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Democracia à Americana

Comunicado do CRL
Solidariedade Pan‐Latinista com Honduras

O Círculo de Revolucionários Livres* vem des‐
te modo manifestar o seu repúdio para com o
golpe de Estado levado a cabo na República
das Honduras neste Domingo, 28 de Junho,
contra um governo democraticamente eleito.
Acreditamos que este golpe e a subsequente
falsificação da declaração de renúncia do pre‐
sidente Manuel Zelaya são um mau prenúncio
e de um possível balão de ensaio de uma nova
política de bastidores levada a cabo pelas
mesmas forças ocultas que sempre impulsio‐
naram golpes de Estado na América do Sul:
leia‐se os serviços secretos imperialistas dos
Estados Unidos da América, certamente ainda
não disciplinados por Obama…
Manifestamos também a nossa clara apreen‐
são para com o facto de o golpe de Estado não
ter afectado somente o governo de Manuel
Zelaya mas também os representantes diplo‐
máticos da Venezuela, de Cuba e da Nicará‐
gua, que além de sequestrados foram agredi‐
dos, um acto claro de hostilidade para com
representantes oficiais de países terceiros.
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Os liberais contra o Projecto

O grande projecto
A agressão do
efémero

A Humanidade vive apenas porque nela existe
um Projecto. O Grande Projecto. Nomeada‐
mente, os bons sucessos e os falhanços no
caminho da sua realização constituem a
essência do processo histórico. A História
humana é a história da realização do Grande
Projecto. Sem dúvida que não é simples. Fre‐
quentemente paga‐se com milhões de vidas,
sangue, torturas, dores excruciantes, ferro ao
rubro, desmedido sofrimento, pela escolha do
caminho. E ele apresenta‐se errado, falso. Mas
de novo se lambe a persistente ferida huma‐
na, os ventos dispersam os fumos das queima‐
das, os raios do sol expulsam os fantasmas da
guerra, e nós lançamo‐nos a novo Projecto,
sabendo na alma, que haveremos de pagar
pela medida grande tudo aquilo que resultar e
que não sair como tínhamos imaginado, mas
se desistirmos dum alto objectivo, desistimos
de ser gente com sua específica dignidade,
com a nossa postura vertical, com a nossa
visão severa e inteligente – para a frente e
para cima.

Nós estamos de tal
modo enterrados em
“este minuto”, nas peri‐
pécias políticas e econó‐
micas, nos problemas
psicológicos, e tão apai‐
xonadamente atende‐
mos ao hipnótico con‐
junto da vida quotidiana,
que
constantemente
perdemos de vista o
principal. O principal, o grande, aquilo que dá
sentido à vida, o que define o motivo mais alto
– é para nós, volta e meia, apenas treta, estri‐
bilho, um esquema verbal e emocional. Ou
simplesmente uma cobertura, um adorno
exterior daquilo que com senso prático afir‐
mamos como básico e real e que sentimos ser
concreto. Assim constituída, a nossa existência
gravitacional achata‐nos contra a terra. Esses
excêntricos, que, seriamente, rompendo com
os condicionalismos e convenções sociais, se
lançam para o diferente, são aceites por nós
apenas quando sábios académicos paramenta‐
dos com específico uniforme, quando artistas
com barretes de veludo, ou popes triunfal‐
mente imponentes. Contra esta materializa‐
ção da humanidade as almas fogosas sempre
se queixaram, censurando, acordando, denun‐
ciando, envergonhando. Mas dificilmente na
antiguidade houve algum tempo, em que a
hipnose da rotina actuasse tão total e impu‐
dentemente, expressando‐se pelos poderosos
mecanismos mediáticos que paginam a reali‐
dade efémera, — destacada como a única
realidade pelo seu próprio arbítrio. Quanto
mais ilusória é a Sociedade dos Espectáculos,
tanto mais real se apresenta o momento do
presente ao qual aplica a força gigantesca da
sua sugestão. O que foi ontem, como foi
ontem, há uma hora atrás, parece profunda
antiguidade.

Todos têm um projecto. Tanto pequeno como
grande. Mas existe um sector da humanidade
– resmungão, cobarde, egoistamente fechado
na sua concha – que quer aniquilar o Projecto,
acabar com a História, abolir os heróis, esta‐
belecer na terra o reino dos “últimos
homens”. “Que é a verdade?” – perguntam os
últimos homens e piscam os olhos (“Assim
falou Zaratustra”/F. Nietzsche). Abertamen‐
te, a respeito do “Fim da História” e do
“Último Homem”, ensinam os ideólogos da
nova ordem mundial – Karl Popper, Daniel
Bell, Francis Fukiama, Jacques Attali, Milton
Friedman, George Soros. Para eles a “era do
Projecto” acabou. Eles ensinaram que a huma‐
nidade paga um “imposto à História” demasia‐
do grande. Eles declararam que com o fim do
estado soviético, a civilização ultrapassara o
último baluarte do Grande Projecto, o qual
caíra sob a pressão da massa apodrecida da
banalidade generalizada.
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O tratante[1] não conhece o Projecto. Ele
esforça‐se por escapar ao imposto sobre a
realidade, à taxa pela vida não alienada, e pelo
alto feito, por vezes completamente insensa‐
to. O tratante odeia o Herói. E quando o
Herói sofre uma catástrofe imediata, — tão
doce para ele, tão inscrita no seu destino lumi‐
noso‐trágico solar‐dionisíaco, quando o ras‐
gam os cães, titãs ou bacantes, o Tratan‐
te
esfrega as mãos, e, tendo esperado,
toma alento: “O Grande Projecto desta vez
está posto de lado”.

o homem – sem história, sem ideal, sem
agressividade, sem heroísmo, sem o Grande
Projecto. O homem ideal do globalização ven‐
cedora. Celibatário, cosmopolita eternamente
adolescente. Boneco vivente com dentes
ideais, exalando Pepsodent. Perfeição artificial
do natural. A História a partir de agora será
feita nas telemontagens, e as pessoas – nos
tubos de ensaio.
O inimigo da meia noite
Nós, os “nossos”, nunca os venceremos, se
não nos consciencializarmos da escala da luta.
Nós estamos a viver o momento mais dramáti‐
co da história, onde nas cartas está em jogo o
Homem. E este dramatismo só é mais grave e
tenso devido a que exteriormente parece que
nada há mais banal, mais insensato e mais
medíocre do que o nosso tempo sórdido e
estúpido. Quando a noite atinge a linha crítica,
o ponto da Meia Noite absoluta, a lembrança
da luz do sol varre‐se de tal modo que parece
que ela nunca existiu e que até a dor de
ontem com as últimas luzes se apaga na curta
memória dos homens. Quando apenas há a
escuridão e nada com que compará‐la, ela
deixa de ser escuridão e está livre de se apre‐
sentar como se quiser. “Que é a luz?” – per‐
guntam os últimos homens. E piscam os olhos.

