecte-se, 
reforça-se, enraíza-se na Comunidade para com 
mais segurança poder ser livre. 
 
- O vosso partido não é então uma coisa fechada? 
 
- Pelo contrário, proclamamos a necessidade duma 
aliança de todos os portugueses livres, isto é, man-
tendo-se cada um na sua posição ideológica mas 
convergindo todos livremente, no sentido de realizar 
um programa de justiça social e de resgate do 
Homem, a grande vítima do nosso tempo. 
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Libertemos a Irlanda 
 

Libertemos a Irlanda. 
Tanto fam as mesqui-
nhas consideraçons 
materiais relacionadas 
com o trabalho e o salá-
rio, lares saudáveis ou 
vidas livres da pobreza. 
 

Libertemos a Irlanda. O latifundiário que exige 
umha renda abusiva, nom é também irlandês? 
Vamos desprezá-lo? Nom pode ser, nom falemos 
mal do nosso irmao, ainda que nos suba a renda. 
 
Libertemos a Irlanda. O capitalista devorador de 
lucros, que rouba três quartas partes do nosso 
trabalho, que nos chucha os miolos dos ossos 
quando somos novos e depois nos bota à rua como 
umha ferramenta gasta quando ficamos velhos 
prematuramente ao serviço dele, nom é também 
irlandês e quiçá um patriota? Vamos dizer mal 
dele? 
 
Libertemos a Irlanda. “A terra em que nascemos e 
nos criou” E o latifundiário a quem temos de pagar 
para que nos permita viver nela. Um brado pola 
liberdade! 
 
“Libertemos a Irlanda”, di o patriota que nom quer 
saber nada do socialismo. Juntemo-nos todos e 
esmaguemos o brutal saxom. Juntemo-nos todos, 
di el, todas as classes e credos. E, pergunta ot 
rabalahdor da cidade, depois de termos esmagado 
o saxom e de libertarmos a Irlanda, faremos o quê? 
Bem, entom poderedes voltar aos vossos casebres, 
tal como antes. Um brado pola liberdade! 
 
E, pergunta o trabalhador do campo, depois de 
termos libertado a Irlanda, o que é que vai aconte-
cer? Bem, entom havedes de poder continuar a 
esgotar-vos para pagar a renda do latifundiário ou 
os juros dos prestamistas, tal como antes. Um 
brado pola liberdade! 
 
Quando a Irlanda for livre, di o patriota que nom 
quer saber do socialismo, havemos de proteger 
todas as classes e se tu nom pagares a tua renda, 
hás de ser despejado, tal como agora. Mas o grupo 
de despejo, às ordens do alguazil, levará fardados 

verdes e a harpa sem a coroa, e o a ordem judicial 
de despejo que te botará para a rua levará o carim-
bo da República da Irlanda. Por acaso achas que 
nom adianta luitar por isso? 
 
E quando nom deres arranjado um emprego e, no 
desespero, renunciares a continuar a luita, entrando 
para o asilo, a banda do regimento do Exército 
irlandês mais próxima há de escoltar-te até a porta 
do asilo a tocar “O dia de Sam Patrício”. Vás ver, há 
de ser bonito viver nesses tempos. 
 
Com a bandeira verde sobranceira por cima de nós 
e um crescente exército de desempregados a pas-
sear em volta da bandeira verde e a devecer por 
algumha cousa para comer. O mesminho que ago-
ra. Um brado pola liberdade! 
 
Meu amigo, eu também sou irlandês, mas sou um 
pouquinho mais assissado. O capitalista, afirmo, é 
um parasita da indústria, tam inútil na fase actual do 
nosso desenvolvimento industrial como outro para-
sita qualquer do mundo animal ou vegetal é para a 
vida do animal ou vegetal de que se alimenta. 
 
A classe trabalhadora é a vítima deste parasita, 
desta sanguessuga humana, e tem o direito e o 
dever deutilizar todos os meios ao alcance dele 
para expulsar essa classe parasitária da posiçom 
que lhe permite alimentar-se das forças vitais do 
trabalho. 
 
Portanto, eu digo, organizemo-nos para enfrentar-
mos os nossos dominadores e desfazer o seu 
domínio; organizemo-nos para lhes tirar o controlo 
que exercem sobre a vida social por meio do seu 
poder político; organizemo-nos para arrancar das 
suas garras de ladrom a terra e as fábricas em que 
e com que nos escravizam; organizemo-nos para 
limparmos da nossa vida pública a nódoa do cani-
balismo social, a nódoa da exploraçom do homem 
polo homem. 
 
Organizemo-nos para umha vida plena, livre e feliz 
PARA TODOS OU PARA NINGUÉM. 
 
 
Publicado nas publicaçons operárias irlande-
sas Worker’s Republic, em 1899, e Socialism Made 
Easy, em 1908. 
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Rumo à Anarquia 
 

Errico Malatesta 1910 
 
É muito frequente acreditar que pelo fato de dizer-
mo-nos revolucionários, achamos que o advento da 
anarquia deva produzir-se de uma só vez, como 
consequência imediata de uma insurreição, que 
abateria de forma violenta tudo o que existe e o 
substituiria por instituições verdadeiramente novas. 
Para dizer a verdade, não faltam camaradas que 
assim concebem a revolução. 
 
Este mal-entendido explica por-
que entre nossos adversários, 
muitos crêem, de boa fé, que a 
anarquia é uma coisa impossí-
vel; e isto também explica 
porque certos camara-
das, vendo que a 
anarquia não pode 
medrar repentina-
mente, tendo em 
vista as condi-
ções 
morais 
actuais da 
massa, 
vivem entre 
um dogmatismo que os 
põe fora da vida real e 
um oportunismo que 
os faz quase esque-
cer que são anar-
quistas e, nesta 
qualidade, devem 
combater a favor da anarquia. 
 
Ora, é certo que o triunfo da anarquia não pode ser 
efeito de um milagre, assim como não pode produ-
zir-se a despeito de, e em contradição com a lei da 
evolução: que nada aconteça sem causa suficiente, 
que nada se possa fazer se faltar a força necessá-
ria. 
 
Se quiséssemos substituir um governo por outro, 
isto é, impor nossa vontade aos outros, bastaria, 
para isto, adquirir a força material indispensável 
para abater os opressores e colocarmo-nos em seu 
lugar. 

 
Mas, ao contrário, queremos a Anarquia, isto é, 
uma sociedade fundada sobre o livre e voluntário 
acordo, na qual ninguém possa impor sua vontade 
a outrem, onde todos possam fazer como bem 
entendem e concorrer voluntariamente para o bem-
estar geral. Seu triunfo só será definitivo, universal, 
quando todos os homens não mais quiserem ser 
comanda- dos nem comandar outras 
pes- soas, e tiverem 

compreendido as 
vantagens da 

solidariedade 
para saber 
organizar um 
sistema 
social no 
qual não 

haverá mais 
marca de vio-

lência e de coa-
ção. 

