
Suplemento eSpecial

SUPLEMENTO
ESPECIAL

ÁFRICA

ÁFRICA DO SUL

Porta-voz da Fração Leninista Trotskista Internacional
Coletivo Pela Refundação da IV Internacional

e-mail: fltinternational@ymail.com - www.flti-ci.org

30/04/2018
Valor: 
R$5

Solidário: 
R$10

O Organizador Operário

A classe operária sul-africana enfrenta 
o CNA e o regime de seus carrascos

A DIREÇÃO DO SINDICATO METALÚRGICO (NUMSA) APELA À CONSTRUÇÃO 
DE UM “PARTIDO DE TRABALHADORES REVOLUCIONÁRIOS” ... (Pág. 3)

ZIMBABWE
Todos serventes do imperialismo e escravistas do próprio povo!

COLOQUEMOS DE PÉ 
O ZIMBABWE DOS EXPLORADOS

(Pág. 12)

POLÊMICA COM A LIT-QI

O combate pelas liberdades democráticas 
(Pág. 16)

Nem Mugabe! Nem Mnangagwa! Nem os generais golpistas! 

25-04-2018. Greve Geral na África do Sul

Robert Mugabe
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APRESENTAÇÃO

Editamos este material, em momentos que a classe operária e os explorados negros africanos protagonizam enormes combates 
contra os regimes pós-coloniais colocados de pé pela nova burguesia negra que se associou às transnacionais imperialistas e a 

burguesia branca no saque do continente africano.

Os explorados da África negra tiveram sua luta anticolonial nas últimas décadas do século XX usurpada e traída pelas direções 
stalinistas, no Zimbabwe, África do Sul, Congo, Moçambique, Angola... 

Hoje em duros combates colocam em xeque os regimes pós-coloniais e de reconciliação com a burguesia branca e o imperialismo,  que 
garantiram todos esses anos um brutal saque das riquezas do continente e uma mais brutal exploração dos e operários e das massas africanas. 
Esses regimes só garantiram o surgimento de uma ostentosa burguesia negra que como sócia menor no saque imperialista, governa 
sobre um mar de escravos que, quando ainda têm o direito ao trabalho, sequer recebem seus salários.

Lutando por conquistar salário, trabalho e vida digna as massas sul-africanas com seus duros combates fizeram cair Zuma, e hoje 
lutando contra o assassino dos mineiros de Marikana, Cyril Ramaphosa, protagonizaram uma enorme greve geral no último 25/4 
buscando centralizar as fileiras operárias e do conjunto dos explorados contra a ofensiva levada a cabo pelo CNA em nome das 
transnacionais imperialistas como definido no último G20 em Hamburgo no mês de junho de 2017. 

Como parte desse enorme combate, e como não poderia ser diferente, se desenvolve uma enorme luta das bases operárias contra a 
burocracia do COSATU, um dos pilares do regime da reconciliação, como demonstra suas recentes rupturas e o chamado no começo 
desse ano da direção do NUMSA à construção de um partido revolucionário; diante do qual apresentamos uma primeira resposta e 
propostas. (Páginas 3-11)

Do outro lado da fronteira, no Zimbábue, esta mesma ofensiva imperialista se desenvolve sobre a égide dos generais golpistas que 
antes governavam com Mugabe e hoje sustentam Mnangagwa. Uma verdadeira conspiração das transnacionais imperialistas contra 
os explorados, que tem como sua segunda perna os guardiões pseudodemocráticos da pilhagem da nação no MDC.Publicamos nessa 
edição especial a declaração da Liga Operária Internacional (WIL) de Zimbabwe sobre o golpe. (Páginas 12-15)

Sendo parte dos próprios acontecimentos e dessa enorme luta da classe operária negra africana, oferecemos também um debate com 
a LIT-QI arredor da luta pelas “demandas democráticas” e o programa para conquistar essas demandas chave na luta revolucionária em 
todas as colônias e semicolônias. Polemizamos aqui, ante o golpe militar no Zimbábue e a política da LIT de exigir “eleições e liberdades 
democráticas” a um regime bonapartista tutelado pela casta de oficiais servente da AngloAmerican e o imperialismo. (Páginas 16-17) 

Essa ofensiva imperialista é enfrentada heroicamente pelos mineiros de Hwange e seu comitê de mulheres que há três meses lutam 
pelo pagamento de seus salários atrasados e pelo devido aumento salarial, assim como pelos médicos, professores etc. Os mineiros de 
Hwange, que enfrentam a AngloAmerican, já recebem a solidariedade internacional do Comitê de Donas de Casa de Huanuni (Bolívia) 
e das operarias e lutadoras da CSP-Conlutas (Brasil). (Contracapa e páginas 18-19)

Assim, com essa edição especial buscamos oferecer a toda vanguarda as lições desse enorme combate de nossos irmãos de classe 
africanos, a partir do marxismo revolucionário e do programa do trotskismo e da IV Internacional, em luta contra a Nova Esquerda, 
continuadora da política do stalinismo submissa às transnacionais e a burguesia que saqueia e escraviza a África martirizada.

Perante a questão africana chamamos um combate comum por cima das fronteiras com nossos irmãos negros que seguindo pela rota 
dos escravos triunfe efetivamente derrotando a besta imperialista por dentro, nos Estados Unidos e a Europa imperialista.

AGOSTO DE 2012. PIQUETE DE GREVE DOS MINEIROS DE MARIKANA
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A direção doo NUMSA, através da saudação de 
Ano Novo que o seu Secretário Geral, Irvin 
Jin, fez em 01/01/2018 aos seus afiliados e à 

classe operária em geral, chama a construção de um 
“Partido Revolucionário dos Trabalhadores” e para 
isso propõe um curso de ação que denunciava Zuma 
(então presidente da nação) e Ramaphosa (que na 
época estava emergindo como futuro presidente, 
e que dias depois acabou assumindo em sua nova 
posição, quando o CNA e o parlamento destituíram 
Zuma, por causa do medo das classes dominantes de 
que é a ação revolucionária das massas que acabasse 
derrubando-o).

Estamos diante de um apelo da NUMSA que é 
de enorme importância para os trabalhadores da 
África do Sul e também para todos os trabalhadores 
com consciência de classe no mundo. Feito por 
este Sindicato Metalúrgico que confrontou Zuma 
com combates de rua e se recusou a apoiar a outra 
gangue burguesa - encabeçada por Ramaphosa 
- com a qual o CNA tentou dar uma saída a sua 
crise e a do governo, depois de anos concentrar um 
feroz ataque ao movimento operário e de entrega 
da nação sul-africana ao imperialismo. Um sindicato 
que rompeu com o COSATU (central sindical) e que 
tem lutado contra o governo do CNA e o infame 
regime de reconciliação que salvou a burguesia e o 
estado semicolonial sul-africano, quando as massas 
revolucionárias esmagaram o Apartheid, para que 
desta vez ser o mesmo cão, mas com uma coleira 
diferente das transnacionais, continue a oprimir e 
saquear toda a nação.

Como os trabalhadores verão, neste apelo, 
Ramaphosa (agora o novo presidente) é denunciado 
como “multimilionário capitalista comprometido com 
aqueles cujas mãos estão manchadas com o sangue 
dos 34 mineiros de Marikana”, assassinados pelo 
estado. Este é definitivamente um grito corajoso da 
classe trabalhadora porque toma em suas mãos não 
só a luta pelo julgamento e punição dos assassinos 
dos 34 mineiros Marikana, mas porque define que o 
estado e a Anglo-American os mataram. E ele levanta 
como sua a bandeira de luta destes mineiros por 
salários de 12.500 rands por mês para toda a classe 
trabalhadora. Uma demanda necessária que deve 
convergir com a luta pela “escala móvel de salários 
e horas de trabalho”, com a redução da jornada de 
trabalho e que haja um turno mais em todas as fábricas 
para que todos os desempregados possam trabalhar.

O NUMSA coloca como moção um programa de 
ação imediata, que levanta uma lista de demandas 
para a classe trabalhadora que ataca abertamente os 
exploradores, seu governo e regime. Que defende o 
direito de greve e ataca a reforma trabalhista que nada 
mais é do que escravidão para a classe trabalhadora da 
África do Sul, como é para toda a classe trabalhadora 
mundial. Os capitalistas vêm impor uma redução 
salarial direta e a declaração do NUMSA chama 
apresentar batalha.

Sem dúvida, os camaradas propõem um curso de 
ação que expressa o sentimento e a predisposição 
à luta de milhões de trabalhadores na África do Sul 
e em toda a região. O NUMSA luta por direitos de 
trabalhadores temporários e contratados, não apenas 

ÁFRICA

* O CNA da milionária burguesia negra, sócia da Anglo-American, descarrega um violento ataque 
contra a classe trabalhadora
* Com a colaboração da burocracia sindical do COSATU e do PC, eles querem fazer com que os 
trabalhadores pagarem a crise com a reforma trabalhista e entrega de todos os recursos da nação 
oprimida ao imperialismo.

Ante a fome, o saque dois minerais, água e da terra 
Ante o ataque direto às conquistas dos trabalhadores
Com greves gerais e combates de rua ...

A classe operária sul-africana enfrenta o CNA 
e o regime de seus carrascos

No dia 1 de janeiro de 2018, através do seu secretário geral ...
A DIREÇÃO DO SINDICATO METALÚRGICO (NUMSA) APELA À CONSTRUÇÃO

DE UM “PARTIDO DE TRABALHADORES REVOLUCIONÁRIOS” ...
Os trabalhadores procuram abrir o caminho para lutar contra seus  

opressores e expulsar de suas fileiras a burocracia sindical traiçoeira do COSATU
O chamado do NUMSA, um passo em frente para colocar de pé

uma nova direção revolucionária da classe operária

19 de abril de 2018- África do Sul -
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com processos judiciais, mas nas ruas.
Esse chamado para estabelecer um “Partido dos 

Trabalhadores Revolucionários” é um passo adiante, 
porque não é feito no vácuo ou como palavras vazias, 
mas é um chamado das fileiras operárias para unir as 
lutas com uma lista de demandas para parar o ataque 
dos capitalistas e preparar uma contraofensiva das 
massas contra eles.

Os socialistas revolucionários não podem deixar de 
fazer essa proposta conhecida a todos os trabalhadores 
do mundo. Mas também é nossa obrigação, com 
base no fato de que este chamado nos une à luta dos 
trabalhadores do NUMSA, apresentar nosso ponto de 
vista, nosso programa e nossas contribuições; porque 
a classe trabalhadora sul-africana e internacional 
precisa que esse chamado se concretize na 
vida e surja um verdadeiro instrumento de luta 
revolucionária dos trabalhadores da África do Sul, 
para avançar no caminho da revolução socialista, 
a única solução para a classe trabalhadora 
resolver todas as suas necessidades e acabar com 
a pilhagem imperialista.

Nós interviremos neste debate, porque como 
socialistas internacionalistas somos parte da luta e 
do chamado por justiça dos trabalhadores Marikana 
e suas viúvas. Porquê da África negra, do Zimbábue, 
combatemos com os professores, com os ferroviários, 
com trabalhadores de saúde e hoje com os mineiros de 
Hwange, chamando a que o programa de Marikana de 
12.500 rands e a luta contra as burocracias sindicais 
sejam a mesma luta de toda a classe trabalhadora 
da região, castigada, e mil vezes escravizada pelos 
senhores brancos imperialistas. Intervir neste debate 
fazendo nossas contribuições para este chamado 
ter sucesso, porque na verdade acreditamos que a 
burocracia sindical stalinista colaboracionista 
do COSATU, que sustentou esse regime infame 
do CNA, milionários burgueses negros que fizeram 
suas fortunas em um mar de negros escravos, que 
não fizeram mais que manter os mesmos interesses 
imperialistas defendidos pela burguesia branca e os 
boers com o apartheid.

