
Aleppo não se rendeu, 
Aleppo foi entregue!

Com a derrota de Aleppo sai à luz a mentira e infâmia que na Síria havia uma guerra entre Estados 
Unidos e Rússia
Quando acabavam de massacrar ou expulsar o ultimo oprimido de Aleppo, Erdogan e Putin sob as 
ordens de Obama, anunciavam uma reunião no Cazaquistão para garantir o “cessar-fogo” e uma 
“transição democrática” na Síria

Depois do genocídio, todos querem agora impor a “paz dos cemitérios”
Abaixo o pacto dos Estados Unidos, Rússia e Turquia!

SÍRIA
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A CAPITAL DA RESISTÊNCIA
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A CAPITAL DA RESISTÊNCIA
√ As forças genocidas do cão Bashar e 

Putin massacraram sem piedade o povo 
de Aleppo 

√ Os generais do ESL e Al Nusra a en-
tregaram abertamente

√ Os Estados Unidos liberaram a zona 
e o espaço aéreo sírio para Assad e Putin 
demolirem as cidades sírias e Aleppo em 
particular com seus mísseis e bombas 

√ A esquerda reformista isolou as mas-
sas sírias da classe operária mundial; Seu 
grito foi “o inimigo é o ISIS”, enquanto 
Assad com suas forças mercenárias sob o 
comando de Putin e Obama, esmagavam 
a heroica revolução de operários e cam-
poneses de 2011/12 
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  A Conferência do Cazaquistão, como 
ontem as de Genebra e Viena, se escreve 
com mais sangue e martírio do povo sírio 

(página 14)

Putin massacrou os explorados sírios a conta do 
imperialismo e agora redobra seu feroz ataque 

contra a classe operária e os oprimidos da Rússia 
(página 22)
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As forças mercenárias basharistas 
e seus aliados Putin, Hezbollah, 
e os aiatolás demoliram a nossa 

Aleppo rebelde. Bombardearam todas as 
casas, hospitais, abastecimentos de água 
e eletricidade. Depois de meses cercando 
nos, lançando suas bombas de barril, de 
fragmentos, gás clorídrico e misseis, 
terminaram destruindo todos os edifícios 
e as casa onde vivíamos. Massacram 
mulheres, crianças e todo homem pelo 
caminho. Os Estados Unidos liberaram 
o espaço aéreo para que essas forças 
fascistas bombardeassem impunemente. 

Os EUA e a Rússia trocavam 
coordenadas e articulavam todos os seus 
ataques e incursões. Obama inclusive 
cumprimentou Putin quando este 
começou seus bombardeios a quase um 
ano e meio. Obama dizia apoiar o povo 
sírio, mas na realidade só apoiou Assad 
e Putin, para que levassem adiante seu 
genocídio, porque fazendo seu trabalho 
sujo. 

Em Aleppo nós oprimidos e rebeldes 
não nos rendemos. Não faltou combate 
nem armamento. Aleppo caiu porque 
foi entregue aos oficiais basharistas 
pelos homens de negócios da burguesia 
sunita, sob o comando do ESL e da Al 
Nusra, e as ordens da Turquia.

Com Aleppo cercada e Al Assad em 
suas portas, os oficiais do Exército 
Sírio Livre (ESL) chamaram se unir 
ao exército turco fora de Aleppo, ao 
Norte, em Al Bab pois estavam fazendo 
pantomima de “lutar contra o ISIS” em 
uma operação chamada “Escudo do 
Eufrates”. 

Apesar e contra a vontade de milhares 
e milhares de combatentes sírios que 
queriam derrotar Bashar e expulsá-lo de 
toda a cidade, para chegar a Damasco, 
os generais chamaram a retirada desta 
frente e a se colocar sob as ordens diretas 
de Erdogan, que nunca quis derrotar 
Bashar e muito menos ajudar o povo 
sírio. 

Estes generais e sua casta de oficiais 
muito bem paga e disciplinada por 
Istambul e Qatar, retiraram todas as armas 
e recursos de Aleppo. Nos entregaram 
de dentro da cidade. Eles disseram que 
quem não os seguissem, ficariam sem 
nada. Vimos muitos irmãos com os quais 
compartilhamos a frente de batalha, 
estourar de raiva. É que estes lutadores do 
ESL buscavam, como nós, triunfar nesta 
revolução contra Bashar, e davam sua vida 
por isso. Houveram combatentes do ESL, 

vítimas das mentiras e das chantagens 
que num primeiro momento foram com 
esses generais, mas que depois de alguns 
poucos dias se deram conta do engano e 
voltaram à Aleppo. 

Por isso a burguesia sunita deixou um 
punhado de seus generais para conter 
quem se negasse a abandonar a frente de 
batalha, ou então voltar à Aleppo. Esses 
generais foram os lobos vestidos de 

cordeiro. Estavam em uma negociação 
nos bastidores com os generais de Al 
Assad, enquanto Erdogan, Putin e os 
ianques organizavam a queda e a entrega 
final de Aleppo. Foram os representantes 
da burguesia sunita, que passaram para o 
lado revolução de 2011-2013 no “último 
momento”, para controlar as massas, 
os que agora entregam as chaves em 
mãos, os arsenais e as armas que o povo 
tinha conseguido rompendo o exército 
de Al Assad. Agora descaradamente os 
generais da burguesia sunita “mudam de 
lado”, ou melhor dito, voltam para onde 
sempre pertenceram: a casta de oficiais 
do exército sírio. Este foi o papel da 
Turquia, Qatar, também sob o comando 
dos Estados Unidos: fingir que apoiavam 
a revolução, submeter seus combatentes 
para depois entrega-la de dentro e assinar 
um pacto infame com Assad e suas 
tropas mercenárias. Os nossos piores 
prognósticos e alertas a todos os nossos 
companheiros combatentes explorados 
da Síria se cumpriram tragicamente. 

Por sua vez, enquanto Ahrar Al Sham 
também ia com a Turquia à sua operação 
“Escudo do Eufrates”, e se negava a ser 
parte da batalha para romper o cerco em 
Aleppo, quando as forças basharistas 
estavam em nossas portas, Jabhat Al 
Nursa (hoje chamada Jabhat Al fatah al 
Sham) não se foi do frente de Aleppo. 
Quando os generais do ESL deixavam 
a cidade, os denunciaram. Assim, 
ganharam uma enorme autoridade entre 
os combatentes de Aleppo. Muitos de 
nossos irmãos, honestos revolucionários, 
combateram sob suas bandeiras, porque 
as viram como da organização que estava 
na frente contra Bashar em Aleppo. 
Mas depois, vimos Abu Mohammad 
el Jolani (líder da Jabhat al Nusra) 
com seu conselho reunidos na “sala 
de operações”, anunciar o plano para 
a “liberação total de Aleppo”. Usaram 
sua autoridade para dizer que eles se 
encarregariam. Uns poucos dias mais 

CAIU ALEPPO,  
A CAPITAL DA RESISTÊNCIA

SÍRIA 11/01/2017

Os ônibus da “evaquação” de Aleppo

APRESENTAÇÃO

O boletim Luta Pela Base Nº 14, é dedicado espe-
cialmente à revolução síria, com declarações e de-
núncias dando conta da situação atual a nível local, 
regional e internacional. Também conta com matérias 
sobre o último momento do Brasil e da Venezuela.

Apresentamos para o leitor a última declaração 
feita pela Brigada León Sedov sobre a entrega da 
capital da resistência: Aleppo. Esta foi entregue por 
dentro pelos generais burgueses sunitas. Essa de-
claração determina um programa contra o Pacto de 
genocídio e entrega de EUA-Turquia-Rússia-Al As-
sad. (Pág. 2-7)

Também, sobre a queda de Aleppo, publicamos 
a denúncia da entrega dos generais burgueses do 
ESL, nas próprias palavras dos combatentes de base 
(Pág. 8-10). Perante essa denúncia fazemos uma 
polêmica com a LIT (Liga Internacional dos Traba-
lhadores, NdeR) que desde o começo da revolução 
apostou na direção burguesa sunita e na exigência 
de armamento pesado ao imperialismo, hoje fica cla-
ro que foram esses generais do ESL os que escon-
deram o armamento e armazenaram o alimento, para 
agora entregar a revolução por dentro (Pág. 11-12).

Publicamos também uma denúncia de Abu Mua-
dz, frente aos choques entre brigadas do ESL e da 
ex Jabhat Al Nusra em Idlib, como uma tentativa de 
impor uma dupla derrota com a entrega de Aleppo e 
o confronto fratricida entre as forças que enfrentam 
Bashar.

Também nesta edição publicamos as declarações, 
perante a Conferência de Astana (Cazaquistão), de-
nunciando que ela, como a de Genebra, busca impor 
mais sangue e martírio ao povo sírio. Estas são três 
notas escritas por Carlos Munzer e Abu Muadz,  que 
serão parte do próximo número do jornal em árabe “A 
Verdade dos Oprimidos” (Pág. 14-18).

Reproduzimos também duas correspondências 
que dão conta do plano internacional contrarrevo-
lucionário contra a revolução Síria e do Magreb e 
Oriente Médio. Estas dão conta do ataque aos refu-
giados em Atenas (Grécia) e a ofensiva contrarrevo-
lucionária de bombardeios e fome contra a revolução 
iemenita (Pág. 19-21).

Como parte desta discussão de revolução e con-
trarrevolução na Síria e o escarmento contra os ope-
rários do mundo, publicamos também uma declara-
ção dando conta da candente questão russa. Depois 
dos ferozes bombardeios do sicário Putin sobre as 
massas da Síria este agora aprofundará o ataque 
contra os oprimidos da Rússia, questão que coloca 
na ordem do dia que as massas sovitéticas e revolu-
cionárias retomem o caminho da revolução de 1917 
(Pág. 22-25).

Dando conta da situação da América Latina publi-
camos nesse boletim, uma declaração sobre Vene-
zuela colocando a luta para que “Volte o Caracazo” 
para acabar com a situação de miséria inaudita das 
massas venezuelanas e acabar com a repressão 
contra os trabalhadores, expulsando Maduro, a MUD 
e o FMI (Pág. 26-27).

Finalmente publicamos uma declaração do Brasil 
com um programa determinado a barrar a guerra 
declarada pelos exploradores: o imperialismo, a pa-
tronal escravista e o governo Temer, assentado no 
Pacto social com a burocracia pelega e sustentado 
pelo PT na “oposição”; que impõem uma situação in-
suportável aos trabalhadores (da Contracapa). 

Junto com essa declaração publicamos uma polê-
mica contra as correntes de esquerda perante a “gre-
ve” policial, determinando uma política do trotskismo 
e do marxismo revolucionário perante o Estado e 
contra a falsificação que define a polícia como “traba-
lhador do estado” (Pág. 28-29).

Equipe Editorial Boletim Luta Pela Base
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tarde declararam que “não se podia romper 
o seu cerco”, enquanto os melhores dos 
nossos combatentes continuavam indo ao 
front, combater contra a “liberação total de 
Aleppo”, deixados sozinhos, desprovidos 
de armamento, desta vez pelos generais da 
Al Nusra, à mercê das forças basharistas 
e russas. Muitos de nossos melhores 
combatentes caíram nestes enfrentamentos. 
Os generais da Al Nusra se retiraram para 
Idlib. Disseram que se fizessem isso, os 
aviões basharistas e russos parariam de 
bombardear. Mas eles só queriam levar 
suas armas, enquanto os mercenários 
de Bashar, Putin, Khamenei e Nasrallah 
avançavam cada vez mais.

Quando essas forças mercenárias 
conseguiram penetrar na zona cercada, 
o sentimento de todos que enfrentavam 
Bashar, sejam do ESL, al Nusra, ou 
milicianos independentes, ou gente 
sublevada, era sair de baixo dos escombros 
para combater e marchar todos juntos, 
inclusive de todas as zonas rebeldes para 
impedir a queda de Aleppo. Por isso os 
generais do ESL e Al Nusra proclamaram 
para todos, inclusive com documentos 
assinados falsificados, que formariam um 
exército de Aleppo unificado “para nos 
defender”. No entanto isso acabou como 
uma grande mentira, pois foi somente 
para acabar de entregar a cidade e para 
que eles passassem de lado, para onde eles 
verdadeiramente pertenciam. A unificação 
do “exército único de Aleppo”, proclamada 
pelos generais da burguesia sunita foi a 
unificação dos oficiais do ESL – sob as 
ordens da Turquia – com os de Al Assad. 
Nós não fomos os únicos que denunciamos 
isso. Isso se discute e se escuta nas barracas 
congeladas pelo inverno nos campos de 
refugiados. Inclusive o teve que reconhecer 
Abu Abdo o nomeado líder do exército 
de Aleppo, durante os últimos 14 dias de 
resistência nos bairros da Aleppo rebelde.

 Falou de uma “conspiração internacional” 
que havia feito cair Aleppo. O que foi 
está “conspiração internacional”? Que a 
Turquia e o Catar tirassem todos os seus 
homens de Aleppo e os levassem para 
longe, permitindo sua queda. Isso não é 
nada novo. Há semanas que os habitantes 
de Aleppo e seus porta-vozes, e nós 
podíamos comprovar, “não acreditem em 
nada do ESL, tudo o que eles falam de sua 
luta é uma mentira”.

É preciso dizer a verdade: Aleppo foi 
massacrada por Al Assad junto de Putin, 
e entregue de dentro pela Turquia, os 
generais corruptos do ESL e Al Nusra

Muito sangue dos heroicos combatentes 
regou a Síria revolucionária. Não se 
pode ocultar e silenciar que os homens de 
negócios da burguesia sunita, assistidos 
pelos seus clérigos, homens milionários 

vestidos de “opositores”, temiam 
muito mais as massas de operários e 
camponeses armados, que os generais 
de Bashar, com os quais tinham e têm, 
mesmo na Guerra Civil, enormes 
negócios. Um exemplo disso é que eles 
administram a água de Damasco desde 
Ghouta. Em sua exportação de petróleo e 
mercadorias nas zonas rebeldes à Turquia, 
passam os dólares nas casas de câmbio onde 
o Banco Central de Damasco, Assad, envia 
as liras para fazer transações no mercado 
interno sírio. Os generais milionários 
vestidos de “opositores” têm mais em 
comum com Bashar pelos negócios que 
tem junto, do que com as massas sírias e 
a luta pela liberdade. Eles não têm pátria 
nem bandeira, só negócios a defender. 

A todos os opressores, do bando que seja, 
o que os une é o medo de ver operários e 
camponeses famintos armados e muitas 
vezes, ocupando com nossas famílias 
as casas que a oligarquia e os homens 
de negócios deixavam quando fugiam 
da revolução. Nenhum deles vivia em 
nossos bairros que foram demolidos pelas 
bombas de Assad e nenhum deles está 
vivendo hoje em campos de refugiados em 
tendas cobertas pela neve do frio inverno. 
Em nossos bairros dividíamos o pouco 
alimento que chegávamos a conseguir. Eles 
temem porque sabem que si temos o fuzil 
conquistamos o pão. Por isso cooptaram e 
dissolveram os Comitês de Coordenação, 
os organismos de duplo poder do povo 
e dos soldados rasos e impuseram, com 
armas e dinheiro, o controle de seus 
partido-exércitos. Há anos eles conspiram 
nas Conferências de Genebra buscando 
o desenlace de uma Síria massacrada, de 
uma revolução ensanguentada e um pacto 
em que as potências imperialistas e eles, 
como sócios locais, dividam o despojo 
duma Síria colonizada. Este é o pacto 
de Genebra de Putin, Obama, Assad, da 
Turquia e seus sócios da Arábia Saudita. 
Um pacto para esmagar a revolução 
dos oprimidos de fora e com os generais 
burgueses “opositores” entrega-la por 
dentro. Fizeram isso com Aleppo, como 
antes fizeram com Daraya, Homs, Dera e a 
maioria das cidades rebeldes da Síria, que 
havíamos conquistado nos primeiros anos 
da revolução.

Agora os generais de Assad, ESL e Al 
Nusra discutem um “cessar-fogo” seguido 
de diálogos na Conferência no Cazaquistão 
sob a direção russa e turca. A revolução 
recebeu um golpe mortal com a queda de 
Aleppo, o último dos bastiões rebeldes. 
Agora, discutem “sua paz”. Na Conferência 
do Cazaquistão entre EUA, seus sicários da 
Rússia branca, Turquia e demais potências 
imperialistas, repartirão os negócios de um 
Síria ensanguentada. Começou a transição 
e estão discutindo com o que e como fica 
cada um. A Síria será dividida e tentarão 

nos massacrar e escravizar em campos de 
concentração. Esta é a sua paz... A paz dos 
cemitérios. 

Os opressores, as camarilhas burguesas 
das petroleiras, de Erdogan e dos sem 
vergonhas de Moscou já cobiçam a 
construção do oleoduto Turkish Stream 
que irá da Síbéria recolhendo o petróleo 
da Síria, Iraque e Irã, chegando na Turquia 
para daí seguir ao Mediterrâneo e à Europa. 
Enquanto isso, nós somos confinados aos 
milhões em campos de concentração... 
escravos... sob a neve e o frio do inverno, 
ou castigados pelo intenso calor do verão.

Nós que combatemos e damos nossas 
vidas nessa heroica revolução não 
aceitamos as reuniões e pactos feitos nas 
costas do povo, nem muito menos a paz 
dos cemitérios de Obama-Putin-Erdogan! 

A revolução foi feita pelos pobres e 
oprimidos, e os opressores a entregaram e 
esmagaram! 

Aqui a revolução não terminou... é o 
começo da resistência de operários e 
camponeses. As armas não se entregam! 

A luta é pelo pão e a solução é 
expropriar banqueiros e senhores da 
guerra, políticos, comerciantes e todo 
aquele que nesses 5 anos de miséria se 
enriqueceram às custas de nosso suor e 
sangue. Aí está o dinheiro e os fundos para 
financiar a revolução, às massas exploradas 
e os combatentes! De outra forma, Erdogan 
e as burguesias do Catar e da Arábia Saudita 
chantageiam com sua “ajuda” para impor 
sua política de entrega da revolução e de 
divisão dos negócios com as quadrilhas de 
Al Assad e de Putin.

A única autoridade que reconhecemos 
é a dos comitês de coordenação e a 
auto-organização da imensa maioria 
da população e do povo oprimido, que 
não está disposto a permitir semelhante 
traição a sua revolução. Aquele que 
queira colaborar e ser solidário com a 
revolução síria, que aporte e que o faça 
para os comitês de coordenação pelas 
cidades, aldeias e províncias rebeldes. 
Eles devem ser os que coordenem e 
centralizem as brigadas dos combatentes 
contra Al Assad. Esta é a 

Putin e Erdogan

Continua...

Magreb e Oriente Médio
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única garantia para que não se dividam 
mais as forças dos rebeldes e para que 
ninguém tente usar um combatente como 
entregador de nossa revolução e de seu 
próprio povo.

O primeiro passo deve ser: Todo general 
que vá a Conferência do Cazaquistão é 
um general que é expulso da resistência! 
Eles vêm para impor sua paz dos cemitérios. 
Eles não nos representam! 

Tribunais de operários, milicianos e 
camponeses pobres para julgar e castigar 
todos os generais burgueses que entregaram 
Aleppo!

Os clérigos sunitas sustentadores desta 
pérfida burguesia, se aproveitam de 
nossas boas intenções, crenças e costumes 
culturais para justificar a rendição. Na Síria 
há uma revolução, e somos os pobres e 
despossuídos, que não temos nem para 
comprar pão os que a fizeram, somos os 
que não nos rendemos e continuamos 
resistindo; contra os que enchem seus 
bolsos com dólares e roubam nossas casas 
e pertences como espólio de guerra. 

Fora os traidores e entregadores da 
resistência! 

A revolução síria não foi derrotada. 
Enquanto um de nós viva, a revolução 
jamais morrerá.

Da Brigada León Sedov 
declaramos:

1 Aleppo foi entregada pela burguesia 
sunita em todas suas variantes, 
laicas ou religiosas, em um pacto 

infame com Al Assad, Rússia e Turquia. 
Eles esconderam centenas de tanques e 
milhares de misseis e peças de artilharia, 
entregues agora ao exército mercenário 
de Al Assad. Como o povo de Aleppo 
denunciou, venderam os misseis terra-ar 
rastreadores de calor, que necessitávamos 
para derrubar os aviões, guardaram seus 
dólares no bolso e foram embora, nos 
deixando à mercê dos bombardeios aéreos. 
E faziam isto enquanto se retiravam para 
Idlib ou para Al Bab, sob o comando turco.

2 Os generais de Al Assad, ESL, Al 
Nusra se conhecem. São todos homens 
de negócios e têm muito em comum. 

Dos postos de controle se dedicaram a 
comercializar e a fazer negócios, enquanto 
nós lutávamos e morríamos combatendo pelo 
pão e pela liberdade. Por isso a revolução 
só podia triunfar se fosse encabeçada por 
nós, operários, os camponeses e os soldados 
rasos que verdadeiramente combatiam 
para derrotar Bashar e não procuravam, 
nem procuram negociar com ele. Nós 
lutamos incansavelmente pelos comitês 
de coordenação que funcionavam com 
democracia direta, e por isso estes partidos 
exércitos de generais burgueses vieram os 
desfazer.

3 Nossos irmãos do povo oprimido 
curdo foram entregues pelas YPG-
PKK, monitoradas pelos ianques, 

em um pacto com Al Assad, contra da 
revolução... e assim foram usados para 
romper a frente militar contra Bashar. 
Agora são descartados nos acordos entre 
Turquia-Rússia e Al Assad, que impede 
que eles participem das conferências 
no Cazaquistão. Erdogan tomou Al Bab 
e cercou os cantões curdos do norte, 
enquanto aprofundou o ataque ao povo 
curdo na Turquia, e também têm os aiatolás 
iranianos com uma baioneta em seus 
pescoços para controlá-los. 

As YPG-PKK já faz tempo abandonaram 
a luta pela autodeterminação nacional do 
povo curdo. De joelhos agora, o único 
que negociam é uma “autonomia” na Síria 
com os quartéis de Al Assad e dos ianques 
controlando eles. 

4 Enquanto isso, a esquerda reformista 
entregava a revolução síria a 
seus carrascos. Uns apoiavam os 

criminosos de guerra Bashar e Putin 
abertamente, outros indiretamente 
apoiando às YPG-PKK, e uns poucos 
apoiaram a burguesia sunita e esses 
generais traidores do ESL. 