 
Por outro lado, assim como a consciência, a 

vontade, a capacidade, aumentam gradual-
mente e só podem encontrar oportunida-

de e meios de se desenvolverem na 
transformação gradual do meio 

e na realização das vonta-
des à medida em que elas 

se formam e se tornam 
imperiosas; assim, 

também, a 
anarquia ins-
taurar-se-á 

pouco a pouco, para se 
intensificar e se ampliar cada vez mais. 
 
Não se trata, portanto, de chegar à anarquia hoje 
ou amanhã, ou em dez séculos, mas caminhar 
rumo a anarquia hoje, amanhã e sempre. 
 
A anarquia é a abolição do roubo e da opressão do 
homem pelo homem, quer dizer, a abolição da 
propriedade individual e do governo; a anarquia é a 
destruição da miséria, da superstição e do ódio. 
Portanto, cada golpe desferido nas instituições da 
propriedade individual e do governo, é um passo 
rumo à anarquia, assim como cada mentira desve-
lada, cada parcela de actividade humana subtraída 
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ao controle da autoridade, cada esforço tendendo a 
elevar a consciência popular e a aumentar o espíri-
to de solidariedade e de iniciativa, assim como a 
igualar as condições. 
 
O problema  
Reside no 
fato de 
saber esco-
lher a via 
que de fato 
nos aproxi-
ma da reali-
zação de 
nosso ideal, e de não confundir os verda-
deiros progressos com essas reformas hipócritas, 
que, a pretexto de melhorias imediatas, tendem a 
afastar o povo da luta contra a autoridade e o capi-
talismo, a paralisar sua acção e a deixá-lo 
esperar que algo possa ser obtido pela bonda-
de dos patrões e dos governantes. O problema 
consiste em saber empregar o quinhão de forças 
que possuímos e que  
adquiri- 
mos  
de modo 
mais econó-
mico e mais 
útil ao nosso  
objectivo. 
 
 
Hoje, em 
todos os 
países há 
um governo que, 
pela força  
brutal, 
impõe 
 a lei a todos, 
obriga-nos a nos deixar 
explorar e a manter, quer isto nos agra-
de ou não, as instituições 
existentes, a impedir que as 
minorias possam colocar em 
acção suas ideias e que a organiza-
ção social, em geral, possa modificar-se segundo 
as variações da opinião pública. O curso regular, 
pacífico, da evolução parou pela violência, e é pela 
violência que será preciso abrir-lhe caminho. É por 

isso que queremos a revolução violenta, hoje, e a 
queremos sempre assim, pelo tempo que quiserem 
impor a alguém, pela força, uma coisa contrária à 
sua vontade. Suprimida a violência governamental, 
nossa violência não teria mais razão de ser. 
 

Não podemos, no momento, destruir o 
governo exis-
tente, talvez 
não possamos, 
amanhã, impe-
dir que sobre 
as ruínas do 
actual governo, 

um outro surja; mas isto não nos impe-
de, hoje, assim como não nos impedirá, amanhã, 
de combater não importa que governo, recusando 
submetermo-nos à lei toda vez que isto nos for 

possível, e opor a força à força. 
 

Toda vez que a autoridade é enfraquecida, toda 
vez que uma grande parcela de liberdade é con-

quistada e não mendigada, é um progresso rumo à 
anarquia. Da mesma forma, também é um progres-
so toda vez que consideramos o governo como um 
inimigo com o qual nunca se deve fazer trégua, 

depois de 
nos termos 

convencido que a 
diminuição  

 
dos males 

por ele engen-
drados só é pos-

sível pela redução de suas atribui-
ções e de sua força, não pelo aumento do 
número dos governantes ou pelo fato de 

elegê-los pelos próprios governados. E por governo 
entendemos 

todo homem 
ou agrupa-

mento de indivíduos, no 
Estado, nos Conselhos, na muni-

cipalidade ou na associação, 
que tenha o direito de fazer a 

lei ou de a impor àqueles a quem ela 
não agrada. 
 
Não podemos, no momento, abolir a propriedade 
individual, não podemos neste instante dispor dos 
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meios de produção necessários para trabalhar 
livremente; talvez ainda não possamos quando de 
um próximo movimento insurreccional; mas isto não 
nos impede, a partir de hoje, assim como não nos 
impedirá, amanhã, de combater continuamente o 
capitalismo.  
 
Toda a vitória, por menor que seja, dos trabalhado-
res contra o patronato, todo esforço contra a explo-
ração, toda parcela de riqueza subtraída aos pro-
prietários e posta à disposição de todos, será um 
progresso, um passo rumo à anarquia. Assim, tam-
bém, será um progresso todo fato que tenda a 
aumentar as exigências dos operários e a dar mais 
actividade à luta, todas as vezes que pudermos 
encarar o que tivermos ganhado, como uma vitória 
sobre o inimigo, não como uma concessão à qual 
deveríamos ser agradecidos, toda vez que afirma-
mos nossa vontade de tomar pela força, aos pro-
prietários, os direitos que, protegidos pelo governo, 
subtraíram dos trabalhadores. 
 
Uma vez desaparecido da sociedade humana o 
direito da força, os meios de produção colocados à 
disposição daqueles que querem produzir, o resto 
será resultado da evolução pacífica. 
 
A anarquia ainda não estaria realizada ou só o 
estaria para aqueles que a desejam, e somente 
para as coisas em que o concurso dos não-
anarquistas não é indispensável. Ela se ampliará, 
assim, ganhando pouco a pouco os homens e as 
coisas, até abraçar toda a humanidade e todas as 
manifestações da vida. 
 
Uma vez desaparecido o governo, com todas as 
instituições nocivas que protege, uma vez conquis-
tada a liberdade para todos assim como o direito 
aos instrumentos de trabalho, sem o qual a liberda-
de é uma mentira, só pensamos destruir as coisas à 
medida em que pudermos substituí-las por outras. 
Por exemplo: o serviço de abastecimento é mal 
feito na sociedade actual. Ele se efectua de modo 
anormal, com grande desperdício de forças e de 
material, e somente em vista dos interesses dos 
capitalistas; mas, em suma, de qualquer modo que 
se opere o consumo, seria absurdo querer desorga-
nizar este serviço, se não estamos prontos a asse-
gurar a alimentação do povo de uma forma mais 
lógica e equitativa. 

Existe o serviço dos correios, temos mil críticas a 
fazer-lhe, mas, no momento, servimo-nos dele para 
enviar nossas cartas ou para recebê-las, suportemo
-lo, portanto, enquanto não pudermos corrigi-lo. 
 
Existem escolas, infelizmente muito ruins, entretan-
to não desejaríamos que nossos filhos permane-
cessem sem aprender a ler e a escrever, esperando 
que possamos organizar escolas-modelos suficien-
tes para todos. 
 
Vemos, portanto, que para instaurar a anarquia não 
basta ter a força material para fazer a revolução, 
mas é também preciso que os trabalhadores asso-
ciados, segundo os diversos ramos de produção, 
estejam em condições de assegurar, por eles pró-
prios, o funcionamento da vida social, sem o auxílio 
dos capitalistas e do governo. 
 