Faremos conhecer este apelo porque -efetivamente- 
é claro para toda a classe operaria mundial que com 
as direções traidoras que temos à frente não se 
pode mais lutar. Eles dividem as nossas lutas, 
as dessangram deixando-as isoladas, enquanto 
a patronal e seus governos concentram suas 
forças para derrotá-las uma por uma. Eles, pagos 
com moedas jogadas pelos capitalistas, que caem da 
superexploração da classe trabalhadora, vendem os 
explorados como Judas. Isso acontece na África do 
Sul, no Zimbabwe com o ZCTU, na América Latina 
com as burocracias sindicais “bolivarianas”, serventes 
das burguesias nativas, nos EUA com a AFL-CIO e na 
Europa imperialista, onde a maioria dos sindicatos são 
controlados e manipulado firmemente, sob controle 
do estado, pelos partidos comunistas que ontem 

entregaram a URSS, China, Cuba, Vietnã e demais 
estados operários ao imperialismo e hoje entregam 
cada um das conquistas dos trabalhadores, criando 
para os trabalhadores as piores condições para sua 
luta. Eles pregam colaboração de classes, como 
têm feito na África do Sul com esse governo infame 
submetendo os trabalhadores ao seus algozes, 
quando os capitalistas lançaram uma guerra de classes 
brutal. Para fazer isso, se ocuparam não só em forças 
repressivas, a polícia e os sabres de seus generais, 
abrindo verdadeiros massacres como vemos hoje na 
Síria, Palestina, Tunísia e todo o Magrebe e no Médio 
Oriente, mas também estatizando e corrompendo - 
com uma “esquerda” totalmente vendida, socialista 
de palavra e traidora nos fatos - os sindicatos e 
submetendo-os aos estados patronais onde suas 
leis os regulam, os corrompem, criando e recriando 
burocracias traidoras.

Um partido operário revolucionário se constrói  
lutando pela revolução socialista e combatendo 
por ela todos os dias, lutando a cada passo para 
colocar de pé os organismos de autodeterminação 
e auto-organização das massas para coordenar 
suas lutas e suas reivindicações, a classe 
trabalhadora poderá  tirar de cima as direções 
que a traem e realmente colocar de pé a liderança 
revolucionária que ela merece.

Milhões de desempregados e subempregados, 
imigrantes, párias para a sociedade burguesa não 
são organizados nas centrais sindicais nem nos 
sindicatos. Qualquer luta séria, como já está dando a 
classe trabalhadora na África do Sul, precisa organizar 
os milhões que entram em combate. Se trata de 
que os sindicatos revolucionários impulsionem os 
organismos ad-hoc - os organismos que melhor se 
adaptem  a luta política que têm levantado as massas 
–  como os comitês de fábrica, de desempregados, 
imigrantes (que a cada passo são atacados por 
pogroms contrarrevolucionários para desgarrar as 
fileiras operárias) .Os comitês por água, habitação, 
de consumidores contra o alto custo de vida são 
os organismos que os sindicatos devem colocar 
de pé para unir e coordenar a grande maioria dos 
trabalhadores e do povo pobre da África do Sul.

A cada passo, como vimos em Marikana, a burguesia 
organiza gangues para atacar os imigrantes, massacra 
com sua polícia assassina. A luta para colocar de pé 
piquetes de greve, que são o embrião da milícia 
dos trabalhadores, é essencial para dar toda luta 
séria que minimamente ataque os interesses 
dos capitalistas, o governo e o regime infame da 
AngloAmerican e as transnacionais.

A burocracia traidora do COSATU foi a que reprimiu e 
entregou mineiros Marikana. Qualquer luta séria contra 
a burocracia sindical colocará na ordem do dia a luta 
por comitês de autodefesa e uma verdadeira milícia 
operária, que será reforçada com a integração 
nos sindicatos classistas e revolucionárias dos 
soldados rasos, os filhos do povo.

ÁFRICA
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Esta é a tarefa de um partido revolucionário e uma 
direção revolucionária dos sindicatos ... organizar e 
colocar de pé organismos de duplo poder armados 
da classe trabalhadora, unindo suas fileiras, 
ganhando sua maioria. Porque esse dia, que 
devemos preparar hora a hora e minuto a minuto, 
é o dia da libertação, o dia da revolução socialista.

Por isso, consideramos que o chamado do NUMSA 
é um passo adiante para colocar em pé um movimento 
para a construção de um novo partido revolucionário 
e que os trabalhadores coloquem a sua frente uma 
direção que precisam e merecem para triunfar.

Para aprofundar o processo de ruptura 
da classe trabalhadora com o CNA e a 

burguesia, o NUMSA deve chamar 
o COSATU e todas as organizações 

que falam em nome da classe 
trabalhadora a romper com 

o governo e os políticos dos patrões.

Para acabar com as burocracias sindicais ... 
O caminho não é outro senão 
conquistar a democracia operária 
Lugar ao que lutam! Greve geral revolucionária! 
Abaixo o governo do CNA e o regime dos 
capitalistas e das transnacionais imperialistas!

O NUMSA, que vem de convocar a construção 
de um Partido dos Trabalhadores Revolucionários, 
juntamente com o SAFTU e outros sindicatos que 
se opõem ao governo e ao regime, convocou contra 
a reforma trabalhista e o ataque implacável dos 
capitalistas contra os pobres, uma greve geral. para o 
próximo 25/4. Tem agora em suas mãos a possibilidade 
de lutar para unir a classe trabalhadora, começando 
por convocar todas as organizações de trabalhadores 
a romper com a burguesia e seus políticos, incluindo 
neste chamado  o COSATU, para conquistar a 
independência política dos trabalhadores e 
confrontar o governo de Ramaphosa, o regime de 
reconciliação e seus líderes da AngloAmerican e 
outros açougueiros imperialistas.

Como esperado, a burocracia se oporá a qualquer 
movimento ou ação dos trabalhadores que rompa 
os limites e o conservadorismo dos sindicatos 
estatizados. Mas uma voz corajosa que convoque 
o conjunto da base operária para conquistar suas 
assembleias, defendê-las com piquetes e votar nelas 
seus delegados rotativos mais representativos para 
a luta política necessária pelo movimento operário, 
iria quebrar todas as barreiras daqueles burocratas 
vendidos ao capital que nos mantêm em lutas isoladas 
e demandas econômicas parciais, colocando-nos de 
joelhos diante do Ministério do Trabalho ou da justiça 
dos de cima. Como se cada uma de nossas demandas 

O MARXISMO E A QUESTÃO NEGRA
O problema nacional e o programa dos revolucionários

ÁFRICA

Em seus combates, a classe operária 
negra percorre a rota dos escravos... 
A rota da luta e do combate dos 
operários das Antilhas, Brasil, 
Haiti, Estado Unidos... Pior que os 
escravos do século XIX, milhares 
de escravos modernos da África 
martirizada morrem na travessia 
do Mediterrâneo tentando chegar a 
Europa para sobreviver...

Nesse caminho, são assassinados 
como Michael Brown pela polícia 
de Obama no Missouri, ou os 34 
mineiros de Marikana assassinados 
pela polícia da AngloAmerican...

Buscando fazer as massas pagarem 
por sua crise, esse 1% de parasitas 
imperialistas lançam uma brutal 
ofensiva sobre os explorados do 
mundo.

Brevemente em português, o 
Boletim Interno de Discussões 
Internacionais do Comitê Executivo 
do Coletivo pela Refundação da IV 
Internacional, no qual repdoruz as 

resoluções do Congresso de fundação 
em 2009, e uma discussão entre 
grupos do Coletivo pela Refundação 
da IV Internacional (FLTI) de 2014 
junto com resoluções da Conferencia 
especial pré II Congresso de seus  
grupos do Cone Sul; um compilado 
de discussões entre os trotskistas 
sobre a questão negra na década de 
30 e a as teses sobre a questão negra 
da III Internacional.

Um aporte à luta dos explorados 
negros espalhados por toda rota dos 
escravos.

Esta é a rota que o movimento 
operário latino-americano percorre 
dando sua vida e luta para entrar nos 
Estados Unidos e 
abrir o caminho à 
revolução socialista 
e pôr fim a este podre 
sistema capitalista.

Aos milhares, os esclavos modernos da África martirizada mirrem no Mediterrâneo tentando chegar na 
Europa para sobreviver, morrem e padecem pior que os escravos do século XIX…

BREVE EM PORTUGUÊS
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setoriais pudessem ser obtidas sem romper com as 
instituições patronais, e sem eleva-las a uma luta 
política unificada de todo o movimento operário contra 
o governo do CNA e do regime infame que atua de 
forma centralizada nos derrotar setor por setor.

A burocracia do COSATU não pode mais falar 
em nome da classe trabalhadora. Ela apenas a 
subordina à burguesia. A luta para ficar um movimento 
revolucionário da classe operária deve arrasar a 
burocracia sindical, agente da burguesía. Abaixo a 
burocracia colaboracionista! Fora o Ministério 
do Trabalho, o estado, a patronal e seus políticos 
de nossas organizações! Fora os estatutos e 
corpos orgânicos da burocracia e seus sindicatos 
estatizados! Que os delegados recebam a cota 
sindical nos postos de trabalho nas fábricas e 
estabelecimentos! Por dirigentes e delegados 
revogáveis   em assembleias de base, quando assim 
decidir! Que os dirigentes, uma vez terminado o 
seu mandato, voltem ao trabalho!

É preciso conquistar o caminho para a greve 
geral revolucionária!

O NUMSA, que tem uma enorme autoridade ante 
o mais aguerrido da vanguarda operária e juvenil 
sul-africana, pode se tornar uma alavanca para os 
trabalhadores para conquistar seus organismos de 
democracia direta, autodeterminação e armas para 
a luta política de massas contra a burguesia negra 
e os saqueadores imperialistas que são a facção 
burguesa mais importante em todo país semicolonial, 
uma vez que lida com mola mestra da economia e 
política “nacional”.

A tarefa imediata é simplesmente colocar de pé 
um congresso de trabalhadores empregados, 
desempregados, estudantes combativos, para 
votar um plano de combate unificado e conquistar 
a greve geral, que coloque na ordem do dia a 
queda do governo e do desmantelamento do 
aparato político e militar deste regime infame 
das transnacionais e banqueiros imperialistas. 
Que participem neste congresso os comitês de 
desempregados, os imigrantes e os que lutam por água 
para as pessoas, torna-se crucial para 
levantar uma única lista de demandas 
da classe trabalhadora e os explorados.

É urgente unir todas as forças de todos 
que lutam porque já está claro que, para 
alcançar as exigências mínimas deve-
se expulsar o governo de Ramaphosa 
e o CNA. Para isso devemos organizar 
uma grande luta que acabe  com os 
trabalhadores pondo o pé no peito dos 
capitalistas e das transnacionais para 
que de uma vez por todas sejam eles 
que se ajoelhem e não os trabalhadores. 

Fora Ramaphosa! Abaixo o regime 
de reconciliação!

Para uma lista única de demandas 
de todos os explorados!

Abaixo a reforma trabalhista! Salário de 12.500 
Rands como exigido pelos mineiros de Marikana! 
Redução da jornada de trabalho! Trabalho digno para 
todos! Água gratuita para o povo pobre!

Expropriação sem pagamento do AngloAmerican, 
das transnacionais e dos banqueiros!

Comitê de Luta Nacional! Comitê de autodefesa! 
Greve geral!

Os de cima vêm para tudo: 
É preciso ir por todos eles!

Que os capitalistas paguem pela crise!