A abominação do liberalismo hoje saltou para
mais. “O Grande Projecto caiu para sempre”,
— proclamam os últimos homens, avançando
para nova espira das reformas do mercado.
“A sociedade não deve ter mais nem objecti‐
vos, nem orientações, nem supertarefas , nem
regulações. Tudo isto apenas causa coacção.
Laissez‐faire. Deixai as pessoas em paz, não
impeçais que elas façam o que querem, não as
seduzais a quaisquer aventuras históricas, não
lhe ofereçais mitos e missões sagradas. Que
elas sejam o que elas são: gente miúda com
problemas miúdos. Elas precisam apenas de
mercados. Foi‐nos muito caro contornar o
entusiasmo galvanizante das experiências
precedentes”. Assim, mastigando, dança ao ar
do liberalismo a fisionomia de boca retorcida
do neto reencarnado de um grande escritor
soviético, cantor da ética ascética e do eleva‐
do, duro, brilhante e jovem heroísmo. Tudo
como na teoria de Vilfredo Pareto: “Os avós
são heróis revolucionários; os pais — conser‐
vadores moderados; os netos – monstros e
degenerados”.

Sobre os personagens bastante ocasionais,
que se apoderaram do poder do mais belo e
comovedor povo do mundo, sobre o país mais
inquiridor, enorme e magnífico, paira a som‐
bra do muito profundo processo mundial.
Aquilo por que os pelados e débeis receiam o
restolhar dos ratos e por pouco olham de
esguelha, e se atrapalham nos fios eléctricos e
tropeçam nas escadas do funcionalismo do
estado, não nos deve levar à tentação do
menosprezo do seu poder. Eles são mesqui‐
nhos e dignos de piedade precisamente por‐
que pertencem ao exército dos guerreiros que
lutam contra tudo que seja elevado e grande,
ideal e heróico. São lansquenetes do avanço
liberal contra o Grande Projecto. Aquele que

À palavra “Projecto”, a mão do liberal por si
mesma marca o número da mais próxima
esquadra da polícia. Deles, os mais honestos,
desconfiando que, matando o Projecto, eles
matam o próprio homem, notam que este
aspecto se liquida como tal. E, em reservados
saguões de reparação europeia, engenheiros
geniais da “nova ordem mundial” produzem
clones com código comportamental corrigido :

4

está por eles, que se decidiu a pôr fim à histó‐
ria, é a figura mais sinistra e perigosa.

um lado para o outro os semi‐transparentes e
semi‐corpóreos fantasmas pelo tortuoso cemi‐
tério. E teremos um aspecto estúpido e des‐
norteado. Vencedores da futilidade, submeti‐
dos aos subterfúgios dos refinados hipnotiza‐
dores de “este minuto”. Tácticas brilhantes
das manobras posicionais lutando com som‐
bras.

Há dois pólos, apenas dois pólos, dois campos.
Eles e nós. Eles são contra o Projecto como tal.
Nós somos pelo Projecto, qualquer que seja,
contanto que grande (e formidável).
Dantes tudo era diferente. Havia muitos pro‐
jectos. Os seus paladinos impiedosamente
lutavam entre si, seguiam os seus próprios
caminhos, e tenazmente conseguiam o seu
intento. Mas isto era quando ainda havia his‐
tória. Agora tudo é diferente. E colocaram
todos os insubmissos num só gueto comum. É
um gigantesco pedaço do planeta, que não se
inscreve nas normativas repulsivamente elei‐
torais do “Norte rico”, isto é, os detritos das
velhas culturas, ideologias e nacionalidades,
que não entraram no “bilião dourado”. Nós
não tivemos passaporte para o “brave new
world”. Algum de nós, na verdade, o queimou
conscientemente…

O Grande Projecto deve nascer aqui e agora.
Apesar da conjuntura política. Varrendo os
imperativos efémeros da luta. Com calma e
grandiosamente nós, os russos, devemos de
novo tomar consciência da história, dos mun‐
dos do espírito, do desígnio secreto da história
religiosa, da lógica magnética do espaço quali‐
tativo, a sagrada geografia do mundo.

Devemos acordar depois do choque. Sim, a
precedente forma do Grande Projecto ruiu.
Mas é preciso reconstruir tudo de novo,
repensar tudo, reclamar outra vez. É preciso
fazer entrar em ebulição o tenaz trabalho
nacional – nos gabinetes de construção, onde
a luz se acende à noite e os engenheiros rus‐
sos silenciosamente se aproximam das folhas
de papel Whatman e dos computadores, para
desenhar os aparelhos para a futura Grande
Rússia; nas bibliotecas e mosteiros, onde para
mal da caixa diabólica é preciso ter sob os
olhares de jovens ardentes os antigos manus‐
critos russos, vetustos livros proféticos e ceri‐
moniais, a crónica da nossa Pátria, do nosso
povo; nas praças, nos bosques, nas clareiras, e
nos ginásios, onde os atletas russos trabalham
as trajectórias de novos golpes, as técnicas de
receber e atacar – observando perante olha‐
res furiosos os traços pintalgados do inimigo;
em salões forrados a madeira de carvalho de
boa qualidade, os tratantes russos começarão
a planear subtis operações para a guerra eco‐
nómica com a ralé, bebendo o sangue da
nossa Rússia. Tudo isto deve ser o caminho
para o Grande Projecto. E de novo, como
antes, “ninguém nos dará a salvação”. Tudo
depende somente de nós.