Pode-se também constatar que as ideias anárqui-
cas, longe de estarem em contradição com as leis 
da evolução estabelecidas pela ciência, como o 
garantem os socialistas científicos, são concepções 
que se adaptam perfeitamente a elas: é o sistema 
experimental, transportado do campo das pesqui-
sas para o das realizações sociais. 
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As ERI 

Estruturas de Recuperação Ideológica são aquelas 
que o sistema utiliza para fazer reentrar no curral e 
esterilizar o potencial de revolta das massas. São 
um instrumento de controlo sociológico fino, podem 
ser propriamente partidárias e afins (partidos, asso-
ciações, movimentos etc.) culturais e ou educativas 
tout court (institutos, escolas, universidades etc.), 
ou de entretenimento de massas (talk-shows, gran-
des entrevistas, promoção de agentes “culturais” 
como cantores, autores variados, desportistas etc.), 
isto a título meramente exemplificativo e sem de 
forma alguma esgotar a sua tipologia. Muitas vezes 
são criadas de raiz pelo sistema para satisfazer 
necessidades pressentidas ou também, o que não 
é para desprezar, para desenvolver necessidades 
artificiais com vista a fins inconfessáveis, como o de 
criar bodes expiatórios à medida, mas não só. 
 
Esta criação pode ter duas fontes: ou bem que o 
agente, neste caso inconsciente, já existe e é leva-
do em braços até aos píncaros da fama, ou da 
infâmia, com base em fortes campanhas mediáti-
cas, ou bem que é “laboratorialmente” criado por 
um qualquer departamento de marketing do zero. 
Dizemos inconsciente porque este mesmo que 
saiba o que supostamente está a fazer, por ter sido 
corrompido, não tem ideia dos verdadeiros objecti-

vos dos seus amos. Todos os outros permanecem 
às escuras no que respeita a todo o processo, por 
vezes até ao fim da vida, são os inocentes úteis.  
 
Nesta última categoria inscreve-se a quase totalida-
de da extrema-direita e da extrema-esquerda. A 
própria existência, ainda que bem-intencionada, de 
tais organizações, mais não faz do que servir objec-
tivamente o sistema. O acantonamento destes dois 
extremos em campos opostos releva do próprio 
discurso do sistema que deles se serve, diabolizan-
do-os ao mesmo tempo que os utiliza como contra-
peso, não só um do outro, mas também como for-
ma de condicionamento de massas - vem ai o lobo 
– a divisão só serve pois o regime capitalista mun-
dial.  
 
Fora deste esta divisão não faz sentido e não passa 
de um instrumento de domínio linguístico, o sistema 
detêm os meios de comunicação e os meios educa-
tivo para rotular quem quer que seja a seu bel-
prazer e conferir-lhe conotações positivas ou nega-
tivas, e às vezes, segundo as conveniências, umas 
e outras em sucessão. Isto é possibilitado pela auto
-censura dos profissionais mediáticos, pelas linhas 
ideológicas que lhes são impostas (não há discur-
sos neutros, tudo tem carga ideológica) e sobretudo 
pelo enorme afluxo de informação que não permite 
uma análise serena do que é recebido, por falta de 
tempo mas também de hábito em pensar por si 
próprio. A sobrecarga informativa baralha definitiva-
mente e encurrala o sentido crítico, muitas vezes 
contraditórias, as informações levam o espectador a 
procurar quase sempre uma certeza reconfortante e 
aí o sistema ganha pelo cansaço, pelo poder maci-
ço de difusão da sua mensagem com várias cam-
biantes e pela formatação prévia executada pelo 
sistema educativo. 
 
Nenhum contendor político deixa que o adversário 
o defina em absoluto. Uma coisa é o que dizem 
dele, outra o que ele próprio afirma de si. Infeliz-
mente é isso que se passa com a extrema-direita e 
com a extrema-esquerda. Voluntariamente gueti-
zam-se, atacam-se mutuamente quando ambas 
querem combater o sistema. Já só há um combate, 
aquele levado a cabo contra o capitalismo. Contra 
este só organizações de tipo novo podem vingar 
pela junção de vontades revolucionárias, o resto, as 
ideologias, ou são ruínas ou fantasmas.   

9 



 

 

A Força Contra-Revolucionária dos Sindicatos 
Anton Pannekoek 

1920 
 

... Da mesma forma que o parlamentarismo repre-
senta o poder espiritual das massas trabalhadoras, 
o movimento sindical representa o poder material. 
Em regime capitalista, os sindicatos constituem as 
organizações naturais com vista à reunião do prole-
tariado; e sob este aspecto, Marx relevava-lhe, e 
muito, a importância. 
 
Em período de capitalismo desenvolvido e ainda 
mais na época imperialista, estes sindicatos trans-
formaram-se cada vez mais em ligas gigantes que 
apresentam as mesmas tendências evolutivas já 
determinadas no corpo do próprio Estado. Formou-
se neles uma classe de funcionários, uma burocra-
cia que dispõe de todos os meios de poder e orga-
nização: dinheiro, imprensa, nomeação dos funcio-
nários subalternos....E os sindicatos correspondem 
também ao Estado e respectiva burocracia pois, 
apesar da democracia que aí reina, os seus mem-
bros não são capazes de fazer valer a sua vontade 
contra a burocracia; qualquer rebelião, antes mes-
mo de poder abalar as cúpulas, destrói-se contra o 
aparelho artificial dos regulamentos e dos estatutos. 
Só por uma tenacidade obstinada uma oposião 
logra, por vezes, ao fim de anos, obter um sucesso 

modesto que se limita no máximo a uma mudança 
de pessoas. Foi por isso que nos últimos anos, 
tanto antes como depois da guerra, na Inglaterra, 
na Alemanha e na América tiveram lugar com fre-
quência revoltas de sindicalizados que entraram em 
greve por sua própria iniciativa, contra a vontade 
dos chefes ou decisões das próprias ligas. 
 
Que isso tenha sucedido e tenha sido considerado 
coisa natural, demonstra já que a organização não 
é o conjunto dos que estão organizados, mas qual-
quer coisa que lhes é exterior; que os trabalhadores 
não se identificam com a sua liga, que esta se 
mantém acima deles como um poder exterior, con-
tra o qual se podem revoltar, se bem que tenha 
saído deles - é mais uma vez o que acontece tam-
bém com o Estado. Mal a revolta é dominada, res-
tabelece-se a dominação antiga. Apesar da raiva e 
do rancor impotente das massas, apoiando-se na 
sua indiferença, na sua ausência de visão clara e 
de vontade unitária e contínua, suportada pela 
necessidade interna do sindicato enquanto meio 
único para os trabalhadores de encontrar uma força 
nos conflitos contra o capital. 
 