A vanguarda operária combativa, que visa reagrupar 
as suas forças sob um programa revolucionário, 
combate hoje na África do Sul convulsionada pela 
crise dos BRICS (aqueles que a imprensa imperialista 
apresentava ao mundo como os novos “países 
emergentes” que iriam compensar os efeitos do crack 
da economia mundial), que força a burguesia, como  
definiu a reunião do G20 de 2017 em Hamburgo, 
aprofundar seu ataque brutal à classe trabalhadora 
e as grandes massas exploradas, retirando suas 
conquistas, congelando salários, deixando os 
serviços públicos na ruína como saúde e educação, 
com desinvestimento no setor de mineração, impondo 
um regime de exploração do trabalho em que os 
trabalhadores trabalham em fábricas, iguais ou 
piores do que as condições do século XIX,  onde já 
não podemos nem tomar água ante da ofensiva de 
privatização sobre este e outros recursos naturais.

Esta receita de flexibilização laboral que  Hollande 
aplicou e que agora Macron aprofunda na França para 
retirar as 36 horas semanais da classe trabalhadora e 
a que o governo ultrarreacionário de Temer impôs no 
Brasil por força de decretos. Estamos na presença de 
um  plano das transnacionais e da oligarquia mundial 
para fazer a classe operária pagar sua crise, o seu 
latrocínio e pilhagem do mundo.

A classe trabalhadora mundial não se rendeu. Hoje 
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28 de março de 2018protagoniza uma greve geral na França, que lembra 
os combates do “maio francês” de 1968, onde os 
trabalhadores e estudantes ganharam as ruas em 
combates de barricadas contra a república imperialista 
francesa e seus planos contra a fome.

Os trabalhadores da Espanha, dos EUA, da Alemanha, 
da França ... nem sequer permitem que o imperialismo 
promova grandes aventuras contrarrevolucionárias no 
mundo semicolonial. Eles enviaram, como na Síria, 
Putin e Al Assad para fazer seu trabalho sujo, como o 
sionismo esmagando a nação palestina.

O sistema capitalista mundial, em sua crise, mergulha 
milhões dos explorados no mundo em catástrofe. 
Este sistema, hoje falido, não cai nem cairá sozinho. 
É preciso derrubá-lo. Eles vêm por tudo. A classe 
trabalhadora mundial luta, mas é hora de nossas lutas 
terem um estado-maior que diga aos trabalhadores 
que a vitória só virá se formos por todos eles ... os 
parasitas capitalistas. Porque eles só concederão a 
menor das conquistas se virem perder tudo. E porque 
os trabalhadores já sabem que cada conquista que 
obtivemos - como aumento de salário ou melhores 
condições de trabalho - podemos perdê-lo se não 
lutarmos para derrotar a classe inimiga.

A guerra de classes está aqui. A guerra comercial 
entre as potências imperialistas e o saqueio do mundo 
semicolonial por eles tem, como premissa, que eles já 
começaram uma corrida de velocidade para ver quem 
derrota primeiro sua classe operária e assim tem suas 
mãos livres para suas aventuras de “conquistadores” 
no mundo.

Mas o capitalismo falido se sustenta porque compra 
uma minoria de burocratas e aristocratas operários 
em todos os países que atuam como uma verdadeira 
polícia dentro dos sindicatos e nas organizações da 
luta das massas. A traidora burocracia sindical do 
COSATU é do mesmo tipo e tão traidora e entregadora 
quanto a burocracia sindical do resto do mundo. Essa 
é a vantagem dos exploradores. As direções sindicais 
e burocracias desorganizam e entregam de dentro 
todas as lutas dos trabalhadores.

Na África do Sul, a classe trabalhadora apresentou 
batalha. Em outubro de 2017, os trabalhadores foram 
à Greve Geral, tentando varrer o odiado governo Zuma 
com todas as instituições do regime de reconciliação. 
Mas esta luta foi desviada pelo COSATU para uma 
marcha de pressão sobre o parlamento para este 
destituir o presidente. O parlamento ignorou este 
“pedido” da COSATU, cujo único interesse era evitar 
que as massas, com suas ações independentes, 
derrubassem o governo e abrissem caminho com suas 
batalhas à revolução operária e socialista. Naquela 
época, o NUMSA, infelizmente, não chamou a base 
dos trabalhadores para conquistar assembleias 
em todas as fábricas e estabelecimentos e votar 
um comitê nacional de luta que organizasse a luta 
para que fossem os trabalhadores que derrotem 
o governo com sua luta. Ficando assim impotente 
para disputar a liderança do movimento dos 

trabalhadores com a burocracia COSATU. Esta é 
uma lição que devemos tirar para fortalecer a luta 
pela greve geral de 25/4.

A direção da NUMSA disse 
uma grande verdade: 

Ramaphosa é um assassino

Meses mais tarde, já entrado 2018, ante o ódio 
que estava crescendo nas fileiras dos explorados, 
Zuma foi levado a renunciar por seus pares e em 
seu lugar seu vice-presidente, Ramaphosa. Assim, o 
imperialismo e a burguesia negra tentaram remendar 
o regime de reconciliação para avançar em seus 
planos de fome, miséria e superexploração. Irvin Jim 
(Secretário-Geral do NUMSA) disse no chamado a 
que nos referimos: “NUMSA compartilha a visão do 
SAFTU que” Cyril Ramaphosa é um multimilionário 
capitalista profundamente comprometido, com as 
mãos manchadas com o sangue das 34 vítimas 
Marikana que foram mortos a sangue frio pelo estado 
para proteger o capital monopólico branco em geral e 
o da Lonmin em particular. “ Então, nós adicionamos 
os revolucionários socialistas, devemos preparar a 
classe trabalhadora para que com seus organismos e 
ações de luta ela derrote pela via revolucionária.

A greve geral convocada para o dia 25/4 é um 
grande passo nesse sentido. Por isso, é necessário 
que o NUMSA incorpore em sua convocação, além 
do chamado a todas as organizações operárias 
romperem com a burguesia e criar um Comitê de Luta 
Nacional, a necessidade urgente dos trabalhadores 
e explorados para conseguir suas demandas para 
lutar por colocar um fim ao governo Ramaphosa que 
não foi eleito por ninguém um ... apenas para esse 
parlamento fantoche onde se conspira pelas costas 
contra os pobres e todas as leis são votadas contra 
os trabalhadores, que previamente acordadas com as 
embaixadas das potencias dominantes os CEOs da 
AngloAmerican e outras gangues imperialistas com 
seus parceiros menores da burguesia local.

Por um programa de ação revolucionária 
para unificar as fileiras de trabalhadores 

em toda a África do Sul

Contra o poder dos de cima, é preciso colocar de pé o 
poder dos explorados. As exigências que nos unificam 
são aquelas que são sentidas no clamor de cada uma 
das mobilizações: Abaixo a reforma trabalhista! 
Água gratuita para todos os pobres! 12.500 Rands 
de salário mínimo, vital e móvel! Trabalho para 
todos os desempregados! Chega de trabalhadores 
contratados! Para igual trabalho, igual salário! Todos 
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para planta permanente e com salário 
em acordo! Abertura dos livros contábeis 
de todas as empresas! Pelo controle dos 
trabalhadores da indústria de mineração, 
com o diretório de trabalhadores das 
empresas estatais, de mineração e todos 
os principais ramos da economia!

Para conquistar pão, trabalho, salários, 
terra, moradia, crédito barato para 
as classes médias arruinadas: Fora 
do imperialismo! Nem um único 
peso para o FMI! Expropriação sem 
pagamento e sob controle operário das 
transnacionais, do anglo-americano, 
das minas, da terra e dos bancos! 
Banca estatal única sob controle operário 
e monopólio do comércio exterior! Aí está o 
dinheiro para conceder créditos baratos aos 
pequenos comerciantes e camponeses arruinados! 
Aí está o dinheiro para educação e saúde, pública, 
gratuita e de alta qualidade! Aí está o dinheiro para 
construir moradias e um plano de obras públicas! 
Perdão de todas as dívidas para os pobres!

Somente expropriando o imperialismo e a nova 
burguesia negra a classe operaria pode garantir um 
plano operário de emergência e assim tirar as massas 
de seus sofrimentos. Para fazer isso, é preciso armar-
se, colocar de pé o conselhos de trabalhadores e 
comitês populares, os comitês de soldados rasos, 
e as milícias operarias populares, para expropriar a 
burguesia e destruir seu poder. Fora Ramaphosa e 
o CNA! Abaixo o regime da reconciliação! Abaixo 
a casta de oficiais do exército de Pretória! Fora os 
piratas imperialistas da África do Sul! Governo das 
organizações operárias e populares, baseado nos 
organismos de autodeterminação e armamento 
das massas em luta! Por uma República Negra 
operária e Socialistas!

Um partido operário revolucionário
na África do Sul precisa 

um programa para lutar pela 
vitória da revolução socialista

Duas alternativas possíveis: ou um partido que se 
submete às quadrilhas capitalistas e acaba sendo 
uma nova fraude para os explorados que enfrentam 
o regime de reconciliação e o governo do CNA e os 
seus chefes da AngloAmerican, o FMI e outros piratas 
imperialistas

Ou um partido para chamar as organizações 
de trabalhadores a romper com a burguesia, e a 
classe trabalhadora pôr em pé os organismos de 
autodeterminação e democracia direta para derrotar 
a reforma trabalhista, expropriando o imperialismo 
e a burguesia negra e conquistar a terra, a água e 

independência nacional para todos
Não pode haver espaço para mal-entendidos. 

“A Carta da Liberdade” de Mandela e do CNA não 
passava de um engano pelo qual a classe trabalhadora 
era submetida à burguesia negra. Esta questão é 
decisiva porque faz a estratégia, o programa, a luta 
da classe trabalhadora e a construção de seu partido 
revolucionário.

Insistimos, não pode haver ambiguidades ou 
meias-medidas, muito menos quando os capitalistas 
lançaram uma guerra brutal contra os trabalhadores. 
A eles deve ser dita a verdade. De que “democracia” 
falava Mandela e o CNA e os líderes sindicais que 
traíram, uma a uma, as lutas pela libertação da África 
negra. “Democracia pura” em geral não existe. É um 
engano. A democracia é de classe. Como Lenin disse: 
“Se não é para zombar do senso comum e da história, 
é claro que não se pode falar de ‘democracia pura’, 
enquanto existam diferentes classes, e só se pode 
falar de democracia de classe ( ...) A ‘democracia pura’ 
é um embuste do liberal que engana os trabalhadores. 
A história conhece a democracia burguesa, que 
sucede o feudalismo e a democracia proletária que 
substitui a burguesa (...) A democracia burguesa, que 
é um grande progresso histórico em comparação com 
a Idade Média, permanece sempre -e só pode ser 
sob capitalismo - estreita, amputada, falsa, hipócrita, 
paraíso para os ricos e armadilha e decepção para os 
explorados, para os pobres “.

Consideramos, portanto, uma formulação totalmente 
equivocada e confusa que fez os companheiros de 
NUMSA quando eles levantam: “O governo do CNA 
só pode manter este programa se você implementar 
a Carta da Liberdade em sua totalidade. A decisão de 
expropriar terras sem compensação que foi adoptado 
na conferência nacional do ANC no mês passado terá 
de ser implementada rapidamente ... “” ... Infelizmente, 
o CNA tem uma longa história de não implementar 
as resoluções adoptadas nas suas conferências. 
Continuamos muito cético até que vejamos uma 
ação decisiva pelo partido governante nesse 
sentido.”

ÁFRICA
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Porque não se trata de manter o mesmo programa 
que o CNA. Pois que o stalinismo, Mandela e a 
burguesia negra não traíram “A Carta da Liberdade”, 
mas governaram com ela, se enriqueceram com 
ela e reforçaram a subjugação da nossa nação ao 
imperialismo com duplas e triplas correntes.