O último feito russo
Apesar de tudo, tendo cuspido em todas as
normas e decências, em todas as cerimónias
do consenso e fórmulas diplomáticas da cor‐
recção política, somos obrigados a declarar a
nossa fidelidade ao Grande Projecto. Mais do
que isso, devemos cultivar, alimentar, mimar,
criar o nosso Projecto, mesmo que nada resul‐
te. Estou perfeitamente convencido: os inimi‐
gos esforçam‐se especialmente para nos atrair
ao momento concreto, hipnotizar‐nos com
“este minuto”, paralisar as altas energias cria‐
doras com a magia do pesado momento.
Depois, quando a horda deles se dispersar
como fumo, e a sua certeza e persistência se
desfizerem em cinzas, nós ficaremos nos arre‐
dores dos abismos abertos pós‐reformistas, e
estas hordas uivantes, perguntar‐nos‐ão:
“Então? E onde estão as vossas ideias, ideais,
objectivos? Perderam‐se na luta connosco? E
nós somos apenas fantasmas da meia noite,
kishshuf. E nada mais”. Como no notável filme
dos anos 30 “Dibbuk”[2], começam a andar de
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Nele, no próximo Grande Projecto, logo desde
o princípio será possível discriminar as linhas
básicas: liberalismo, Ocidente, capitalismo,
nova ordem mundial, globalização, materialis‐
mo pequeno burguês, individualismo, são o
mal. São os inimigos do Grande Projecto.

pela kishshuf, nem pelos dibbuk. [2]

Justiça, Oriente, socialismo, o florescente
complexo dos povos e culturas da Eurásia, alto
idealismo, comunidade e solidariedade, são o
bem. O eixo do nosso Grande Projecto.
E, partindo do nervo básico, não prestando
atenção às figuras políticas concretas, ao
governo, ao poder e à oposição, aos partidos e
uniões, nós, russos, todos juntos – acima dos
partidos e das facções — devemos formular o
Grande Projecto, contribuindo para ele com
um óbolo, uma linha, com uma peça, com um
copeque, com um metro de área, com um
ponto de comércio, com um ícone, com um
punho, uma roda de máquina, uma corda,
uma habilidade, uma beleza, uma faca bem
afiada.

[1] ‘Torgóvetz’ quer dizer ‘mercador’ em rus‐
so. Traduzi‐a pelo seu homónimo no portu‐
guês medieval (N. do T.)

[2] Kishshuf (magia, feitiçaria) e dib‐
buk (demónio que se apodera de uma pessoa
e a controla) são palavras hebraicas. Ver Inter‐
net (N. do T.)

Agora não pode ser apenas projecto. É preciso
ir mesmo ao Grande Projecto. Não há lugar
para a concorrência ou para a escolha entre
algumas variantes. Nós devemos unirmo‐nos
no nosso Projecto, no Projecto comum, todos
e toda. A Rússia antes do fim do mundo toma‐
rá para si toda a carga da história humana, da
qual se retiraram outros povos.
Chega a nossa hora. É criminoso passá‐la a
dormir.
Aleksandr Dugin
A Coisa Russa
Tradução: Joaquim Reis
Nota do tradutor: Mutatis mutandis, as ideias
expostas neste pequeno ensaio aplicam‐se
também a Portugal. Falta‐nos o Grande Pro‐
jecto. Dominam‐nos os tratantes, os homens
da meia‐noite. Temos de acordar, porque é
criminoso dormir. Não sejamos dominados
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íman, no campo de forças, coloca os NR.

Entrevista com Christian Bouchet
Não pude deixar de notar, quer pelos seus
editoriais na “VoxNR” quer pelos poucos e‐
mails que trocamos, que és uma pessoa mui‐
to directa. Sei que o nacionalismo revolucio‐
nário se situa, em teoria, para além da
esquerda e da direita, apesar de, pessoal‐
mente e com o passar dos anos, ter aprendi‐
do que muitos NR são hipócritas quando
utilizam esta etiqueta, temos muitos exem‐
plos, em Portugal, de burgueses reaccioná‐
rios
que
se
afirmam
“nacional‐
revolucionários”. Portanto, por mera curiosi‐
dade, se fosses mesmo obrigado a tal, consi‐
derar‐te‐ias como de esquerda ou como de
direita?

Para ele nós somos os «esquerdistas da direi‐
ta» ou os «fascistas de esquerda» … Os meus
amigos da tendência «soldado Político» no
seio da Frente Nacional britânica retomaram a
mesma ideia e afirmavam que eram «o centro
duro contra o centro mole» …

Fui, no fim da minha adolescência, muito mar‐
cado pelo livro de Jean‐Pierre Faye, Lingua‐
gem totalitária. Ele apresenta aí as ideias polí‐
ticas distribuídas num magneto em forma de
ferradura de cavalo. Entre os dois pólos do

ta é escolher uma das inumeráveis maneiras
que se oferecem ao homem de ser um imbe‐
cil; ambas, com efeito, são formas de hemipla‐
gia moral.» Em qualquer dos casos tenho
consciência que a verdadeira clivagem não é

Classificam‐me como sendo de extrema‐
direita, não me considero de extrema‐direita.
Se for levado a definir‐me faço referência ao
nacionalismo‐revolucionário, à corrente ver‐
melho‐castanha, ao nacional‐bolchevismo, à
«esquerda fascista», etc. Estou de acordo com
Ortega Y Gasset quando escreve, na Revolta
das massas: «Ser de esquerda ou ser de direi‐
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entre direita e esquerda mas entre os defen‐
sores das diferenças e os partidários do uni‐
versalismo.

Antes do colapso da União Soviética, Thiriart
já falava de uma aliança vermelho‐castanha
entre os nacionalistas e os bolcheviques.
Actualmente, os nacionalistas terão ainda
razões para temer o comunismo? Digo,
Cuba, a China e a Coreia do Norte actualmen‐
te parecem ser mais nacionalistas que outra
coisa… olha o Partido Comunista da Federa‐
ção Russa do Zyuganov, por exemplo, a
esmagadora maioria das suas posições políti‐
cas seria mais facilmente considerada como
fascista ou nacionalista do que comunista,
isto fora da Rússia.

Foste um dos fundadores da segunda Frente
de Libertação Europeia, consideras ser possí‐
vel fundar uma terceira FLE ? Ou seria uma
perda de tempo ?
Uma organização europeia, ou eurasiática,
estruturada seria evidentemente um valor
acrescido para todos nós. Poderíamos trocar,
melhor de que agora, muitas informações e
muitas competências. Poderíamos, da mesma
maneira, organizar campanhas a nível conti‐
nental.