O movimento sindical na medida em que lutava 
contra o capital, contra as suas tendências absolu-
tistas e geradoras de miséria, refreando-o e tornan-
do assim possível uma existência limitada à sua 
função nos quadros do capitalismo, o próprio sindi-
cato, era portanto, um membro da sociedade capi-
talista. Mas com o aparecimento da revolução, 
assim que o proletariado, de membro da sociedade 
capitalista passa a seu destruidor, o sindicato entra 
em conflito com o proletariado. 
 
O sindicato torna-se legalista, sustentáculo declara-
do do Estado e por ele reconhecido, ou então avan-
ça com a palavra de ordem a "reconstrução da 
economia antes da revolução" quer dizer manuten-
ção do capitalismo... 
 
Presentemente o parentesco entre as ligas sindi-
cais, e o organismo do Estado, tornou-se ainda 
mais estreito. 
 
Os funcionários sindicais estão de acordo com os 
funcionários de Estado, não somente na medida em 
que, pelo seu poder mantêm os proletários para 
lucro da burguesia, mas também porque a sua 
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política tende cada vez mais a enganar as massas 
por meios demagógicos e a ganhá-las unicamente 
em vista do seu acordo com os capitalistas. Além 
disso o método muda segundo as circunstâncias: 
sórdido e brutal na Alemanha, onde os chefes das 
organizações, pela força e pela mentira impõem 
aos trabalhadores o trabalho à peça e o aumento 
do horário de trabalho: astuciosamente refinado na 
Inglaterra, onde esta burocracia sindical - da mes-
ma maneira que o governo - dá a impressão de 

deixar levar contra a sua vontade pelos trabalhado-
res, enquanto na realidade sabota as sua reivindi-
cações.  
 
Por consequência, o que Marx e Lenine precisaram 
a propósito do Estado, deve igualmente valer para 
as organizações sindicais: quer dizer que, apesar 
de democracia formal, a sua organização torna 
impossível torná-las um instrumento da revolução.  
 
A força contra-revolucionária dos sindicatos não 
pode ser enfraquecida e destruída por uma mudan-
ça de pessoas, pela substituição dos velhos chefes 
reaccionários por dirigentes radicais ou revolucioná-
rios. É justamente a forma desta organização que 

torna as massas quase impotentes e as impede de 
fazer dos sindicatos os órgãos da sua vontade. 
 
A revolução só pode vencer destruindo tal organiza-
ção, transformando por assim dizer radicalmente a 
forma da organização, para construir qualquer coisa 
radicalmente nova: o sistema dos Conselhos. A sua 
instauração é capaz de extirpar e de eliminar não 
somente a burocracia estatal, mas também a dos 
sindicatos: não só formará órgãos políticos novos 

do proletariado em oposição ao parlamento, mas 
também as bases dos novos sindicatos. Nas lutas 
dos partidos na Alemanha, ironizou-se frequente-
mente a afirmação de que uma dada forma organi-
zativa pode ser revolucionária, dizendo-se que isso 
dependia somente dos sentimentos revolucionários 
dos homens, das organizações. Mas se o conteúdo 
fundamental da revolução consiste no facto de as 
próprias massas tomarem nas suas mãos os seus 
próprios assuntos, a direcção da sociedade e da 
produção, então é contra revolucionária e nociva 
toda da forma de organização que não permita às 
massas dominar e governar por si mesmas; portan-
to deve ser substituída por uma outra forma que é 
revolucionária na medida em que permite aos traba-
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lhadores decidir activamente por si mesmo sobre 
tudo.  
 
Isto não deve significar, que o caso de uma classe 
operária ainda passiva, se deva antes de tudo criar 
e aperfeiçoar esta forma nova, na qual depois pos-
sa ser activado o espírito revolucionário dos operá-
rios.  
 
Esta nova forma organizativa tem que criar-se a si 
mesma no decorrer do processo revolucionário 
pelos trabalhadores que começam a estar em revo-
lução. Mas o reconhecimento do significado da 
forma organizativa actual determina a atitude que 
os comunistas devem assumir face às tentativas 
que já se manifestam de enfraquecer ou suprimir 
uma tal forma.  
 
No movimento sindicalista e ainda mais no movi-
mento dos sindicatos industriais (I.W.W.) aparece já 
a tendência a restringir o mais possível o aparelho 
burocrático e a procurar todas as forças na activida-
de das massas.  
 
Por este facto a maior parte dos comunistas pro-
nunciou-se a favor destas organizações contra as 
ligas centrais. Mas na medida em que isso depende 
do capitalismo, tais formações novas não podem 
adquirir grande importância - a importância da orga-
nização americana I.W.W. provém da circunstância 
especial de existir um proletariado numeroso, não 
instruído e não educado pelas velhas ligas. O siste-
ma soviético está muito mais próximo dos Shop-
Comités e dos Shop-Stewards da Inglaterra que 
são órgãos das massas em oposição à burocracia e 
que provêm da prática da luta. Modeladas de forma 
ainda mais precisa sobre a ideia soviética mas 
fracas pelo atraso da revolução temos na Alemanha 
as Uniões. Cada formação nova desse género, que 
enfraquece as ligas centralizadas e a sua coesão 
interna, ultrapassa um obstáculo à revolução e 
enfraquece o poder contra-revolucionário da buro-
cracia sindical. Seria certamente uma ideia atraente 
fazer reentrar essas forças da oposição revolucio-
nária nos quadros das velhas organizações, com as 
esperança que elas pudessem conquistar a maioria 
e portanto, tornar-se senhoras dessas organizações 
e transformá-las. Mas isso seria antes de mais uma 
ilusão, da mesma forma que seria ilusória a ideia de 
conquistar o Partido Social-Democrata - porque a 

burocracia conhece bem a arte de isolar uma oposi-
ção, antes desta se tornar perigosa; em segundo 
lugar, a revolução não se desenrola nunca segundo 
um programa uno e igual, mas as explosões ele-
mentares dos grupos activos sobre o plano passio-
nal, enquanto força propulsiva, tem nela um papel 
importante. em consequência, se os comunistas por 
considerações oportunistas com vista a sucessos 
aparentes, se opusessem a tais forças em benefício 
das ligas centrais, reforçariam os obstáculos que 
mais tarde se lhe oporiam com um energia maior.  
 
A criação pelos trabalhadores dos seus próprios 
órgãos de poder e de acção, os sovietes; os conse-
lhos, implica já a deslocação e a dissolução do 
estado. O sindicato sendo uma organização muito 
mais jovem, moderna e nascida espontaneamente, 
manter-se-á ainda algum tempo porque tem raízes 
numa tradição de relações que se criaram e desen-
volveram de forma autónoma, e portanto conserva 
ainda um lugar na ideologia do proletariado, mesmo 
depois de este último ter ultrapassado já as ilusões 
democrático-estatais. Da mesma forma que os 
sindicatos saíram do próprio proletariado, enquanto 
produtos da sua força criativa, também haverá 
sempre neste domínio formações novas para tentar 
adaptar os próprios às novas relações; neste domí-
nio, seguindo o processo da revolução, formas 
novas de luta e de organização em contínua trans-
formação e evolução serão criadas sobre o modelo 
dos Sovietes.  
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 Entrevista com “Carlos” , O Chacal 

por Christian Bouchet 
 
Ilich Ramírez Sánchez (nascido a 12 de Outubro de 
1949 em Caracas na Venezuela) é melhor conheci-
do do grande público sob o pseudónimo de Carlos. 
Para alguns, é um terrorista condenado pela justiça 
francesa à reclusão perpétua, para outros, ele 
incarna a mais pura figura do soldado político e do 
resistente anti-sionista. 
 