O que não podemos fazer é trair o socialismo 
revolucionário, ou seja, o governo da classe 
operária e seus aliados: os trabalhadores e os 
pobres do campo e da cidade que constituem 90% 
da nação.

No novo partido chamado pelo NUMSA, a defesa da 
“Carta da Liberdade” é simplesmente a ponte por onde 
entrarão no novo partido revolucionário os traidores 
do Partido Comunista que querem lavar roupa suja 
de entregar a classe trabalhadora e seus aliados, e 
os pseudosocialistas,  os “anticapitalista” de palavra 
e servos da burguesia nos atos, que farão entrar no 
mesmo a burguesia, para submeter trabalhadores a 
ela.

É que quando o navio afunda, os que ontem 
navegavam nele buscam sair rapidamente e, nos 
bastidores e pelas costas da vanguarda lutadora dos 
trabalhadores, o que eles tentam fazer é um novo CNA 
para salvar pela esquerda os negócios da burguesia 
quando estes caem ante os olhos dos trabalhadores 
do mundo.

Insistimos, quem chama a colocar de pé um partido 
revolucionário não pode retirar  fórmulas da “A Carta 
da Liberdade” (aprovada no Congresso do Povo, 
Kliptown, em 26 de Junho, 1955), que afirma que 
“todos homens e mulheres terão o direito de votar 
e se candidatar a todos os órgãos que fazem leis; 
Todas as pessoas terão o direito de participar na 
administração do país; Os direitos das pessoas serão 
os mesmos, independentemente de raça, cor ou sexo; 
Todos os órgãos da minoria, conselhos consultivos, 
conselhos e autoridades serão substituídos por órgãos 
democráticos autogoverno”. A única “liberdade” que os 
trabalhadores têm na república da “Carta da Liberdade” 
é morrer de fome. Nos «órgãos democráticos de 
autogoverno”  foi onde reagruparam as forças a nova 
burguesia negra para rapinar os negócios e esfomear 
o povo.

É uma mentira o que diz “A Carta da Liberdade”. É um 
engano. Nenhum operário sério com consciência de 
classe pode acreditar. Os «direitos das pessoas” não 
são os mesmos nem na África do Sul nem no mundo. 
Os trabalhadores, os escravos, os desempregados, 
os imigrantes não têm os mesmos direitos que os 
burgueses e ricos neste país. Eles não têm os mesmos 
direitos que os gestores das empresas transnacionais, 
políticos corruptos e generais brancos de Pretória sob 
ordens do Pentágono e Wall Street.

Os socialistas revolucionários afirmam que quando 
a burguesia negra teve a primeira oportunidade 
de governar, usurpando o poder que deu a classe 
trabalhadora cuja vanguarda era o coração da luta 
contra o apartheid, - como muito bem dizem os 

companheiros NUMSA- concordou com o imperialismo 
as novas formas de saquear a nação e a exploração 
dos operários. É que a burguesia negra sabe muito 
bem que seus interesses de classe são contrários 
aos interesses do proletariado, por isso foi o 
stalinismo o encarregado de fazer o movimento 
operário acreditar que poderia haver uma nação 
com “igualdade de direitos” sem derrotar  por via 
revolucionária o imperialismo e seus parceiros 
menores da burguesia nativa.

A burguesia autóctone - como Mandela demonstrou - 
é incapaz de confrontar o imperialismo, porque tem um 
e mil laços que o ligam à burguesia imperialista em todo 
o negócio de pilhar e saquear a nação. Os burgueses 
locais são “corajosos” para reprimir os trabalhadores, 
mas totalmente covardes quando se trata de imaginar 
ter que lutar numa luta contra o imperialismo porque 
sabem que para isso devem mobilizar as massas 
e que na dinâmica da luta, elas não só atacarão a 
propriedade privada e expropriará os imperialistas, 
mas o fará contra todo o capitalismo, incluindo a 
burguesia negra rasteira. O que o stalinismo e a 
esquerda reformista propõem é uma aliança da classe 
trabalhadora com a burguesia, o que significa que os 
trabalhadores cedem às suas demandas e param de 
lutar contra os patrões. Os trabalhadores lutam pela 
aliança operária e popular, onde o proletariado se 
eleva como líder da nação oprimida, ganhando esse 
lugar lutando nas ruas contra a burguesia.

O movimento operário não tem nada que o ligue ao 
imperialismo ou aos seus servidores da burguesia 
sul-africana, apenas cadeias a romper. É por isso 
que os trabalhadores sul-africanos e as massas 
populares precisam a sua frente de uma direção 
que as ajude a colocar de pé seus organismos de 
autodeterminação, armamento e democracia direta 
para ganhar sua independência política e por uma 
insurreição vitoriosa não deixar pedra sobre pedra 
do poder da burguesia, do seu estado e bando de 
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homens armados, conquistando o poder para os 
explorados, para resolver as tarefas pendentes 
que a democracia burguesa na semicolonial África 
do Sul não pode resolver: expulsar e expropriar 
o imperialismo, alcançar a independência e a 
recuperação de terras para os pobres. Este é o 
caminho para dar passos firmes pela revolução 
operária e socialista.

É preciso romper com os traidores do 
Partido Comunista entregadores de todas 

as nossas lutas, coveiros dos estados 
operários e apoiador de Al Assad e Putin 

no genocídio contra o povo sírio

Em outra de suas frases, Irvin Jim afirma o seguinte:” 
... Além disso, o CNA foi habilitado a corrupção pelos 
líderes do Partido Comunista Sul-Africano (SACP) 
e a central sindical COSATU que continuam 
enganando os membros da classe trabalhadora 
para apoiarem seus piores açougueiros, por 
sua própria agenda política estreita e egoísta “. A 
partir deste ponto de acordo é que nós socialistas 
revolucionários afirmamos que é preciso chamar toda 
a classe trabalhadora em geral, e a base do COSATU, 
em particular a romper com o stalinismo e o Partido 
Comunista. O que levaria os trabalhadores a varrer o 
CNA e seu governo, já que o PC e a burocracia fazem 
parte dele. Uma vez que não estamos enfrentando 
“políticas estreitas e egoístas” – ponto em que diferimos 
dos companheiros do NUMSA – mas a maior direção 
contrarrevolucionária, traidora da classe operária 
MUNDIAL – junto com a socialdemocracia. Pois os 
Partidos Comunistas são os entregadores das maiores 
conquistas do proletariado internacional, como foi a 
URSS, os estados operários do leste europeu. Eles 
são os entregadores da China como uma maquila 
de milhões de trabalhadores para a exportação das 
transnacionais imperialistas. Eles são os que deram 
Cuba a Obama e aos ianques que hoje, com Trump, 
veem a bandeira das estrelinhas em Havana. Eles 
são os que sustentaram todos os regimes e governos 
das burguesias negras que expropriaram nossa luta 
anticolonial. ELES SÃO AQUELES QUE COM O PKK 

ROMPERAM A FRENTEMILITAR DAS MASSAS 
SÍRIAS E SUSNTENTAM O GENOCÍDIO SÍRIO 
perpetrado por Al Assad e Putin, por conta da América 
do Norte e outras potências dominantes.

É preciso impedir o surgimento da “Nova 
Esquerda” na África do Sul!

Sabemos que as correntes que falam da “Nova 
Esquerda”, como a ISO, o SWP e outros grupos 
minoritários, escreveram suas posições apoiando-se na 
“Carta da Liberdade”, que não é outra que “Democracia 
real”  na qual se aliam nos mesmos espaços: stalinistas, 
renegados do trotskismo e socialdemocratas com 
supostos burgueses “progressivos”. Um programa que 
diz aos trabalhadores que “lutando por mais democracia 
podemos conquistar nossas demandas”; quando 
já ficou historicamente provado que mesmo para 
alcançar as demandas democráticas elementares que 
temos pela frente em toda semicolonia como, romper 
os acordos políticos, econômicos e militares com o 
imperialismo, a conquista da independência nacional 
e da terra para os pobres, serão conquistadas com a 
classe trabalhadora, impondo seu próprio poder com 
o método da revolução operária e socialista. Estes 
partidos, cujos referentes são o Syriza na Grécia 
(agora o partido no poder) e Podemos no Estado 
espanhol se tornaram, se não aplicadores diretos 
do imperialismo e banqueiros, um novo obstáculo 
que o proletariado e os explorados devem vencer 
para ter perspectivas de triunfo.

Contra os princípios da Nova Esquerda e seu 
engano vil aos trabalhadores e jovens de vanguarda, 
nós socialistas revolucionários afirmamos que a 
questão do poder, da insurreição e da revolução 
pela classe trabalhadora acaudilhando o conjunto dos 
explorados da África do Sul, é um ponto fundamental 
de qualquer programa do «Partido dos Trabalhadores 
Revolucionários». Sem considerar este objetivo não 
haverá “Partido dos Trabalhadores Revolucionário” 
porque ele não será nem anti-imperialista e 
anticapitalista, será um partido que se prepara para 
tempos de paz e eleições e não para a guerra de 
classes que a burguesia e seus agentes declararam 
ao movimento dos trabalhadores e dos explorados.

LUGAR AO 
INTERNATIONALISMO MILITANTE!

É preciso refundar o movimento operário da África 
do Sul com base em retomar o internacionalismo 
proletário que os stalinistas estavam encarregados 
de destruir apoiando setores da burguesia ou 
reciclando-se como nova burguesia. Recuperar o 
internacionalismo militante será de vida ou morte para 
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a classe trabalhadora em qualquer parte do mundo. 
A burguesia pode impedir o triunfo da revolução no 
Norte da África e no Oriente Médio, e agora vem por 
tudona África do Sul. Não que duvidar que se acabam 
de esmagar a heroica revolução síria, cada vez mais 
estaremos pior na África, Europa, América e no resto 
do mundo.

A classe trabalhadora deve recuperar o seu 
internacionalismo militante para enfrentar a guerra de 
classes que a burguesia declarou. Os trabalhadores 
só têm nenhuma pátria apenas correntes para quebrar, 
enfrentamos os mesmos inimigos em ambos os lados 
da fronteira. Tratam os trabalhadores negros como 
trabalhadores de segunda, porque nos mesmos lugares 
que há séculos éramos tratados como escravos, hoje 
continuamos fazendo os piores empregos com baixos 
salários e péssimas condições de trabalho. Por isso 
nossa força não está ligada a qualquer burguês negro, 
mas na classe operária mundial, começando com 
os nossos irmãos de classe na Europa e nos EUA, 
e na França onde enfrentam nas ruas a reforma 
trabalhista. A revolução dos explorados negros tenta 
abrir o caminho, com os trabalhadores e explorados 
dos Estados Unidos lutando contra os assassinatos 
cometidos pela polícia ontem de Obama e hoje de 
Trump, com o movimento Black Lives Matter (Vidas 
Negras Importam), o movimento por 15 dólares/ hora, 
com organizações negras que lutam para libertar-
se como uma nação, com os trabalhadores negros 
explorados na Europa imperialista.

Na África do Sul, Zimbabwe, o Congo, etc., classe 
trabalhadora do sul da África está de pé enfrentando 
o imperialismo e os governos dos “movimentos 
de libertação” que entregaram a luta anticolonial 
para se tornar sócios minoritários e funcionários da 
transnacional imperialistas. É urgente centralizar 
as forças da rebelião da classe trabalhadora negra 
em todo o sul do continente: por um congresso de 
organizações de trabalhadores de toda o sul da 
África! Para romper com o imperialismo, derrubar a 
burguesia negra, recuperar a terra e a independência 
nacional e que surjam as verdadeiras repúblicas 
negras, operárias e socialistas da África do Sul.