Não há nenhuma razão para ter medo do
comunismo nacional tal como ele é praticado
em cuba ou na Coreia do Norte. No que diz
respeito à china, duvido que ainda se trate de
comunismo…

Sendo assim, conviria, antes de tudo o mais
ter em conta, para não os repetir, os erros da
segunda Frente Europeia de Libertação: quer‐
se dizer que toda a iniciativa deste tipo deve
ter uma total unidade ideológica e que deve
libertar (funcionários) semi‐permanentes que
se encarreguem do seu funcionamento.
Senão, tal como aconteceu com a FEL‐2, as
posições das secções locais serão por vezes
contraditórias ou pouco compatíveis e os qua‐
dros já utilizados noutras actividades não
poderão arranjar tempo para se ocuparem
realmente dela e a organização europeia será
vazia e pouco activa.

O comunismo que devemos temer e contra o
qual devemos combater, é o dos trotskistas do
estilo Besancenot em França. Ou seja uma
variedade de comunismo que o grande capital
vê com grande satisfação, uma vez que este
lhe presta uma grande quantidade de bons
serviços. Este, lutando pela abolição das fron‐
teiras, pela igualdade de direitos entre nacio‐
nais e imigrantes, permite ao grande patrona‐
to fazer baixar os salários e deslocalizar «ao
domicílio» importando a mão‐de‐obra, ao
mesmo tempo que torna impossível o funcio‐
namento duma verdadeira democracia pelo
facto de que faz surgir grupos comunitários
que já não se reivindicam da nação no seu
conjunto. Lutando pela aceitação de todas as
anormalidades e amoralidades – casamento
gay, aborto livre, etc. – contribui para a desa‐
gregação da nossa sociedade, para a baixa da
nossa natalidade, etc.

Notei, no decorrer da leitura do “Manifesto
da Frente de Libertação Europeia”, que esta
possuía uma delegação portuguesa, chegaste
a manter contacto com essa delegação?

As nossas ligações com os grupos portugueses
nunca foram muito desenvolvidas e não
desembocaram em nada de durável. Estive‐
mos em contacto primeiramente com Júlio
Prata que então dirigia a Jovem Revolução e
que rapidamente se retirou das lides para
investir num combate mais cultural. De segui‐
da tivemos vagas ligações com uma fracção do
Movimento de acção nacional.

Muitos nacional‐revolucionários parecem
odiar o Hugo Chávez, este por sua vez tem
vindo a público muito frequentemente afir‐
mar que nunca leu Marx. Podemos conside‐
rar o socialismo não‐marxista de Chávez um
aliado? Pela minha parte tenho certeza que
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sim, mais ainda desde Maio de 2006, quando
Chávez recordou no seu programa, “Alo Pre‐
sidente”, o seu bom amigo Norberto Cereso‐
le, julgo que estás familiarizado com Cereso‐
le?

Era estudante, em 1979, aquando da queda
do Xá e lembro‐me muito bem do entusiasmo
que suscitava nas fileiras dos nacionalistas‐
revolucionários europeus a revolução irania‐
na. Um entusiasmo que eu partilhava total‐
mente.

Considero, bem entendido, Norberto Ceresole
como um dos nossos. Da mesma maneira
considero Hugo Chávez, da mesma forma que
Juan Perón, como um homem que defende as
nossas ideias e a nossa visão do mundo, à sua
maneira e numa zona civilizacional que não é
a nossa. Para mim não é um aliado, é alguém
do nosso campo.

Mais recentemente Mahmoud Ahmadinejad,
pelas suas corajosas tomadas de posição, bem
como a bela resistência do Partido de Deus no
Líbano, reanimaram em mim o entusiasmo
pelo Irão e pela revolução chiita.
Para além do xiismo, acreditas ainda existir
alguma forma de islamismo revolucionário
sunita? Talvez na Síria?

Em Espanha e, embora não muito, em Portu‐
gal os NR sempre contemplaram o islamismo
revolucionário xiita – a revolução no Irão
bem como o combate do Hezbollah – como
exemplos, por vezes mesmo como irmãos de
armas contra o sionismo e contra o imperia‐
lismo. Visitei Teerão o ano passado e fiquei
muito satisfeito com o que vi. Qual a tua
opinião acerca do islamismo revolucionário
xiita?

O alauismo, que é a versão do islão praticada
na síria pela maior parte dos quadros
dirigentes do país é, creio‐o bem, uma
forma de xiismo.
No que ao islão sunita diz respeito, é um facto
que ele me parece globalmente, no mundo
inteiro e nas suas versões militantes, estar
contaminado pelo wahhabitismo e logo ser
gerador de movimentos políticos reaccioná‐
rios, servindo interesses que estão nos antípo‐
das dos nossos.

Estou completamente de acordo consigo.

Embora Saddam Hussein tenha levado a cabo
algumas iniciativas revolucionárias muito
interessantes, parece‐me cada vez mais que
este foi utilizado pelos EUA, razão pela qual
perdeu toda a credibilidade. Olhando para
trás parece‐me cada vez mais que o islamis‐
mo sunita tem sido um campo de ensaios da
CIA e ainda hoje o islamismo sunita é fre‐
quentemente manipulado em favor dos inte‐
resses dos EUA, por intermédio da Arábia
Saudita. Algum comentário?
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Não tenho comentários a fazer uma vez que
estou quase totalmente de acordo consigo.

gando a tese «Nem kefffieh nem Kippa». Mas
Alain de Benoist desmontou admiravelmente
este argumento que se torna, na realidade,
numa tomada de posição uma vez que
«quando há um agredido e um agressor, a
neutralidade de um terceiro beneficia objecti‐
vamente aqueles que agridem» e que releva,
segundo os seus próprios termos, dum
«umbiguismo tribal, ou seja o grau zero da
reflexão».

Actualmente na mesma medida em que
aumenta o furor da comunicação social con‐
tra o Islão, a islamofobia parece estar cada
vez mais na moda entre os nacionalistas de
direita. Algumas pessoas acusam‐me de exa‐
gerar, mas estes identitários parecem‐me ser
todos uns cavalos de Tróia sionistas, embora
a maior parte não pareça estar ciente disto.
Digo, alguns dos seus portais podiam muito
bem ser páginas de propaganda oficial da
Casa Branca. Noto também uma tendência,
por parte deles, na ressurreição de muitos
ódios raciais à lá Nazi de Hollywood e tretas
de supremacismo racial branco, coisas aban‐
donadas pela maior parte dos nacionalistas
europeus há anos. Qual é a tua posição? São
simplesmente broncos? Ou estarão os seus
líderes perfeitamente cientes do seu nacional
‐sionismo, levando ao engano os fracos de
espírito?