Filho de um rico advogado comunista venezuelano, 
Carlos estudou na Universidade Patrice-Lumumba 
de Moscovo. Convencido da justeza da luta do 
povo palestiniano, adere à Frente Popular de Liber-
tação da Palestina e depois de diversas acções 
armadas anti-sionistas, tornou-se conhecido do 
mundo inteiro, em Dezembro de 1975, ao organizar 
e dirigir a tomada como reféns de onze ministros da 
OPEP em Viena. 
 
Em 1991, Ilich Ramírez Sánchez refugia-se no 
Sudão. No ano seguinte, pelo assassínio de dois 
polícias da Direcção de Vigilância do território e do 
seu informador acontecido a 27 de Junho de 1975, 
um tribunal francês condena-o à detenção perpétua 
por contumácia. A 14 de Agosto de 1994, em Kar-
tum, a Direcção de Vigilância do território francesa 
consegue que o prendam sob ordem de Charles 
Pasqua então ministro do Interior, sem mandato de 
extradição, de seguida levam-no para França, onde 
agora se encontra detido na prisão central de 
Poissy. 
 
Convertido ao Islão, Carlos redigiu em 2004, com o 
jornalista Jean-Michel Vernochet (bem conhecido 
pela sua proximidade com os meios nacionais fran-
ceses), uma autobiografia intitulada O Islão revolu-
cionário que foi publicada pelas edições Le Rocher. 
Em Maio de 2009, dá simbolicamente o seu apoio à 
lista anti-sionista que Dieudonné apresentava às 
eleições europeias de 7 de Junho de 2009. 

Está preso por “terrorismo”. Mas um 
“terrorista”, é por vezes um “resistente” que 
teve sucesso… como se definiria? 
 
Definir-me-ia justamente como um resistente, como 
um revolucionário profissional no sentido leninista 
do termo, como um quadro militar da resistência 
palestiniana. 
 
Dito isto, não estou preso por terrorismo. Se fui 
condenado em 1997, é pelo homicídio voluntário, a 
27 de Junho de 1975, na rua Toullier, de três pes-
soas entre as quais dois agentes da polícia, facto 
que contesto. Sou pois legalmente um prisioneiro 
de direito comum. 
 
Quais são as suas condições prisionais? 
 
As de todos os prisioneiros condenados a uma 
longa pena. Mas fui mantido durante dez anos num 
isolamento total. Só saí dele graças a uma decisão 
do Tribunal Europeu de Justiça. 
 
De todas as suas acções, da qual está mais 
orgulhoso? A tomada de reféns em Viena, na 
reunião da OPEP, em Dezembro de 1975, por 
exemplo? 
 
Estou orgulhoso de tudo o que desempenhei. Fiz 
muito e pouco à vez. Executei coisas que pouca 
gente no mundo poderia ter feito. 
 
Estou orgulhoso do trabalho que efectuei. Em Vie-
na, tomavam-se por donos do mundo, mostrei-lhes 
que eram vulneráveis. É sem dúvida o facto simbóli-
co que foi mais importante. 
 
Das suas acções, qual seria aquela de que teria 
menos orgulho? A morte dos dois agentes da 
DST que lhe é imputada, para não citar senão 
esta? 
 
Daquilo que tenho menos orgulho, é do que não 
consegui fazer tão bem. 
 
Acerca da morte dos agentes da DST, responder-
lhe-ei que a obrigação de todo o militante é a de 
resistir à prisão. Não obstante, neguei sempre ter 
sido o autor dos disparos mortais e contudo fui 
condenado por estes. 
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Este caso da rua Toullier foi um golpe montado 
contra mim pelos euasraelitas [NDT: conjunção de 
estadunidenses com israelitas], mas sobretudo 
conta a DST que os estorvava. 
 
Se não se tivesse tornado em Carlos, que profis-
são Ilich Ramírez Sánchez gostaria de ter exerci-
do? 
 
Nasci para ser um revolucionário profissional. O 
meu pai queria que eu o fosse e eu tinha as capaci-
dades para o ser, sendo assim tornei-me num…Era 
mais um intelectual e tornei-me num homem de 
acção. 
 
Durante algum tempo, no fim da minha adolescên-
cia, pensei em tornar-me advogado como o meu 
pai, mas ao mesmo tempo queria firmemente ser 
um revolucionário. 
 
Para dizer a verdade, não escolhi verdadeiramente 
ser aquilo em que me tornei, fui escolhido pelo 
destino. Depois disso, tentei, como cada qual, fazer 
o meu trabalho o mais correctamente possível… 
 
Você é, sabemo-lo, de origem Venezuelana, que 
pensa da acção de Hugo Chávez? 
  
Hugo Chávez é a figura mais marcante da história 
venezuelana depois de Simon Bolivar. É um exem-
plo quase único de revolucionário chegado ao 
poder pela via das urnas, o que explica as fraque-
zas do seu regime. Com efeito, na falta de uma 
revolução sangrenta, a estrutura do antigo Estado 
manteve-se parcialmente, com os seus funcionários 
e os seus aproveitadores que refreiam ou sabotam 
a acção da revolução bolivariana. 
 
Ao nível geopolítico, já fez muito. A sua ideia de 
uma união latino-americana nos planos económi-
cos, financeiros, petrolíferos e militares, pôs em 
causa a dominação da América do Norte sobre a do 
Sul e reforçou os partidários de um mundo multipo-
lar. 
 
Continua em contacto com esse Pais, de uma 
maneira ou de outra? 
 
Certamente, continuo em contacto com o meu Pais 
e com a vida política que aí decorre. Sou membro 

honorário das Juventudes comunistas da Venezue-
la e aderente do Partido Comunista venezuelano, 
apoio também o Partido Socialista Unificado da 
Venezuela que reagrupa todos os chavistas. Suce-
de que, de vez em quando, redijo artigos para a 
imprensa desses movimentos.  
 
Tem a esperança de um dia vir a ser libertado e 
de que a Venezuela desempenhe um papel nes-
sa libertação? 
 
Tenho a firme esperança de ser libertado. Mas há 
na Venezuela antigos comunistas passados para a 
reacção que fazem tudo para que eu o não seja. 
Mas as coisas hão-de arranjar-se. É um assunto 
que tem que ver com o petróleo. É a França que 
tem necessidade da Venezuela, não o contrário. 
 
Um dos meus advogados encontrou-se com Chá-
vez quando este veio a França em 1999. Chirac 
tinha-lhe dito então que eu poderia ir para a Vene-
zuela quando os procedimentos judiciais que me 
diziam respeito fossem fechados. Há já dez anos 
que tal foi dito e certas instruções [processuais] 
continuam em curso!  
 