Mas todos eles se uniram em uníssono ao 
grito de “O inimigo é o ISIS”... “O inimigo 
é o ISIS”, repetiram e repetiam em todo o 
mundo e dessa maneira deixaram as mãos 
de Al Assad, Rússia e Estados Unidos 
livres para massacrarem e esmagarem 
nossa revolução. 

Reverberaram a propaganda islamofóbica 
imperialista para ocultar o massacre de 
Bashar, a luta pela revolução e desta forma 
nos isolaram da classe operária mundial 
enquanto o imperialismo enviava todos os 
agentes contrarrevolucionários. Passavam 
a nós todos com que combatíamos por 
nossa sobrevivência como “terroristas e 
jihadistas religiosos”. 

A derrota que sofremos não foi pela 
força de Assad e de seus mercenários que 
não resistiram a nenhuma única ofensiva 
revolucionária das massas. A resistência 
foi provisoriamente derrotada porque 
foi isolada da solidariedade e do apoio 
dos explorados e oprimidos do mundo 
por uma esquerda traidora servente de 
Wall Street, dos carniceiros imperialistas 
da V República francesa, dos Bourbons 
da Espanha que lhe davam provisões e 
combustíveis à marinha e aviação russa, 
etc. A esquerda lixo no governo da Grécia 
colocou milhares de nossos irmãos em 
campos de concentração, enquanto todos 
deixaram para morrer como cães nossos 
filhos e nossas mulheres no Mediterrâneo.

O Podemos no Estado Espanhol não moveu 
um dedo e nem denunciou o abastecimento 
da marinha russa na costa da Espanha, que 
veios depois sobre nossas com misseis 

e bombardeios. Foram estes cínicos que 
denunciaram uma “terceira guerra mundial” 
entre os EUA e a Rússia na Síria, enquanto das 
bases militares da OTAN no Mediterrâneo se 
abastecia as forças contrarrevolucionárias 
mercenárias de Putin. 

Outros, como os Castro ou ontem os 
Chávez, visitaram o Irã e enviaram oficiais 
e coronéis para colaborar com as tropas 
mercenárias de Assad... e tudo em nome da 
esquerda e da classe operária. 

Depois falam do “atraso político e 
religioso” de nossos companheiros. Os 
verdadeiros responsáveis desse “atraso” 
são estes traidores corruptos pagos pelo 
capital para garantir seus negócios em todo 
o mundo.

5 O triunfo era necessário e mais do 
que possível. O demonstramos uma 
infinidade de vezes e também se 

demonstrou que teríamos triunfado se não 
fosse pelas direções traidoras. 

Em 2011/12 com mobilizações massivas 
em todas as cidades quebramos o 
exército basharistas. Tomamos o controle 
de 80% de toda Síria e o cão Bashar ficou 
reduzido a algumas poucas quadras em 
Damasco. Chegamos inclusive às portas 
do palácio presidencial. Mas o ESL voltou 
todas suas forças para frear nossa ofensiva, 
controla-la e nos fazer retroceder com a 
desculpa de uma “manobra tática”.

Em 2013 liberamos uma província 
inteira como Raqqa em dois dias. Um 
pouco mais tarde esse ano começou uma 
insurreição em Damasco. O imperialismo 
mandou seus serventes da burguesia xiita 
do Irã e do Líbano como reforços para que 
Bashar não caísse, enquanto o ESL isolava 
e entregava os combates que ocorriam em 
Damasco e em Qsair. Depois, veio a Al 
Nusra para fortalecer o controle da burguesia 
sunita nas zonas liberadas e o ISIS como 
quinta coluna para esmagar a revolução por 
dentro em Raqqa e Deir ez Zor.

Em 2015 nossos irmãos refugiados 
chegaram na Europa e romperam 
esse cerco de silencio e calunias que a 
esquerda reformista tinha imposto. Isso 
fortaleceu nossa luta na Síria, e pudemos 
avançar na toma na cidade de Idlib – 
que se encontrava em sua totalidade sobre 
o controle de Bashar –, zonas de Aleppo, 
Lataquia e o ESL já não podia conter mais 
as massas do acampamento de refugiados 
palestinos de Yarmouk que está em 
Damasco, combatendo a apenas algumas 
quadras do palácio presidencial.

Por isso Obama mandou o exército 
genocida contrarrevolucionário de Putin 
massacrar sem piedade, enquanto na 
Europa, a partir do autoatentado realizado 
na França em 13 de novembro em Paris, 
a esquerda, repetindo como papagaios a 
propaganda imperialista, propagaram por 
todo o mundo a islamofobia para nos isolar 
e nos abandonar neste massacre.

Magreb e Oriente Médio
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Já nos primeiros meses de 2016 a Rússia 

e os EUA fizeram uma falso “cessar-fogo” 
para bombardear livremente Aleppo e todas 
as zonas rebeldes. Este massacre foi tão 
brutal que até bombardearam o campo de 
refugiados de Sarmada, desatando a fúria 
de todos nós, pois não podíamos sequer ser 
refugiados em nossa própria terra. 

Nossa resposta veio no começo de 
maio de 2016 com uma insurreição em 
Khantoman (localizado nos subúrbios sul 
de Aleppo), pois víamos que dessa maneira 
se rompia o cerco recentemente imposto 
à cidade. Ai ver tamanha insurreição, a 
Al Nusra se montou no processo e tentou 
contê-lo. A partir daí se dedicaram a nos 
dividir em múltiplas batalhas pequenas em 
povoados distantes e isolados. 

Mas a raiva foi ainda mais forte. 
Começava a se romper o seu controle. 
Organizamos mobilizações rumo aos 
quarteis do ESL para recuperar as armas 
que escondiam de nós. Começamos a 
expropriar fábricas, como a fábrica têxtil 
Aqab em Urem al Kubra, onde os operários 
se auto-organizaram, expulsaram aos chutes 
o gerente e a colocaram para produzir sob 
seu controle. O ESL se colocou ao serviço 
do burguês dono da fábrica e condenou 
a expropriação, passando inclusive as 
coordenadas da fábrica para a aviação 
russa bombardeá-la.

Em julho desse mesmo ano, 
motorizados pelas enormes penúrias, 
fome e para acabar com o massacre, 
nos insurrecionamos em toda a cidade 
de Aleppo, tanto nos bairros rebeldes 
como nos que estavam sob ocupação 
basharistas. Acabamos tomando o centro 
da cidade, forçando o retrocesso das 
forças mercenárias basharistas, tomando 
seus quarteis, edifícios de embaixadas e 
até ameaçando expropriar os bancos mais 
importantes. Novamente a direção do ESL, 
em vez de por todo seu armamento para 
sustentar esta vitória, e assim no concentrar 
e avançar, virou todas suas forças para 
frear esta ação dizendo que “não havia 
condições para manter as posições” e que 
era preciso retroceder. 

Mas isso não deteve nossa fúria e 
nossa ânsia de liberar Aleppo para 
recuperar nossos lares, expulsar as tropas 
mercenárias de Bashar e continuar nossa 
marcha a Damasco, para depois derrotar o 
cão e seguir com nossos irmãos palestinos 
até Jerusalém. 

É por isso que, como parte deste ofensiva 
em julho, no final desse mesmo mês 
reagrupamos nossas forças em Khantoman. 
Dalí lançamos uma nova contraofensiva 
em que acabamos tomando a base 
da artilharia de Ramusa e rompendo 
finalmente o cerco à Aleppo nos 
primeiros dias de agosto de 2016.

Inclusive chegamos onde nenhuma 

direção burguesa queria que 
chegássemos, nas portas de um dos 
bairros mais ricos de Aleppo chamado 
Hamdaniya, onde todos os membros da 
alta burguesia síria, tanto “basharista” 
como “opositora”, têm residência. 
No entanto, ao ver que os oprimidos 
começávamos a irromper nos luxuosos 
edifícios dos exploradores, a Turquia e 
o alto comando do ESL começaram a 
ameaçar todos os que estavam ali para 
não avançarem. Os ignoramos e 1.000 de 
nós, provenientes das brigadas do ESL, Al 
Nusra e outras independentes, entramos no 
bairro. Começamos a entrar nos dividindo 
em dois grupos de 500. Contra nós, o 
imperialismo ianque mandou seus drones 
e atacaram o grupo que mais adiante. De 
nada serviu se proteger nos edifícios, pois 
usavam armamento de ultima tecnologia. 
Este ataque deixou fora de combate quase 
450, e nos vimos obrigados a retroceder. 
Novamente ficava claro que todas as 
classes possuidoras da Síria, ainda em 
meio a guerra civil, ainda disputando os 
negócios na Síria libanizada, tinham algo 
claro: todos trabalhavam para desarmar 
as massas e para impedir que derrotassem 
Assad em Damasco, colocando em questão 
a propriedade privada dos opressores. 
Alguns, como o cão Bashar, fizeram 
com uma política de aniquilamento da 
revolução, e outros a desorganizaram por 
dentro.

Centenas de ofensivas revolucionárias 
como esta foram protagonizadas por dezenas 
de milhares de combatentes da revolução 
síria como foi a resistência durante 4 anos 
na heroica Daraya, o combate decisivo do 
povo de Qsair que resistiu sozinho durante 
3 meses quando os generais do ESL já 
haviam ido, ao indomável Homs, chamada 
pelos generais fascistas de Al Assad como 
“hidra de 7 cabeças”, porque era retomada 
pelas massas em várias oportunidades, e 
um longo etecetera. 

Mil e uma vezes essas tentativas foram 
desorganizadas por dentro. Enquanto 
isso não bastava, mandaram as forças 
contrarrevolucionarias do ISIS para, 
com os sabres nas mãos, se impor nas 
províncias revolucionárias de Raqqa e Deir 
ez Zor, não sem antes tentar esmagar as 
insurreuições revolucionárias das massas 
de Fallujah e Mosul contra o governo 
do protetorado ianque no Iraque. O ISIS 
acabou sendo parte do cerco da Aleppo 
rebelde, como também foram as YPG no 
bairro Sheikh Maqsood. Estas abriram um 
corredor para impor a rendição das massas, 
junto dos generais de Al Assad. 

Todos, todos eles cercaram a Aleppo 
rebelde e provocaram esta enorme 
derrota da revolução síria. Se trata de 
dizer a verdade, por mais cruel que esta 
seja, porque nela está a possibilidade de 

reagrupar nossas forças.
Estava claro que estavam todos unidos 

para impedir nosso triunfo.

6 Os generais burgueses, cooptando 
as assembleias dos comitês de 
coordenação e montando em seu 

lugar salas de operações militares, foram 
os entregadores dos combates, enquanto os 
clérigos manipulavam as crenças do povo 
para justificar estas entregas. Eles só fizeram 
seus negócios, enquanto combatentes 
valorosos, inclusive sob as bandeiras do 
ESL ou Jabhat al Nusra deram suas vidas 
para derrotar Assad. Encher os seus bolsos 
foi a única coisa que lhes interessou, 
compartilharam negócios durante a guerra. 
Encheram os bolsos de dólares. Agora se 
apressam para acabar com nossa revolução, 
a que nunca desejaram. 

Com uma direção burguesa da guerra 
civil não se pode triunfar. Pois esta é uma 
revolução. E só se triunfava expropriando 
os capitalistas, conquistando a moradia 
para todos os refugiados, a terra para os 
camponeses pobres e o pão e a liberdade 
para todos os explorados, unindo-se com 
nossos irmãos de classe dos outros países e 
nacionalidades oprimidas como os curdos.

7. A revolução síria foi um elo de uma 
cadeia de revoluções no Magreb e 
Oriente Médio. Ali concentraram 

todas as forças contrarrevolucionárias 
para cortar essa cadeia. O genocídio, a 
destruição de cidades e tantos refugiados 
não são só para esmagar a revolução síria, 
mas em toda região e dar uma lição em toda 
classe operária mundial, para que vejam o 
que lhes acontecerá se “ousam” se levantar 
por pão contra os Estados burgueses, e 
questionar os interesses do imperialismo.

8 Com o pacto russo-turco o 
imperialismo reestabeleceu 
um dispositivo de controle 

contrarrevolucionário forte numa das 
regiões mais quentes e instáveis do 
planeta depois das revoluções iniciadas em 
2011. O sionismo tinha ficado sem poder 
de fogo, pois se atacasse, as massas se 
uniriam contra ele. O imperialismo ianque 
teve que ir embora do Iraque 

Aleppo bombardeada e destruida por Al Assad e Putin

Continua...

Magreb e Oriente Médio
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pela heroica resistência e o combate de 
nossos irmãos de classe dentro dos EUA, 
que impediram a burguesia imperialista ir 
a outras guerras. As cabeças de Mubarak, 
Ben Alí e de Gaddafi “rolaram” pelo 
deserto. Este pacto russo-turco é o novo 
gendarme das republicas muçulmanas da 
Eurásia e do Oriente Médio.

9 Anunciaram um “cessar-fogo”, que 
foi uma nova mentira, uma cobertura 
para Bashar continuar massacrando. 

Pois, para a transição que estão chamando, 
têm que desarmar antes as massas. Têm 
que impor de qualquer forma um regime 
de domínio estável para os seus negócios. 
É por isso que continuam massacrando nos 
redutos rebeldes que ficam nos arredores de 
Damasco como Ghouta e Wadi Barada, o 
primeiro é um importante parque industrial 
e o segundo é o aquífero que abastece de 
água potável toda a cidade de Damasco e 
arredores. 

Com os bombardeios de Bashar e o 
Hezbollah interromperam o fluxo de água 
do aquífero e deixou sem água toda a cidade 
de Damasco. Ou seja, durante todos esses 
anos de guerra civil, nas quais Wadi Barada 
esteve sob controle dos comandantes 
burgueses do ESL, estes abasteceram 
de água Assad. Damasco e suas bases 
militares onde estão suas tropas assassinas 
e aeroportos de ondem saiam os aviões que 
nos bombardeavam diariamente sempre 
tiveram água. Os generais do ESL jamais 
cortaram o fornecimento ao governo e as 
forças mercenárias estrangeiras que nos 
massacram. Com isso inclusive se poderia 
ter chamado a insurreição em Damasco, 
cortando a água nos bairros burgueses e 
liberando-a a todo bairro que lute contra 
Bashar. Mas é claro que nenhum general 
burguês adotaria esse programa.

Não somos parte das marchas 
que têm se realizado todas as 
sextas-feiras nas áreas que não 

estão sob controle basharistas, dirigidas 
pelos generais do ESL sob a consigna 
“unamos uma força única” quando essa 
“força única” fez um acordo de paz dos 
cemitérios e se apresenta para as reuniões 
no Cazaquistão. Para integrar e legitimar 
a transição que buscam fazer nas reuniões 
do Cazaquistão, e o regime que imponham 
dessas reuniões, sobre o genocídio. Nós 
estamos com a resistência para derrotar o 
cão Bashar e todos os que alinhem com 
esse genocida, e para conquistar todas 
as demandas da revolução pelo pão e 
liberdade.

Mais uma vez  fica claro 
que sem revolução operária 
e camponesa vitoriosa não 

há pão, nem terra, nem liberdade, nem 
independência nacional. E essa é a grande 

lição das revoluções que da Tunísia ao 
Cairo, do Iêmen à Síria e da Líbia ao 
Marrocos percorreram a região.

Tamanha traição, genocídio e saque não 
ficará impune. Os assassinos, entregadores 
e traidores da revolução não terão paz, 
até que o povo sírio conquiste o pão, a 
justiça e a liberdade. Nos campos de 
refugiados, de qualquer lugar onde 
more um miliciano e um sírio seja 
explorado, haverá resistência! Abaixo o 
pacto da rendição de Putin, Erdogan e 
dos ianques! É preciso esmagar as forças 
fascistas de Assad! Fora todas as tropas 
estrangeiras da Síria, em primeiro lugar 
das russas, iraquianas, libanesas e todas 
que sustentam Assad! Fora a Turquia e 
os ianques da Síria! Eles estão aí para que 
o povo não derrote o cão Bashar.

A revolução não se delega! Os generais 
burgueses do ESL não representam seus 
heroicos combatentes. Que as armas 
voltem ao povo! Voltemos a colocar 
de pé os comitês de coordenação com 
democracia direta! A luta é por uma 
Síria livre, de operários e camponeses! 
Só com ela e nesta luta, o povo curdo 
poderá conquistar, inclusive, o direito a 
sua autodeterminação nacional, jogando 
abaixo o pacto entreguista que o PKK 
fez com Bashar.

Chamamos todos os que não se 
renderam, os que querem recuperar 
suas casas, os que seguem de pé para 
vingar a perda de seus entes queridos, 
os que continuam lutando pelo pão e 
a liberdade, todos nossos irmãos com 
que compartilhamos a frente e nosso 
combate cotidiano pelo triunfo da 
revolução síria. Chamamos os oprimidos 
curdos que querem verdadeiramente 
lutar pelo direito a autodeterminação de 
todo o povo curdo na Síria massacrada, 
sob a bota de Erdogan na Turquia ou 
submetido sob as baionetas da teocracia 
iraniana. Nós que sofremos o duro 
inverno nos campos de refugiados, os 
que lutamos pelo pão e a liberdade, os 

chamamos a reagrupar nossas forças 
contra todos os que querem entregar o 
sangue de nossos mártires numa mesa de 
negociação no Cazaquistão, para encher 
seus bolsos com dólares enquanto nós 
não temos nem o que comer.

Dos Comitês de Coordenação 
revolucionários sírios e da Brigada 
Leon Sedov chamamos a posta em pé do 
poder dos oprimidos, dos de baixo, dos 
verdadeiros protagonistas desta grande 
revolução, hoje ensanguentada

Fora Al Assad! Abaixo o pacto 
contrarrevolucionário da Turquia, 
Rússia, dos EUA e da Conferência 

do Cazaquistão!
Por uma Síria revolucionária de 

operários e camponeses!
Por uma Assembleia Nacional 

Revolucionária, Livre e Soberana 
que coordene e centralize a 

resistência do povo sírio para 
que nossa nação não seja 

submetida às forças fascistas 
contrarrevolucionárias de Bashar e 
o pacto de colonização da Turquia-

Rússia-Estados Unidos!

De cada campo de refugiados, de cada 
barricada, de cada frente de batalha, de 
cada bairro rebelde, de cada fábrica, 
escola e povoado que se insurrecionou 
pela revolução devemos eleger delegados 
(um a cada dez mil habitantes) para 
conformar uma Assembleia Nacional 
Síria que será mais democrática e 
representativa que essa reunião de 
burgueses parasitas no Cazaquistão.

As primeiras tarefas serão as de: 

• Impor a derrota de Al Assad em 
Damasco e o julgamento e castigo 
de todos os seus generais por 
criminosos de guerra em tribunais 
operários e populares.

• O resultado dessa derrota seria a 
retirada das tropas invasoras da 
Síria, começando pelas mercenárias 
e de ocupação de Assad. Desconhecer 
todo acordo ou a tutelagem de nossa 
nação pelas potencias imperialistas 
do mundo; de todo pacto que como 
no de Genebra ou Cazaquistão já 
começaram a dividir os negócios de 
nossa nação martirizada. 

• Lutemos por uma Assembleia 
Nacional Revolucionaria que 
expresse a auto-organização e a 
democracia dos de baixo, ou seja, 
da ampla maioria de nosso povo 
para recuperar todas as forças e 
capacidade produtiva da Síria, 
seus bancos, o petróleo, sua energia, 
para ganhar a guerra e PARA 
RECUPERAR SUA MORADIA 
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2016. Mobilização aos quarteis dos generais 

burgueses do ESL em busca das armas
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COM DIGNIDADE E QUE NOSSO 
POVO FAMINTO COMA. 

• Uma Assembleia Nacional 
Revolucionaria que organize 
todas as forças rebeldes da Síria 
numa ofensiva comum sob o 
comando das organizações de 
delegados e representantes diretos 
dos explorados da Síria... a única que 
poderá coordenar e centralizar todas 
as forças militares dos explorados 
sírios para acabar de cortar a cabeça 
da serpente que está em Damasco.

Chamamos a unificação de nossas 
forças em todo o mundo... todas as 
organizações operárias e combativas 
que se ponham de pé por nossa 
revolução. É que todas as forças 
contrarrevolucionárias que triunfem aqui 
ficarão um milhão de vezes mais fortes 
para esmagar qualquer luta que se subleve 
contra elas.

CONTRA A CONFERÊNCIA 
DO CAZAQUISTÃO DE 

PUTIN, ERDOGAN E OBAMA-
TRUMP, CHAMAMOS UMA 
CONTRA-CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL EM APOIO A 
REVOLUÇÃO SÍRIA

Milhares e milhares de combatentes 
da revolução se negam e não aceitam 
se render nem reconhecer, os que vão 
entregar o sangue de nossos mártires 
no Cazaquistão. Centenas de milhares 
de nossos irmãos estão sendo confinado 
em campos de concentração na Europa, 
onde os tratam igual Assad trata nossos 
refugiados dentro das fronteiras da Síria. 
Eles se organizaram também e recém a 
solidariedade de centenas de organizações 
de luta dos trabalhadores europeus. 

Já vimos várias organizações operárias 
do mundo começar a se colocar de pé 
em apoio a nossa revolução... como o 
Sindicato Fabris de La Paz, Bolívia, a 
EMT de transporte em Madri, Espanha, 
ou a CNTE do México.

Chamamos estas e outra organizações 
operárias e combativas a fazer parte 
desta contraofensiva, porque na Síria 
estamos lutando uma batalha da classe 
operária mundial. Sabemos que milhares 
de residentes sírios no exterior, desde o 
primeiro momento colaboraram com 
nossa revolução, tomaram sua bandeira 
e a levaram por todo o mundo para nos 
rodear de solidariedade. 

Já existem as forças para que essa 
revolução não morra. Por isso chamamos 
a colocar de pé um Comitê Organizador 
para romper o cerco, rodear de 

solidariedade e por de pé a revolução 
síria.

Chamamos a classe operária turca, hoje 
sob a bota de Erdogan, a se levantar pela 
abertura de fronteiras, a impor a retirada 
das tropas turcas da Síria e a unificar o 
combate na Síria e Turquia por trabalho 
igual, salário igual. Milhões de operários 
sírios são trabalhadores escravos na 
Turquia, como o povo curdo e a ampla 
maioria da classe operária turca. Ali 
estão os batalhões mais importantes 
da classe operaria para combater pelo 
pão e liberdade, derrotando o assassino 
Bashar e Putin, que estão num pacto com 
Erdogan. 