Além disto, embora – pelo menos em Portu‐
gal e em Espanha – os identitários passem
por uma espécie de elite intelectual de direi‐
ta, sabemos que o mesmo não sucede em
França. Foste fisicamente agredido e espan‐
cado por identitários no passado, podes dizer
‐nos o que fizeste para atrair a sua fúria?
Serão intelectuais [na França], ou não pas‐
sam de úteis criminosos comuns que, não
conseguindo debater, agridem fisicamente
aqueles que discordam deles?
Se dissesse em França que o Identitários são
Intelectuais faria sorrir toda a gente…O pró‐
prio Guillaume Faye apostrofou‐os de
«mongolóides» e é frequentemente assim,
que entre nós, os apelidamos. Na realidade,
não passam de um grupo de activistas sem
ideologia bem precisa que não seja a hostilida‐
de aos imigrantes e aos muçulmanos.

Penso que os militantes de base são sinceros.
O seu ódio aos árabes e muçulmanos é tal que
vêem os israelitas no Próximo‐Oriente e as
comunidades judaicas no Ocidente, como
aliados objectivos.
Onde são manipulados inconscientemente
pelos meios de comunicação e pelos seus
dirigentes, é quando se lhes designa o mau
inimigo, aquele que é aparente porque no‐lo é
apontado e não aquele que é real.

Alguns dos seus dirigentes bem tentam dar
um pequeno aspecto doutrinal às suas obses‐
sões: Vemo‐los pois reivindicarem‐se de Alain
de Benoist, de Serge Latouche ou de Jean‐
Claude Micheá. Mas isto não é mais do que o
uso indevido de nomes sonantes para fins
propagandísticos, eles, certamente, jamais
leram estes autores, se o tivessem feito ter‐se‐
iam dado conta que os seus escritos nada têm
em comum com as suas ideias.

Quanto à sinceridade dos dirigentes dessas
correntes, não o posso presumir. É muito sur‐
preendente ver quadros que, ontem, eram
revisionistas para alguns, anti‐semitas para
outros, frequentemente partidários duma
política árabe para a Europa e que admiravam
o Ba’as, encontrando‐se repentinamente a
denunciar o islão e os arabo‐muçulmanos
como sendo o perigo principal para a nossa
civilização. Naturalmente dizem‐se neutros e
unicamente preocupados com a Europa, pre‐

Alain Soral salientou numa das suas conferên‐
cias que esta corrente era totalmente estra‐
nha à tradição nacionalista francesa. O seu
combate aliás não releva já nação, mas de
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revolucionário italiano? É uma raça em extin‐
ção, uma vez que até a Fiamma Tricolore
actualmente concorre coligada com o partido
do Berlusconi…

qualquer coisa de tribal…Há em França bandos
étnicos compostos por imigrantes e, parado‐
xalmente, ao mesmo tempo que denunciam a
sua existência, os identitários têm cada vez
mais a tendência para se pensarem e se com‐
portarem como um bando étnico de brancos.
O que explica a sua grande agressividade para
com aqueles que não são dos deles ou que a
eles se opõem, consequentemente já não têm
conta os militantes ou quadros de organiza‐
ções nacionalistas que os seus exaltados agre‐
diram, estas agressões vão dos NR aos qua‐
dros da Frente Nacional, passando pelos seus
próprios dissidentes…

Conheço apenas um Vincenzo Vinciguerra. Um
arrependido que testemunhou sobre o atenta‐
do de Bolonha e que confessou ter trabalhado
para a rede Gládio. É a ele que te estás a refe‐
rir?
Se é esse o caso não conheço nada mais dele
para além daquilo que já lhe disse. Se existe
um homónimo não conheço nada acerca das
suas posições teóricas.

Fiquei muito, muito surpreso, quando vi que
tinhas marcada em conjunto com o Hervé
van Laethem, em Espanha, uma conferência.
Pelo que consigo decifrar do seu portal, a
NATION parece‐me cada vez mais e mais
kosher, mais e mais identitária, os habituais
islamófobos – e ainda por cima promovem
ligações para todos os portais identitários
possíveis e imaginários, participaram inclusi‐
ve numa manifestação islamófoba em con‐
junto com o Vlaams Belang. Pois bem, olhan‐
do bem para a lista de oradores, a NATION
pareceu‐me deslocada, como lidaste com
isso?

Agradaram‐me imenso as notícias sobre a
Universidade de Verão da Igualité et Réconci‐
liation, podes dar‐me uma curta descrição do
evento?
Igualdade e Reconciliação foi uma tentativa,
que falhou, de estruturar uma ala progressista
no seio da Frente Nacional. Era simultanea‐
mente uma tertúlia de pensadores, animada
por Alain Soral, um antigo intelectual comu‐
nista, que organizava universidades de verão e
conferências, e uma organização activista que
levava a cabo acções militantes à margem da
Frente Nacional. A orientação geral era muito
próxima da dos nacionalistas revolucionários,
pelo menos da do nacionalismo europeu.

Conheço Hervé van Laethem há já muitos
anos. Teve sempre posições muito justas, e
sem complexos, sobre o sionismo e os seus
lobbies. Foi também um dos raros europeus
do nosso campo a deslocar‐se ao Iraque, no
inicio da guerra de agressão contra este país,
para manifestar o seu apoio ao Raïs Saddam
Hussein, ao Ba’as e ao Iraque resistente.

Depois de nos ter dado muita esperança, esta
iniciativa terminou de maneira «humana,
demasiado humana» quando Alain Soral dei‐
xou a Frente Nacional descontente com o
lugar que lhe propuseram na Região parisien‐
se para as eleições europeias.

Dito isto, estou em desacordo com ele – e
evitamos falar desses assuntos entre nós –
sobre a estratégia política que ele conduz na
Bélgica e sobre os contactos que possa manter
com os diversos grupúsculos identitários.

Aparentemente Guillaume Faye não morre
de amores nem por ti, nem pelo Alain Soral
ou sequer pelo Alain de Benoist. Foi sempre
assim? Parece‐me que a maior parte dos
identitários desconhecem o passado de Faye,
os sionistas compraram‐no ou ele pura e
simplesmente enlouqueceu?

Um dos meus exemplos políticos é o Vincen‐
zo Vinciguerra. Estás familiarizado com este
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Guillaume Faye não foi sempre como é actual‐
mente. Muito pelo contrário, foi durante mui‐
to tempo um dos nossos, sem dúvida o mais
brilhante. Nas colunas da revista “Élements”,
em livros como O Sistema para matar os
povos ou o Pequeno Léxico do partidário euro‐
peu, teorizou as posições que defendemos
hoje em dia sobre a aliança com os países do
Terceiro Mundo contra os USA, sobre o etno‐
diferencialismo, sobre as relações desejáveis
entre a Europa e o mundo árabe e muçulma‐
no.