Você que sempre esteve próximo da causa 
palestiniana teria assinado os acordos de Oslo? 

Frente Popular de Libertação da Palestina 
 
Eu não estava próximo da causa palestiniana, eu 
era parte integrante dela, era um seu quadro militar. 
Quanto aos acordos de Oslo, foram uma traição, 
não os teria assinado. 
 
Hoje em dia, qual poderá vir a ser, segundo a 
sua opinião, a saída para o conflito israelo-
palestiniano?  
 
Temo que a situação actual dure ainda o tempo de 
uma geração. Mas a longo prazo os sionistas já 
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perderam, o seu estado artificial vai eventualmente 
desaparecer. Será substituído, esperemo-lo, por um 
Estado palestiniano laico e democrático aberto a 
todos, incluindo aos judeus. 
 
Na Palestina, há três categorias de judeus que aí 
residem. Aqueles que, religiosos ou não, amam a 
terra santa, aqueles que estão lá «por acaso» por-
que aí nasceram ou porque para aí emigraram por 
motivos económicos e os sionistas que são os 
paladinos de uma heresia político – religiosa. É 
preciso expulsar estes últimos da Palestina, os 
outros escolherão ficar ou partir dado que a terra 
santa é para todos, para todos os homens de boa 
vontade e para todos os crentes. 
 
O Irão de Mahmoud Ahmadinejad tem uma carta 
a jogar neste jogo? Se sim, Qual? 
 
Sim, O Irão tem um papel a desempenhar tanto 
pelo facto da sua proximidade geográfica como 
pelo facto de existir nesse Pais uma comunidade 
judaica importante e muito antiga que não é sionista 
e que pode servir de exemplo de coabitação harmo-
niosa entre muçulmanos e judeus. 
 
O presidente Mahmoud Ahmadinejad é-me muito 
simpático. É, contrariamente aos dirigentes ameri-
canos, um antigo combatente, alguém que sabe o 
que é a guerra. 
 
Converteu-se ao Islão, ao mesmo tempo conti-
nua sempre a dizer-se comunista…A mistura 
dos dois não é contraditória? 
 
Creio em Deus. Deus salvou-me a vida em certas 
situações difíceis onde todos tombavam ao meu 
redor. 
 
Creio em Deus e tenho fé no Islão, não há contradi-
ção aos meus olhos em afirmá-lo. 
 
O Partido Comunista venezuelano, aquando de um 
dos seus congressos, adoptou uma moção preci-
sando que se podia ser à vez comunista e cristão 
ou muçulmano. Na Venezuela a maioria da popula-
ção é cristã, esta declaração era pois em parte 
lógica. Mas, sabe-se que não há comunidade 
muçulmana nesse Pais… Esta moção do PCV era-
me pois especialmente destinada, validava a minha 

escolha religiosa como sendo legítima para um 
comunista.  
 
Pensa que se pode esperar qualquer coisa de 
Barack Obama?  
 
Não. É verosímil que a sua administração vá tomar 
algumas medidas sociais, que os pobres e os 
deserdados viverão um pouco melhor. Mas será 
tudo, no fundo nada vai mudar.  
 
Tendo dito isto Barack Obama, um pouco como 
Kennedy no seu tempo, é um homem político que 
inspira simpatia. Mas não é senão marketing, nada 
mais do que isso e é justamente por isso que ele foi 
escolhido.  
 
Nos Estados Unidos, é-se eleito porque se tem 
muito dinheiro para financiar a melhor campanha 
eleitoral. Ora de onde é que este vem? Das contas 
bancárias dos capitalistas e dos sionistas. Estes 
decidiram salvar o sistema americano, para isso 
deram-lhe um novo rosto: Obama. Mas esta 
mudança cosmética não modifica a natureza intrín-
seca do sistema americano. Obama não foi eleito 
para fazer a revolução mas para fazer sair os Esta-
dos Unidos de uma crise, não mudando pois nada 
de relevante, continuará de maneira diferente o que 
fizeram os seus predecessores. Na cena internacio-
nal, mesmo que sejam apresentados de uma 
maneira menos brutal, os objectivos continuarão os 
mesmos e ele continuará a política de Bush no 
Iraque, no Irão, no Afeganistão, na América Lati-
na…  
 
E Vladimir Putin, como avalia a sua acção? 
 
De uma maneira positiva, como poderia ser de 
outra forma? É um homem que foi formado pelo 
KGB o que significa que foi programado para per-
tencer à elite da URSS, é pois normal que se 
encontre à cabeça da Federação Russa.  
 
Desejo que o seu projecto político conheça o 
sucesso uma vez que o mundo tem necessidade de 
uma Terceira Roma, de uma Rússia forte, de uma 
Rússia que se reerga e que novamente desempe-
nhe o seu papel histórico apoiando-se sobre três 
pilares ideológicos: a ortodoxia, o comunismo sovié-
tico e o pan-eslavismo.  
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Você é hoje em dia, por força das circunstân-
cias, residente francês. Como avalia o estilo e a 
política de Nicolas Sarkozy? O que lhe apraz 
dizer acerca da nossa actual situação política?  
 
Sou efectivamente um residente francês, um resi-
dente temporário poderíamos dizê-lo. Interesso-me 
muito pela vida política francesa, isto desde 1966 
data na qual comecei a ler o Le Monde a conselho 
de um dirigente do Partido comunista venezuelano. 
Dado a minha situação, sou um espectador e o que 
observo é interessante. 
 
Há detalhes que são significativos. Por exemplo o 
Eliseu já não é um palácio, um lugar de direcção, 
tornou-se num simples escritório. O vosso presiden-
te não o habita, deixa-o após o trabalho para se 
juntar à sua nova esposa no seu domicílio. A esco-
lha desta também é significativa. Viver ostentosa-
mente já não é interdito a um homem político. Os 
novos-ricos estão no poder. Os novos Franceses 
também lá estão. A propósito, fico sempre sur-
preendido quando vejo a televisão pelo lugar que aí 
ocupam os Franceses que têm nomes da Europa 
central ou da África do Norte e que não são nem 
nativos nem muçulmanos. 
 
Dito isto, os cidadãos franceses são os únicos 
responsáveis por tal uma vez que votaram em 
Nicolas Sarkozy. A França é uma democracia, 
mesmo se um francês em cada três não está repre-
sentado no Parlamento dado que vota num partido 
que não tem eleitos por causa do vosso sistema 
eleitoral. Notar-se-á que se acusa Hugo Chávez de 
ser um ditador, mas que na Venezuela as eleições 
se fazem com base na proporcionalidade integral…  
 
É preciso ser lúcido, eu sei que nunca se fará uma 
revolução de tipo bolchevique em França. Mas a 
França é ainda alguma coisa, continua a ser um 
símbolo, assim sendo o que desejo é que ela seja 
um dia dirigida por um Presidente que defenda os 
seus reais valores, que ela volte a ser uma grande 
potência, um país de referência.  
 