Abertura da fronteira da Turquia 
com a Síria para que possa entrar 
solidariedade internacional com as 
massas sírias e que a resistência se 
reabasteça!

Hoje vemos nossos aliados da classe 
operária iraniana se sublevarem contra 
os aiatolás. É que eles também são 
esfomeados e reprimidos, da mesma 
maneira que essa teocracia assassina 
nos massacra. Não é o Irã o nosso 
inimigo, são os aiatolás e sua guarda 
contrarrevolucionária! As massas 
iranianas em luta contra eles são nossos 
aliados! 

Os chamamos a retomar as melhores 
tradições de luta, como na revolução de 
1979 contra o Xá Reza Pahlevi, e ganhar 
as ruas pelo pão e parar a máquina de 
guerra assassina dos aiatolás.

Chamamos também os operários 
e oprimidos russos a marchar pela 
derrota dos generais genocidas de 
Putin, posto que se triunfam na Síria 
não duvidarão em fazer o mesmo com 
todos os trabalhadores e os povos 
oprimidos da Grande Rússia.

Chamamos a classe operária dos EUA 
e da Europa a ganhar as ruas para parar 
a máquina de guerra. Quando Bush 
invadiu o Afeganistão e o Iraque em 2001 
e 2003 utilizou o pretexto do terrorismo, 
criando islamofobia para justificar suas 
aventuras. Hoje seu massacre em nossa 
região continua, com o mesmo pretexto 
do terrorismo e da islamofobia que 
propagam, mas desta vez usando agentes 
para fazer seu trabalho sujo. 

Os trabalhadores norte-americanos 
padeceram sob o triunfo de Bush em 
suas invasões: perderam seus trabalhos, 
suas casas, seus carros e muitos ficaram 
sobrevivendo graças aos vales comida de 
3 dólares por dia, dados pelo governo. O 
mesmo aconteceu na França, que depois 
dos autoatentados de 13 de novembro e da 
islamofobia que instauraram, desalojaram 
o campo de imigrantes de Calais e depois 
tiraram a conquista histórica da classe 

operária da jornada semanal de trabalho 
de 35 horas. Lutar pela abertura das 
fronteiras e plenos direitos para os 
refugiados é uma tarefa primordial 
para a classe operária europeia. 
Parar a máquina de guerra dos países 
imperialistas é uma tarefa imediata 
para nossos irmãos de classe dos EUA 
e Europa. Seus governos são os que 
armam e comandam os massacradores 
da Síria e todo o Oriente Médio.

As massas palestinas sentiram na própria 
pele este avanço contrarrevolucionário 
do imperialismo, Rússia e Assad contra 
nosso povo sírio, como no massacre do 
acampamento de refugiados palestinos de 
Yarmouk em Damasco. 

Quanto mais e mais cidades Bashar 
tomava e suas forças mercenárias do 
Hezbollah e da guarda iraniana, e 
mais o sionismo deixou rolar para se 
concentrar em aprofundar o massacre e 
o ataque contrarrevolucionário sobre a 
nação palestina. 

Mais de 500.000 palestinos perderam 
suas casas só no ano de 2016, demolidas 
sanguinariamente para os planos de 
assentamento de colonos sionistas na pátria 
palestinas. A Autoridade Palestina se 
solidarizou com Assad e desta maneira 
levou para fossa o povo palestino. 

Chegou a hora de centralizar e unificar 
uma só intifada, que triunfe em Damasco 
expulsando as tropas invasoras e o 
sionismo, ocupante da nação palestina. 
O combate pela recuperação de uma 
Síria livre e revolucionária de operários 
e camponeses é a mesma luta pela 
destruição do Estado sionista-fascista de 
Israel.

É preciso retomar a revolução que 
começou em 2011 na Tunísia e com 
expulsão dos ianques do Iraque em 
2008! Por uma palestina livre, laica, 
democrática e não racista do rio Jordão 
ao Mediterrâneo, sobre a destruição do 
Estado sionista-fascista de Israel! Uma 
só intifada de Damasco à Jerusalém, de 
Teerã ao Cairo e Trípoli!

Nós socialistas revolucionários da 
resistência síria, somos parte de nosso 
martirizado povo e de seus mais abnegados 
combatentes, afirmamos e lutaremos para 
convencer o mais aguerrido e honesto dos 
lutadores sírios de que o pão e a liberdade 
serão garantidos até o final como uma 
conquista de toda Síria com a poste em pé 
de governo revolucionário de operários 
e camponeses, que veja nossa revolução 
como um elo de uma mesma revolução 
dos explorados de todo o Magreb e Oriente 
Médio contra o imperialismo.

Brigada Leon Sedov

Magreb e Oriente Médio
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Seus dedos se mantiveram no 
gatilho muito tempo nos bair-
ros orientais de Aleppo e foram 

testemunha da liberação, dos bom-
bardeios, das lutas internas e do 
cru assédio. Hoje falam diretamente 
desses bairros nos últimas dias e 
horas, e sobre os últimos disparos e 
momentos neles.

Ali um dos combaten-
tes do Exército Sírio Li-
vre em Aleppo começou 
seu relato sobre os últi-
mos dias insultando os 
líderes das facções que 
rechaçaram a unifica-
ção e, após os insultos, 
prosseguiu:

Estivemos de guarda no distrito de 
Tariq al-Bab durante sete dias, des-
de a queda do distrito de Sakhur no 
dia 27 de novembro de 2016 até o 
dia 3 de dezembro. Muitos dos jo-
vens naturais da cidade se oferece-
ram voluntariamente para enfrentar 
Assad e seus aliados, e estávamos 
convencidos de que conseguiríamos 
proteger a cidade. Após a entrada 
do exército no distrito de Masakin 
Hanano, pedimos ao comandante 
da zona (da Frente do Levante) que 
nos autorizasse recuperar o território 

perdido, mas este pediu que ficás-
semos em nossas posições porque 
nossa missão se limitava à defesa 
da zona.

O exército do regime nos rodeou 
da zona vizinha de Maasraniya, e 
pedimos munição antitanque e anti-
-escudos, mas não nos deram. Não 
tínhamos mais que nossas armas 
individuais, e por isso nos retiramos 
para o bairro Al-Mashhad, abando-
nando a zona a sua sorte depois 
de que nossos líderes e o mundo 
inteiro nos folharam. Cinco anos 
de revolução evaporaram diante de 
nós, enquanto as imagens dos com-
panheiros de percurso e armas que 
haviam morrido passavam diante de 
nossos olhos; olhos que se limita-
ram a chorar ante a impotência que 
sentíamos. Muitos se negaram a se 
retirar ou sair, e deixamos de ter no-
tícias deles. Ficaram ali defendendo 
a cidade. Oxalá eu tivesse feito o 
mesmo.

Os ônibus começaram a sair dia 
15 de dezembro. Se fala que alguns 
ônibus tinham voltado e outros ti-
nham sido detidos, que havia uma 
trégua e que esta tinha sido violada.  
Na realidade todas essas tréguas 
não nos importavam, eu só pensava 
em ficar até que saísse o último civil. 

Só a morte me impediria.

No dia 21 de dezembro de 2016, 
a maioria dos civis já tinham saído, 
e não restavam mais que algumas 
poucas famílias e combatentes que 
ficaram até o final. Subimos nos ôni-
bus e carros particulares. A viajem 
foi muito longa e o tempo passava 
muito devagar, e com ele, a humi-
lhação nos postos de controle e nos-
sa saída destroçada. Apoiei minha 
cabeça contra o carro que levava. 
Tinha medo de olhar os rostos. A 
Meia Lua Vermelha nos pediu que 
deixássemos as armas para evitar 
provocações e pela primeira vez em 
quatro anos, deixei meu fuzil.

Começara a nevar e a neve cobria 
os telhados das casas; no entanto, 
senti que meu fuzil estava quente. 
Passei óleo e acariciei sua bainha 
de couro e o beijei. Me arrependi de 
não ter gravado nele a palavra liber-
dade. Senti que alguém o carregaria 
depois de mim, assim o enterrei, por 
caso voltasse ou se ele encontrasse 
outro revolucionário.

Durante 13 horas não permitiram 
que saíssemos nem sequer para fa-
zer nossas necessidades. Os carros 
avançavam com muita lentidão e os 
controles cobertos coma bandeira 

da opressão e os slogans sectários 
matavam dentro de mim todo senti-
mento de vida. Fechei meus olhos 
desejando fugir. Oxalá tivera podido 
dormir, foi impossível.

Cheguei aqui, em Sarmada, na 
zona rural de Idlib. A alegria do povo 
ante nossa chegada não serviu para 
me tirar o nó da garganta. O que se 
dizia da saída honorável e sobre a 
volta me pareciam besteiras e uma 
ofensa gravada no meu rosto.

Abu Hamad, de 30 anos, um dos 
comandantes da cidade de Aleppo, 
se negou a dizer seu nome ou a 
facção que lutava por medo das re-
presálias sobre o que ia dizer. Ainda 
assim, nos contou sua história com-
pleta desde a queda do acampa-
mento de Handarat até sua saída da 
cidade junto com seus combatentes, 
como resultado de um acordo que 
supôs a rendição da cidade, e a saí-
da forçosa de sua gente.

Sei muitas coisas sobre a entrega 
da cidade, as traições e a inércia, 
mas antes de tudo, sou pai e tenho 
uma família que esteve vivendo 
comigo todo esse tempo, e sou um 
combatente que deu batalhas em 
todos as frentes desde o início da 
revolução. Nem tudo o que sei pos-
so contar.

Aleppo: uma heroica resistência entregue desde dentro  
pelos homens de negócios sustentados pelos oficiais do ESL

Mais uma vez sobre a queda de Aleppo

“Os últimos disparos nos distritos orientais de Aleppo”

Síria - 12 de janeiro de 2016

A nota que reproduzimos a seguir demonstra o que denun-
ciamos desde a Brigada Leon Sedov na declaração central 

publicada nesse Boletim ao respeito da tragédia que significou 
para a revolução a queda de Aleppo.
No entanto, não somos os únicos que levantamos a voz, senão 
que foi o povo de Aleppo quem denunciou durante dias como 
a “Mesa de Operações” dos generais e homens de negócios da 
cúpula do ESL rendiam as posições num acordo comum com os 
generais de Al Assad.
Reproduzimos aqui as declarações dos combatentes do ESL, dos 
melhores de seus militantes e quadros lutadores que resume a 
tragédia de Aleppo e da revolução síria. Eles denunciam a verda-
de... Aleppo não se rendeu, Aleppo foi entregue!

Está cada vez mais claro que com os homens de negócios do 
Exército Sírio Livre era e é impossível que triunfe a revolução 
pelo pão e a liberdade. Enquanto o povo dava sua vida pela revo-
lução, para conquistar o pão e terminar com o regime assassino, 
a burguesia sunita nas zonas liberadas guardava o alimento para 
aumentar os preços e depois fazer negócios com a fome do povo, 
assim como faz Al Assad nas zonas sob seu controle.
Por isso quando entregaram Aleppo, os homens de negócios 
do ESL, já conheciam os homens de Al Assad. Dos postos de 
controle faziam negócios do trânsito de mercadorias. No Aleppo 
rebelde estavam os usurários, custodiados pelo ESL, que rece-
biam e cobravam de 5 a 10% de juros pela remessa que enviavam 

os refugiados desde as barracas nas fronteiras da Síria e desde a 
Turquia às suas famílias que estavam no Aleppo rebelde cercado.

Para os operários e camponeses pobres, “pão e liberdade” signi-
fica derrotar Al Assad para sair da fome e da miséria. Mas para 
a burguesia sunita, que passou a último momento para o campo 
da revolução, quando essa revolução já havia destruído o exército 
de Al Assad em 2011, “pão e liberdade” significa “liberdade” para 
encarecer o pão e que morra de fome o povo. Por isso se dedi-
caram a tirar das mãos das massas as armas que essas tinham 
conquistado, para que não a utilizem para derrotar o regime de 
Al Assad. Porque sabiam que, se as massas triunfavam, também 
iriam por eles. Atuaram como os gendarmes “democráticos” da 
propriedade dos capitalistas quando a revolução ameaçou com 
acabar com o conjunto dos exploradores de toda Síria. Esconde-
ram as armas e as entregaram novamente para Al Assad. Troca-
ram de uniforme e hoje colocando de pé um exército único desde 
Cazaquistão para desarmar às massas e reconstituir o estado dos 
exploradores e sua banda de homens armados.
A revolução síria foi entregue e expropriada. Jamais se rendeu. A 
proba disso são os 600 mil assassinados e os mais de 15 milhões 
de refugiados e despejados.
Para que a revolução volte a respirar: É preciso tirar de cima aos 
homens e generais da burguesia sunita, sócios de Al Assad que 
a entregou! Lugar aos Comitês de Coordenação de operários, 
camponeses e soldados!

Magreb e Oriente Médio
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Após a queda da rodovia do Cas-

telo e o assédio à cidade de Aleppo 
por todos os seus flancos no dia 17 
de julho de 2016, e antes disso, o 
domínio das tropas de Assad sobre 
as fazendas de Al-Mallah ao norte 
da cidade, soubemos que as forças 
de Assad e seus aliados tentariam 
controlar completamente o acampa-
mento de Handarat, uma importante 
zona que lhes asseguraria a rota do 
Castelo e reforçaria suas posições 
de retirada. Havia algumas posições 
da brigada Sultão Muhammad al 
Faith, da Agrupação Fastaqim, de 
Ahrar al-Sham e de Nur al-Din al-
-Zenki. Sem embargo, quem domi-
nava a zona de fato era o Nur al-din 
al-Zenki, pois era os mais fortes ali.

A sexta e sétima posição em Han-
darat era as mais importantes, e 
sempre tinha fortes enfrentamentos 
e tentativas das forças de Assad 
de entrar e tomar o controle. Isso 
se devia ao fato de que a queda de 
ambas posições supunha ter sob a 
mira a via de abastecimento desde 
o cruzamento da fábrica Karrash 
até Handarat. Em ditos pontos não 
havia nenhum armamento pesado, 
e estes só apareciam quando se es-
tavam gravando. As posições antes 
mencionadas caíram mais de uma 
vez e saíramos para recupera-las 
com apoio em duas ou três horas 
como muito.

No começo de outubro, as posi-
ções caíram, junto com o acampa-
mento de Handarat. A reunião na 
sala de operações se prolongou 
desde as sete até as 12 da noite 
para desenhar um ataque e recu-
perar o acampamento. No entanto, 
nos ordenaram deixar Handarat e 
assegurar novas posições na zona 
de Shaqif, um quilômetro a oeste de 
Handarat.

A frente de Handarat era uma das 
mais quentes em Aleppo, mas dois 
dias antes havia nos surpreendido 
a notícia de que o exército tinha ir-
rompido para desmontar a torre com 
a que nos comunicávamos por meio 
de walkie-talkies. Não se sabe qual 
é a razão, mas a queda de Handarat 
foi o começo da queda da cidade.

Os postos de vigilância se muda-
ram para as zonas de Al-Shaqif e 
Al- Awija. Dias mais tarde, nos re-
tiramoss da zona de Al-Shaqif sem 
disparar uma só bala, pois as forças 
curdas tinham tomado o controle de 
Al-Sheij até o restaurante O Castelo, 
enquanto as forças de Assad tinham 
entrado por toda parte contrária até 
as fabricas e a ponte de Al-Shaqif. 
No que se refere à frente de Al-Awi-
ja, se produziram leves enfrenta-
mentos e o controle de mudou de 
mão várias vezes, num contexto em 
que as principais rodovias da zona 
estavam vigiadas por francoatirado-
res posicionados na frente de Han-
darat, o que provocou várias mortes 
diárias de mulheres, crianças, e al-

guns combatentes.
Nesse momento, a Frente Fath 

al-Sham – segundo dizem – julgou 
os que haviam entregado a zona, e 
ticou de 15 posições da frente Sheij 
Ruz e Bustan al-Basha cerca de 
270 combatentes, em sua maioria 
da decima sexta divisão, que foram 
substitutos pela facção Al-Muntasir 
billah, a frente dos Turcomanos, a do 
Sultão Murad e a de Muhammad al-
-Fatih. Houveram muitas discussões 
por esse motivo, já que nem todos 
os corruptos, e quem devia ser julga-
do era os ex-líderes exclusivamente, 
mas a decisão já havia sido tomada 
e Nur al-Din al-Zenki apoiou a Frente 
de Fath al-Sham. Assim não pude-
mos fazer nada e nos rendemos aos 
fatos consumados porque são os 
mais fortes sobre o terreno.

No dia 6 de outubro de 2016 caiu 
um grupo de edificios do bairro de 
Bustan al-Basha, mas pudemos o 
recuperar. Depois, as tropas de As-
sad entraram de surpresa na esta-
ção de água de Suleiman al-Halabi, 
ainda que também conseguimos re-
cuperá-la após perder muitas vidas. 
Depois disso, reunimos nossas tro-
pas em Bustan al-Basha para apoiar 
a frente de Sheij Ruz, reforçar as po-
sições na zona de Sheij Khodr e po-
der proteger as instalações de água. 
A zona se acalmou um pouco duran-
te um mês, mas estávamos numa 
espécie de guerra de desgasta con-
tinua. Estávamos quase assediados 
e não entravam armas nem comida. 
Além disso tivemos enfrentamentos 
em mais de uma zona e perdemos 
muita munição para frear os ataques 
das tropas de Assad.

No dia 20 de novembro de 2016, 
começaram os preparativos para 
tomar a zona de Masakin Hanano. 
Nunca havia visto igual: bombar-
deios contínuos de artilharia, com 
mísseis, com barris e com aviões de 
guerra. Esta situação durou cerca de 
6 dias após a queda do bairro nas 
mãos das tropas de Assad, que en-
traram pelos bairros das chamadas 
casas árabes e que conformam um 
anel desde a zona sul até Masakin 
hanano. Seguem avançando até 
zona de Al-Ard al-Hamra e Jabal 
Badro, até chegar a autopista que 
está adiante da tenda de frangos 
assados Al-Shaq, no começo Tariq 
Al-Bab. Os que estavam de guarda 
em Masakin Hanano eram da bri-
gada Abu Shaqra, que depende de 
Nur al-Din al-Zenki, e em algumas 
posições estavam combatentes da 
Frente do Levante.

A queda do bairro não foi resultado 
da inercia, mas da densidade dos 
bombardeios era tamanha que mui-
tos combatentes tiveram quue se re-
tirar, sendo acusados de traidores, e 
alguns inclusive foram interrogados. 
As tropas se centraram nos novos 
postos de vigilância nos bairros de 
Sakhur, Al-Haidariya e Bustan al-

-Basha. Na sala de operações Adel 
Abul Rawan, responsável das forças 
curdas, nos falava das negociações 
para entrar comida e combustível 
em troca de entregar as zonas de 
Al-Halk, Buaydin e Bustan al-Basha. 
No entanto, um dia depois de aceitar 
ditas condições, se negou a cumprir 
o acordo, e começaram os bombar-
deios sobre Al-Haidariya, Al Sakhur 
e Bustan al-Bashar.

Sem nenhuma resistência digna de 
menção, os revolucionários abando-
naram as instalações de água e as 
posições 8 e 11 de Bustan al-Basha 
na frente de Sheij Ruz em 29 de no-
vembro de 2016. A retirada foi uma 
verdadeira surpresa e não chega-
ram reforços até as sete da tarde, 
após umas oitos horas de domínio 
das forças curdas e combatentes do 
exército dos revolucionários sobre 
posições de Bustan al-Basha, e da 
toma por parte das tropas de Assad 
da estação de água.

Houve enfrentamentos violentos, 
mas não pudemos seguir avançan-
do, por isso nos retiramos dos bair-
ros de Tariq al Bab e Al-Shaar. Bus-
tan al-Basha, junto com Sheij Khord, 
Al-Halk, Al-Haidariya e Al-Sakhur 
caíram nas mãos das tropas de As-
sad devido a intensidade dos bom-
bardeios com todo tipo de armas. 
A separação entre as posições do-
minadas pelos revolucionários e as 
dominadas pelas tropas de Assad se 
reduziu a rodovia que vai de Dawar 
al-Sakhur ao aeroporto de Aleppo. 
A maioria das facções pequenas 
começaram a desaparecer e a se 
unir as fortes, sendo as que conta-
vam com mais efetivos Nur al-Din al 
Zenki e Ahrar al-Sham. No que se 
refere a capacidade militar, a Agru-
pação Fastaqim era a mais forte.

No dia 1 de dezembro de 2016 to-
maram-se novas posições no bairro 
de Karam Bek até Sadd al-Lawz, 
próxima do distrito de Al-Shaar, após 
a queda da maioria dos bairros do 
Leste de Aleppo. Duramos apenas 
um dia como combatentes nessa 
zona e nos retiramos diretamente no 
bairro de Al-Shaar.

O mapa mudava continuamente e 
enquanto estivemos em Karam Bek 
a cada hora passavam centenas de 
civis que fugiam dos intensos bom-
bardeios e do inferno lançado pelos 
aviões em direção às zonas sob 

controle do regime. A maior parte do 
armamento pesado tinha sido envia-
do para os bairros de Zabdiya, Sayf 
al-Dawla, Salah al-Din e Jisr al-Haj, 
nos quais ficamos assediados ao 
final, no Sudoeste de Aleppo. Es-
tava claro que as tropas de Assad 
pretendiam dividir Aleppo oriental 
em pequenas zonas para poder as-
sediar as facções e fazer mais fácil 
sua entrada.