As forças para isso já surgiram, estão nas ruas, 
nas minas, no campo, naqueles que lutam por água, 
e especialmente nos trabalhadores portuários da 
África do Sul, que contra a direção da COSATU se 
recusaram a embarcar carga para o estado sionista 
de Israel em solidariedade com as massas palestinas 
e sua luta. Lá, no fundo da classe trabalhadora está 
a verdadeira tradição da luta contra o apartheid, o 
regime de opróbrio que apoiou o estado sionista de 
Israel.

Para dar passos na unidade e coordenação 
internacionalista da classe operária, do NUMSA 
é preciso chamar a CSP-CONLUTAS  e a Rede 
Sindical Internacional que tem  mais de 80 
sindicatos em dezenas de países para empreender 
ações coordenadas em apoio das massas sírias, 

que sofrem com um brutal genocídio por parte de 
Assad e Putin, sob o comando de Trump e outros 
assassinos imperialistas. Não pode ser que os 
representantes de dezenas de sindicatos se reúnam 
e não chamem um plano internacional de luta para 
enfrentar simultaneamente em diferentes partes do 
mundo os piratas imperialistas, as burguesias nativas 
e os burocratas traidores que amarram nossas mãos 
país por país e nos impedem de lutar para derrotar 
os capitalistas. O exemplo a seguir é a greve dos 
trabalhadores portuários Estado espanhol com a luta 
coordenada dos trabalhadores de todos os portos na 
Europa em seu apoio, dobraram a patronal. Ou sem ir 
mais longe, os milhares de jovens e trabalhadores 
da Líbia, Tunísia e todo o Magrebe e Oriente 
Médio deixaram seus países para ir lutar ao lado 
do povo sírio contra o tirano genocida e o polvo 
imperialista.

Da FLTI lutamos ao lado das massas sírias, no 
Magrebe e no Oriente Médio, lutamos com os 
trabalhadores da América Latina, o Pacífico, Europa e 
África do Sul, e desejamos transmitir aos trabalhadores 
NUMSA nossas contribuições para o debate 
estabelecido sobre o chamado para a construção 
de um “Partido Revolucionário dos Trabalhadores”. 
Porque queremos fazer a aguerrida classe operária 
Sul-Africana conhecer, contra a “Carta da Liberdade” 
– e sua política de colaboração classe –, o programa 
do trotskismo - o marxismo revolucionário – de nossa 
época que muitos pseudoesquerdistas abandonaram 
há muito tempo, para se tornarem enfermeiros 
do capitalismo – que em sua teoria/programa da 
“revolução permanente” afirma que “com respeito 
aos países de desenvolvimento burguês atrasado, 
e em particular os coloniais e semicoloniais, a teoria 
da revolução permanente significa que a resolução 
integra e efetiva de seus fins democráticos e de sua 
emancipação nacional só podem ser concebidas 
por meio da ditadura do proletariado, empunhando 
este o poder como caudilho na nação oprimida, e 
antes de tudo, das massas camponesas.

O problema agrário e com ele o problema nacional, 
assignam aos camponeses, que constituem a maioria 
esmagadora da população dos países atrasados, um 
posto excepcional na revolução democrática. Sem a 
aliança do proletariado com os camponeses, os 
fins da revolução democrática não só não podem 
se realizar, mas que sequer cabe coloca-los 
seriamente. No entanto, a aliança dessas classes 
não é factível mais que lutando irreconciliavelmente 
contra a influência da burguesia liberal-nacional.”

Este é o partido que a classe operária sul-africana 
e de toda região precisa para triunfar. Um partido 
revolucionário internacionalista que surgirá como 
produto da luta dos trabalhadores do mundo para 
refundar a IV Internacional, o partido mundial DA 
REVOLUÇÃO OPERÁRIA E SOCIALISTA.
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NEM MUGABE! NEM MNANGAGWA! NEM OS GENERAIS GOLPISTAS!

TODOS SERVENTES DO IMPERIALISMO E ESCRAVISTAS DO PRÓPRIO POVO!

COLOQUEMOS DE PÉ O ZIMBABUE DOS EXPLORADOS
Convoquemos agora mesmo um congresso das organizações operárias, estudantis e 

camponesas para preparar a luta! Comitês de operários e soldados rasos para nos defender 
dos golpistas! Dissolução da casta de oficiais do Exército!

Para que o povo tenha pão, trabalho e liberdade...

É PRECISO ROMPER COM O IMPERIALISMO DESCONHECER A DEVIDA EXTERNA!
É PRECISO EXPROPRIAR AS PROPRIEDADES E A TERRA QUE ESTÁ NAS MÃOS

DA BURGUESIA NEGRA E DAS TRANSNACIONAIS!

Por um governo provisório revolucionário operário e camponês!

Depois de 37 de anos de presidência de Robert Mugabe, 
Zimbabwe tem um novo presidente: Emmerso 
Mnangagwa, que chegou ao cargo depois do golpe 

efetuado pelos generais do Exército, o impeachment do parlamento 
e finalmente... da “renuncia” de Mugabe.

Lembremos que Mnangagwa (de 75 anos e ex chefe de serviço 
secreto) é integrante do ZANU-PF o partido de Mugabe e foi o 
vice-presidente do Zimbábue durante o governo deposto.

Mnangagwa é agora o terceiro presidente desde que o país obteve 
sua independência em 1980. Fazendo juramento presidência 
ante 70 mil pessoas no principal estádio de esportes de Harare. 
Reivindicou Mugabe como um “herói da resistência anticolonial”, 
quando durante 37 anos Mugabe não fez mis que afundar na 
miséria e na fome as massas pobres do campo e da cidade, e atou 
o país com duplas correntes ao imperialismo, afogando-o numa 
dívida de 9 bilhões de dólares (numa nação onde o PIB é de 16 
bilhões de dólares!) que encheu os bolsos da burguesia negra.

37 anos onde o chamado “herói”, impôs com sangue e fogo 

condições infra-humanas de vida para as massas, transformando 
Zimbábue num dos países mais pobres do mundo com uma 
indústria totalmente obsoleta e com uma das melhores terras 
cultiváveis do mundo sem produzir. Terra que colocava a serviço 
da AngloAmerican e outras grandes transnacionais um enorme 
exército industrial de reserva que derrubava o salário de todos os 
operários da África negra.

Este modo de produção, baseado no saque do ouro, diamante, 
lítio e numa mão de obra escrava para todo sul da África está 
chegando ao fim. A rica terra do Zimbábue, nas mãos da oligarquia 
negra que expropriou a luta anticolonial, como Mugabe e sua 
quadrilha, hoje não produz, não tem irrigação, nem fertilizantes 
e investimentos em tecnologia. Um bando de parasitas destruiu 
a terra para viver como milionária como os velhos colonialistas 
ingleses e os escravistas brancos.

Agora o FMI e as transnacionais, os grandes credores e donos da 
espoliação de Zimbábue querem cobrar sua dívida e ficar com as 
riquezas da nação em troca de nada.

A ofensiva golpista dos agentes diretos do imperialismo 
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assegurou que estes são os garantidores do novo submetimento e 
do saque com triplas correntes que preparam para a nação. Eles, 
com o Zanu-PF e com o MDC (os “oponentes” de “Sua Majestade” 
Mugabe), garantirão o pagamento do último centavo da dívida 
externa (hoje em falta), garantindo o imperialismo negócios novos 
e suculentos.

A garantia de pagamento aos credores imperialistas que 
Mnangagwa, os conspiradores golpistas e o MDC colocaram, é 
devolver a terra que foi nacionalizada na luta anticolonial do final 
da década de 1970. Um filme real ao contrário. É assim que as 
burguesias nativas acabam, como sócias menores do imperialismo, 
devolvendo toda terra aos saqueadores da nação.

É por isso que, em seu discurso, Mnangagwa disse que 
«pagará as dívidas interna e externa». Ele também assegurou 
que seu «governo indenizará os latifundiários cujas terras foram 
apreendidas legalmente», o que significa que com um Zimbabwe 
sem dinheiro pagará os brancos e as transnacionais com as mesmas 
terras que estes perderam na guerra de libertação colonial.

Mnangagwa continuou dizendo que “nossa economia política 
se baseia na agricultura” e que, para impulsionar esta economia, 
irá receber “sociedades mutuamente benéficas com nossos 
investidores”, isto é, joint ventures (joint ventures entre o estado 
e o capital estrangeiro) onde a Cargill, Monsanto e os grandes 
produtores de grãos ficam com a terra. Em suma, a burguesia negra 
administrará e os brancos e o imperialismo retirarão a renda agrária 
(incluindo os derivados que surgem deles, como a comercialização 
de máquinas, sementes e fertilizantes) em um momento em que 
os preços das commodities continuam a aumentar no mercado 
mundial.

Por sua vez, Mnangagwa afirmou que “a União Africana é nossa 
casa natural e nós desempenharemos nosso papel inteiramente”. 
O que significa que o Zimbabwe agora emprestará seu território 
para “tornar os procedimentos de exportação mais flexíveis e 
acelerar o estabelecimento de zonas econômicas especiais”, isto 
é, zonas francas para investidores imperialistas, com uma mão-
de-obra totalmente escravizada. Mnangagwa oferece assim às 
transnacionais a possibilidade de realocar suas empresas ou 
parte de sua produção no país para aproveitar o reservatório de 
trabalho escravo, onde os trabalhadores receberão menos de um 
dólar por dia por suas tarefas realizadas em condições de trabalho 
infernal. Querendo transformar assim o Zimbabwe em um novo 
“Bangladesh” no sul da África.

O plano real do imperialismo não é outro que transformar 
Zimbabwe em uma maquila e assim acabar afundando os salários 
dos trabalhadores de toda a região, particularmente a África do 
Sul. Hoje, faz isso exportando trabalho escravo de Zimbábue, 
Moçambique, Angola e Botswana, para realizar os piores empregos 
e os menos remunerados.

Agora, o imperialismo está indo por mais. Ele quer zonas de 
comércio livre para suas transnacionais, para instalá-las como 
maquilas no Zimbábue.

Em última análise, se os trabalhadores da África do Sul lutam 
para expulsar o presidente Zuma e por um salário de 12.500 
rand para todos, como colocaram os mineiros de Marikana, e se 
revoltam-se contra a burocracia sindical, o imperialismo quer 
ser capaz de responder a essa ofensiva deslocando parte de sua 
produção para o Zimbábue. É de vida ou morte para a classe 
trabalhadora da África do Sul e de toda a região derrotar este 
governo e o pacto de Mnangagwa, os golpistas e o MDC, agente 
do imperialismo. Conquistar a unidade dos trabalhadores na luta 
contra o imperialismo e seus governos lacaios no sul da África 
torna-se uma necessidade urgente. Caso contrário, a escravidão, o 
saque e a barbárie contra os explorados na região irão aprofundar.

O golpe zimbabuense: uma verdadeira 
conspiração contra as massas do imperialismo, 

as transnacionais, os generais de Mugabe, 
o Zanu-PF e o MDC

O que acelerou o FMI para fazer essa mudança de comando no 
Zimbábue com um golpe dos oficiais do exército apoiados pelo 
Zanu-PF e pelo MDC? O medo de que Mugabe sofra o destino 
sofrido pelos ditadores e autócratas do Magrebe e do Oriente 
Médio. Em outras palavras, eles procuraram evitar que as massas 
do Zimbábue, que durante anos em enormes ondas de lutas 
operárias, camponeses e de vendedores ambulantes demonstrem 
seu crescente ódio contra o regime esfomeador e assassino, 
acabassem com ações revolucionárias que derrubassem Mugabe 
e colocasse de pé o poder os explorados, questionando não só os 
anseios de um novo plano econômico pelo FMI, mas também as 
migalhas que hoje receberam como parceiros menores dos piratas 
imperialistas, os senhores escravos da burguesia negra. Eles 
queriam garantir a continuidade do regime ditatorial de Mugabe 
(que tem 93 anos de idade) em direção a um sucessor, salvando-o 
das massas que nos últimos anos organizaram dias de luta nacional 
com greves e piquetes, greves muito duras por setor, luta de rua, 
etc.