E Ségolène Royal? 
 
Ségolène Royal é uma mãe de família, uma france-
sa católica, é melhor do que nada e aí reside a sua 
essência.  

Conhece como nós os outsiders da política 
francesa, de quem se sente mais próximo? É de 
Jean-Marie Le Pen ou de Olivier Besancenot? 
 
Sou comunista. Jean-Marie Le Pen é um anticomu-
nista e um velho facho, e contudo tenho muita sim-
patia por ele. Ele é provocador, não compactua, é o 
único homem político francês a dizer a verdade sem 
a edulcorar. Em tempos os verdadeiros comunistas 
eram como ele.  
 
Quanto a Olivier Besancenot, é um trotskista. Não 
tenho pois senão uma coisa a responder a seu 
respeito: pertence a uma corrente que enquanto 
comunista sempre combati.  
 
Que pensa da decisão de Nicolas Sarkozy ao 
reintegrar oficialmente a OTAN?  
 
É concerteza uma decisão escandalosa. Mas é 
também uma decisão que, no fundo, não mudará 
grande coisa dado que há já muito tempo a França 
se prostrava perante os Estados Unidos. A única 
diferença é que agora será por razões ideológicas 
enquanto que até agora era sobretudo por motivos 
económicos. 
 
Antes de o deixar, gostaria de lhe colocar quatro 
questões à laia de conclusão.  
Se tudo pudesse ser refeito, fá-lo-ia de novo? 
 
Sim, globalmente, dado que não fiz senão o meu 
trabalho de revolucionário profissional. 
 
A canção de Édith Piaf, “Non, rien de rien, je ne 
regrette rien“ identifica-se com ela ? 
 
Sim.  
 
Por outro lado, o que lamenta ? 
 
Nada do que fiz… em contrapartida lamento a evo-
lução da história do mundo, a queda da URSS, o 
facto de que ainda não tenhamos libertado a Pales-
tina.  
 
Hoje em dia, tem a alma em paz? 
 
Sim. 
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Fome, doença e crime 

Na minha opinião (nem seria necessário dizê-lo…), 
(que julgo ser a opinião de muitas e muitas pes-
soas), o dever fundamental dum Governo é prote-
ger a população contra as dificuldades eventuais 
básicas: contra a fome, contra a doença e contra o 
crime social. Quanto à fome, ressurgiu a já havia 
muito desaparecida no Estado Novo “sopa dos 
pobres”, a modesta refeição de caridade, providen-
ciada aos desafortunados, que sobrevivem mendi-
gando. Quanto à doença, sabemos como se tem 
complicado a assistência médica e medicamentosa 
por falta de médicos, provocada pela resolução 
corporativa de dificultar a formação de clínicos e 
pela eliminação de postos médicos locais. Quanto 
ao crime social, este tem aumentado notoriamente, 
como o assalto a estabelecimentos e a pessoas, 
com algumas vezes o assassínio das vítimas. 
 
Conclui-se que o actual Governo e o actual regime 
político falharam na sua pressuposta missão. 
 
Que faz o Governo? Faz leis, que fazer leis é fácil. 
Como diziam os Romanos: “Estado corrupto, múlti-
plas leis”. Não verdadeiras leis, mas fezes, acres-
centavam. E suspiravam: “Que a salvação do povo 
seja a suprema lei!”. 
 
Em Portugal passa-se fome? Olhando para a abun-
dância dos mercados, para as prateleiras bem 
fornecidas dos supermercados, responderíamos 
que não. Não há propriamente falta de alimentos. O 
que há é falta de recursos para muitos que querem 
comprar e não têm dinheiro para fazê-lo. E isto é 
tanto mais grave, quando significa uma flagrante 
injustiça social num país governado hipoteticamen-
te pela trindade da “Liberdade, Igualdade, Fraterni-

dade”. Não há igualdade, não há fraternidade e não 
há, consequentemente, liberdade. Tudo isto é uma 
mentira. 
 
Em Portugal vive-se doente? Sem dúvida, mais 
doente que no tempo do Estado Novo, e, direi, mais 
doente na mente, no espírito, e, como se sabe, a 
doença mental, embora ligeira, provoca as doenças 
físicas, muitas vezes insuspeitas como doenças: as 
doenças da pele, as alergias, a obesidade, as 
doenças gástricas, etc. O ser humano para gozar 
de verdadeira saúde tem que ter tranquilidade. Ora 
a tranquilidade de espírito é o que este regime 
político é menos capaz de fornecer. 
 
Em Portugal há crimes sociais? Há, sem dúvida, 
mais que no tempo do Estado Novo. Vale a pena 
explicitá-lo? Os órgãos de comunicação social 
enchem páginas de jornais e noticiários da TV com 
crimes que ocorrem com uma frequência e uma 
impunidade assustadoras. 
 
Por tudo isto a inquietação social é endémica, e o 
Governo que faz? Faz barulho com as suas mes-
quinhas questiúnculas políticas (”As garrafas vazias 
são as que mais barulho fazem”), faz obras megaló-
manas com muito duvidoso interesse social. Para 
quê? Talvez porque pretende ganhar um lugar na 
História da Decadência. Faz auto-estradas desne-
cessárias, faz grandiosos estádios de futebol, faz 
cera que julga ser mel, faz raiva com sua petulância 
de cretinos. Está de cócoras diante do estrangeiro, 
dá loas à U. E., fala “espanhol” quando conversa 
com os castelhanos, faz um Tratado de Lisboa que 
é uma monstruosidade anti-democrática. Mente ao 
País, ao Povo, talvez até a sim mesmo… 
 
“Orelhas de asno tem o rei Midas”. 
“Os ladrões públicos envelhecem no ouro e no 
luxo”. 
“Faz mal aos bons quem poupa os maus”. 
“Muito se aprecia a honestidade, mas ela morre de 
frio”. 
 
Os Portugueses deveriam consciencializar-se do 
mal que se faz a Portugal, e, por consequência, 
deveriam votar bem e expulsar os vendilhões da 
nossa Pátria do trono a que se alcandoraram. 
 
Joaquim Reis 
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Irão: uma lição de democracia 
 

por Sahib Mustaqim Bleher 

As ruas de Teerão estão de momento calmas, não 
porque o secretário-geral das Nações Unidas e o 
presidente dos Estados Unidos, Obama, tenham 
falado abertamente em apoio do povo iraniano 
contra o governo iraniano, mas porque a oposição 
de Mousavi compreendeu que eram incapazes de 
respaldar tais palavras com o que quer que seja. 
 
Agora, depois que a versão iraniana da revolução 
laranja ucraniana não teve sucesso em derrubar um 
governo que tem sido desde há muito um cisco no 
olho para Israel, para os Estados Unidos e os seus 
seguidores, sobretudo a Grã-bretanha, é talvez 
tempo para algumas comparações. 
 
Em primeiro lugar, se pudermos dizer que alguma 
administração está fora de sintonia com a opinião 
pública, os Estados Unidos e o Reino Unido figuram 
em primeiro lugar. 
 