As forças de Assad avançaram 
de Al-Maasraniya e Al-maysar para 
impor o cerco sobre os combaten-
tes em Al-Shaar e Karam al-Jabal. 
De fato, já estavam preparando a 
entrada em Al-Shaar nesse mo-
mento. Abu Abd al-Rahman e seus 
combatentes se retiraram de Ka-
ram al-Jabal para evitar o assédio 
a Dawar Fadi Askar, e a maioria de 
combatentes em Al-Shaar se reti-
raram também ao mesmo ponto, o 
hospital oftalmológico e o tribunal de 
sharia. Não tínhamos já mais que 
as armas pesadas mais básicas e 
necessitávamos de munição e de 
tanques. Não sei como chegamos 
a isso, mas a realidade é que está-
vamos fazendo guarda com armas 
individuais. Finalmente, o regime 
tomou o ¬controle de Al Maysar dia 
4 de dezembro de 2016, e no dia se-
guinte de Al-Shaar. As forças de As-
sad entraram a pé, sem resistência. 
Seguimos no hospital Dawar Fadi 
Askar dois dias, e depois nos retira-
mos rumo a zona antiga de Aleppo 
e Dawar Bab al-Hadid. Alguns foram 
para Al-Mashad e Al Zabdiya.

As tropas de Assad iniciaram a 
ofensiva de Bab al-Hadid e da zona 
antiga dia 27 de dezembro de 2016, 
desde onde nos pediram ajuda. 
Os que estavam ali eram da Fren-
te do Levante, liderados por Abu 
Muhammad al-Hazawi. Nos dirigi-
mos ali e no bairro de Jab al-Qubba 
nos detiveram num ponto de contro-
le de Fath al-Sham. Nos pergunta-
ram aonde íamos e nos disseram 
que a zona tinha caído e que a parte 
antiga tinha ao lado “inimigo”. Pedi 
ao condutor que desse a volta, mas 
então um carro saiu da parte antiga 
de Aleppo e os que iam nele nos dis-
seram que as posições continuavam 
asseguradas e que seguiam com 
nós. Houve uma discussão no pos-
to de controle e se negaram a nos 
deixar passar para ajudar. Já não 
sabíamos que seguiam com nós e 
que posições tinham caído, assim, 
retrocedemos.

Aleppo, agosto 2016. As massas sublevadas rompem o cerco

Continua...
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Nesse mesmo momento, as tropas 
de Assad tinham tomado a frente de 
Aziz e a zona de Harabila. Tudo o 
que fazíamos era assegurar novas 
posições para os que se retirariam 
rumo aonde estávamos. A possibi-
lidade de apoios ou de contra-ata-
ques esta perdida completamente, 
como se já estivesse tudo decidido, 
enquanto as tropas de Assad con-
solidavam suas novas posições e 
seguiam avançando.

Então tiraram todos os presos dos 
cárceres de Fath al-Sham, Nur al-
-Dn al Zenki e outras facções. Eram 
cerca de 1500 e tinham um aspec-
to estranho e marcas de tortura. A 
maioria eram antigos combatentes e 
muitos deles foram enviados à fren-
te, onde alguns morreram.

As retiradas continuaram até que 
nos assediaram em quatro zonas: Al 
Zabdiya, al Mashmad, Salah al-Din 
y Sayf al-Dawla, em pouco mais de 
2km quadrados. Todos estávamos 
ali, e começamos a falar da trégua. 
Nenhuma das últimas posições que 
tinham caído tinha presenciado en-
frentamentos militares, haviam sido 
retiradas e ações individuais de re-
sistência, lutaram ferozmente. Os 
que ficaram foram os heróis que 
morreram em Bustan al-Qasr.

Cada vez tinha mais gente nas zo-
nas onde estávamos: as ruas esta-
vam cheias de civis e combatentes 
e em cada casa tinha mais de 20 
pessoas.

Começamos a fala de trégua dia 
13 de dezembro de 2016 e junto da 
casa na que me alojava, um barbei-
ro trabalhava desde as 7 da manhã 
até bem tarde da noite: quase todos 
fizemos a barba trocamos de roupa.

Os armazéns de munição e artilha-
ria pesada que vimos nessas zonas 
davam para 4 anos. Uns dias antes 
havíamos sonhado ter uma metra-
lhadora, um DshK* ou um tanque, e 
aí estavam, diante de nós, mas iam 
ser entregues às tropas de Assad tal 
como estipulava a trégua, que não 
nos permitia sair mais que com um 
fuzil e uma bolsa.

Também nos surpreendeu a quan-
tidade de comida e recursos básicos 
que tinha armazenado. Tinha até ca-
chimbos, e o povo estava faminto. O 
que havia ali dava para alimentar a 
cidade por pelo menos seis meses e 

falar de retirada, era como jogar tudo 
aquilo fora. Abriram os armazéns e 
comi uma lata de atum que eu nunca 
tinha visto na vida: era enorme, de 
mais de um quilo. E assim também 
com outros produtos. Então, porque 
o quilo de açúcar tinha subido para 
6 mil libras, a farinha a 3 mil e assim 
por diante?

No dia 14 de dezembro de 2016 se 
estabeleceu trégua de fato e o acor-
do supos uma evacuação na rea-
lizada. Não nos deram a opção de 
ficar ou sair, a ordem obrigava a sair 
pela força. Tínhamos que nos juntar 
na praça Al-Amiriya. Não pudemos 
queimas nossos apetrechos, porque 
nos disseram que a trégua estipula-
va que era preciso deixar as armas e 
entrega-las. Os aviões de reconheci-
mento estavam presentes 24 horas 
por dia, muitos deixamos a armas 
inutilizadas colocando as balas ao 
contrário e disparando. Com isso, 
estourava a câmara e deixavam de 
funcionar.

Al-Faruq Abu Bakr, de Ahrar al-
-Sham foi o responsável direto 
das negociações e da trégua, e 
nós ficamos em algumas posições 
para proteger os civis, que haviam 
começado a sair dia 15 de dezem-
bro. Ficamos na cidade até o último 
grupo que saiu 22 de dezembro e 
estivemos 36 horas na última posi-
ção, com as tropas de Assad a 50 
metros, com alguns avanços e retro-
cessos segundo se cumpria ou não 
a trégua. Fazia muito frio e a neve 
tinha coberto a cidade.

O caminho estava delimitado por 
um único ponto de passagem, por 
Al-Amiriya, e algumas pessoas que 
foram para outra passagem foram 
recebidas com tiros pelas forças de 
Assad. Um dos ônibus tinha chega-
do ao posto de controle e os homens 
de Assad fizeram descer todos que 
estavam nele. Os combatentes en-
frentaram a situação e dois deles 
morreram. Então um dos revolu-
cionários lançou uma granada que 
tinha antes que atirassem contra 
ele. Escutei que três revolucionarios 
morreram.

Nos permitiram passar algumas 
horas depois. No ônibus tinha dois 
membros da Meia Lua Fascista. 
Passamos dois postos de controle: 
uma das tropas de Assad e outro 
dos russos. Não nos pararam até o 
terceiro, no qual registraram as ma-
letas. Um dos oficiais de Assad abriu 
a porta e disse que quem quiser des-
cer e ficar no “colo da pátria” podia 
fazê-lo. A maioria era combatentes 
e tinham os dedos sobre os gatilhos 
dos fuzis para se caso acontecesse 
algo. Ninguém desceu do ônibus e 
seguimos o caminho até a zona na 
qual estavam os revolucionários.

Duas horas depois, vi um comboio 
de combatentes sair, e com isso 
muitas armas pesadas. Nesse mo-
mento, senti que os que tínhamos 

deixado ou destruído a maioria de 
nossas armas e nos conformado 
com nossas armas individuais éra-
mos idiotas. No entanto, ninguém 
havia nos informado que podíamos 
levá-las.

Após a saída, nos separamos. 
Falávamos se íamos à zona rural 
do Norte para nos unir al Escudo 
do Eufrates, e muitos estamos aqui, 
escutando notícias e falando da lon-
ga trégua ou da divisão. Temos a 
esperança de poder voltar a nossas 
casas e abrir uma oficina, uma casa, 
viver. Estamos todos destroçados. O 
sangue derramado não sei de quem 
é a culpa. O entregaram e deixaram 
que o sangue dos mártires seja em 
vão.

Abu Baybars Balaya, 
combatente de Ahrar al-
-Sham, contou o seguin-
te:

No dia 21 de dezembro de 2016, 
após a saída da maior parte dos 
civis, começamos a sair em carava-
nas que em sua maioria eram com-
batentes. Saímos em ônibus e al-
guns carros particulares. Eu saí com 
alguns combatentes em meu carro.

Meu carro quebrou e subimos em 
uma da Meia Lua Vermelha que 
encontramos. Nos detiveram em 
dois controles russos, que conta-
ram quantos éramos. Estávamos 
preparados para qualquer coisa 
que pudesse acontecer. Metade do 
caminho tinha um posto de controle 
de membros do Hezbollah no que 
soavam canções xiitas provocativas. 
Era bastante doloroso e a impotên-
cia nos dominava. Completamos o 
caminho até a outra parte da cidade. 
Não houve complicações salvo em 
alguns carros que pararam por cau-
sa da neve ou avarias.

Ramadan al-Marandi, 
um dos revolucionários 
de Dahra Awad, deu 
também testemunho:

No domingo 18 de dezembro de 
2016, a uma hora do meio dia, par-
timos nos ônibus. O ônibus foi ao 
primeiro posto de controle do regime 
na zona zero, Al-Ramusa, e pediram 
ao condutor que retrocedesse. Ou 
seja, não nos deixaram sair.

Estivemos como 15 minutos e, 
quando perguntamos porque se-
guíamos aí, escutamos que tinham 
queimado os ônibus que iam a 
Kafraya e Al-Fu’a. Pediram o próxi-
mo ônibus, e disse a um dos líderes 
que isso podia nos expor a algum 
tipo de perigo. No entanto, me disse 
que tudo tinha se solucionado e que 
tínhamos que seguir adiante.

Estava no ônibus número 6 e 
quando chegamos no acostamento 
em que estavam posicionados o re-
gime e suas milícias aliadas, disse-
ram para que parássemos. Quando 

perguntamos ao membro da Meia 
Lua Vermelha porque nos pararam, 
nos disse que íamos esperar que 
enchessem os outros 24 ônibus e 
depois seguiríamos.

Quando os homens da Meia Lua 
Vermelha nos disseram que não era 
mais que isso, eram já quatro da tar-
de. Uma hora depois, ao cair do sol, 
as tropas de Assad pediram à Meia 
Lua Vermelha que acendesse as lu-
zes do ônibus e ordenaram que não 
saísse ninguém por nada. Dez sol-
dados rodearam por ambos os lados 
o ônibus e queimavam pneus en-
quanto nos olhavam e riam de nós. 
Se negaram a dar um simples gole 
de água às mulheres e as crianças 
a pesar de que o pedimos repetidas 
vezes à Meia Lua Vermelha. Final-
mente, as 00 horas, um dos mem-
bros da organização, chegou com 
dois litros de água e nos deu. Se ne-
gou a nos deixar sair ainda que fos-
se para fazer nossas necessidades. 
Não respondeu nenhuma pergunta 
sobre porque estávamos aí parados 
e quando nos deixariam seguir.

Uns minutos depois, deixaram 
cinco ônibus sair, e ficamos em um 
vermelho com 83 pessoas, entre as 
quais haviam mulheres e crianças 
com cara de medo, além da fome 
e da sede. Era uma situação in-
descritível. Os gritos e prantos das 
crianças eram muito dolorosos e as 
mulheres tentavam tapar suas bo-
cas com as mãos.

Às 03:30 da madrugada, subiu 
no ônibus um membro da Meia Lua 
Vermelha e nos disse que os que 
quisessem fazer suas necessida-
des podiam fazê-lo junto do ônibus: 
apenas mulheres e crianças, sob a 
visão das tropas de Assad e seus 
shabbbiha. As mulheres se negaram 
a descer e só desceram as crianças.

Às 9 da manhã do dia seguinte, 
após 22 horas, nos permitiram conti-
nuar. Nos pararam num controle dos 
russos. Um deles subiu, nos contou 
e nos disse algo que não entende-
mos. Então subiu um soldado de 
Assad e disse que quem quisesse 
voltar ao colo da pátria devia descer. 
Ninguém respondeu.

Chegamos ao outro lado, onde nos 
esperavam os ônibus do Exército 
Sírio Livre, que nos levaram ao re-
fúgio, uns à Sarmada na zona rural 
de Idlib, e outros à Atareb no Oeste 
de Aleppo.

*DshK: Metralhadora calibre 12,7 
mm geralmente montada na parte 
traseira de uma caminhonete pick-
-up utilizada principalmente contra 
a infantaria

Texto original: Al-Jumhuriya - http://
aljumhuriya.net/36695. Autor: Musta-

fa Abu Shams. Data: 12/01/2017
Traduzido do blog: http://traduccion-

siria.blogspot.com.es/2017/01/los-ulti-
mos-disparos-en-los-distritos.html

Janeiro 2017,
Ataque no Mercado de Idlib
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Toda a classe operária e os oprimidos 
do mundo presenciaram uma das 
revoluções mais heroicas e uma das 

contrarrevoluções mais sangrentas de sua 
história.
Faz quase 6 anos a classe operária e os 
explorados liberaram 80% do território 
com insurreições por cidade em toda Síria. 
Assim na luta revolucionária pelo pão 
e a liberdade, milhões de explorados se 
armaram e colocaram de pé organismos 
de poder dos de abaixo, dos explorados. 
Surgiam os Comitês de Coordenação, 
surgia o duplo poder.

A burguesia e o imperialismo 
concentraram suas forças na Síria para 
esmagar esses organismos de poder. O 
imperialismo organizou e comandou 
todos seus agentes: enviou a burguesia 

sunita comandada por Turquia, Qatar e 
o clã saudita para desorganizar as forças 
dos explorados e desviar seus combates 
desarticulado os Comitês de Coordenação, 
enquanto ao mesmo tempo, comandou 
seus sicários Putin, Al Assad e as tropas 
mercenárias de Irã e Hezbollah para 
bombardear e massacrar impondo terra 
arrasada sobre todas as cidades rebeldes 
da Síria. Esse foi o plano e a conspiração 
contra a revolução. Pois desde o ano 2011 
até 2013 sobraram condições para esmagar 
o cão Bashar. O ISIS ainda não custodiava 
os poços das petroleiras em Raqqa e Deir 
ez Zor. Até o ano 2012 os explorados 
curdos combativam junto com a resistência 
síria contra Al Assad.

Porque, além dos interesses particulares 
das distintas frações imperialistas e da 

burguesia regional, todos se aterrorizaram 
quando os explorados se armaram para 
conquistar o pão e a liberdade. Agora vem 
Trump, depois que Obama comandou 
detrás dos bastidores todas as operações 
contrarrevolucionárias desde Genebra 
para, e avançará em definir os negócios 
da Síria martirizada, como está sendo 
definido na Conferência de Astana no 
Cazaquistão. Hoje fica mais claro que 
a contrarrevolução avançou porque 
a revolução foi entregue desde dentro 
e seus entregadores tem nome e são os 
generais sunitas do ESL.

Hoje esses generais estão sentados 
na mesa de negociação de Cazaquistão 
junto com os representantes de Bashar, 
Putin e Erdogan. Assim, sob comando 
imperialista, preparam junto com os 
oficiais de Al Assad voltar a unificar 
uma casta de oficiais numa transição 
acordada sob a “paz dos cemitérios”. 
Ao mesmo tempo levam que adiante 
um enfrentamento fratricida em Idlib 
contra as forças de Jabhat Al Fatah (ex 
Al Nusra, que não quer ficar fora da 
negociação) num plano claro de fazer 
enfrentar entre si as forças rebeldes que 
enfrentaram Al Assad, impondo uma 
dupla derrota junto com a entrega de 
Aleppo.

A LIT, infelizmente, apostava à direção 
do ESL para ganhar a guerra civil contra 
Al Assad, quando estes demostraram 
ser os coveiros da revolução, os 
entregadores da resistência. 

A revolução não se delega!
As últimas trincheiras da revolução não se rendem!

POLÊMICA COM A LIT

Representantes do ESL na Conferência de Astana

A LIT tem que se definir…
Com a resistência para derrotar Al Assad-Putin e o imperialismo

Ou com os generais do ESL submetidos ao pacto de entrega da revolução
Desde a CSP-Conlutas e a Rede Sindical Internacional é preciso colocar todas 

as forças das organizações operárias e de luta para reagrupar à resistência
É preciso romper a submissão ao pacto de genocídio, fome e entrega e EUA-Turquia-Rússia-Assad!

A própria base do ESL e seus melhores combatentes denunciam que Aleppo e sua heroica resistência não 
se renderam, mas foram entregadas pelos generais burgueses do ESL:

“Os armazéns de munição e artilharia pesada que vimos nessas zonas davam para 4 anos (...) mas iam 
ser entregues às tropas de Assad tal como estipulava a trégua (...) Também nos surpreendeu a quantidade 
de comida e recursos básicos que tinha armazenado (...) dava para alimentar a cidade por pelo menos seis 
meses e falar de retirada, era como jogar tudo aquilo fora ...”

Os generais ricos e sem batalha que entregaram Aleppo 
e que agora negociam a "Paz dos Cemitérios" em Astana...
NÃO REPRESENTAM OS HEROICOS COMATENTES

Síria -14 de fevereiro de 2016 

Continua...

Magreb e Oriente Médio



Lamentavelmente a LIT insistiu em que 
era necessário que imperialismo enviasse 
armamento pesado à resistência, quando 
eram os próprios generais do ESL os que 
escondiam as armas.

Justamente foi isso o que vimos 
denunciando desde a Brigada Leon Sedov. 
Mas inclusive essa denúncia já é escutada 
pela própria voz do povo de Aleppo, 
que denuncia como os generais desde as 
“Mesas de Operações” os chamavam a 
render-se enquanto entregavam as posições 
aos generais de Assad.

O Secretariado Internacional da LIT 
fez sua última declaração no dia 20 de 
dezembro de 2016 no qual insistia na 
falta de “armas pesadas para enfrentar 
a alta tecnologia militar russa” (Não 
ao massacre em Alepo! Todo apoio à 
revolução síria!, lit-ci.org, 20-12-2016).

Hoje não só os fatos que falam por si 
mesmos, mas os próprios combatentes 
do ESL denunciam a entrega dos 
generais, da qual a LIT não falou 
nada até agora e só a reproduzem 
em seu site. Essas denúncias, essas 
vozes da resistência, demonstram 
exatamente o contrário a todo o que a 
LIT vinha afirmando e desmente todos 
os argumentos dos que diziam que 
“faltava armamento”.

Essa denúncia descreve a tragédia de 
Aleppo de forma clara: “Começamos a 
fala de trégua dia 13 de dezembro de 2016 
e junto da casa na que me alojava, um 
barbeiro trabalhava desde as 7 da manhã 
até bem tarde da noite: quase todos fizemos 
a barba trocamos de roupa.

Os armazéns de munição e artilharia 
pesada que vimos nessas zonas davam 
para 4 anos. Uns dias antes havíamos 
sonhado ter uma metralhadora, um 
DshK* ou um tanque, e aí estavam, diante 
de nós, mas iam ser entregues às tropas de 
Assad tal como estipulava a trégua, que 
não nos permitia sair mais que com um 
fuzil e uma bolsa.

Também nos surpreendeu a quantidade 
de comida e recursos básicos que tinha 
armazenado. Tinha até cachimbos, e o 
povo estava faminto. O que havia ali dava 
para alimentar a cidade por pelo menos seis 
meses e falar de retirada, era como jogar 
tudo aquilo fora. Abriram os armazéns e 
comi uma lata de atum que eu nunca tinha 
visto na vida: era enorme, de mais de um 
quilo. E assim também com outros produtos. 
Então, porque o quilo de açúcar tinha subido 
para 6 mil libras, a farinha a 3 mil e assim 
por diante?” (Al-Jumhuriya - http://
aljumhuriya.net/36695, Mustafa 
Abu Shams, 12/01/2017 - 
Traduzido do espanhol do blog:  
http://traduccionsiria.blogspot.com.
es/2017/01/los-ultimos-disparos-en-los-
distritos.html).

Porque com os homens de negócios do 
ESL sempre foi impossível que triunfe a 
revolução, como infelizmente apostou a 
LIT. Porque os generais do ESL são tão 
homens de negócios como os de Al Assad, 
entre eles se conheciam, comerciaram desde 
os Postos de Controle durante toda a guerra 
civil e agora se sentam para negociar uma 
transição sobre o sangue dos explorados. 
É preciso tirar de resistência os homens 
de negócios dos generais burgueses 
sócios de Al Assad que a entregaram! 
Lugar aos Comitês de Coordenação de 
operários, camponeses e soldados!

Estes generais “democráticos”, como 
dizemos, sempre estiveram para resguardar 
a propriedade privada do conjunto da 
burguesia e do imperialismo, por isso 
esconderam o armamento e o entregaram 
novamente para Al Assad. Tiraram seus 
uniformes do ESL e vestiram os de Al 
Assad e hoje negociam um exército único 
em Cazaquistão procurando reconstruir 
o estado dos exploradores e sua banda de 
homens armados, desarmado as massas 
rebeldes. Por isso afirmamos que a 
revolução síria nunca se rendeu, foi 
entregue e expropriada.

Agora a LIT se chamou ao silêncio e não 
tem emitido posição sobre a Conferência 
de Astana que está em andamento. 

Por isso que insistimos que a LIT tem 
que definir-se claramente: Ou com a 
resistência ou com os generais do ESL e 
seu pacto de entrega. Todos os generais 
das frações do ESL que foram para 
Cazaquistão devem ser desconhecidos e 
desarmados por alta traição à revolução 
síria e seus mártires!

Finalmente consideramos que, se a 
política da Frente Democrática com a 
“burguesia progressista” demonstrou 
ser um limite absoluto da revolução, 
também o foi a paralisia das organizações 
operária e de luta no mundo em defesa da 
revolução síria. Em sua grande maioria e 
pronunciamentos em favor da revolução 
síria e da região, não foram mais do que 
palavras que não passaram em momento 
algum para a ação prática.

Chegou a hora que a LIT se defina se 
quer se manter na trincheira contra Al 
Assad. É preciso reagrupar a resistência 
e preparar a contraofensiva! É preciso 
romper a submissão ao Pacto EUA-
Turquia-Rússia-Al Assad! É preciso 
chamar uma Conferência Internacional 
de emergência para reagrupar 
a resistência a nível mundial! As 
organizações operárias do mundo devem 
reagrupar forças, junto com a resistência 
síria, junto aos refugiados, junto aos 
explorados do Magreb e Oriente Médio!