Por outro lado, o golpe no Zimbábue e a posse de Mnangagwa 
procuraram travar as ondas de choque causadas pela greve geral na 
África do Sul contra o governo de Zuma, que demonstram a entrada 
em crise dos governos expropriadores das lutas revolucionárias 
dos explorados do sul do continente por sua emancipação.

Eles querem que acreditemos que os oficiais com seu golpe 
acabaram com Mugabe e sua ditadura, pois farão uma abertura 
democrática ao solicitarem eleições em 2018. Enquanto isso, com 
Mnangagwa, estabelecerão com o Zanu-PF e o MDC um governo 
de “ unidade nacional “... que o único que prepara - com todas as 
medidas anunciadas - é mais sofrimento e martírio contra o povo.

É evidente que, antes de tudo o que estamos denunciando, é 
que estamos na presença de uma “resignação” concordada com os 
golpistas, que é a mesma casta de oficiais que sustentou a ditadura 
de Mugabe por 37 anos. O que mostra que o verdadeiro “poder” 
no Zimbábue é a casta dos oficiais do exército, que ontem manteve 
Mugabe contra o povo, e que hoje fará o mesmo com Mangagwa 
para proteger o poder e os interesses da burguesia como um 
todo, começando pelo grupo imperialista da classe dominante. A 
armadilha que eles nos preparam deve ser revelada. Não há nada 
para comemorar, após a queda da ditadura de Mugabe eles vão 
preparar tormentos superiores contra os pobres do Zimbábue. 
NÓS NÃO PODEMOS PERMITIR.

O que aconteceu que uma classe trabalhadora e um povo pobres 
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que durante anos deram seu sangue à luta contra a ditadura de 
Mugabe, hoje não podem aproveitar em seu favor a crise dos de 
cima intervindo de forma independente como caudilho das classes 
oprimidas da nação, abrindo caminho com o início da revolução à 
luta pelo poder e à solução de todos os seus problemas? A resposta 
é simples. Os sindicatos e as correntes da esquerda reformista 
submeteram as energias e a força dos trabalhadores à política do 
MDC e da “oposição” a Mugabe dentro do próprio Zanu-PF.

Contra a tentativa de golpe e essa armadilha de mudança de 
comando executada pelo imperialismo e as forças políticas da 
burguesia negra conspirando por trás dos trabalhadores, a chave 
era coordenar as lutas, colocar de pé organismos de duplo poder 
e lutar por um programa operário de saída para a crise. Mas, 
infelizmente, a ISO manteve a ala esquerda do movimento dos 
trabalhadores entretidos em reuniões impotentes, impedindo-os de 
empurrar os explorados para ganhar as ruas, tomando a solução 
para seus problemas em suas próprias mãos.

O MDC, uma impostura e uma fraude à luta 
democrática mais básica para a derrubada do 

regime militar no Zimbábue 

Fora Mnangagwa, a casta do oficiais, os juízes e 
todo o regime de Zanu-PF e Mugabe! Devemos 
recuperar a terra e romper com o imperialismo

Assembleia constituinte nacional livre e soberana

Hoje, com Mnangagwa estabelecido como um novo governo, 
são os sindicatos e a esquerda reformista que se juntam ao coro 
do MDC pedindo eleições sob uma nova lei eleitoral. Esta é uma 
farsa. Eles querem apenas tornar essa ditadura feroz dos generais 
“democrática”. Além disso, eles querem se tornar administradores 
novamente - como o MDC já estava em 2008 - do negócio 
imperialista e das gangues do golpistas do Zimbábue.

Inclusive, do ponto de vista da conquista das liberdades 
democráticas, o que o MDC propõe é uma verdadeira impostura 
e um vil engano contra os explorados, que não mais apoiam o 
regime policíaco de Mugabe ou a feroz repressão que enfrenta 
toda luta trabalhista por suas demandas mais mínimas. É que o 
MDC pede à casta de oficiais eleições, garantindo assim que esta 
administre todas as instituições do estado. Os acompanham neste 
engano às massas as burocracias dos sindicatos e da ISO, que há 
muito renunciaram ao socialismo. Esta última, enquanto a crise 
política estava se desenrolando no Zimbabwe, homenageava os 
100 anos da revolução russa em conferências onde se vestiam 
de “verrrrrmelho” ... apenas para acabar ao pé desta política de 
engano pseudodemocrática das massas. O imperialismo precisa 
do governo mais totalitário disponível para saquear a nação. Mas 
também precisa desses agentes pseudodemocráticos para enganar 
as pessoas. Os socialistas revolucionários afirmam que somente 
a classe trabalhadora, com sua luta e sua mobilização, é a única 
que poderá garantir o conjunto das liberdades democráticas que 
esta feroz ditadura zimbabuense, ontem com Mugabe e hoje com 
Mnangagwa, nunca pode conceder ao povo.

Não há liberdades democráticas, nem eleições livres, se todos 
os golpistas não forem à prisão e todas as suas propriedades sejam 
expropriadas. Não há a menor possibilidade de ir a uma assembleia 
constituinte soberana e soberana se as forças repressivas e a casta 
de juízes protegidas pelo mestre imperialista e pelos oficiais 
assassinos do exército do Zimbábue não estiverem dissolvidas. O 
MDC e seus parceiros da ISO são uma enorme mentira e um golpe 
para a luta pelas liberdades democráticas para derrubar a ditadura 

no Zimbábue. Uma assembleia constituinte livre e soberana só 
se dará sobre a ruína e o derrubamento de todas as instituições 
desse infame regime. Toda assembleia nacional constituinte 
deve, juntamente com essas medidas democráticas elementares, 
garantir a ruptura com o imperialismo e ignorar a dívida externa 
(que a oligarquia negra contraiu) e devolver ao povo as terras 
que expropriou com a revolução anticolonial, para poder comer. 
Esta tarefa, apenas a classe trabalhadora em armas o garantirá, 
desarmando esses oficiais contrarrevolucionários e defendendo 
o poder dos trabalhadores, dos soldados rasos, dos camponeses 
pobres. As bandeiras da luta por liberdades democráticas extremas, 
juntamente com a luta pela terra e a independência nacional, foram 
deixadas nas mãos da classe trabalhadora e seus aliados. Apenas 
um governo operário e camponês provisório poderá garantir a 
luta contra o imperialismo e uma assembleia constituinte livre 
e soberana que, sobre a ruína do regime de Mugabe, imponha 
uma câmara única com um deputado por cada 10 mil habitantes, 
removível pelos eleitores em qualquer momento e que recebam o 
salário de um trabalhador. Se estes não recebem, que não recebam 
os deputados. É hora de reagrupar a classe trabalhadora e seus 
aliados, independentemente dos seus carrascos e opressores, com 
uniformes de generais ou com a mentira de pseudodemocratas 
que mantêm suas baionetas contra o povo. Somente a classe 
trabalhadora do Zimbábue, unida à classe trabalhadora de todo Sul 
da África, pode garantir o pão, a terra, a independência nacional e 
mesmo a luta pelas liberdades democráticas mais extremas.

A tarefa do momento não é outra senão exigir dos sindicatos e de 
todas as organizações que falam em nome da classe trabalhadora 
quem rompem com a burguesia. Devemos expulsar de nossas 
fileiras os burocratas sindicais que colaboraram por anos com a 
ditadura de Mugabe e hoje continuam a fazê-lo com os golpistas. 
E devemos separar das nossas fileiras aqueles que querem se 
submeter aos guardiões pseudodemocráticos da pilhagem da 
nação, como o MDC.

A burguesia impediu a irrupção das massas, mas estas não estão 
derrotadas. A solução do movimento dos trabalhadores negros 
não está ligada à burguesia negra. Os aliados dos trabalhadores 
e explorados do Zimbábue não são nem o MDC nem o Zanu-
PF, eles são os trabalhadores da África do Sul, os trabalhadores 
imigrantes na Europa, os trabalhadores negros que se levantam 
nos EUA e no Brasil, que sentem em sua própria carne o ódio de 
ver seus irmãos de classe vendidos como escravos na Líbia pela 
burguesia gadafista. Essas forças devem ser postas em movimento 
no Zimbábue e em toda a África do Sul. Para isso, pedimos ao 
NUMSA, aos trabalhadores de Marikana e a todas as organizações 
de trabalhadores da África do Sul que organizem uma luta unificada 
contra o imperialismo e seus governos de capachos.

O imperialismo e os capitalistas lançam toda a sua crise 
nas massas 
A catástrofe já está aqui: devemos combatê-la

Para um plano econômico operário e popular! 
Que a crise seja paga pelos que estão no topo: os 

capitalistas e os generais agentes do imperialismo!

Somente um governo revolucionário provisório de 
trabalhadores e camponeses pobres removerá o 

Zimbabwe da barbárie

É urgente tomar medidas imediatas para acabar com a miséria 
dos explorados. No país mais pobre da Terra, com uma expectativa 
de vida não superior a 50 anos, com a maior taxa de mortalidade 
infantil na África, o Zimbábue mostra os trabalhadores e povos 
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oprimidos do mundo em que nível de barbárie podem levar os 
explorados os parasitas capitalistas e o regime mundial do saqueio 
imperialista. Não há tarefa mais imediata no Zimbábue do que 
terminar a organização de uma verdadeira ofensiva revolucionária, 
desta vez expulsando e expropriando não só o imperialismo, 
mas também a burguesia negra, que há décadas entregou a 
luta anticolonialista das massas da África e do Zimbábue em 
particular. Eles se chamam de «veteranos de guerra» quando 
hoje administram riquezas e fortunas iguais ou superiores às dos 
brancos que saquearam a Rodésia até o final da década de 1970.

Preparar, organizar e avançar para a revolução socialista, 
juntamente com a classe trabalhadora de toda a África e 
internacional é a tarefa do momento. Não há outra saída. Caso 
contrário, a saída será dada pelo imperialismo com um duplo 
saque de Zimbabwe e todas as nações do sul da África. A catástrofe 
está aqui. Atinge os trabalhadores do Zimbabwe, África do Sul 
e toda a região. As transnacionais imperialistas tiram todas as 
nossas riquezas. Chegou a hora da unidade internacional da classe 
trabalhadora. Expropriar os de cima e organizar a rebelião dos 
escravos é a tarefa do momento!

O ouro, os diamantes, o lítio e todas as enormes riquezas do 
Zimbábue não podem ser levados pelo imperialismo! Devemos 
expropriar sem pagamento todas as minas e jazidas e colocá-
las para produzir sob o controle dos trabalhadores! Para comer, 
conquistar saúde e habitação dignas, devemos romper com o 
imperialismo e desconhecer a dívida externa fraudulenta contraída 
pela oligarquia do Zimbábue junto ao FMI, pelas costas do povo! 
Devemos renacionalizar a terra sem qualquer pagamento, e colocá-
la para produzir sob o controle das organizações de trabalhadores, 
os camponeses pobres e organizações populares! Os bancos 
devem ser expropriados sem pagamento! Para um único banco 
estadual que conceda créditos baratos aos pequenos produtores 
arruinados! Salário mínimo de 12.500 rand, como os trabalhadores 
da Marikana colocaram em sua luta! Trabalho decente assegurado 
para todos, distribuindo horas de trabalho entre todas as mãos 
disponíveis!

Por um plano de obras públicas sob o controle de 
organizações de trabalhadores!

Com a recuperação da terra e a ruptura com o FMI e a 
expropriação dos bancos, seria possível guiar o excedente da 
riqueza nacional para conquistar um plano de obras públicas, 
começando pela construção de casas, estradas, hospitais, escolas, 
que  garanta que os trabalhadores e os pobres comam.