Falemos, para variar um pouco, de política
imperialista, já ouviste falar do Ron Paul?
Achas que este pode vir mesmo a influenciar
as políticas estado‐unidenses? Estás familiari‐
zado com algum político dissidente oriundo
dos EUA?
Conheço um pouco Ron Paul e as suas ideias.
O seu libertatismo deixa‐me perplexo. Como
quase tudo que se faz nos Estados unidos tal
releva duma paisagem ideológica e conceptual
que nada tem a ver com a dos Europeus.

Em 1987, sem que se saiba realmente porque
razão, Guillaume Faye, rompeu subitamente
com o seu engajamento político e começou
uma carreira totalmente diferente na impren‐
sa sensacionalista e nas rádios comerciais
onde se tornou um dos especialistas em misti‐
ficação, foi também de seguida actor, sem a
mínima vergonha, em filmes pornográficos.

Não obstante, um crescimento da influência
de Ron Paul não seria um mal para a Europa
porque esta enfraqueceria notavelmente as
impulsões imperiais dos EUA. Mas confesso
que não creio muito nisso.
Quanto aos dissidentes políticos nos USA,
consagrei‐lhes recentemente um artigo no
bimensal francês Flash, quero afirmar que me
interesso apenas um pouco pelas suas activi‐
dades. Mas mesmo que a sua acção, no centro
de Babilónia, possa ser benéfica lesando o
Império do mal, confesso que não creio de
forma nenhuma no seu sucesso e que estou
convencido que continuarão a ser grupos poli‐
ticamente marginais e sem grande influência.

Dez anos mais tarde, reapareceu de repente
no movimento nacional. Fisicamente transfor‐
mado – uma vez que se tornou praticamente
um destroço por causa do álcool – e ideologi‐
camente transformado uma vez que se pôs a
defender posições cada vez mais sionistardas,
até ao seu último livro A Questão judaica
em que confessou claramente para quem
trabalhava.

Em Portugal vivemos actualmente num clima
muito semelhante ao de um país do Terceiro
Mundo. Um desemprego enorme, ordenados
mais baixos do que alguma vez tivemos,
novas leis que apoiam o capitalismo selva‐
gem e afectam a população, só os ricos con‐
seguem ir para as universidades, estamos a
transformarmo‐nos num Brasil. Têm um cli‐
ma social semelhante em França? Quero
dizer, temos cá pessoas a passar fome com
pensões mensais de 100 euros…

És um escritor muito prolífico, actualmente
estás a trabalhar em alguns livros novos?
Tenho vários livros em curso, mas como tenho
bastantes projectos em mãos ao mesmo tem‐
po nada avança como eu o desejaria, por falta
de tempo.
Assim Sendo trabalho em três obras: uma
história dos resistentes à invasão americana
em 1944/1945 na Alemanha, França e Itália;
uma história dos nacionalistas revolucionários
em França e um estudo sobre a influência
politica e religiosa de HP Blavatsky.

Em França, é‐se considerado como pobre
quando se têm menos de 700 euros de rendi‐
mento por pessoa e por mês. Segundo um
estudo do INSEE, em França em 2006, cerca
de 10% do total da população vivia abaixo do
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limiar da pobreza. É gigantesco. Ao mesmo
tempo os homens políticos que nos governam
vivem à grande, alguns nem sequer esconden‐
do que compram relógios que custam por
vezes quatro anos de rendimentos de um
Francês, por vezes mais!

Acredito pois que se lhe nos devemos opor
com todas as nossas forças e tentar contribuir,
não para um retorno a uma Europa dividida,
mas para uma Europa potência quer‐se dizer
para uma Europa construída em redor duma
vontade política e de um eixo geopolítico.

Desde que entrámos para a Zona Euro, este
pais foi pelo cano. Há esperança para a União
Europeia? Ou o primeiro passo de qualquer
revolução patriótica não passará, antes de
mais, pela destruição da União Europeia?

Somos pela Europa, mas não somos pela Euro‐
pa da UE.

Obrigado pela tua atenção, estás à vontade
de te dirigir aos nossos leitores.

Quando tínhamos uma pequena Europa,
quando não éramos mais do que doze, penso
que podíamos ter esperança na União euro‐
peia, no facto de ela se poder tornar numa
alternativa. A «grande» Europa que conhece‐
mos agora é cada vez menos governável e
cada vez mais aberta às influências america‐
nas. Já não é uma construção geopolítica é
simplesmente uma construção económica.

Somente algumas citações para meditar…
Charles Maurras : « Em politica o desespero é
uma tolice absoluta », Johann Wolfgang Goe‐
the : « No começo era a acção », Vladimir Ilich
Oulianiov : «Onde há uma vontade há um
caminho ».
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Não há outra via para a grandeza Pátria que
esta, já empreendida, do socialismo; o nosso
socialismo bolivariano: A Democracia Socialis‐
ta!

As linhas mais fortes que na minha vida de
batedor percorri, foram sempre para o lado
direito.
Agora, no campo da política e da revolução,
este percurso que hoje começa, irá para todos
os lados com a mesma força.

A outra via, pela qual nos querem levar os
colonialistas pequenoyanquis, condenaria o
nosso país à menos‐valia, à pequenez e ao
sepulcro histórico; é a via do capitalismo e da
sua expressão política: “a democracia burgue‐
sa”.

Só que agora partem com a força das ideias,
da convicção, da paixão pátria.
Sou, em essência, um soldado. E como tal, fui
forjado na escola do compromisso e da obe‐
diência ao legítimo poder que orienta o esfor‐
ço colectivo, na a concretização dos objectivos
tácticos e dos propósitos estratégicos.

Nós, os Independentistas, carregamos um
juramento; aquele efectuado pelo nosso líder,
Simón Bolívar, no Monte Sacro a 15 de Agosto
de 1805. Nós, os Patriotas, temos um projec‐
to, portamos uma bandeira…

As circunstâncias e as condições que marca‐
ram a minha vida, converteram‐me afortuna‐
damente num soldado revolucionário. Com
base nisto, desde então, fui assumindo como
legítimo e superior, o poder soberano do povo
venezuelano, ao qual agora estou absoluta‐
mente subordinado. E estarei pelo resto dos
meus dias.