A LIT e sua influência na CSP-Conlutas, 
junto com a CGT espanhola e desde 
Solidaires da França, que dirigten a Rede 
Sindical Internacional devem passar das 
palavras aos fatos: Que todos os operários 
dos mais de 100 sindicatos e organizações 
de luta que influencia a Rede Sindical 
coloquem o valor de um dia de trabalho 
para abastecer a resistência! Que as 
organizações operárias da Europa 
reconheçam como próprios todos os 
refugiados, lutem por papeis para todos, 
trabalho, moradia e vida digna para 
os refugiados! Voluntários, medicinas, 
armas e apetrechos para a resistência!

Hugo Parreira
Por CROJA-FLTI
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Começaram fortes choques em Idlib, província nas 
mãos dos rebeldes, entre as distintas frações do 
ESL e de Al Nusra pelo controle do território.

Reunidos com representantes de Bashar, Putin e Erdogan 
em Cazaquistão, os generais do ESL e Al Nusra pelo 
controle do território.

Reunidos com representantes de Bashar, Putin e 
Erdogan no Cazaquistão, os generais do ESL se esforçam 
para ser parte – junto com os generais do fascista de Al 
Assad – da transição imposta pela paz dos cemitérios 
ao martirizado povo sírio. Os homens de negócios de Al 
Nusra também buscam entrar na mesma. E o resultado é 
uma guerra fratricida das forças que se enfrentam contra 
o genocida Bashar. Essa é uma tragédia para a revolução 
síria, de igual ou pior magnitude que a queda de Aleppo.

Já fica cada vez mais claro que, para manter seus 
negócios, os generais burgueses do ESL e Al Nusra 
liberaram Aleppo das forças do regime. E agora, para 
partilhar as migalhas da conferência de Astana levaram 
a um enfrentamento cruel e fratricida entre as forças 
rebeldes.

Os trabalhadores, o povo oprimido de Idlib, que provocou 
a derrota estrepitosa de Bashar em Khantouman já ganhou 
as ruas das cidades e povoados ao grito de AS ARMAS 
SÃO PARA DERROTAR BASHAR EM DAMASCO E PARA 
VOLTAR PARA ALEPPO!

SOBRAM ARMAS! AS ESCONDERAM QUANDO SE 
TRATAVA DE ROMPER O CERCO CONTRA ALEPPO, 
CONTRA AL ASSAD; E AGORA AS USAM PARA 
DISPUTAR AS MIGALHAS QUE CAEM DA MESA DA 
CONFERÊNCIA DE CAZAQUISTÃO...

BASTA! FORA DA RESISTÊNCIA OS GENERAIS 
BURGUESES E MILIONÁRIOS QUE DEFENDEM SEUS 
NEGÓCIOS A CUSTO DE DESGARRAR À RESISTÊNCIA 
EM COMBATES FRATRICIDAS!

Que a revolução volte para o povo... aos oprimidos que 
morreram por ela, pelo pão e a liberdade!

LUGAR AOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO DE 
TRABALHADORES, REFUGIADOS E REBELDES! OS 
GENERAIS DO ESL QUE FORAM AO CAZAQUISTÃO 
PARA ENTREGAR A REVOLUÇÃO AO CÃO BASHAR, 
PUTIN E ERDOGAN, QUE SE VÃO DA RESISTÊNCIA!

Conferência de delegados votados 1 por cada 10 mil 
dos acampamentos de refugiados, dos milicianos, dos 
trabalhadores e dos camponeses pobres!

Assembleia Nacional da Resistência síria para coordenar 
a guerra e derrotar o genocida Al Assad!

Fora já de Síria as mãos da OTAN, Turquia, Rússia e do 
governo dos criminosos de guerra de Al Assad!

TODA A ECONOMIA E RECURSOS PARA GANHAR A 
GUERRA!

Toda a produção e os bancos deve ser colocada sob 
controle dos trabalhadores para enfrentar a fome, o duro 
inverno e para armar às massas e retomar a contraofensiva 
revolucionária!

O INIMIGO ESTÁ EM DAMASCO!
O plano ianque é claro: que se matem todos contra todos, 

assim depois eles ficam com tudo!
Assim busca aniquilar as revoluções que, de Tunísia até 

Damasco, se colocaram de pé desde 2011. As potências 

buscam reconstituir os dispositivos de controle que caíram 
pela luta das castigadas massas do Oriente Médio, que 
colocaram em questão o poder imperialista na região. Esse 
é o macabro “plano de paz” dos EUA, Rússia e Turquia.

SÓ UMA SÍRIA REVOLUCIONÁRIA DE OPERÁRIOS 
E CAMPONESES PODE DETER A BARBÁRIE QUE SE 
APROFUNDA, TRIUNFANDO CONTRA O CÃO BASHAR 
EM ALEPPO E EM DAMASCO.

O véu se corre e já aparecem os assassinos que 
massacraram o povo sírio, mas também se desmascaram 
os que entregaram o sangue dos mártires desde dentro 
mesmo da revolução.

O pior inimigo é aquele que está dentro. O que está fora 
todos o conhecem.

Os socialistas revolucionários da Síria chamamos a:
1) Todos os generais das facções do ESL 

que foram para Cazaquistão devem ser desco-
nhecidos e desarmados por alta traição à revolu-
ção síria e seus mártires.

2) Cessar de todas as hostilidades entre to-
das as facções que enfrentam o cão Bashar

3) Centralização de todas as armas e da 
economia da Síria para que coma e se abriguem 
todo o povo, sob controle de uma Assembleia Na-
cional Síria eleita pelo voto direto do povo, os re-
fugiados e os rebeldes.

4) Fora Turquia, a OTAN, Rússia, EUA e os 
gurkas de Irã da Síria!

5) Toda a solidariedade com a Síria rebelde.

FORA O ASSASSINO E GENOCIDA BASHAR... 
E OS GENERAIS DO ESL E DE AL NUSRA QUE 

ENTREGARAM A REVOLUÇÃO SÍRIA!
A REVOLUÇÃO É DOS OPRIMIDOS, É DOS DE 

ABAIXO. QUE VOLTE À SUAS MÃOS!
NENHUM REBELDE ATIRA CONTRA 

SEU IRMÃO, JAMAIS!
AS ARMAS SÃO PARA DERROTAR AL ASSAD!

Abu Muadz

A propósito dos choques entre brigadas do ESL e 
de Jabhat Al Fatah Al Sham (ex Al Nusra) em Idlib

2016. Bomberdeio de Al Assad sobre Idlib
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Com os bombardeios massivos 
em Idlib, Ghouta e o massacre 
basharista em Wadi Barada fica 

mais que claro que dessa conferência 
de assassinos, ladrões e entregadores 
da revolução síria no vem paz 
senão mais massacre, mais fome e 
padecimentos ao povo sírio.

Se levou a cabo a conferência em 
Astana, capital do Cazaquistão, 
com representantes da Rússia, Irã, 
Turquia, Bashar e os generais do ESL 
como “representantes da oposição 
síria”. Estes últimos, esta vez não 
participaram em facções divididas, 
mas unificados sob o comando da 
Turquia, depois de entregar Aleppo. 
A administração Trump, que acaba 
de assumir a presidência dos EUA, 
mandou um observador de sua 
delegação diplomática nesse país. 
Todos esperam que o novo chefe e 
presidente da conferência Trump, tal 
como era ontem Obama, se acomode.

Nesta conferência não estão 
representadas as massas exploradas. 
Ali não existe nenhum representante 
da revolução síria, muito menos dos 
milhões de confinados nos campões 
de refugiados, dos refugiados internos. 
Ali não estão os sobreviventes das 
famílias massacradas por Assad, cujas 
cidades foram demolidas por Putin. 
Os generais do ESL que se 
apresentaram ali não foram votados 
por ninguém. Eles não estiveram 
na frente de nenhuma batalha nem 
de nenhuma revolução. São seus 
entregadores, como o demonstra a 
batalha de Aleppo e tantas outras 
entregadas ao cão Bashar.

A conferência do Cazaquistão é 
chamada como “conferência de 
paz”. Mas na realidade não vem 
para terminar o massacre, muito 
pelo contrário. Vem aprofundá-lo 
para levar até o final o genocídio 
que Assad vem fazendo com seus 
aliados. Isto é o que as massas 
sírias denunciam nas áreas que não 
estão sob controle de Assad como 
Ghouta, Douma, Wadi Barada e Idlib. 
É que elas continuam sofrendo com 
os bombardeios e assédios das forças 

basharistas e seus aliados de Putin e 
os aiatolás e vêm como as supostas 
“conversas de paz” de Astana 
solo trazem como resultado mais 
bombardeios e mortes. Isto não é novo, 
já que vem acontecendo o mesmo 
desde 2013 com as conferencias de 
Viena e Genebra. A prova da mentira 
dessas “conferências de paz” são os 
600 mil massacrados, os 15 milhões 
de refugiados e todas as cidades sírias 
destruídas.

Nada de bom sairá dessa conferência 
em Astana para o martirizado povo 
sírio, que já vive em condições de 
fome generalizada. Para eles, esta 
conferência não lhes dá nenhuma 
solução. Ali só ganham os que dividem 
os negócios e as riquezas da Síria a 
custa dos padecimentos inauditos das 
massas sírias.

O ESL e a burguesia sunita, sob o 
comando de Arábia Saudita, Turquia e 
Catar, dizem que vão ali “para que não 
haja mais mortes”. Isto não só é uma 
mentira. É uma chantagem vil para impor 
a rendição, com ainda mais dezenas de 
milhares de mortos e refugiados. Isso 
é o que o ESL aporta nessa reunião 
de genocidas do povo sírio: a entrega 
desde dentro da revolução.

Esta é a verdadeira cara da 
conferência do Cazaquistão que as 
massas estão sofrendo.

Aí unem suas forças os inimigos 
da revolução para terminar de 
desarmar até o último rebelde e 
retomar até o último dos redutos 
da Síria para reconstituir o Estado 
dos exploradores que as massas 
demoliram com sua revolução, 
agora sob o comando dos 
EUA, Rússia e Turquia. Por isso 
recrudesceram os ataques às zonas 
rebeldes, fundamentalmente a Idlib, 

onde se encontra a última trincheira da 
revolução síria.

No Cazaquistão, como ontem em 
Viena e em Genebra desde o ano 
2013, só se decide que Al Assad siga 
no governo matando o povo. Esses 
são os fatos. Esta conferência já 
resolveu que Assad continua no poder, 
como prêmio por ser o melhor carrasco 
do povo sírio.

Agora, uma vez que a revolução foi 
em grande medida entregada pelo 
ESL e demais facções burguesas 
“opositoras”, se trata de reconstruir, 
pelo bem da “reconciliação 
nacional”, um exército único 
entre os oficiais assassinos de Al 
Assad (e seus sócios da teocracia 
iraniana e do Hezbollah) com 
uma seleta casta dos generais 
do ESL, que não são mais que 
homens de negócios e aliados 
incondicionais do imperialismo. 
Em sua ofensiva revolucionária 
em 2011/12, as massas partiram o 
exército de assassino. O romperam 
horizontalmente. A maioria de 
soldados, com suas armas, passaram 
para o lado do povo.

Do que se trata, para a conferencia 
do Cazaquistão, es de desarma-los a 
estes e todo o povo; e que os generais 
que “passaram” com o discurso 
democrático “para o lado da revolução” 
para entregá-la desde dentro, voltam 
agora aos mesmo quartéis dos quais 
saíram, para reconstituir todos juntos 
o Estado dos opressores da Síria. 
Evidentemente, para esta grande 
operação, em nenhum momento, a 
cara de Assad não servirá para ser 
uma bom envolto desta conspiração 
contrarrevolucionária para que as 
massas a engula. No momento 

Síria, 6 de fevereiro de 2017
A conferência do Cazaquistão dos EUA, Turquia, Rússia, representantes do genocida Bashar e 
agora com a integração oficial do ESL, está em marcha

A CONFERÊNCIA DO CAZAQUISTÃO, COMO ONTEM 
AS DE GENEBRA E VIENA, SE ESCREVE 

COM MAIS SANGUE E MARTÍRIO DO POVO SÍRIO
Por Carlos Munzer
Colaboração para o periódico a “Verdade dos Oprimidos”

Devastação nos bairros operários da Síria pelos bombardeios de Assad-Putin
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oportuno, Assad será despachado. 
Mas seus serviços ainda são uteis e por 
isso a conferência do Cazaquistão o 
sustenta. Para estrangular a revolução 
síria, o imperialismo e seus lacaios 
precisam fazer ainda muito.

Os EUA, desde a conferência 
de Astana, organizam e 
disciplinam todos seus 

agentes para a última fase 
da contrarrevolução na Síria 
e assentar seu domínio em 

todo o Magreb e Oriente 
Médio

É indiscutível que o imperialismo 
utilizou todos os seus agentes para 
pôr na defensiva, sob uma fase de 
massacre e extermínio a revolução 
síria. Já utilizou seus agentes da 
teocracia iraniana e o Hezbollah e 
agora estes já não têm utilidade.

Obama tinha levantado o embargo 
ao Irã para que, em troca, este fora 
sua força de choque contra as massas 
sírias. Agora Trump, busca recluir 
Teerã, e inclusive ameaça seus próprios 
mercenários com suas canhoneiras 
colocadas no Mediterrâneo para 
discipliná-los. Isto é assim porquê, 
depois de derrotar a revolução síria, 
os EUA deveram recompor seus 
dispositivos contrarrevolucionários 
de controle de toda a região do 
Magreb ao Oriente Médio, onde estão 
as rotas de petróleo com o qual se 
abastece 80% da economia mundial. 
Tanto a teocracia iraniana como o 
Hezbollah foram muito uteis como 
forças mercenárias para esmagar a 
revolução síria. Mas não estão para 
controlar os negócios das petroleiras 
imperialistas. Os EUA têm que pôr 
o seu mais fiel gendarme na mesa 
do Cazaquistão – junto da Rússia e 
Turquia –, o sionismo. Deve devolver 
a este o seu poder de fogo.

Pois, uma vez que a revolução síria 
seja derrotada, se tratará não de 
premiar a teocracia iraniana, mas de 
que o imperialismo busque e buscará 
dominar e entrar a sangue e fogo 
também no Irã para ficar com  todos 
seus negócios e suas enormes fontes 
de riquezas petrolíferas. Com esta 
moeda é que pagará historicamente 
pelos serviços prestados. Trump já 
disse que à teocracia iraniana “que 
volte ao Irã”, que “suspendam toda 
política de testes de mísseis” pois, eles 
não estão para isso. O imperialismo 
entra numa nova fase depois de sua 
ofensiva na Síria e buscará sua vitória. 
Para isso, pisar com sua bota no Irã, 
é uma das grandes tarefas pendentes.

O sionismo – como o imperialismo 
ianque depois de sua derrota no 
Iraque – não teve poder de fogo até 
o momento. Mas exatamente agora 
que a revolução síria está sendo 
derrotada, encurralada e isolada a 
revolução iemenita, que as bandas 
contrarrevolucionárias dos oficiais 
do exército assassino do Egito estão 
massacrando as massas desse país, 

que a Autoridade Palestina e o Hamas 
estão reconhecendo o Estado sionista 
de Israel, estão se dando as condições 
para que este volte a cumprir um papel 
contrarrevolucionário direto na região, 
pelas mãos de Trump. Putin, Turquia 
e Assad não são inimigos do sionismo. 
Longe disso, são seus maiores 
sustentadores.

Essas é a tragédia que está criando 
a derrota da revolução síria e a “vitória 
de Assad”: Que os EUA, que ontem 
eram expulsos do Iraque, e que o 
sionismo, que não tinha poder de fogo, 
agora volte com seus canhões para 
poder atacar em qualquer momento 
as massas da região novamente. 
Disso se trata o plano Trump para o 
Cazaquistão: que os EUA e o sionismo 
possam voltar a intervir diretamente 
sem tantos intermediários das 
quadrilhas burguesas locais. Mas isto 
ainda está para se ver. Ninguém ainda 
dá por morta a revolução síria, nem do 
Magreb e Oriente Médio e muito menos 
dá por derrotada a classe operária dos 
países centrais.

Nessas conferências, todos os 
carrascos da revolução síria se 
movimentam com muitíssimo cuidado. 
As massas norte-americanas, por mais 
ameaças  que faça Mr. Trump, ainda 
não estão dispostas a permitir novas 
aventuras militares dos bandoleiros de 
Wall Street. Ainda terão que esmagar 
muito a revolução da região para que 
o sionismo possa atuar sem que com 
isso detone a sublevação de todos 
os povos do Magreb e Oriente Médio 
num mesmo combate. Por isso o 
cão Bashar, Rússia, Turquia e o ESL 
jogam um papel proeminente nos 
acontecimentos da Síria.

Por isso, vender aos trabalhadores 
do mundo e da Síria martirizada que 
“da conferência do Cazaquistão virá 
mais paz” não apenas é uma mentira 
cruel. É um engano que encobre o 
avanço de novos e superiores golpes 
contrarrevolucionários à revolução 
síria e a todos os oprimidos do 
Magreb e do Oriente Médio. O pacto 
contrarrevolucionário da Rússia, 
Turquia e EUA só está começando os 
massacres, golpes e ataques mortais 
aos povos que “ousaram” se levantar 
pelo pão e a liberdade da Tunísia a 
Damasco e Jerusalém.

No Cazaquistão, o 
imperialismo prepara a 

tomada da última trincheira 
da revolução síria em Idlib e 

assegurar as posições para o 
controle de toda Síria

O plano da conferência do 
Cazaquistão não inclui apenas os 
que foram à Astana e os que se 
prepararam para entrar. Daí definem 
todos os passos que ainda faltam dar 
para esmagar as últimas trincheiras da 
revolução.

Em Idlib se reagruparam forças 
rebeldes enormes que mastigam o 

ódio e anseiam entrar no combate 
novamente não apenas contra o 
cão Bashar, mas também contra 
os generais burgueses do ESL, os 
entregadores de todas as posições 
conquistadas pela resistência desde 
2011/12 na Síria.

Está claro que a revolução se 
atrincheirou nas últimas linhas. Com os 
bombardeios de hoje em Idlib buscam 
castigar e abrandar o heroico povo 
dessa província. Mas todos sabem 
que isso não será suficiente. Idlib deve 
cair como ontem caiu Aleppo. Essa é a 
estratégia da contrarrevolução.

Aí, Al Nusra (hoje chamada Jabhat 
Fatah al-Sham) tem um enorme 
peso, um partido exército dirigido 
pela burguesia nacional sunita ligada 
ao comércio e as finanças turcas e 
sauditas.

Eles não foram a Astana, mas não 
porque não tenham querido. De fato 
mudaram de nome, anunciaram 
sua ruptura com Al-Qaeda e 
recentemente  declararam que estão 
a favor de integrar  a conferência 
para encontrar “uma saída política 
para Síria” justamente porque 
queriam ir.

Têm méritos para isso, foram parte 
da entrega de Aleppo junto com ESL 
(monopolizaram as armas e comidas, se 
negando a entrar em batalhas decisivas 
para romper o cerco, retirando-se 
do campo de batalha enquanto as 
massas morriam defendendo os bairros 
rebeldes). Mas todavia isso não é 
suficiente: o imperialismo no comando 
da conferência lhes definiu outro papel, 
conter as massas rebeldes de Idlib, 
para onde foram os rebeldes  que 
resistiram até o último momento em 
Aleppo, em Homs, Hama, Daraya, Wadi 
Barada e dessa própria cidade. Idlib é 
hoje o último dos bastiões rebeldes, 
e os generais da Al-Nusra se vestem 
de opositores a Astana para controlá-
lo, como parte do mesmo plano da 
conferência do Cazaquistão para 
terminar de derrotar a revolução síria. 
Mas isto não é pouca coisa. Al-Nusra 
está sentada num vulcão, o vulcão 
das massas revolucionárias que 
ontem venceram em Khantoman, 
que aprenderam das experiências de 
enormes ofensivas revolucionárias em 
toda Síria e de suas cruéis derrotas. 
Ali estão as forças que querem se 
reagrupar para golpear duramente o 
regime.

Esta é a contradição que tem Jabhat 
al-Fatah al-Sham: entre o papel que lhe 
obrigam cumprir para serem recebidos 
em Astana e as forças indomáveis que 
deve controlar. Para isso, as massas 
revolucionárias de Idlib devem ser 
acalmadas, desarmadas e mil vezes 
mais martirizadas pelos bombardeios 
de Assad e Putin, para que os chefes 
da Jabhat al-Fatah al-Sham tenham as 
mãos livres para entregá-las.

A guerra total a Idlib começou. O 
pretexto é, novamente, “a luta contra 
o terrorismo”. Toneladas Continua...
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de bombas de Assad e Putin chovem 
sobre suas cidades. Mas a tragédia é 
que enquanto isso acontece, o ESL já 
está cumprindo um papel de divisão 
armada, sob o comando da Turquia e da 
conferência do Cazaquistão, atuando 
como novo chicote para desarmar 
e derrotar as últimas trincheiras da 
revolução.

O ESL, depois de ser levado à 
operação “Escudo do Eufrates” 
(a invasão turca da Síria) para se 
colocar sob as ordens de Erdogan 
“contra o ISIS” e deixar a frente contra 
Bashar, entregou Aleppo. Agora 
este é levado a atacar Idlib sob a 
desculpa de “enfrentar o terrorismo”, 
já diretamente sob as ordens da 
conferência do Cazaquistão da 
Rússia, Turquia, e EUA. Assim 
estes generais do ESL o colocaram 
diretamente como uma das forças 
agressoras contra as massas 
rebeldes. Isto demonstra por sua vez 
que cada ataque “contra o ISIS” não 
é mais que uma cortina para cobrir o 
ataque à revolução síria.

Para fazer isso, o ESL teve que 
deixar de fora de suas filas e desarmar 
milhares de combatentes de sua base, 
cortando seus fundos e subministros. 
Assim os que se negam a enfrentar 
Al-Nusra em Idlib e os que seguem 
pedindo armas para enfrentar Bashar 
são colocados de lado e obrigados 
a se desarmar. As brigadas do ESL 
bem pagas, ficam com um exército 
disciplinado para atacar as massas. 
Todas as frações do ESL que foram ao 
Cazaquistão se unificaram, junto com 
Ahrar al-Sham, numa força comum.