A classe trabalhadora deve irromper com seu 
próprio programa para uma saída a favor dos 
explorados e que sejam os capitalistas que paguem 
por seus maus negócios. A terra nas mãos da classe 
trabalhadora e explorada, colocada para produzir 
em fazendas coletivas, garantiria alimentos baratos 
e de alta qualidade para todos os zimbabuenses e 
nossos irmãos na África do Sul. Um combate desse 
calibre despertaria a solidariedade de milhões 
de trabalhadores de todos os países da região 
e unificaria uma unidade inquebrável que nos 
aproximaria do triunfo de nossa luta.

Por comitês de trabalhadores, camponeses 
pobres, vendedores, estudantes e soldados rasos!

Devemos colocar de pé o poder dos de baixo, 
da grande maioria da nação oprimida, que 
desarme a burguesia!

Para dar um primeiro passo em frente, devemos 
exigir que as organizações de trabalhadores devem 

romper com os partidos dos patronais ... com o Zanu-PF e o MDC. 
Eles lutam por seus negócios, os trabalhadores lutam pelo pão e 
pela liberdade. Lugar a classe trabalhadora e os explorados do 
Zimbabwe!

Devemos conquistar assembleias de base em todas as fábricas, 
minas e locais de trabalho restantes! É necessário criar um 
congresso de trabalhadores em luta, de desempregados, jovens 
combativos, camponeses pobres, vendedores, trabalhadores 
estaduais e municipais e estudantes para lutar juntos! Chega de 
burocracias sindicalistas colaboracionistas! Por uma liderança 
revolucionária dos sindicatos!

Precisamos criar comitês de autodefesa e a milícia dos 
trabalhadores para impor uma greve geral revolucionária que 
abalará o Zimbabwe dos seus fundamentos e colocará a queda do 
regime infame na ordem do dia!

A luta do Zimbábue faz parte da luta de nossos irmãos em todo 
sul da África. Fora Mugabe e Mnangagwa! Fora Zuma! Chega 
de governos das transnacionais imperialistas!  Por um congresso 
sul-africano de organizações de trabalhadores, que rompa com a 
burguesia e lute para expulsar o imperialismo!

Devemos lutar como em Marikana, com paralizações, piquetes 
e com o método da democracia operária!

Em pé com nossos irmãos de classe negros em todo o planeta! 
As vidas negras importam... no Zimbabwe, na África do Sul, nos 
EUA, no Brasil, na Líbia! Não somos indiferentes ao genocídio 
dos nossos irmãos da classe síria! Não vamos permitir que o 
massacre continue na Síria! Vamos lutar contra o cão Bashar e o 
assassino Putin, que fazem o trabalho sujo para o imperialismo!

Devemos expulsar Mugabe, Mnangagwa, os políticos burgueses 
e todos os generais corruptos, agentes das potências imperialistas 
que dominaram o Zimbábue por décadas! Chega de governos 
que representam os milionários negros, parceiros dos bancos e 
corporações transnacionais que governam em um mar de escravos 
negros. Por um governo dos trabalhadores e do povo pobres!

Por um governo revolucionário provisório de trabalhadores, 
camponeses pobres, estudantes e setores médios em ruína, 
apoiado pelos comitês de soldados rasos, de autodefesa e milícias 
dos trabalhadores! A libertação dos trabalhadores será obra dos 
próprios trabalhadores!

Para que os trabalhadores vivam, o imperialismo deve morrer! 
O Zimbábue será socialista ou uma colônia de Wall Street!
Lugar à África martirizada! Por uma Federação das Republicas 
Negras Socialistas do Sul da África!

Editado pela Liga Operária Internacional de Zimbabwe (WIL)
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Titulada “Zimbabwe: Fora Mugabe: fora 
militares!”, a LIT-QI publicou no dia 20-11-
2017 uma declaração com sua posição sobre 

os acontecimentos que atualmente se vivenciam de 
forma vertiginosa no Zimbabwe.

Nesse artigo a LIT-QI denuncia que no dia “15 
de novembro, o Exército de Zimbabwe concretizou 
um golpe de Estado” e coloca “o regime político 
de Zimbabwe é uma ditadura do partido-exército 
ZANU-PF, corrupta e sanguinária, ao serviço de 
manter os privilégios de uma burguesia negra (que 
se consolidou depois da independência) e garantir 
a entrega das riquezas nacionais (ouro, diamantes, 
platina) ao imperialismo.” Depois afirma que “É uma 
ditadura que se mantem exercendo uma repressão 
brutal num país com 90% de desemprego” e que 
“Mugabe governa com mão de ferro desde 1980, sem 
nada que ‘invejar’ dos ditadores como Assad, Gadafi 
ou Videla”. E conclui: “Nada disso mudou – e nem 
mudará – com a caída de Mugabe. O que estamos 
presenciando é um ‘golpe palaciano’ (...) Nem Mugabe 
nem aqueles que pretendem sucede-lo podem garantir 
um programa favorável das classes exploradas e 
oprimidas, nem sequer liberdades democráticas para 
que o povo possa se organizar. (...) Deles só podem 
esperar mais fome, miséria, desemprego, repressão, 
e entrega dos recursos do país ao imperialismo.”

Mas, ante essa situação que eles denunciam, que 
curso de ação coloca a LIT-QI para que seja seguido 
pela classe operária e pelos explorados de Zimbabwe? 
“É preciso se organizar de maneira independente e 
abrir o caminho contra todas as frações capitalistas 
e ditatoriais. Fora Mugabe, Fora militares! Abaixo a 
ditadura militar em Zimbabwe! Nenhuma confiança 
nos militares! Planas liberdades democráticas para 
os trabalhadores e o povo!” e isso como se conquista 
segundo a LIT? Com “Eleições livres já! Por uma 
Assembleia Constituinte livre e soberana!”

Mas, que “eleições livres podem se realizar em 
Zimbabwe enquanto continue de pé a casta de oficiais 
do exército que é quem, sob ordens do imperialismo, 
definiu com um golpe palaciano qual é a quadrilha que 
governa e administra os negócios das transnacionais 

e da burguesia? Que “Assembleia Constituinte livre e 
soberana” pode ser feita sem derrotar o regime pro-
imperialista blindado das Forças Armadas?

Como citamos extensamente, a LIT denuncia o 
abertamente bonapartistas que são as instituições 
de domínio da burguesia e do imperialismo no país 
mais pobre do mundo. E ainda assim colocam que é 
possível conquistar “liberdades democráticas plenas” 
para as massas nos marcos de um regime que eles 
mesmos dizem ser uma “ditadura”!

Não vamos nos deter aqui no fato de que para a LIT 
pode ter “democracia” e “liberdade” para os explorados 
de Zimbabwe sem que estes comam, sem romper e 
expropriar o imperialismo e sem recuperar a terra, 
quer dizer, que a LIT é inimiga de colocar a resolução 
das tarefas democráticas estruturais de todo país 
semicolonial como Zimbabwe que são a libertação da 
opressão imperialista e resolver o problema agrário.

Hoje no Zimbabwe, a LIT reafirma sua posição 180º 
do combate por colocar de pé os soviets, os comitês 
de operários e soldados e as milícias. Com sua 
afirmação de “organizar-se de maneira independente 
e abrir o caminho contra todas as frações capitalistas 
e ditatoriais” se negam a colocar os organismos de 
auto-organização armada das massas exploradas de 
Zimbabwe, que expropriem as 
transnacionais e à burguesia 

Enquanto colocam que no Zimbabwe o exército deu um golpe de estado...

A LIT-QI, exige “eleições” e “liberdades democráticas” de 
um regime bonapartista, tutelado pela casta de oficiais do 

exército, servente da AngloAmerican e do imperialismo

-POLÊMICA-

SEGUE -->
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Mnangagwa é um homem firme do partido Zanu-PF e é am-
plamente conhecido como “o crocodilo”, um apelido para a 

guerra de libertação que sugere sua tenacidade e implacável 
astúcia

Os críticos questionaram seu papel nos massacres de Guku-
rahundi em Matabeleland em 1983, quando cerca de 20 mil 
pessoas foram mortas em uma repressão contra oponentes 
de Mugabe pela Quinta Brigada treinada pela Coréia do Norte. 
Mnangagwa negou sua participação nessas atrocidades.

Muitos zimbabuenses, especialmente o grupo étnico Ndebele, 
que sofreram o efeito do massacre de Gukurahundi, verão o 
discurso de sexta-feira sobre “o que aconteceu, deve ser uma 
coisa do passado” como uma tentativa de vernizar o capítulo 
mais negro desta nação.

Emmerson Mnangagwa pediu a unidade nacional e prometeu 
uma compensação aos agricultores brancos despossuídos, ten-
tando marcar uma linha divisória com a era de Robert Mugabe 
em seu discurso inaugural como presidente do Zimbábue.

Mnangagwa, em seu discurso, anunciou que as eleições “li-
vres e justas” serão feitas como planejado, para o próximo 
ano, quando o atual período presidencial de Robert Mugabe, 
que começou em 2013, termina.

O que testemunhamos no Zimbábue é uma disputa entre di-
ferentes gangues de bandidos capitalistas e imperialistas para 
repartir o botim da herança comercial deixada pelo ditador Mu-

gabe.
Os generais golpistas, o vice-presidente Mnangagwa, Muga-

be, sua esposa e as pessoas ao seu redor apenas defendem 
seus lucros de milhões de dólares.

O golpe representou principalmente uma luta de poder dentro 
da elite governante e do partido ZANU-PF. A fração em torno do 
ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa conquistou o poder 
com sucesso.

Depois de 37 anos do regime de Mugabe, que levaram ao as-
sassinato, ao desaparecimento, ao encarceramento e à tortura 
de dezenas de milhares de opositores, as massas populares 
aguardam uma “nova era” e Mnangagwa está efetivamente ten-
tando que com suas esperanças apoiem seu regime

Mnangagwa, chamado “crocodilo” por sua asseveração polí-
tica, enquanto sua facção Zanu-PF era conhecida como “La-
coste”, era o tenente-chefe principal de Mugabe durante todos 
os seus 37 anos de ditadura. Ele estava ao seu lado durante a 
luta contra o domínio da minoria branca e durante o governo 
pós-libertação. E seu regime representará a continuidade do 
aparelho de Estado de Mugabe, sem Mugabe.

Enquanto isso, as pessoas estão com fome, vivendo em con-
dições de miséria, e os trabalhadores nem conseguem receber 
seus salários.

Mnangagwa, o ex-vice-presidente e amigo de Mugabe

e rompam todos os pactos com o imperialismo. 
Claramente não levanta um só ponto programático 
para a revolução socialista.

Mas nesse caso, não estamos nem sequer perante 
democratas formais consequentes, porque se 
realmente estivessem pela “democracia contra os 
golpistas”, chamariam a derrotar a casta de oficiais 
e a conquistar o armamento generalizado do povo, 
com a consigna de “um homem, um fuzil”. A LIT acaba 
colocando a “via pacífica à democracia” sem destruir 
a casta de oficiais do exército, comandada pela 
AngloAmerican.

A verdadeira saída, inclusive para defender as 
liberdades democráticas dos trabalhadores, só pode 
ser conseguida pela classe operária, os camponeses 
pobres, os estudantes combativos, os soldados rasos 
e o povo esfomeado, afundado nas piores das misérias 
pelos capitalistas, a partir de suas organizações e 
com seus métodos de luta, derrotando o atual governo 
de Mnangagwa, demolindo o regime e destruindo o 
estado burguês de Zimbabwe e sua casta de oficiais. A 
verdade é que só um governo operário e camponês, 
baseado nos organismos de democracia direta 
dos explorados armados, será o único que poderá 
garantir uma Assembleia Nacional Constituinte 
verdadeiramente democrática porque essa só será 
possível sobre a ruina do regime e do estado dos 

assassinos e opressores do povo.