Obama ainda cavalga uma onda de apoio, mas 
apenas porque o seu predecessor era tão imensa-
mente impopular. Quando as acções não se segui-
rem às suas palavras, a lua-de-mel em breve termi-
nará.  
 
No Reino Unido, durante as recentes eleições Euro-
peias e locais, o partido do ainda não sufragado 
primeiro-ministro teve apenas 15% dos votos 
expressos, com o resultado da participação andan-
do à volta de 35%, por outras palavras apenas 5% 
dos eleitores o apoiaram. Dificilmente uma posição 
forte de onde dar lições ao mundo acerca de demo-
cracia.  
 
Por contraste, a participação nas eleições presiden-

ciais iranianas foi de cerca de 80% e o presidente 
Ahmadinejad obteve 63% dos votos expressos, 
portanto mais de metade do país apoia-o. Eu sei, é 
difícil de acreditar. Como podem os iranianos supor-
tar alguém que, os autoproclamados paladinos da 
democracia, não gostam.  
 
Reduzir isto a uma fraude eleitoral é ludibriante. O 
Irão não está tão avançado em levar a cabo o tipo 
de esquema que viu George W. Bush Jr. ser eleito 
contra  todas as probabilidades. Não usam máqui-
nas de contagem electrónica patrocinadas pelo 
detentor [e candidato] do cargo em disputa. Ainda 
fazem uma contagem manual, observada de perto 
por numerosos observadores. Se as eleições no 
Irão tivessem sido fraudulentas, os números teriam 
sido do género daqueles que regularmente vemos 
no Egipto, aquele outro “democrático” porto de 
abrigo amado pela América.  
 
Em vez disso, o Irão foi muito sincero acerca dos 
resultados, e aqueles que foram publicados acerca 
do voto dos iranianos no estrangeiro são muito 
instrutivos. Enquanto que poderíamos esperar que 
os iranianos na Europa ou na Austrália votassem 
por Mousavi, é surpreendente que ele tenha tam-
bém conseguido o seu voto em tão suspeitos bas-
tiões islâmicos como Islamabad, Quetta, Lahore ou 
mesmo Cabul. Mesmo em Jerusalém Ahmadinejad, 
não importa quão vociferante ele seja em defender 
a causa palestiniana, fracos resultados obteve entre 
os seus compatriotas. Por outro lado, tem apoio na 
Arábia Saudita. Ninguém no seu perfeito juízo que 
se encarregue de adulterar um resultado, poderia 
ter arranjado estes números. E os votos expressos 
no estrangeiro teriam sido muito mais fáceis de 
editar do que aqueles expressos sob os olhares 
atentos dos observadores dentro do Irão.  
 
Muito simplesmente se Ahmadinejad apenas presi-
disse a um país constituído pela capital, Teerão, e 
pelas comunidades expatriadas à volta do mundo, 
teria perdido. Mas no interior iraniano ele é imensa-
mente popular porque, ao contrário dos primeiros-
ministros e presidentes ocidentais, continua em 
contacto com as populações e as suas aspirações. 
E goste-se ou não, eles são também profundamen-
te religiosos.  
 
É verdade que a economia iraniana se está a com-
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portar tão mal como a, digamos, inglesa. A inflação 
é exuberante, porque as reformas islâmicas da 
revolução nunca se estenderam ao sistema finan-
ceiro e o juro nunca foi abolido. A economia conti-
nua fortemente nas mãos de umas poucas famílias 
oligárquicas, e há um alto nível de corrupção. Mas 
esta corrupção não se estende à pessoa do presi-
dente que tem uma integridade que faria com que 
os deputados britânicos ou o primeiro-ministro 
italiano, Berlusconi, corassem a despeito da sua 
geral falta de vergonha. Ahmadinejad recusa-se a 
ser apanhado pelas ciladas do poder, não usa fato 
nem vive numa casa de luxo paga pelo contribuinte. 
Ninguém o pode acusar de excessos do género 
daqueles que recentemente levaram a política 
britânica a uma crise profunda. 
 
Os Estados Unidos e o Reino Unido podem não 
gostar de Ahmadinejad e preferir Mousavi, mas ao 
fazê-lo não podem pretender falar em nome do 
povo iraniano. Os governos ocidentais têm uma 
longa história de verem o mundo através dos seus 
óculos coloridos e em cometerem asneiras graves 
por não conseguirem compreender as outras cultu-
ras. Estavam à espera de ser recebidos pelos ira-
quianos como libertadores e achavam que o bom-
bardeamento indiscriminado de aldeões paquista-
neses deveria criar estabilidade na região. Não 
deveria Obama estar de luto por essas vidas ino-
centes perdidas antes de voltar a sua atenção para 
o Irão? É muito cedo para provar se as operações 
clandestinas dos Estados Unidos estiveram primei-
ramente por trás dos protestos da oposição, espe-
rando derrubar o governo iraniano depois de terem 
perdido o apetite por outra guerra, embora seja 
revelador que os protestantes pareceram sempre 
ter placares em inglês à mão, como se quisessem 
ser vistos por outros lá fora que não pelo seu pró-
prio povo. Seja como for, ainda culpo os governos 
ocidentais e a comunicação social pelo elevado 
preço pago pelos iranianos em vidas inocentes 
durante os tumultos, por terem empolado as espe-
ranças dos perdedores em anular a eleição.  
 
Poderíamos falar acerca da resposta dura dada 
pelas forças de segurança iranianas ao lidar com 
aquilo que não eram meramente demonstrações 
pacíficas mas uma tentativa para derrubar o gover-
no eleito. Também aqui, a hipocrisia ocidental 
abunda. A morte de “Neda” circula no Youtube e no 

Twitter porque ela era uma espectadora inocente 
apanhada na confusão. Mas tal não se aplica igual-
mente a Ian Tomlinson cuja morte foi causada pela 
polícia metropolitana na cimeira dos G-20? Respon-
dendo a essa revelação a polícia britânica prendeu 
uma dúzia de estudantes paquistaneses sob pre-
tensas acusações de terrorismo para desviar as 
atenções. As acusações foram subsequentemente 
abandonadas, mas aos estudantes foi dito que 
seriam deportados de qualquer forma como sendo 
um risco para a segurança, embora não tivessem 
feito nada de mal. Não me lembro do secretário-
geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon ter emitido 
conselhos similares ao governo britânico como fez 
ao dos iranianos acerca do uso da força contra civis 
ou um apelo para uma paragem imediata das pri-
sões politicamente motivadas.  
 
O que temos, em suma, é outra asneira política dos 
governos ocidentais e dos media, que por acredita-
rem nas suas próprias ilusões e mostrando aberta-
mente o seu jogo e as suas preferências destruíram 
a boa vontade que lhes foi facultada pelo governo 
iraniano após a eleição de Obama. Creio que a 
partir daqui se trata de política, como de costume. 
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Nem Abortistas, 
Nem Trotskistas, 
Nem Pro-Drogas, 
Comunistas 
Nacionais! 