O ataque do ESL aos quartéis da 
Al-Nusra foi a desculpa perfeita para 
que esta última inicie uma resposta de 
aparatos militares por cima, que leve 
ao choque e a divisão fratricida dos 
milicianos e o povo da revolução síria. 
Mas os trabalhadores e o povo de Idlib 
ganharam as ruas sob o grito: “As armas 
não são para lutar entre irmãos” Esta 
irrupção das massas impediu este 
choque criminoso, fraticida e suicida 
da revolução, impulsado ferozmente 
pelas quadrilhas da burguesia sunita 
que disputam os negócios da Síria 
pós-revolucionária.

O desarme da oficialidade do ESL 
esteve e está colocado nas últimas 
trincheiras da revolução como uma 
tarefa de vida ou morte. É que, ou 
as massas desarmam os oficiais e os 
homens de negócios do ESL ou estes 
terminarão desarmando as massas 
e entregando definitivamente a 
revolução, ou quando não a atacando 
militarmente como estão fazendo hoje 
em Idlib.

Já vimos em Aleppo esconderem 
as armas que podiam ter rompido o 
cerco de Assad umas 10 vezes; e 
guardar em seus armazéns alimentos 
que poderiam ter abastecido por 6 
meses o povo faminto da resistência 
em Aleppo… tudo para que uns 
poucos ricaços façam seus negócios 
aumentando o preço dos produtos 

e fazendo-se de usureiros do povo 
bombardeado pelos barris de Assad 
e das bombas de Putin. Como já se 
denuncia e se grita em todas as ruas 
da Síria rebelde: Os generais do ESL 
fugiram de Aleppo mudando o uniforme 
e colocando o de Assad, voltando a 
levantar suas bandeiras!

O controle dos milicianos e do povo 
pobre – o da revolução – sobre as 
armas é a única garantia para defender 
as últimas trincheiras da revolução síria.

Para sustentar as trincheiras 
da revolução é necessário um 
reagrupamento urgente dos 
rebeldes e dos milicianos, dos 
que não acatam as ordens nem 
da Turquia, nem do Catar, nem da 
Arábia Saudita, nem dos EUA, mas 
só as do martirizado povo sírio.

É uma necessidade  vital da 
revolução conquistar um comando 
único da resistência, assentado e 
representando os delegados dos 
trabalhadores, dos refugiados, 
dos refugiados internos, dos 
camponeses pobres e de todos os 
que não vivem explorando o trabalho 
alheio nem lucrando e comerciando 
com a fome e as mortes do povo 
sírio.

As armas são dos miliciano e 
do martirizado povo sírio, que as 
conquistou com seu levantamento 
revolucionário de 2011/12! As armas 
estão nos quartéis guardadas pelos 
generais burgueses. Que se abram os 
quartéis! Os oprimidos e os milicianos 
que dão sua vida têm todo o direito a 
dispor do controle absoluto de todo 
armamento do povo!

Em toda província de Idlib, os 
oprimidos tomaram as ruas para 
parar uma guerra fratricida. Todo 
o poder de Idlib aos conselhos 
de delegados, de refugiados, 
de desalojados internos, e dos 
trabalhadores e do povo pobre de 
todas as cidades! Eles devem eleger 
seus representantes. Eles devem 
tomar o poder e o controle político 
e militar da resistência! Apenas 
assim será possível conquistar um 
exército único que sirva para voltar 
a Aleppo, reagrupar a resistência, 
retomar a ofensiva contra Damasco 
e Al Assad.

Os generais burgueses e suas salas 
de operações que atuam pelas costas 
dos trabalhadores e o povo sublevado, 
sejam do ESL ou da Al-Nusra, como a 
vida já demonstrou só acabam sendo 

“salas de operações” dos entregadores 
e carrascos da revolução síria.

Em Idlib, como ontem nas zonas 
rebeldes, não se pode permitir que, 
enquanto os oprimidos dão suas 
vidas na luta contra Bashar, um 
punhado de ricaços e usureiros se 
enriqueçam a custa do sangue do 
povo revolucionário.

Nas trincheiras da revolução, é 
preciso  terminar com a carestia 
da vida e os negócios com a fome 
do povo! Basta de monopolizar 
os alimentos provocando inflação 
e a alta dos preços! É preciso 
acabar com o usureiro e o credor 
nas trincheiras da revolução! 
Toda economia e todos os alimentos 
devem ser para que o povo 
martirizado por Assad como e tenha 
dignidade! Basta de negociar com a 
morte e o massacre do povo sírio! 
Controle operário e popular de toda 
a economia nas zonas rebeldes! 
Expropriação dos que lucram com a 
fome do povo!

Por comitês de abastecimento, de 
controle dos preços e da produção 
de toda Idlib e das zonas rebeldes!

Salário digno para todos!
As bandas fascistas de Assad e seus 

mercenários em cada cidade que 
tomam levam geladeiras, televisores, 
fogões e todos os bens do povo 
pobre sírio. É preciso expropriar 
os expropriadores e os ladrões da 
revolução! Em cada cidade que 
tomam os rebeldes: não se toca 
nenhuma moradia nem bens do 
povo, mas sim se expropria e se 
incauta as fábricas, os poços de 
petroleo e os bandos dos carrascos 
da Síria!

Comitês de milicianos, com 
chefes e delegados representativos 
votados 1 a cada 50 em assembleias 
de base!

Lugar aos shoras! Lugar aos 
comitês de coordenação de 
operários e milicianos!

Um só exército, um só povo dos 
oprimidos, um só punho para 
derrotar Assad!

Que se abram as fronteiras! Que 
voltem os refugiados, porque em 
Idlib e nas últimas trincheiras da 
resistência deve ter pão e um fuzil 
para combater contra o cão Bashar 
para recuperar a moradia e a 
liberdade! .

Conferência de Cazaquistão (Astana) reune os assassinos, ladrões e entregadores da revolução síria
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Sob a bota de Astana, a 
Síria retrocede à barbárie 
e a um protetorado como 
no começo do século XX

Desde o Cazaquistão, como ontem 
desde Genebra e Viena, se 
monitora a nação síria, devinda 

já em um verdadeiro protetorado sob 
o comando do imperialismo e suas 
forças contrarrevolucionárias. No 
Cazaquistão está o verdadeiro regime 
e governo da Síria hoje colonizada. 
Com a derrota da revolução síria, a 
nação retrocedeu ao final do século 
XIX, começo do XX, quer  dizer, a 
ser um protetorado das potências 
estrangeiras que a ocupam 
militarmente, com tropas turcas, 
russas e os dos mercenários de 
Bashar. O ESL, os entregadores da 
revolução síria, terão um lugar no 
novo exército do protetorado sírio.

Mas a questão que ainda não está 
resolvida é como esmagar as últimas 
trincheiras da revolução síria. Isto 
ainda está por se ver. Não podem 
ficar brasas acesas numa região com 
as massas famintas, com nações 
com suas riquezas saqueadas e com 
elites nativas totalmente submetidas e 
associadas ao imperialismo. Disso se 
trata a conferência do Cazaquistão, 
de esmagar Idlib, Ghouta, o oeste da 
província de Aleppo, algumas zonas 
do norte da província de Hama e dos 
bolsões da resistência dos subúrbios 
de Damasco.

O regime sabe que 15 milhões de 
refugiados e desalojados internos é 
um enorme exército de explorados, 
sempre disposto a fazer vingança 
e fazer justiça pelos massacres e 
padecimentos inauditos que este 
regime de genocidas impôs e 
entregadores que hoje estão reunidos 
em Astana.

Ante isso, nessa conferência 
também se discutiu que o ISIS segue 
massacrando e contendo a revolução 
em Raqqa e Deir ez Zor até que seus 
generais e homens de negócios a 
entreguem as chaves nas mãos de 
Trump e do imperialismo e o controle 
dessas províncias no momento em que 
este considere oportuno. O ISIS segue 
atuando como verdadeiro guardião dos 
oleodutos das petroleiras imperialistas 

em Raqqa e Deir ez Zor.
Em Astana se vive uma tragédia do 

povo curdo, cuja sorte foi atada pelo 
PKK-YPG à vitória de Al Assad, Putin 
e do imperialismo contra a revolução 
síria. O mandato de Astana é claro: 
a única bandeira e o único exército 
que se mantem armado em Rojava é 
a bandeira e o exército de Al Assad. 
As YPG só estão autorizadas a atuar 
como polícia interna e com uma 
autonomia  formal em seus munícipios.

O PKK-YPG, com sua traição à 
revolução síria, com seu servilismo 
à invasão ianque do Iraque, com 
sua traição ao combate das massas 
curdas dentro da Turquia, não fez 
mais que estrangular a luta pela 
autodeterminação do povo curdo. Hoje 
são os tanques do assassino Erdogan 
os que rodeiam e apontam contra 
Rojava.

Enquanto isso, as canhoneiras 
ianques se aproximam, pelo 
Mediterrâneo, novamente pelas costas 
do Magreb e Oriente Médio. Mas as 
heroicas revoluções de 2011 e suas 
martirizadas massas no Iêmen e Síria 
ainda não se renderam, ainda que 
combatam na última trincheira.

Mas a resistência deve saber que 
a classe operária norte-americana 
e europeia não estão dispostas 
a permitir uma agressão de suas 
potências imperialistas sem tomar 
as ruas. A contrarrevolução não tem 
um caminho fácil para assentar suas 
vitórias. A resistência ainda tem tempo 
de reagrupar suas forças.

Abaixo a conferência 
contrarrevolucionária do 

Cazaquistão da morte e do 
genocídio!

A conferência do Cazaquistão é uma 
conferência contrarrevolucionária. 
Nenhuma das demandas da revolução 
virá daí. Cazaquistão não vem para 
parar as mortes nem para trazer a 
paz; vem aprofundar o massacre e o 
martírio. A conferência de Astana não 
vem trazer o pão, mas aumentar a 
miséria e os padecimentos inauditos 
das massas sírias. No Cazaquistão 

não há nem um milímetro de liberdade 
para o povo sírio. Só há liberdade 
para Bashar e Putin pra seguir 
massacrando-o.

Ninguém dos que estão no 
Cazaquistão representa o povo sírio 
nem heroica resistência!

Todo general do ESL que vá ao 
Cazaquistão, se vá já da resistência 
e deixe de falar em nome do povo 
sírio!

Abaixo o pacto dos EUA, Turquia, 
Rússia, da burguesia basharista 
e da burguesia sunita síria e sua 
conferência de Astana!

Abaixo sua paz dos cemitérios! Fora 
todas as tropas estrangeiras da Síria, 
começando pelas russas, iranianas, 
libanesas e todos os mercenários 
que sustentam Assad! Fora as tropas 
turcas e ianques da Síria!

Fora o sionismo da nação palestina! 
Pela destruição do Estado sionista-
fascista de Israel! Por uma só nação 
palestina do rio Jordão ao mar,, com 
sua capital em Jerusalém!

Para as massas do Magreb e 
Oriente Médio, resta ainda uma 
grande oportunidade de fortalecer seu 
combate. Não é outra que o chamado 
da resistência palestina para acabar 
com o sionismo, com o assassino 
Bashar al Assad e os gendarmes 
do imperialismo que, como Turquia 
e Rússia, sustentarão o sabre dos 
generais sionistas para não deixar 
nem um milímetro de território 
palestino nas mãos do seu povo.

O inimigo massas sírias está em 
Damasco! O Inimigo das massas sírias 
é o Estado sionista de Israel que o 
ocupa a nação palestina! Seu inimigo 
está em Wall Street, em Ancara e em 
Moscou! 

A revolução síria deve triunfar! 
Sem destino deve estar nas mãos dos 
trabalhadores e do povo pobre que 
luta e que deu sua vida pelo pão e pela 
liberdade. Que voltem os comitês de 
coordenação! 

Abaixo o pacto contrarrevolucionário do EUA, Rússia, 
Turquia, o sionismo e sua marionete o genocida Bashar

Por Abu Muad
Do periódico “A Verdade dos Oprimidos”

Al Assad-Putin-Erdogan-Trump
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No dia 27 de janeiro, o novo 
presidente norte-americano 
Trump assinou um decreto 

com o qual proíbe-se a entrada nos 
EUA de qualquer refugiado sírio. 
E ainda foi mais longe. Proibindo 
também a entrada de todo aquele 
proveniente de um país muçulmano 
(ou de maioria muçulmana) nos EUA. 
Inclusive poderiam ser revogadas as 
cidadanias e as residências do que 
sejam também cidadão de algum país 
muçulmano.

Trump aprendeu com a Europa 
imperialista do Maastricht que 
tratou desta mesma maneira os 
refugiados que chegaram em 
centenas de milhares em solo 
europeu. Foi a UE que primeiro 
fechou as fronteiras impedindo que 
os refugiados chegassem. Para isso 
colocaram de pé a Frontex, uma polícia 
unicamente para custodiar fronteiras 
e expulsar refugiados. Milhares 
de milhares morriam afogados no 
Mediterrâneo. Os refugiados que 
chegaram na Europa foram colocados 
em centros de detenção e campos de 
concentração. Começaram a deportá-
los. Os deixaram no meio do nada sob 
a neve, sem abrigo nem comida. 

As potências imperialistas que 
sustentaram Assad para que faça 
seu trabalho sujo foram cúmplices 
do genocídio sírio e depois 
fecharam suas fronteiras  para 
deixar os refugiados morrerem. E 
quando este conseguiram chegar, 
foram perseguidos e colocados em 
campos de contração.

Para fechar as fronteiras e 
tamanha perseguição, Trump volta 

a usar a “desculpa perfeita” do 
ISIS. De suas agências imperialistas, 
da imprensa e da esquerda reformista 
que reproduziram como papagaios se 
infundiu a islamofobia nas camadas 
altas da classe operária e da pequena-
burguesia dos países imperialistas. 
Isso dá base social a Trump para 
avançar em novas medidas. 

Mas isso não foi apenas no 
EUA. A França fez uma série 
de auto atentados desde 13 de 
novembro de 2015 e culpou o ISIS 
e o “terrorismo islâmico radical”. 
Esta campanha islamofobica foi 
difundida por toda a imprensa e a 
esquerda reformista a ecoou. Este 
foi o começo da reação contra os 
refugiados. Começaram a separar 
a classe operária de um lado e do 
outro do Mediterrâneo, e assim veio 
o primeiro ataque aos refugiados, 
fechando as fronteiras, queimando 
seu acampamentos, levando-os para 
o meio do nada para morrerem de 
hipotermia sob a neve, trancando-os 
em campos de concentração e os 
deportando. E nem bem acabaram 
de atacar os refugiados atacaram a 
classe operária francesa tirando suas 
conquistas históricas, como a jornada 
trabalhista de 35 horas/semana.

Trump segue hoje o modelo da UE e 
está cinicamente o reprova, enquanto 
tem refugiados atrás de arames 
farpados como na época dos Nazis.

Já basta! Abertura das fronteiras! 
Papéis e plenos direitos de 
cidadania para todos os refugiados! 
Que tenham acesso a habitação e 
trabalho digno, com salário igual 
a dos trabalhadores europeus, 

que seja correspondente à cesta 
básica!

Os refugiados se deram mal 
porque foram separados da classe 
operária europeia, e os trabalhadores 
europeus também o foram. Todos os 
sindicatos e organizações operárias 
devem afiliar e adotar como 
membros de honra os refugiados! 
Contra a islamofobia… Uma 
mesma classe operária explorada! 
Um mesmo inimigo, as potências 
imperialistas! .

Periódico em árabe:
“A Verdade dos Oprimidos”

Veja as publicações deste 

periódico no blog:

haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com

Haqeqa Al Maqhoureen

 

Por um Assembleia Nacional 
Síria, com delegados votados 1 a 
cada 10 mil dos acampamentos 
de refugiados, dos milicianos, 
trabalhadores e camponeses pobres 
em cada aldeia, cidade e província 
liberada das forças de ocupação de 
Bashar! 

Quereos justiça pelos nossos 
mártires! Queremos acabar com o 
regime assassino genocida de Assad 
e de toda sua oficialidade! Queremos 
uma Síria livre revolucionária de 
operários e camponeses! 

Queremos retomar a revolução 

de todo o Magreb e Oriente Médio 
de 2011, da Tunísia ao Iraque, de 
Damasco ao Cairo e Bengazi!

Os trabalhadores do EUA, Europa, 
Turquia, Rússia e do Irã têm em 
suas mãos a chave da vitória da 
resistência síria. Lutando por suas 
demandas de justiça, de liberdade, 
para acabar com a fome e as 
inequidades deste podre sistema 
capitalista, tomando as ruas para parar 
o massacre de Assad, conquistarão 
a unidade de todos os trabalhadores 
oprimidos contra o inimigo comum. 

A barbárie na qual estão sendo 
jogados os povos do Magreb e Oriente 
Médio merece o grito de guerra dos 
explorados de todo o mundo: para 
que os trabalhadores e a civilização 
humana viva, o imperialismo deve 
morrer!

Viva a revolução síria!
As últimas trincheiras da revolução 

não se rendem!
Honra aos mártires e aos milicianos 

revolucionários que combatem pelo 
pão e a liberdade! .

Assentado novamente sobre a islamofobia e na “desculpa perfeita” do ISIS
Trump aprendeu da UE como fechar as fronteiras aos refugiados sírios

 e dos países de maioria muçulmana
Por Carlos Munzer 
Colaboração para o periódico "A Verdade dos Oprimidos"
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Iêmen é um elo da enorme corrente 
revolucionária pelo pão que percor-
reu todo o Magreb e Oriente Médio, 

da Tunísia até a Síria, da Líbia até 
Bahrein, do Egito até Iêmen em 2011.

Hoje é a contrarrevolução a que per-
corre essa rota, com o genocídio na Sí-
ria, com o golpe militar no Egito, com o 
massacre no Bahrein e o golpe fascista 
do Heftar na Líbia. A invasão a Iêmen 
para esmagar uma grandiosa revolu-
ção pelo pão e contra o saqueio impe-
rialista, multiplicou por mil os enormes 
padecimentos das massas iemenitas e 
de toda a região.

Sob as bombas da coalisão liderada 
pelos sauditas, os agentes da contrar-
revolução avançam em impor um ver-
dadeiro genocídio pela fome. Já não 
se pode ocultar semelhante catástrofe! 
De uma população de cerca de 26 mi-
lhões:

• 3 milhões são refugiados

• 14 milhões só comem um pedaço 
de pão por dia

• 7 milhões não têm nada, mas ab-
solutamente nada, que comer

• 9 milhões não têm acesso a água

• 2 milhões de crianças necessi-
tam cuidados médicos urgentes 
e 500.000 sofrem desnutrição 
aguda severa.

• 1.000 crianças morrem todas as 
semanas, 1 a cada 10 minutos.

• 62% dos explorados iemenitas vi-
vem com menos de US$2 por dia.

E isso não para de piorar. Os hospi-
tais foram demolidos pelas bombas da 
coalisão, não tem água nem eletricida-
de, e prima um brutal desabastecimen-
to pelo bloqueio dos portos imposto 
pela coalisão. A cesta básica hoje só 
conta com farinha e arroz e o último 
ano aumentou seu preço mais do do-
bro. O pão, principal alimento de um 
explorado iemenita, é extremamente 
raro de se encontrar. Ainda assim, o 
explorado iemenita que tenha algo de 
dinheiro para adquirir algum alimento 
tem que percorrer dezenas de quilô-
metros para encontrar algum local de 
venda.

Essa situação é fruto da enorme con-
trarrevolução que se desenvolve no 
país, do papel que cumpre a burguesia 
Houthi que tenta montar-se por cima 
do movimento das massas para que 
essas não tomem o poder, e das ca-
lúnias da esquerda mundial, que iso-
lou essa revolução dos oprimidos. As 
massas exploradas do país árabe mais 
pobre lutavam pelo pão, enquanto a 
esquerda reformista dizia que se trata-
va de massas “atrasadas”, “bárbaras” 
e “terroristas”, de “disputa inter-étnica” 
ou “inter-religiosa”, “disputas entre xii-
tas e sunitas, comandados por trás por 
Irã e Arábia Saudita”. Uma verdadeira 
infâmia.

Em 2011 as massas já haviam derro-
cado o presidente daquele momento, 
Ali Abdallah Salah, e derrotaram os au-
mentos dos preços dos combustíveis, 
alimentos e outros produtos básicos 
que esse quis impor. Seu combate foi 
desviado depois de um brutal massa-
cre às massas, onde todos os partidos 
burgueses do Iêmen se reuniram, le-
varam adiante uma saída “ordenada” 
de Salah e impuseram um regime de 
“transição”, expropriando provisoria-
mente a revolução, nomeando em 
2012 a Abd er-Raba Mansur al-Hadi 
como presidente.

Em 2014 Hadi começou tentar passar 
o ataque que não conseguiu Salah, e 
lançou um aumento de 90% dos pre-
ços dos combustíveis que levou a um 

encarecimento dos alimentos e produ-
tos básicos, aumentando enormemen-
te a carestia da vida. Sob essa situa-
ção, as massas tomaram a demanda 
de “abaixo os enormes aumentos de 
preços e pelo pão” e protagonizaram 
novamente enormes mobilizações. Mi-
lhares e milhares nas ruas do norte do 
Iêmen, uma região de camponeses po-
bres e pastores de gado ovino em sua 
maioria da religião muçulmana xiita, 
avançaram até a capital Sanaa, unin-
do-se com os operários da capital, em 
sua maioria de religião muçulmana su-
nita, soldando a aliança de operários e 
camponeses pobres.

Depois que as massas tomaram a 
capital, o palácio de governo, derro-
taram e partiram às forças armadas, 
depois que colocaram de pé os shoras 
(conselhos, NdeR) de operários, cam-
poneses e soldados armados, chegou 
correndo a burguesia Houthi – assim 
como fez a burguesia sunita com os 
generais do ESL na Síria –, para jogar 
o papel de conter o levantamento ten-
taram montar-se por cima e aparecer 
como os dirigentes do processo.

Se uniram com o presidente Hadi e 
assinaram um pacto de “governo de 
unidade nacional” sob o manto da 
ONU. A burguesia Houthi e a ONU 
insistiam com que era necessário um 
governo de Hadi, da burguesia suni-
ta do sul e dos Houthis, e despejar a 
capital. Então os explo-

Iêmen -13 de janeiro de 2017
Um brutal genocídio pela fome se aprofunda pelo cerco imposto pela coalisão internacional de 9 países liderada pelos 
reis sauditas, comandada pelo imperialismo e a OTAN desde o Pentágono. 
Uma verdadeira catástrofe contrarrevolucionária se aprofunda no Iêmen. Milhões de iemenitas se encontram muito perto 
de morrer de inanição se não intervier a classe operária internacional. 