A LIT, se bem não chega ao absurdo de afirmar 
que Mugabe foi um “herói” da libertação nacional de 
Zimbabwe, senão que denuncia Mugabe e seu regime 
como ao de Assad e Gadafi, desta vez voltaram 
colocar uma saída democrática burguesa eleitoral e de 
Constituinte, como já fizeram perante a revolução do 
Magreb e Oriente Médio no Egito, Tunísia, etc. como 
o reverso do apoio à “oposição” burguesa como um 
aliado necessário para a primeira etapa da “revolução 
democrática” como foi na Síria com o ESL ou na Líbia 
com o CNT-CNG, Por essa estratégia que a LIT levanta 
é que não diz uma só palavra de denúncia contra o 
MDC – partido burguês opositor – que apoiou o golpe 
palaciano da casta de oficiais com a “condição” de 
chamar no próximo ano a eleições, para assim revestir 
de “democrático” o regime militar. Com sua “luta por 
eleições já”, a LIT não fez mais do que sustentar pela 
esquerda a política do MDC.

Dessa forma, a LIT-QI acaba sendo uma variante a 
mais da política das correntes da “Nova Esquerda”, 
que dedicou-se a submeter a classe operária e as 
massas de Zimbabwe aos pés do regime burguês.

Coletivo pela Refundação da Quarta Internacional
1 de dezembro de 2017
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Há mais de três meses, o comité de mulheres dos 
mineiros de Hwange e seus filhos levam adiante 
uma heroica luta contra as transnacionais 

imperialistas da Anglo American que ainda devem 
pagar os salários atrasados de seus maridos e atender 
a exigência de aumento salarial. Elas dizem “200 
rands não alcançam”. Isso acontece no meio de uma 
ditadura feroz em Zimbabwe.

Elas encontram-se acampando e bloqueando o 
ingresso da bacia da mina, seus maridos há três meses 
não recebem seus salários e sua situação é terrível, 
seus filhos já não tem o que comer. Seus maridos 
são obrigados a trabalhar, a burocracia sindical da 
ZCTU (Central sindical de Zimbabwe, NdeT) os deixou 
sozinhos. Correntes que falam em nome da classe 
operária como a ISSO de Zimbabwe e o SWP inglês 
deixaram eles isolados, se negaram a coordenar com 
outros setores em luta.

A AngloAmerican, transnacional que enfrentam os 
mineiros de Hwange, é a mesma transnacional que 
encabeçou o massacre dos 34 mineiros de Marikana 
que levaram adiante uma enorme greve por 12.500 
rands (moeda da África do Sul) em agosto de 2012. 
Hoje suas viúvas seguem lutando por justiça...

Basta! Não podem continuar um minuto mais 
lutando sozinhas! Na greve dos mineiros de Hwange 
se define o destino da classe operária de Zimbabwe e 
de todo o Sul da África.

As mulheres trabalhadoras do mundo nesse 8 de 
março realizaram uma paralisação internacional 
contra todos os opressores e por todos nossos direitos 
mais sentidos demonstrando que se os imperialistas 
não tem fronteiras para nos atacar e nos oprimir, nós 
trabalhadores não temos fronteiras para combater 
eles. Aprofundemos essa luta!

No 8 de março de greve, piquetes e mobilização 
internacional vive e respira no comitê de mulheres de 
Hwange!

Façamos todos os dias um 8 de março contra as 
transnacionais imperialistas que saqueiam nossas 
nações e que nos condenam à miséria...

Viva a luta dos mineiros de Hwange e suas mulheres!
Todos somos as 34 viúvas dos mineiros de Marikana 

que seguem clamando por justiça!
Chamamos as organizações operárias, 

estudantis, feministas e de luta das mulheres 
trabalhadoras a tomarem em suas mãos a luta 
do heroico comitê de mulheres dos mineiros de 
Hwange e impulsionar em cada local de trabalho, 
escola e fábrica um fundo de luta internacional 
para sustentar e fortalecer a luta das companheiras 
e suas famílias.

Tomemos o exemplo dos mineiros de Huanuni que 
realizaram uma coleta percorrendo as minas para 
aportar ao fundo de greve dos mineiros de Hwange 
e das trabalhadoras da CSP-Conlutas do Brasil que 
no meio do Encontro do Movimento de Mulheres 
em Luta de mais de 1500 mulheres realizaram uma 
coleta para o comitê de mulheres de Hwange. Viva o 
internacionalismo militante! Nós mulheres, mais uma 
vez demonstramos que não temos fronteiras para 
lutar contra os opressores!

Os mineiros do Rio Turbio (Santa Cruz, Argentina, 
NdeT) seguem lutando junto com seu Comitê de 
mulheres, os mineiros de Huanuni estão velando seus 
companheiros massacrados pelas transnacionais e o 
governo Morales e sua sede de lucro, os mineiros do 
carvão da Ucrânia seguem em pé de guerra...

Por uma só luta internacional dos mineiros contra as 
transnacionais, seus governos e regimes serventes!

ZIMBABWE
Unidade e solidariedade internacional na luta 

dos operários do mundo!
A LUTA E A GREVE INTERNACIONAL DE MULHERES DO 8 DE MARÇO VIVE E 

CONTINUA NO COMITÊ DE MULHERES DOS MINEIROS DE HWANGE

Sigamos o exemplo internacionalista das companheiras da CSP-Conlutas do Brasil 
e dos mineiros de Huanini na Bolívia que realizaram coletas para sustentar 
os companheiros de Hwange e sua luta. Viva o internacionalismo militante!
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A companheira Gladys escreveu uma 
carta de solidariedade às companheiras 
do Comitê de Mulheres dos mineiros em 
luta de Hwange. A impulsionará entre 
os mineiros de Huanuni. Muitos deles já 
assinaram e deram sua adesão.

Viva a solidariedade e o internacionalismo 
proletário dos mineiros e das companheiras!

Brasil
As operárias e lutadoras da CSP-Conlutas 

aportam para o Fundo de Luta 
No II Encontro Nacional do Movimento de Mulheres em Luta 
(MML) que faz parte da CSP-Conlutas, realizado em 21 e 
22 de abril no sindicato dos Metroviários de São Paulo, foi 
realizada a moção de um Fundo de Luta Internacional como 
parte da solidariedade ativa com os mineiros e o Comitê 
das mulheres em greve de Hwange-Zimbabwe. Centenas 
de operárias e lutadoras que participaram do Encontro 
aportaram à luta de seus irmãos da África negra.

POR UM FUNDO DE LUTA INTERNACIONAL PARA 
SUSTENTAR A LUTA DOS MINEIROS E 

DO COMITÊ DE MULHERES DE HWANGE!

Bolívia
Solidariedade de Gladys Mitma, ex dirigente 

do Comitê de Donas de Casa de Huanuni, Bolívia
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Os mineiros de Hwange continuam em pé em sua 
luta heróica que já leva 3 meses pelo pagamento 
de salários devidos e aumento salarial. As mulheres 

dos mineiros criaram um comitê e continuam acampando 
e bloqueando a entrada das instalações da mina desde 
fevereiro.

Esta mina faz parte da transnacional imperialista Anglo-
American, a mesma que saqueia todo o sul da África Austral 
e massacrou os 34 mineiros de Marikana quando eles 
saíram para lutar pelos seus salários.

Os mineiros de Hwange não podem continuar em 
isolamento por mais um minuto! Suas demandas são as 
mesmas de todo o movimento trabalhista do Zimbábue: 
trabalho decente e salários para todos!

O destino da classe trabalhadora e dos oprimidos do 
Zimbábue é definido na luta dos mineiros de Hwange. Os 
mineiros de Hwange e suas bravas mulheres não podem 
ficar sozinhos! Se for esse o caso, os chefes imperialistas 
da Anglo-American e sua junta militar tentarão reprimi-los e 
esmagar sua luta, como fizeram ontem em Marikana. Nós 
não podemos permitir isso!

Cerquemos de solidariedade todos os mineiros de Hwange 
e seu comitê de mulheres! De todos os sindicatos e todas 
as organizações de trabalhadores e estudantis no 
Zimbábue, é preciso votar delegados com mandato das 
assembleias de base para ir a Hwange para colaborar 
com o fundo de greve e lutar juntos.

Todos a Hwange para criar um Comitê Nacional 
de Lutas para votar em um plano de luta unificado e 
conquistar a Greve Geral!

Para os comitês de autodefesa se defenderem contra a 
repressão do estado e da junta militar!

Para isso: todas as organizações que falam em nome 
da classe trabalhadora devem romper com os partidos 
burgueses que nos esfomeiam e nos despedem! 
Hoje, a burocracia dos sindicatos está dividindo e traindo 
a heróica luta dos trabalhadores. A liderança do ZCTU, 
outras correntes e alas da burocracia 
sindical e da ISO, o partido do SWP 
no Zimbábue, virou as costas para os 
mineiros de Hwange, recusando-se a 
enviar delegados para estabelecer um 
Comitê de Luta Nacional para avançar 
na Greve Geral. Essas direções, com 
um programa de “Assembléia do povo 
contra austeridade e neoliberalismo”, 
estão formando uma frente com os 
partidos patronais que se apresentam 
“democráticos” como o MDC para 
enganar os trabalhadores e submetê-
los à armadilha das próximas eleições. 
Chega de burocracia sindical 
colaboracionista! Contra a armadilha 
eleitoral! Greve Genral para derrotar 
as transnacionais imperialistas e seu 

lacaio do governo da junta militar!

Os mineiros de Hwange enfrentam transnacionais as que 
não reconhecem fronteiras quando se trata de saquear 
a riqueza natural de países coloniais e semicoloniais e 
superexplorar os trabalhadores que extraem os minerais 
usados   por todas as indústrias do mundo. Estas mineradoras 
imperialistas realizam enormes super lucros com o saque 
de lítio, carvão, cobre, estanho, etc. de toda a África do Sul, 
América Latina, etc. Este é um dos 3 cartéis que controlam 
toda a economia mundial da cidade de Londres e Wall Street. 
Eles fazem parte desse 1% dos parasitas imperialistas. É por 
isso que a luta dos mineiros de Hwange é a mesma luta dos 
mineiros de Marikana e de toda a África do Sul e também 
do proletariado mineiro do Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e 
todo o mundo. Devemos parar o ataque das transnacionais 
mineradoras que saqueiam todas as riquezas das nações 
subjugadas, submetem a classe trabalhadora à miséria e a 
matam como em Marikana!

Expropriação sem pagamento e sob controle operário de 
todas as minas! Fora as transnacionais! Fora do FMI! Fora 
do imperialismo!

A classe trabalhadora dos países centrais, nos Estados 
Unidos e na Inglaterra, deve se reunir com os trabalhadores 
do Zimbábue para enfrentar a Anglo-American, a dona da 
mineradora de Hwange, que saqueia toda a África Austral.

Fora Mnangagwa! Abaixo a junta militar assassina que 
governa as transnacionais imperialistas!

Basta de governos de representantes de milionários 
negros, sócios dos bancos e as transnacionais que 
governam em um mar de escravos negros!

Workers International League – Zimbabué 

TODOS DE PÉ JUNTO DA HEROICA LUTA DOS MINEIROS 
DE HWANGE E SEU COMITÊ DE MULHERES CONTRA AS 

TRANSNACIONAIS IMPERIALISTAS!
Se eles ganham, ganham todos os trabalhadores!

Mineiros de Hwange lutam junto com o comitê de mulheres

ZIMBABWE
TODOS DE PÉ JUNTO DA HEROICA LUTA DOS MINEIROS 
DE HWANGE E SEU COMITÊ DE MULHERES CONTRA AS 

TRANSNACIONAIS IMPERIALISTAS!
Se eles ganham, ganham todos os trabalhadores!