Eles, os colonialistas, não têm juramento, não
têm projecto, não têm bandeira. Ou melhor,
como temos testemunhado em diversas activi‐
dades dos pequenoyanquis, a sua bandeira
revertida, volteada, de sete estrelas e não de
oito como foi a do mandato do nosso Bolívar
em Angostura, diz tudo: representam o que é
contrário à pátria, são a contrabandeira, são a
contravenezuela, são o contrabolívar. São a
negação. São a não‐pátria.

Digo isto hoje, rodeado pelos acontecimentos
que marcam o início deste 2009, quando
recrudesce a batalha política que se iniciou na
nossa pátria há dois séculos: uns, a maioria de
nós, querem a Independência Nacional;
outros, a minoria, querem converter nova‐
mente a Venezuela numa colónia, num país
subimperial, numa subrepública.

E quero expressá‐lo nas minhas linhas, sobre‐
tudo agora, quando estamos já em plena cam‐
panha rumo ao referendo de 15 de Fevereiro.
Fevereiro, outra vez Fevereiro!! Sinto há anos
que a minha vida está poderosamente ligada a
este mês, dos candelabros sabaneiros e
as brisas de Verão: 27 de Fevereiro, 4 de
Fevereiro, 2 de Fevereiro!

Não há outra via para concretizar a Indepen‐
dência venezuelana que não seja o da Revolu‐
ção Nacional.
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E agora: 15 de Fevereiro.
Vinte anos depois de “El Caracazo” que me
engendrou, dezassete anos depois da Rebelião
Militar Bolivariana que me pariu e dez anos
depois da tomada de posição que aqui me
trouxe, coloco novamente a minha vida e todo
o meu futuro nas mãos do povo e da sua sobe‐
rana decisão. Este soldado revolucionário fará
o que o povo mande.
Se a maioria dizer Não, então partirei noutro
Fevereiro, o de 2013.
Por outro lado, se a maioria de vós, venezuela‐
nos e venezuelanas, apoia a emenda com o
SIM, então é possível que eu possa continuar
à frente do timão para além de 2013.
Mas na verdade isso não é o mais importante.
Aqui e agora, o essencial é que, se ganhar o
Não, impor‐se‐á a colónia, a contrapátria.
E se ganhar o SIM, impor‐se‐á a Pátria, a Inde‐
pendência.
Por isso, repito‐lhes, homens e mulheres,
juventude venezuelana:
Os que queiram a pátria, venham comigo!
Os que vierem comigo, terão Pátria!
Hugo Rafael Chávez Frias
22 de Janeiro de 2009

15

Sobreviverá o mundo à morte de Michael Jackson?
É a esta a questão que se pode colocar após
ter visto fluir à escala planetária uma onda de
“Jacksonmania” que, por comparação, aquela

fazendo desaparecer durante vários dias toda
a informação que não conduza a Neverland.
Nem uma palavra sobre a situação no Irão,

da “Obamania” nestes últimos meses nada
mais foi do que uma brisa. Desde o anúncio da
morte do cantor, todas as cadeias de televisão
do mundo, ou poucas faltaram, transforma‐
ram‐se em “canais Jackson” – “breaking news”
oblige. Desde então, algumas delas não difun‐
dem mais que os clips do inventor do Moon‐
walk. Na França, as grandes cadeias generalis‐
tas também alteraram a sua programação,

sobre a guerra no Afeganistão ou sobre os
atentados no Iraque. Prioridade a Michael
Jackson!
Desde então, as reportagens e as homenagens
sucedem‐se em catadupa enquanto que, de
Los Angeles a Tóquio passando por Paris, Bue‐
nos Aires ou Nairobi, concentrações espontâ‐
neas reúnem centenas de milhar de alucina‐
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dos equipados com os seus telemóveis e leito‐
res de mp3. Saber‐se‐á tudo sobre Jackson, as
suas origens, a sua carreira, as suas mudanças
de pele, os seus êxitos (750 milhões de discos
vendidos), as suas últimas repetições, os seus
últimos momentos, os seus filhos, as suas
finanças, a sua herança. Saber‐se‐á tudo por‐
que é preciso saber tudo. Tudo afogado num
dilúvio de ditirambos e hipérboles. O maior
cantor, o mais vendido, o mais genial, o mais
criador, o mais, o mais…

Certamente não é de hoje que imensas mas‐
sas estejam dispostas a atravessar o mundo
para assistir a um evento desportivo ou musi‐
cal, uma vez que os partidos políticos, os sindi‐
catos e as Igrejas já não sensibilizam tanto o
grande público – o que também é significativo.
Mas aqui, em matéria de desmesura, foram
aparentemente ultrapassadas todas as fron‐
teiras.
A distracção, aí está. A distracção num senti‐
do pascaliano: o que distrai desviando a aten‐
ção do resto. Essa que faz desaparecer tudo
debaixo da agitação das lantejoulas, do ruído,
das luzes multicolores e dos clips. O “diversity
management” que só perversos blasfemado‐
res podem querer atrapalhar.

Esta comoção planetária deixa‐nos pensativos.
O talento, real ou suposto, de Michael Jack‐
son, não se questiona, tampouco a sua capaci‐
dade como cantor (e ainda menos como baila‐
rino). O que aqui se avalia é o tratamento da
informação por parte da comunicação social.
Porque o facto é este: nenhum acontecimento
no mundo obteve tal “cobertura” mediática
desde os atentados do 11 de Setembro de
2001. Nenhum. Se amanhã se produzisse a
morte de Obama, de Putin ou do Papa, have‐
ria talvez menos circunstância. Muitos jorna‐
listas profissionais e não só: como seria até
mesmo tecnicamente possível, dar mais
cobertura a qualquer coisa que não esta? Daí
a questão: a morte de Michael Jackson é real‐
mente o evento mais importante do mundo
nos últimos dez anos?

Em Setembro de 1995, 500 políticos e dirigen‐
tes económicos de primeira ordem, reuniram
em São Francisco sob a égide da Fundação
Gorbachov para discutirem os seus pontos de
vista sobre o mundo futuro. A maior parte
estava de acordo na afirmação de que as
sociedades ocidentais se encontravam em vias
de se tornarem impossíveis de dirigir e que
era necessário encontrar um meio para man‐
ter por intermédio de novos meios a subjuga‐
ção à dominação do Capital. A solução aceite
foi a proposta por Zbigniew Brzezinski sob o
nome de “tittytainment”. Com este término
agradável, entedia‐se um “cocktail de diversão
embrutecedora e de alimentação suficiente,
que permitisse manter de bom humor a popu‐
lação frustrada do planeta”.