Basta de barbárie e genocídio imperialista! 
É preciso barrar o massacre das forças contrarrevolucionárias 

dos escravistas sauditas sob o mando da OTAN!

Bombardeios sobre Iêmen

Continua...
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rados cercaram as casas do primeiro 
ministro e do presidente, para depois 
marchar y tomar-se o palácio presiden-
cial. Perante isso, a burguesia Houthi 
declarou que não queria um “golpe de 
estado” nem “derrocar ao presidente”, 
mas mais participação para eles no 
governo. A ONU declarou que Hadi de-
via ser o presidente legítimo e instou a 
ambas as partes a resolverem a situa-
ção. Hadi aceitou o acordo de fazer um 
governo conjunto, e a partir disso, os 
Houthis chamaram às massas a aban-
doar o palácio presidencial e ir embo-
ra das ruas para dar espaço ao “novo 
governo”.

Quer dizer, não tinha nenhuma moti-
vação religiosa as enormes ações das 
massas, senão que era uma revolução 
dos explorados, sunitas e chitas unin-
do-se contra semelhante ataque da 
burguesia e do imperialismo numa ver-
dadeira aliança operária e camponesa. 
Enquanto, entre a burguesia Houthi 
(xiita) e o presidente Hadi (sunita) ha-
viam feito de fato um verdadeiro pacto 
de classe para impedir que os explo-
rados se fizeram do poder, num pacto 
para preservar o governo de transição 
e o Estado burguês. De nenhum modo 
teve uma disputa inter-religiosa entre 
xiitas e sunitas patrocinados por Irã e 
Arábia Saudita.

Em setembro de 2016 Hadi, mudou 
a sede do Banco Central do Iêmen 
(BCY) de Sanaa para Aden e aprofun-
dou o boleio aéreo e naval que a coa-
lisão já havia imposto com um enorme 
bloqueio econômico às massas revo-
lucionarias iemenitas, enquanto a bur-
guesia Houthi confiscou alimentos e 
subministros médicos aos civis.

Porque a coalisão não pode recrutar 
soldados entre o povo e menos ainda 

estabilizar as zonas sob seu controle e 
tem que avançar numa brutal contrar-
revolução com bombardeios usando 
bombas de racimo e utilizar a fome e 
as necessidades das massas como 
arma. Posto que as massas já haviam 
definido que não se submeteriam a ne-
nhum invasor de sua terra e que todos 
os homens, mulheres e crianças esta-
vam prontos para enfrentar as tropas 
invasoras até a morte. Um enorme 
gesto de heroísmo das massas que 
não se rendem até ver sua revolução 
triunfante e as demandas pelas quais 
saíram a lutar garantidas.

Assim, os bandos burgueses tiveram 
que converter a vida das massas ieme-
nitas em uma desesperante procura 
diária de um pedaço de pão para evitar 
sua própria morte e a de suas famílias. 
O controle do BCY por Hadi significou 
o não pagamento dos já míseros salá-
rios faz mais de 5 meses e levaram a 
que 6 milhões de explorados iemenitas 
fiquem sem fonte de renda nenhuma 
desde então, posto que tinham uma 
folha de pagamento de cerca de 1,2 
milhões de chefes de família que não 
receberam.

A coalisão contrarrevolucionária lide-
rada por Arábia Saudita, assim como 
o fascista genocida Assad fez na Síria, 
faz hoje no Iêmen o trabalho sujo de to-
das as potências imperialistas de mas-
sacrar os explorados, e assim como na 
Síria, contam com o silêncio ensurde-
cedor da esquerda reformista mundial 
e da cumplicidade das direções traido-
ras do proletariado internacional. Eles 
isolaram as massas iemenitas e de 
toda a região do proletariado mundial, 
e sobre tudo de seus irmãos de classe 
das potências imperialistas, impedindo 
a mais ativa solidariedade de classe 
com seus irmãos de Oriente Médio, 

reverberando a propaganda islamofó-
bica e anti-muçulmana do imperialis-
mo e envenenando a consciência das 
massas, quando foi o imperialismo e 
seus agentes quem cometeu as maio-
res atrocidades contra os explorados. 
Colocam que os operários que lutam 
desde 2011 pelo pão são jihadistas. A 
única jihad que tem aqui é a dos opri-
midos contra os opressores!

Basta de enganos e mentiras! O que 
se sublevou no Magreb e Oriente Mé-
dio são os operários e camponeses 
pobres que já não suportam mais viver 
em condições de fome e escravidão 
quando sob seus pés estão as maiores 
riquezas de ouro negro com o qual fun-
cionam o sistema capitalista mundial. 
Ou quando são a principal reserva de 
mão de obra, como é a classe operária 
iemenita, para a construção dos sun-
tuosas infraestruturas dos sheiks ára-
bes de Dubai e suas ilhas artificiais e 
hotéis de 5 e 6 estrelas.

É preciso dizer: Já Basta!

Basta de barbárie imperialista!

A classe operária norte-america-
na e europeia deve ganhar as ruas 
para barrar o massacre contra as 
massas operárias e camponeses 

insurretas do Iêmen!

Aí está a força, junto com toda a 
classe operária mundial, para bar-

rar esse massacre.

Correspondente da Editorial Socialis-
ta Rudolph Klement
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No dia 17-01 uma escola de Pera-
na, região portuária de Pireaus 
em Atenas, foi atacada por uma 

banda de fascistas de Amanhecer Dourado 
liderada por um de seus deputados, Yannis 
Lagos, junto com dezenas de seus seguido-
res. Nessa escola estava tendo uma reunião 
pela incorporação de crianças de refugia-
das nessa região. Muitos desses fascistas e 
inclusive o líder desse ataque, que está no 
parlamento fantoche da Troika imperialista, 
estiveram presos pelo assassinato de Pavlos 
Fyssas (jovem anarquista assassinado pelas 
bandas fascistas no ano de 2013, NdeR) e 
pelos ataques ao local de PAME (Frente In-
tersindical dirigido pelo Partido Comunista 
da Grécia). Mas a “justiça” dos banqueiros 
gregos e seus sócios da Troika liberaram 
esses criminosos por uma regra que defi-
ne que após 18 meses de prisão se os pre-
sos não são julgados devem ser liberados.  
No entanto, a juventude anarquista, os jo-
vens rebeldes que foram vanguarda da luta 
contra a crise, por uma vida digna, por traba-
lho e contra o estado, seguem presos. Diver-
sos companheiros inclusive seguem detidos 
passado o “prazo” de 18 meses. Isso é assim 
desde 2013... e o governo Syriza (a esquerda 
dos banqueiros) mantem a juventude rebel-
de encarcerada, impôs sobre eles penas de 
mais de cem anos, enquanto continua dei-
xando livres aos fascistas de Amanhecer 
Dourado, com que inclusive compartilha o 
Parlamento.

Assim trata Syriza, que em 2013 e 2014 
recebeu o apoio direto ou indireto de toda a 
esquerda reformista a nível internacional, à 
classe operária e aos explorados: deixa em 
liberdade os fascistas, enquanto encarcera à 
vanguarda do combate de 2008-2010, man-
tendo em campos de concentração aos refu-
giados morrendo-se na intempérie, no frio, e 
inclusive chantageando com a deportação, o 
cárcere, etc.

Como parte do mesmo ataque numa ver-
dadeira divisão de tarefas, enquanto deixa 
as mãos livres dos fascistas para atacar, 
esse governo carcereiro e repressor a con-
ta de todos os piratas imperialistas vem 
deportando dezenas de milhares de re-
fugiados aos quais negaram o pedido de 
asilo político, e inclusive a homens, mu-
lheres e crianças perseguidos pelos go-
vernos e regimes assassinos e genocidas. 
Esse é o caso de Mohammad A., refugiado 
egípcio perseguido pela ditadura de Al Sisi, 
que está na Grécia desde 2015, e sob a cus-

todia da polícia assassina desde outubro de 
2016, quando foi colocado como “candida-
to à deportação” pelas autoridades gregas. 
 
  Mohammad A. tem pena capital no Egi-
to, e sua deportação (como a de muitos re-
fugiados na Grécia), significa uma morte 
segura nas mãos da ditadura sanguinária de 
Al Sisi. Perante a ameaça da deportação, 
Mohammad começou uma greve de fome 
no dia 13 de dezembro, que segue até o dia 
de hoje. Sua saúde está muito deteriorada, 
graças à luta do movimento de solidariedade 
com os refugiados, ele foi transferido para o 
hospital de Mitilene (capital da ilha grega de 
Lesbos). Mas no dia 13-01, a polícia grega, 
sob a desculpa de “traslado para Atenas”, o 
tentou deportar ele Turquia e perante esse 
ataque os movimentos solidários com os 
refugiados, coletivos anarquistas e assem-
bleias de luta chamaram a se mobilizar em 
solidariedade com Mohammad, que corre 
risco de vida.

Por isso diversas organizações, assembleias 
e coletivos da juventude, ocupações de re-
fugiados, chamaram uma marcha e ação na 
Praça Victoria (no centro de Atenas, que foi o 
ponto central de manifestações, encontros de 
refugiados, etc.) para que na sexta-feira 20 de 
janeiro em solidariedade com Mohammad, 
em contra de sua deportação e todas as de-
portações em curso, para que se abram as 
fronteiras e por vida digna para os refugiados.

Com as bandas fascistas atuando livre-
mente com os campos de concentração a 
céu aberto, com dezenas de jovens presos 
por lutar, é que o governo Syriza e os impe-
rialistas europeus impuseram o martírio da 
revolução síria e de todo o Magreb e Oriente 
Médio. Assim estão fazendo pagar aos ex-
plorados que se tenham sublevado para con-
quistar o pão e por essa via avançarão em 
impor condições cada vez mais ferozes a sua 
própria classe operária.

É preciso, esmagar aos fascistas de 
Amanhecer Dourado. Para enfrentar esse 
estado assassino, carcereiro e repressor, e 
também às bandas fascistas que atacam os 
lares, escolas e locais dos refugiados... co-
mitês de autodefesa da classe operária, 
da juventude e dos refugiados! É preciso 
organizá-los já desde os sindicatos e das 
organizações de luta em toda Grécia!

JÁ BASTA! TODOS A PRAÇA VIC-
TORIA! ABERTURA IMEDIATA DAS 
FRONTEIRAS! PAPEIS PARA TODOS! 
ABAIXO O PACTO DA UE E TUR-
QUIA! ABAIXO O PACTO CONTRAR-
REVOLUCIONÁRIO DE OBAMA-PU-
TIN-ASSAD-ERDOGAN CONTRA A 
REVOLUÇÃO SÍRIA E DE TODO O 
MAGREB E ORIENTE MÉDIO! 

Desde as organizações operárias, da juven-
tude combatia, dos coletivos, assembleias e 
grupos solidários com os refugiados, e desde 
os mesmos refugiados, de suas ocupações e 
desde os acampamentos... MARCHEMOS 
JUNTOS CONTRA TODAS AS DEPOR-
TAÇÕES, AS CONDIÇÕES SUB-HU-
MANAS ÀS QUAIS ESSE GOVERNO 
REPRESSOR AO SERVIÇO DOS PIRA-
TAS IMPERIALISTAS E DA TROIKA 
SUBMETE OS REFUGIADOS!

Que os sindicatos gregos e de toda Europa fi-
liem os refugiados e todos os imigrantes, para 
que garantam direitos e papeis para todos!

A classe operária grega e sua juventude 
deve unificar-se novamente e ser a faís-
ca que incendeie Europa para além das 
fronteiras e das nacionalidades, para en-
frentar juntos o mesmo ataque contra as 
massas da Europa e de todo o Mundo!

LIBERDADE IMEDIATA PARA TO-
DOS OS PRESOS POLÍTICOS: A JU-
VENTUDE ANARQUISTA GREGA, E 
AOS REFUGIADOS ENCARCERADOS 
EM CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO 
E TODOS OS LUTADORES ENCAR-
CERADOS POR LUTAR! ABAIXO AS 
DEPORTAÇÕES! TRABALHO, MO-
RADIA E VIDA DIGNA PARA TODOS 
OS REFUGIADOS!

UMA MESMA CLASSE, UM MESMO 
INIMIGO UMA MESMA LUTA!

Correspondente
Grécia, 19 de janeiro de 2017  

É preciso parar a mão do governo antioperário de Syriza!
É preciso parar a mão das bandas fascistas de Amanhecer Dourado!

Unifiquemos já as filas operárias e da juventude junto aos refugiados!
Uma só classe, uma só luta!

Correspondentes da Grécia...
seguindo a rota dos refugiados

Syriza: Enquanto deixa em liberdade aos deputados de Amanhecer Dourado e 
suas bandas fascistas que ameaçam aos filhos dos refugiados...  
Mantêm encarcerada a juventude rebelde, deixa a dezenas de milhares de  
refugiados em campos de concentração e os deporta para uma morte segura...

Refugiados morrem de frio na Grécia
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Putin massacrou os explorados sírios a conta do 
imperialismo e agora redobra seu feroz ataque contra 

a classe operária e os oprimidos da Rússia
“Na política e econômica mundial controlada pelas potências 
imperialistas, as quadrilhas de moscou só têm lugar para atuar 
como gendarmes e guardas dos interesses do capital financeiro 
internacional. Só assim podem tirar sua taxa dos negócios… 
O maior temor do imperialismo e das quadrilhas 
contrarrevolucionárias da Rússia, é que as massas soviéticas e 
revolucionárias voltem a tomar o Palácio de Inverno”

Rússia 12/02/2017

As tentativas da esquerda traidora 
e do stalinismo em particular de 
mostrar o capanga do imperialismo, 

Putin, como um “amigo” dos explorados 
do mundo. No entanto, estas falácias 
estão muito distantes da realidade.

Cada vez que o imperialismo solicitou 
seus serviços para massacrar as massas, 
este assassino da ex-KGB sempre esteve 
à disposição. Na Chechênia exterminou 
todos maiores de 10 anos, pelo “delito” de se 
levantar pelo direito de autodeterminação 
nacional. Invadiu a Geórgia, Ossétia do 
Norte e do Sul; povoou de bases militares 
todas as ex-repúblicas soviéticas que 
se independizaram da Rússia como a 
Moldávia, Ossétia do Sul, Bielorrússia, 
Quirguistão, Armênia, Tajiquistão, 
Azerbaijão e Ucrânia.

O imperialismo atribuiu aos ex-
burocratas stalinistas devindos 
em burgueses e em governos 
restauradores do capitalismo que 
cumpram o papel de disciplinar, 
submeter e esmagar as massas dos ex-
Estados operários. O papel cínico, sem 
piedade, e contrarrevolucionário da nova 
burguesia russa, que levantou a cabeça a 
partir dos anos 1990 depois da restauração 
capitalista não é novo. Anteriormente, nos 
anos 1990, se provou nos Bálcãs com 
a desintegração da Iugoslávia, onde 
sustentaram o genocida Milosevic, o 
presidente da “Grande Servia”, parte 
da ex-burocracia. Este, foi utilizado 
pelo imperialismo para sufocar e 
disciplinar todos os levantamentos 
pela independência nacional das 
nações que a “Grande Servia” oprimia 
e para isso massacrou as massas 
rebeldes da Bósnia. Quando este 
carniceiro dos Bálcãs, depois de 
provocar um genocídio na Bósnia, 
quis avançar sobre a pequena nação 
do Kosovo – exterminando as massas 
e provocando um êxodo de milhares 
de explorados – a OTAN interveio 
para disciplinar seu cão de guarda 
com bombardeios e para afundar na 
destruição e afogar num verdadeiro 
banho de sangue as massas da região.

A Iugoslávia foi logo depois 
repartida entre as diferentes potências 
imperialistas. A Alemanha ficou 
com a Croácia e a Eslovênia; França 
com grande parte dos negócios da 

Sérvia; EUA com Macedônia, Monte 
Negro, Kosovo e Bósnia; e o FMI 
como grande credor de todas elas. 
A “grande Rússia” intitulada de 
“imperialista” pelos renegados 
do marxismo, não ficou nem com 
um metro quadrado de terra nos 
Bálcãs. Apenas com “obrigado pelos 
serviços prestados” e pelas dúvidas, 
se ocorresse à Rússia avançar meio 
metro, o imperialismo levou assassino 
Milosevic ao Tribunal de Haya onde o 
julgou e castigou como criminoso de 
guerra. 

Este é o papel que a política e a 
economia mundial do imperialismo 
reservam para as quadrilhas de Moscou. 
SER O GENDARME E MASSACRAR 
EM TODOS OS TERRITÓRIOS DA EX-
URSS, MAS SEM FICAR COM NENHUM 
CENTÍMETRO DE TERRA, NEM ZONAS 
DE INFLUÊNCIA. ASSIM FOI E ASSIM 
CONTINUA SENDO. 

Desse modo, Putin também interveio 
como gendarme na Ucrânia, posando 
estar “contra o imperialismo” quando foi 
o sustentador do governo pró-ianque de 
Yanukovich, um oligarca sócio de seus 
negócios que foi expulso pelas massas 
Ucranianas, depois de entregar a Ucrânia 
de mãos e pés atados ao FMI. Ali, Putin 
assinou com o imperialismo o Pacto de 
Minsk, com o qual cercaram o Dombass 
revolucionário, enquanto reconhecia o 
governo fascista de Kiev. Está claro que 
o que ameaçava o imperialismo e sua 
guarda na região era a unidade da classe 
operária na Ucrânia, e o grito de “Que 
volte a URSS”, de uma Ucrânia soviética.

O papel de Putin como gendarme 
e sicário do imperialismo é ser 
guardião das transnacionais e do 
capital financeiro no Cáucaso e 
na Eurásia. E quando o sionismo 
fracassou e começaram as revoluções 
de 2011 no Magreb e no Oriente Médio, e 
destruíram os dispositivos de controle do 
imperialismo na região, o imperialismo 
recorreu a Putin para que de sua base 
militar em Tartus na Síria sustentasse 
Al Assad que caía, na Damasco 
cercada pelo avanço da revolução 
naquele país em 2015. A Força Aérea 
russa junto a Assad, massacrou e 
terminou de destruir as cidades mais 

importantes da Síria. O carniceiro Putin já 
tinha demonstrado ser um bom gendarme 
das nações muçulmanas da ex-URSS, 
como o Cazaquistão, Turcomenistão, 
Uzbequistão, Azerbaijão, Quirguistão 
e etc., com o rigor das baionetas, junto 
das novas oligarquias nacionais aliadas 
à burguesia “grã russa”, mas todas elas 
disciplinadas pelos 150.000 marines que 
EUA tem no Afeganistão, para controlar 
não somente esse país mas sim toda a 
rota do ópio na região e em particular, as 
massas muçulmanas. 

A quadrilha de Putin não cumpre 
apenas este papel de gendarme e 
sicário na região. Em primeiríssimo 
lugar ele e seu governo bonapartista 
contrarrevolucionário são os 
guardiães, sabre na mão, dos 
suculentos negócios do imperialismo 
franco-alemão e ianque na Rússia. 
Ele não é mais que o sócio menor das 
potências imperialistas. E sobre tudo, 
Putin é carcereiro da classe operária ex-
soviética russa, que protagonizou uma 
das maiores revoluções da história 
em Outubro de 1917, derrotando o 
capitalismo. Putin por hora é o primeiro 
“escudo da OTAN” (ainda que tenha 
grandes contradições com ela e com o 
imperialismo) para esmagar as massas 
russas se a estas lhes ocorrem, cem 
anos depois, voltar a pôr em pé os soviets 
e os conselhos de operários, soldados e 
camponeses. 

O imperialismo e próprio Putin tremem 
diante desta perspectiva. Por isso, 
inclusive, o imperialismo buscará em 
primeiro lugar tirar todo armamento 
nuclear de seu sicário, não por temor à 
Putin, que jamais vai disparar sequer um 
rojão contra o imperialismo, mas pelo 
pânico que as massas tomem o poder 
e ficam com este. O imperialismo sabe 
que deve controlar o aparato industrial-
militar russo de forma direta, via patentes 
das transnacionais, ou bem, com seus 
generais. Não pode ser que semelhante 
poder militar caia nas mãos de um novo 
Exército Vermelho. 

Putin utiliza a potência militar herdada 
da ex-URSS para negociar sua posição 
e parte dos negócios com imperialismo. 
Mas historicamente e a longo prazo 
necessita desarmar Rússia. Disso se 
trata o avanço da OTAN na Ucrânia e que 
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Centenas de milhares ganham as ruas
A rebelião dos explorados começou

Abaixo Grindeanu e seu governo corrupto, títere do imperialismo!
Em toda a Europa, uma mesma classe, uma mesma luta

Fora Maastricht, o FMI e a OTAN da Romênia!

Romênia: Uma nação europeia colonizada pelo Maastricht imperialista, o FMI e os ianques
Fartos de terem um salário de 280 euros, o mais baixo de toda Europa...
Fartos do saque e a escravidão que impõem as maquilas imperialistas aos explorados...
Cheias de ódio pelo roubo e esvaziamento do estado por parte das quadrilhas 
capitalistas que governam a nação oprimida...

A classe operária se colocou como a vanguarda do combate 
contra a Europa imperialista de Maastricht e seus governos lacaios

Por uma Romênia soviética, socialista e independente sem burocratas 
stalinistas nem novos ricos ladrões do povo!

flti-ci.org

tenha regado de bases militares Lituânia, 
Estônia, Polônia, etc., disso se trata o 
embargo das contas da oligarquia russa e 
disso se trata também que na partição da 
Síria, como ontem nos Bálcãs, Putin não 
ficará nem com um metro quadrado de 
território. O destino da Rússia de Putin é 
olhar no espelho dos Bálcãs; o destino da 
“Grande Rússia” é o mesmo dos países 
que ela oprime, porque desta maneira o 
imperialismo a deixará.

