
“É isto, as conquistas de Outubro!” 
 

 

No passado dia 18 de Novembro, Informations ouvrières 

(Informações Operárias, semanário do Partido Operário 

Independente, de França) organizou um comício internacional, em 

Paris, sobre o centenário da Revolução russa, com uma tribuna 

onde estiveram presentes vários militantes franceses, um da 

Venezuela, outro de Espanha e ainda um militante russo – Anton 

Poustovoy, do Partido Revolucionário dos Trabalhadores da 

Rússia. Transcrevemos um excerto da intervenção deste último, 

publicada na edição n° 480, de 22 de Novembro de 2017, deste 

semanário. 
 

 

Nas reuniões sobre a Revolução de Outubro nas quais participei com outros militantes, há 

discussões: os camaradas da ex-URSS colocam questões sobre a possibilidade, hoje em dia, de libertação 

das classes operárias. É uma discussão e, pela minha parte, eu responderia que se passaram cem anos 

desde a grande Revolução de Outubro, na Rússia, e parece que a Rússia revolucionária foi vencida pelos 

assaltos da reacção interior e exterior, e que, com ela, toda a possibilidade de revolução através do mundo 

foi enterrada… Parece, mas esse não é o caso! Nem tudo é tão negro como parece! Uma batalha foi 

perdida, mas a História não pára. 

Tal como a Grande Revolução francesa – a que extirpou a França e os povos europeus das garras 

do feudalismo – a Revolução de Outubro permitiu que os povos da Eurásia e do mundo fizessem um 

imenso progresso. Outubro é o movimento dos povos da Eurásia que se levantaram contra o Império 

czarista. Outubro é o movimento dos proletários e dos oprimidos de todos os países, através do mundo. 

Outubro é uma vaga de fundo de libertação dos povos (…). 

E é de longe a mais importante das conquistas: Outubro expropriou o capital sobre todo o território 

russo. Nessa altura fez-se justiça! Todas as riquezas pilhadas e confiscadas aos povos da Rússia e aos 

povos das colónias do Império russo, riquezas acumuladas durante centenas de anos, se tornaram 

propriedade dos povos para eles próprios disporem delas. Isto abriu a via do desenvolvimento económico 

do país e, com ele, a melhoria das condições de vida e de trabalho. É tudo isto, as “conquistas de Outubro” 

(…). 

E é a coberto das privatizações que o próprio Governo começou a desfazer aos bocados a 

propriedade do povo e a encher directamente os bolsos da burocracia soviética. É assim que o direito à 

habitação é posto em causa, tal como a propriedade colectiva. A Rússia actualmente é um Estado 

oligárquico (…). 

Hoje em dia, Outubro é um símbolo. O da democracia, quer dizer do poder do povo. O das garantias 

sociais. O da igualdade. 

Então, apesar da propaganda e da experiência negativa do estalinismo, Outubro continua a ser um 

belo exemplo do que é preciso fazer quando as autoridades não ouvem as massas, uma imagem de futuro, 

através da qual passam todas as nações na via da democracia e da igualdade. 

 

Anton Poustovoy 