Os comentários dos “fãs” mais histéricos tam‐
bém dão que pensar. Desde a Califórnia, as
televisões têm‐nos feito passar pelas câmeras
numa rivalização de afirmações delirantes: “O
maior cantor de todos os tempos”, “O homem
mais importante desde Jesus Cristo”, “Serão
necessários anos para ultrapassar esta dor”,
etc. Para os funerais de “Bambi”, registaram‐
se quase meio milhão de pedidos de bilhetes
no mundo. As licitações no e‐bay ascenderam
a 100.000 dólares por um bilhete. Nos Estados
Unidos, onde a histeria parece ser uma com‐
ponente da vida social, contabilizam‐se já
várias dezenas de suicídios. O planeta vacila.
Nasce uma nova religião!

“We are the World!”, cantava Michael Jack‐
son. Que mundo? O mundo do tittytaiment.
Um mundo sem saída de emergência. Sejamos
francos: ninguém se pode sentir verdadeira‐
mente feliz a habitar um mundo no qual, a
partir de agora nada, estritamente nada, é
mais importante que a morte de um rei da
música pop.
Alain de Benoist
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ainda que por vezes inconscientemente, a
perder de vista o essencial.

Legalidade ou Legitimidade

O homem é fruto do seu meio, tudo o resto
são exercícios de um idealismo alienante, que
paralisa a acção revolucionária. Tornamo‐nos
verdadeiramente revisionistas e fazemos o
jogo do sistema. Porquê? Simplesmente por‐
que estes factores e as condições materiais
que lhes deram origem são um todo multifa‐
cetado, num círculo vicioso que se auto‐
alimenta e progride em espiral.

Não são aqueles com mais capacidade de
infligir, mas aqueles com mais capacidade de
sofrer, que acabarão por vencer…
Terence MacSwiney

A consciência absoluta da alienação a que se
está sujeito pelos instrumentos de reprodução
ideológica do sistema, escola, aparelho jurídi‐
co‐repressivo, media, escola etc., implica o
rechaço absoluto da farsa da legalidade bur‐
guesa.
O sistema não é vazio de ideologia, como mui‐
tas vezes se afirma, muito pelo contrário. Ele
contém uma forte carga ideológica subliminar.
Trata‐se de fazer crer ao cidadão que vive
naquilo que é um processo histórico em cons‐
tante progresso mas sem direcção precisa ou
sentido dado, num devir contínuo. A aceitação
destas premissas leva‐nos a aceitar o que não
é mais do que uma construção ideológica
como sendo a única vida possível porque ins‐
crita na suposta ordem natural das coisas,
uma espécie de sentido único para a existên‐
cia. É a naturalização da ideologia que já aqui
discutimos anteriormente. O homem‐robot
capitalista, alimentado com esta dieta selecti‐
va, já refinada ao ponto de possuir os seus
próprios escapes, também eles alienantes,
como a pornografia, o desporto dito de mas‐
sas, as diversões nocturnas, o crédito escravi‐
zante etc., embrutece. Doravante o sistema
pode pôr em marcha mais um embuste da sua
progressão espiróide.

O Direito é um produto social. A legalidade é
pois um mero artifício jurídico, cuja concepção
e implementação depende da correlação de
forças. Por outras palavras, é fruto da domina‐
ção de uma classe sobre outras, reflecte a
moral, concepções filosóficas e interesses
materiais da classe dominante, num conjunto
que não pode ser dissociado. De facto, quan‐
do se admite que um destes factores possa ser
autonomizado dos restantes, começamos,

Apresentar como erros históricos e sobretudo
como experiências irrepetíveis, qualquer ideo‐
logia e ou regime que se tenha apresentado
como alternativa. Um bom exemplo é o da
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defunta URSS. Segundo esta lógica, não foi o
abastardamento do socialismo marxista que
esteve na origem da sua queda, mas o próprio
facto de assentar em postulados socialistas,
logo “não” naturais, porque ineficazes e con‐
ducentes à morte de milhões. Basta pensar
um pouco, quantos milhões já matou o capita‐
lismo ao longo da sua história, quantas crises
já teve, quantas ineficiências limou?

do validade intrínseca, é pois um erro crasso.
Quem combate o sistema funda‐se numa legi‐
timidade inegável porque libertadora. Aquele
que empunha a sua vida como uma arma
ideológica não pode reger‐se por nenhum dos
parâmetros do adversário, viciados à partida.
A sua luta é legítima porque aspira à liberdade
social, colectiva, não aquela que advêm da
detenção de meios de produção ou de uma
qualquer seringa, ambas egoístas, individualis‐
tas e feitas as contas constituindo um mero
escapismo.
O revolucionário não é um super‐homem, não
tem poderes mágicos, é apenas um ser cons‐
ciente que é capaz de agir disciplinada coeren‐
te e organizadamente, o que devido à peque‐
nez dos meios e ao gigantismo do sistema
pode parecer ridículo, mas que, na essência
das coisas, é, não obstante, muito.

A chave desta questão resume‐se a isto, o
capital nega aos seus concorrentes a hipótese
de auto‐regeneração e adaptabilidade que a si
mesmo se concede porque está em posição
dominante para isso. A repressão do diferente
faz‐se muitas vezes por recuperação pura e
simples. Não se fuzila, compra‐se, faz‐se um
filme, uma série, vendem‐se t‐shirts. As medi‐
das mais duras tomam‐se na periferia do siste‐
ma, estigmatizando os radicais como crimino‐
sos ou loucos ou assassinando discretamente
no terceiro mundo.
É nisto que o capitalismo é mais perigoso que
todos os outros sistemas, pois faz confundir
legalidade e legitimidade natural, da qual se
arroga ser o único detentor. Também por isso
a sua progressão é espiróide, cada vez em
círculos mais largos, como um remoinho de
vento, ou um tornado, aspira à naturalidade,
logo à totalidade do ser. É por essência totali‐
tário.

“ REVOLUÇÃO “ é uma revista socialista que
trata temas sociais e políticos. Não se desti‐
na a ser vendida ao público. Quem a desejar
receber deverá enviar e‐mail para: revistare‐
volucao@gmail.com. Ser‐lhe‐ão cobrados
apenas os gastos de impressão e de envio.

Aceitar, ainda que parcelarmente, qualquer
construto ideológico do sistema como deten‐
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