A política do imperialismo é penetrar 
na Rússia econômica e financeiramente. 
O Citibank, American Express e 
Visa, manejam o circuito bancário e 
financeiro russo. Enquanto a BASF 
alemã detém 50% da Gazprom que 
abastece de gás toda a Europa e é 
uma das maiores do setor no mundo. 
O imperialismo avança em colonizar mais 
e mais a Rússia, e mais e mais deve 
obrigar e chantagear a oligarquia russa, 
para que ela se renda. Expropriou da 
oligarquia russa todos os seus fundos 
no exterior, no valor de 300 bilhões 
de dólares e ainda não os devolveu.  
Enquanto isso o imperialismo usa Putin e 
a oligarquia russa como sicário e guarda-
costas, como vemos na Ucrânia, Síria 
e em primeiro lugar no Afeganistão. O 
imperialismo ianque sabe que se necessita 
retirar suas tropas do Afeganistão por 
uma investida revolucionária das massas 
da região, ou das massas dos EUA, tem 
um cão de guarda já provado na Síria, 
para massacrar em Cabul. 

Rússia não é mais do que um país 
capitalistas em transição, dependente 
da economia, das finanças e da 
política mundial do imperialismo. Este, 
cerca a Rússia mais e mais porque 
busca colonizá-la; mas enquanto isso, 
insistimos, necessita de suas forças 
contrarrevolucionárias para manter 
na linha todas as massas da Eurásia e 
própria Rússia.

O imperialismo precisa de Putin como 
gendarme e sicário, como guarda-costas; 
mas não como sócio. Os EUA, Alemanha, 
França, Inglaterra há muito tempo pisou 
na cabeça de seus sócios imperialistas 

em desgraça e os obrigou a se ajoelhar. 
Sobram potências imperialistas.

Rússia e China surgem como novos 
países capitalistas a partir de 1989, 
num mundo que já está repartido pela 
guerra, com as zonas de influência já 
submetidos pelas distintas quadrilhas 
imperialistas. Indubitavelmente mais 
adiante essas contradições se resolverão 
com enormes convulsões, revoluções, 
contrarrevoluções e guerras.

O mesmo acontece com a China. 
Primeiro Obama a cercou com o Tratado 
de Livre-Comércio com 14 países do 
Pacífico, o que não resolveu, pois 
China iniciou uma negociação e acordo 
comercial com Europa, inclusive com 
uma nova infraestrutura de trânsito de 
mercadorias de Pequim a Londres, agora 
Trump vem com ameaças de que suas 
transnacionais vão se retirar da China e 
que EUA fechará seu mercado, o maior 
do mundo, para os seus produtos. E 
aumentará a produtividade da economia 
norte-americana, assim tentara por 
China de joelhos para que entregue suas 
empresas estatais que dão lucro, e a 
maioria dos pacotes acionários de seus 
bancos.

O capital financeiro internacional em 
bancarrota necessita controlar novos 
mercados, cada vez com menos 
intermediários. Em última instância 
a disputa é entre Estados Unidos e 
Alemanha, quer dizer com a Europa 
do Maastricht, para ver qual potência 
imperialista ficará colonizando Rússia e 
China. Disso se trata, a guerra comercial 
começou.

Depois da derrota da revolução 
síria, as quadrilhas de Moscou 

aprofundam um giro bonapartista 
e contrarrevolucionário na 

própria Rússia e nas nações que 
oprime em seu interior

Dezenas de repúblicas oprimidas não 
se independizaram da Grande Rússia 
em 1989 com a queda da URSS, e ainda 
hoje estão em seu interior submetidas. 

Depois da derrota da revolução síria 
e o fortalecimento das quadrilhas 
de Moscou, a opressão nacional e o 
regime de terror sobre estas nações 
não fizeram mais que se exacerbar. 

As cruéis mentiras e enganos que as 
direções traidoras do proletariado mundial 
espalharam, assegurando que as massas 
revolucionárias da Síria não eram mais 
que terroristas, jihadistas e agentes do 
imperialismo, liberaram as mãos do 
fascista Al Assad e do criminoso Putin, 
para que exterminem mais de 600.000 
explorados e arrasem com cidades e 
povoados inteiros, sem que as massas 
e o proletariado russo se levantassem 
e paralisassem a maquinaria de guerra 
para impedir essa carnificina. 

A oligarquia Grande Russa já havia se 
provado como expert em genocídios 
como na Chechênia e na Bósnia, entre 
outros massacres que consumou a conta 
das potências imperialistas. 

Se Putin pode cumprir este papel é 
porque ainda pode manter sob sua bota, 
com um regime de terror ao proletariado 
e os explorados russos. Este assassino 
contratado do imperialismo conseguiu 
assim sair vitorioso e fortalecido do 
massacre na Síria, esta força agora é 
voltada para redobrar o submetimento e 
a opressão contra seu próprio povo e as 
pequenas nações que a Grande Rússia 
oprime.

Está mais do que claro que Putin e 
as quadrilhas de Moscou pintadas 
de “aliados dos povos do mundo”, 
como já dissemos, jamais deram um 
só tiro contra o imperialismo. Nem 
contra os ianques se o imperialismo 
europeu que embargou suas contas e 
as da oligarquia russa. E mais, quando 
a Ucrânia entrava em cessação de 
pagamentos, asfixiada pela dívida 
usureira do FMI, Putin se ofereceu 
para outorgar um empréstimo a seu 
amigo Yanukovich (nesse momento 
presidente), para que cumprisse com 
“suas obrigações de pagamento”.

Continua...
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Insistimos: nenhuma munição, 

nenhum ataque destes genocidas e 
massacradores foi dirigido  contra 
o imperialismo; sempre contra os 
trabalhadores e o povo pobre.

Putin demonstrou ser um “valente” 
carniceiro contra as massas, e um 
mimoso cachorrinho do imperialismo, 
a quem faz todo o trabalho sujo de 
afogar em sangue revoluções pelo pão.

O fortalecimento da burguesia russa na 
Síria também o pagam as massas russas 
com mais fome, miséria e repressão.

A economia russa está padecendo 
estremecimentos da nova ronda do 
crack mundial que fez os preços dos 
commodities e das matérias-primas, 
ficticiamente inflados, cair. Isso porque 
mais de 50% dos ingressos provém do 
saque do gás e de seu petróleo.

Como se fosse pouco, o imperialismo 
pressiona Rússia embargando contas 
particulares e empresas em bilhões de 
dólares. Desta maneira o imperialismo 
se assegura que seu sicário Putin leve 
a cabo de maneira exemplar o “trabalho 
sujo” que lhe foi atribuído de massacrar a 
revolução síria, de atuar como gendarme 
na região da Eurásia, e de submeter 
e entregar a revolução ucraniana no 
Dombass.

A resposta de Putin foi descarregar 
brutalmente os custos da crise sobre 
as massas exploradas. No final de 
2015 e começo de 2016, em questão 
de dias o valor do rublo (moeda russa) 
se desvalorizou em 50%, com o que 
os capitalistas ficaram de uma só 
vez com a metade só salário dos 
trabalhadores. Milhões de russos caíram 
abaixo da linha da pobreza (41% não têm 
dinheiro suficiente sequer para roupas 
e alimentos) e se aprofundou a brecha 
econômica. O nível oficial da pobreza se 
situa em 16%, ainda que se calcula que 
entre 30% e 50% da população russa 
estaria na zona de risco de pobreza. 
Somente 1% da população russa possui 
71% dos ativos privados.

Milhares de trabalhadores perderam 
seus postos de trabalho. E os que tem 
a “sorte” de tê-los sequer o recebem. 
Por exemplo, no Domabss russo mais 
de 70 mil trabalhadores não recebem 
seus salários dos patrões a meses, e 
ainda devem mais 57 bilhões de dólares, 
sendo os trabalhadores da manufatura 
e da construção os mais afetados. Tal é 
o caso dos mineiros da KingCoal (mina 
de carvão) da cidade de Guslovko (da 
província de Rostov, no Dombass russo) 
com greves de fome, paralisações e 
manifestações estes operários estão 
desde o ano passado reclamando seus 
salários atrasados sem obter respostas.

Longe de ser a “grande potência que 
está deslocando EUA”, como afirmam 
analistas burgueses charlatões e suas 
cacatuas da esquerda, os trabalhadores 
russos têm que padecer, como em 
Zimbábue, um dos países mais pobres 
do mundo, não receber nem sequer seu 
mísero salário.

Mas, o que acontece se os trabalhadores 
têm a ideia de reclamar pelo que é 
seu? O regime de Putin está preparado 
para criminalizar, encarcerar e reprimir 
ferozmente quem ouse fazer isso. Uma 
pessoa portando um cartaz nas ruas 
russas pode ser penalizado com multas 
e até três anos de prisão; todo protesto 
que envolva mais de uma pessoa deve 
ter autorização estabelecendo multas que 
equivalem a 2 a até dois anos de salário, 
ou 15 dias de cadeia, ou trabalho forçado 
pelas manifestações sem permissão 
das autoridades e se se reincide, com 
até 5 anos de cadeia. São penalizadas 
inclusive as “incitações” a desordens 
convocadas pelas redes sociais! E as 
guardas nacionais estão apetrechadas 
para sufocar selvagemente qualquer 
manifestação.

Se aprofunda o regime de terror 
da oligarquia de Moscou

Os setores mais explorados da classe 
operária vivem em carne própria o regime 
de terror de Putin e seus clãs de oligar-
cas. Recentemente, aprovaram uma lei 
pela qual bater em uma mulher, nos filhos 
ou nos pais uma vez por ano não será cri-
me. A lei só punirá o agressor quando as 
brigas sejam recorrentes, mas a mulher 
deverá demonstrar isso ante um tribunal 
porque a justiça não atuara de oficio em 
casos de violência doméstica. Todos os 
dias 36 mil mulheres e 26 mil crianças 
russas são objeto de violência doméstica. 
12 mil mulheres são assassinadas a cada 
ano por seus pares: uma mulher a cada 
40 minutos. 2 mil crianças comentem sui-
cídio por ano e 10 mil fogem de suas fa-
mílias. 40% de todos os crimes violentos, 
que chegaram aos tribunais na Rússia 
são casos de violência doméstica. 97% 
dos casos penais relacionados com a vio-
lência doméstica na Rússia não chegam 
aos tribunais; as vítimas sabem que ne-
nhuma justiça vira das mãos dos policias, 
os juízes e o Estado burguês. Esta lei foi 
aprovada por 385 parlamentares com 2 
votos contra.

A Duma cona entre seus 450 parla-
mentares com 43 do Partido Comunista 
Russo. Estes se opuseram à lei, mas 
vergonhosamente apresentaram uma 
proposta de não despenalizar as agres-
sões contra as crianças ou às gravidas. 
Estes “comunistas” são os maiores sus-
tentadores e embelezadores do carni-
ceiro Putin e seu regime reacionário. Os 
sócios do PC russo na Europa são os que 
enviaram sicários dos PCs europeus sob 
o nome de “brigadas internacionais anti-
fascistas” para matar e assassinar pelas 
costas todos os lutadores da resistência 
no Donbass que se negavam a acatar o 
Pacto de Minsk na Ucrânia, que impediu 
as massas do Donbass forjar a unidade 
com a classe operaria de Kiev e esmagar 
o fascismo. Estes mesmos “internacio-
nalistas” dos PCs europeus são os que 
depois de esmagarem e dissolverem por 
dentro a Brigada Fantasma dos mineiros 
do Donas, que aterrorizava o imperialis-
mo e o governo de Kiev, marcharam para 
render honras ao fascista Assad na Síria.

Disto se trata o papel desse Partido Co-
munista russo, o maior sustentador e só-
cio da oligarquia de Moscou.

Não é de se estranha que a legalização 
da violência contra a mulher seja aprova-
da pela reacionária Igreja ortodoxa russa 
à qual Putin acaba de devolver proprie-
dades expropriadas pelo povo durante a 
revolução de outubro.

Tampouco é de estranhar que esta lei 
seja votada hoje por quem cometeu na 
Síria rebelde o maior femicídio dos úl-
timos tempos e uma feroz matança de 
crianças; a imensa maioria dos mártires, 
assim como de quem sofre as vexação e 
violação destes criminosos são as mulhe-
res e seus filhos.  

Esta é a “democracia” russa: um ver-
dadeiro regime de terror do sicário Pu-
tin e dos oligarcas. Este é o “anti-impe-
rialismo” de Putin ao qual o stalinismo 
e os renegados do trotskismo querem 
apresentar como aliados das massas: 
os massacrados das massas sírias, os 
enterrados da revolução ucraniana, 
o que esmaga som sua bota a classe 
operária russa e é gendarme do impe-
rialismo na Eurásia.

O Partido Comunista é o fundador da 
Rússia branca dos oligarcas. De suas 
entranhas saíram estes ladrões fero-
zes do povo, que ficaram com as fábri-
cas, as terras e o rublos que pertencem 
aos explorados; os mais sanguinários 
e repressores. Hoje, o Partido Comu-
nista se mantém como sustento “pela 
esquerda” do governo bonapartista de 
Putin e é seu fiel aliado nas maiores 
aventuras contra as massas, dentro e 
fora da Rússia.

Que volte a URS, sem burocra-
tas stalinistas nem traidores!

Como vimos, a oligarquia de Moscou 
e seu governo contrarrevolucionário 
de terror e o primeiro dispositivo do 
imperialismo na Eurásia para impe-
dir que volte a se pôr de pé a classe 
operaria russa e encabece uma nova 
revolução como as do século XX. 
O imperialismo e as quadrilhas da bur-
guesia de Moscou sabem que todo 
levantamento sério e revolucionário 
das massas russas volta a colocar 
diretamente a luta por expropriar os 
capitalistas. Eles prometam às massas 
dos ex-Estados operários com a queda 
da URSS um melhor porvir, como da 
Alemanha, França ou EUA, e submete-
ram os explorados da Rússia e de toda 
Europa do Leste a condições de vida 
como as da África, América Latina e 
todo mundo semicolonial.

A burguesia sabe que a classe opera-
ria russa com um novo levantamento 
revolucionário partirá de sua experiên-
cia histórica, que é expropriar os capi-
talistas, a revolução socialista. “Que 
volte a URSS”, a consigna das massas 
ucranianas quando entraram no com-
bate, NÃO SIGNIFICA DE MODO AL-
GUM QUE SINTAM FALTA DA VELHA 
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BUROCRACIA STALINISTA QUE EN-
TREGOU OS ESTADOS OPERARIOS, 
MAS SIM, ANSEIAM RECUPERAR O 
TRABALHO, O SALÁRIO, DIGNIDADE 
QUE TINHAM CONQUISTADO COM A 
REVOLUÇÃO DE OUTUBRO.

Num processo de ofensiva de mas-
sas contra as quadrilhas burguesas 
de Moscou, provenientes do stalinis-
mo que entregou a URSS, colocará 
um salto na consciência anticapitalis-
ta das massas russas e será colocada 
como tarefa imediata a restauração da 
ditadura do proletariado sob formas 
revolucionárias.

Um ascenso operário na Rússia in-
cendiaria a pradaria do leste europeu 
saqueada pelas potencias imperialis-
tas com maquilas, estrangulamento 
financeiro e as baionetas da OTAN. 
As quadrilhas de Moscou sabem des-
ta situação e seu papel de gendarme 
do imperialismo na Eurásia, e o que 
querem fazer valer ante as quadrilhas 
imperialista com as quais se chocam 
e negociam sistematicamente uma 
porção maior dos negócios. Isso lhes 
permite também fazer demagogia – de 
mãos vazias – com as classes medias 
e setores das massas, acusando um 
ataque das potências ocidentais con-
tra a Rússia e, desenvolvendo desta 
maneira um chauvinismo nacionalista, 
de falsa defesa nacional, sobre o qual 
se assenta para controlar manu militari 
a classe operaria de seu próprio e as 
nações que oprimi dentro da Rússia.

Toda a esquerda reformista mundial e 
os renegados do trotskismo, que quan-
do caia a URSS, estavam pendurados 
nas saias do stalinismo e na mesma 
Rússia apoiando Gorbatchev e a res-
tauração capitalista, se fazem muito 
bem de distraídos e querem ocultar a 
verdadeira posição da Rússia com a 
restauração capitalista, e que o impe-
rialismo conquistou um novo gendar-
me contrarrevolucionário.

A esquerda socialimperialista e eu-
ropeia, como Podemos, Syriza, mo-
vimentos como “Democracia Real” 
e “cidadãos”, falam de democratizar 
o Maastricht e silenciam os regimes 
abertamente contrarrevolucionários 
do leste europeu e da Rússia em parti-
cular. Os democratas socialimperialis-
tas da Europa do Maastricht estão para 
cobrir as costas de Putin no leste euro-
peu, o gendarme do imperialismo, tal 
qual fizeram na Ucrânia e na Síria, sus-
tentado o Pacto de Minsk no primeiro, 
e os bombardeios no último.

Os assim chamados “anticapitalis-
tas”, os renegados do trotskismo são 
estranhos “anticapitalistas” que se ne-
gam que as massas da Europa do les-
te e da Rússia voltem ao caminho da 
revolução socialista e da expropriação 
dos capitalistas. E mais, todos juntos 
envenenam a consciência das mas-
sas do mundo para que repudiem as 
revoluções socialistas do século XX e 
inclusive os próprios operários sovié-

ticos que expropriam os capitalistas. 
São uns farsantes. Serventes do im-
perialismo que querem fazer passar as 
enormes conquistas que significaram 
nestes países a expropriação dos ca-
pitalistas, como se tivessem sido con-
quistadas pela burocracia stalinista, 
agente do imperialismo, e não as mas-
sas revolucionárias.

Tal como dizia Trotsky, a expropria-
ção dos capitalistas é o único que os 
capitalistas não podem suportar sem 
guerras, contrarrevolução e evidente-
mente, comprando a burocracia como 
seus agentes restauradores internos 
nos Estados Operários.

Por isso os trotskistas que combatem 
para refundar a IV Internacional, que 
lutam pela revolução socialista, pela 
destruição dos estados burgueses, 
tomamos e fazemos nosso o grito das 
massas do leste europeu “Que volte a 
URSS”, sem burocratas stalinistas e 
traidoras que a entregaram.

Abaixo a autocracia de Putin e sua 
oligarquia, herdeira dos traidores do 
partido Comunista de Stalin, Yeltsin, 
Gorbatchev! Abaixo a ditadura de Putin 
e seu partido semifascista “Rússia Unida” 
sustentado pelo seu apêndice o PC russo, 
o entregador da URSS! Plenos direitos de 
organização, de reunião e de greve!

Pelo direito à autodeterminação das 
nacionalidades oprimidas pela gran-
de Rússia a conta do imperialismo! 
Dissolução da casta de oficiais assassina, 
os que comandados pelo imperialismo le-
vam a cabo o esmagamento dos povos 
oprimidos como na Síria!

É preciso voltar a pôr de pé a classe 
operária russa com seus sindicatos e so-
viets revolucionários de operários e sol-
dados vermelhos, como na revolução de 
Outubro de 1917!

Para que a classe operária coma:

Expropriação sem pagamento e sob o 
controle operário de todos os capitalistas, 
empresas e bancos imperialistas do Citi-
bank, da BASF alemã, das empresas de 
altas tecnologia do Sillicon Valley instala-
das em Moscou!

É preciso recuperar estatizando sem 

pagamento e sob o controle operário o 
gás, o petróleo e os minerais das mãos 
da oligarquia russa e das transnacionais 
petroleiras imperialistas!

Confisco de todas as empresas impe-
rialistas que ocuparam e controlam as 
ramas chave da produção e da indústria 
russa!

Pela reestatização e coletivização da 
terra sob o controle dos trabalhadores do 
campo e da cidade!

Confisco imediata de todos os bens dos 
parasitas da oligarquia e dos banqueiros 
russos, que em 1989 como chefes da 
camarilha stalinista do PC, roubaram os 
bens e as riquezas do povo e entregaram 
os estados operários a Reagan, Thatcher 
e o Citibank!

A consigna não é outra que “PÃO, TER-
RA E DESARME A CONTRARREVOLU-
ÇÃO DAS QUADRILHAS DE MOSCOU, 
DA OTAN E DO IMPERIALISMO”.

No centenário da revolução de Outu-
bro os trabalhadores estão chamados a 
cumprir novamente uma missão histórica, 
voltar a iniciar o caminho da revolução 
socialista e a se converter uma vez mais 
no bastião e na vanguarda da classe ope-
rária europeia. Lugar aos conselhos de 
operários e soldados!

Hoje os trabalhadores russos têm um 
papel fundamental, e uma tarefa inter-
nacionalista de vital importância, assim 
como o proletariado dos EUA e de toda a 
Europa imperialista: paralisar a máquina 
de guerra de Putin, o sicário do imperia-
lismo! Fora as bases militares e as tropas 
assassinas grã russas da Síria, Ucrânia e 
de toda a Eurásia!

Abaixo os pactos contrarrevolucionários 
do imperialismo com o carniceiro Putin, 
de massacre e submetimento da Ucrânia 
e da Síria revolucionária! A Criméia é da 
Ucrânia e da resistência do Dombass, e 
Tartus das forças rebeldes da Síria mar-
tirizada!

De Portugal às estepes russas, uma só 
classe operária uma mesma revolução. 
Pelos Estados Unidos Socialistas da 

Europa!

Eliza Funes e Nadia Briante.

Gukovo região de Rostov. Protesto dos mineiros por salários atrasados nos escritórios de KingCoal dezembre 2016



Há poucos dias no 
fim de dezembro, 
os explorados da 

Venezuela voltaram às ruas já 
fartos da fome insuportável e 
da escassez. Nos Estados de 
Táchira, Apure e sobretudo 
em Bolívar, ocorreram saques 
violentamente reprimidos pelas 
tropas da Guarda Nacional, 
com não menos de 3 mortos, 
centenas de feridos e cerca de 
500 detidos...

A abrupta retirada das notas de 
100 bolívares (60% das notas 
circulantes) num prazo de 72 hs 
– um roubo e uma provocação 
ao povo, do qual Maduro 
teve de recuar rapidamente – 
levou milhares à revolta nos 
supermercados e armazéns sob 
o grito “Fora Maduro!”. É que 
a cada dia é um martírio para 
os trabalhadores venezuelanos. 
Suas famílias comem uma vez 
por dia, quando têm sorte. Os 
doentes morrem pela falta de 
medicamentos nos hospitais 
com salas arruinadas. Se 
multiplicam as demissões. O 
salário está pulverizado por 
uma inflação anual de 1000%.

Os generais e Maduro, o 
aprendiz de Assad, ditaram 
toque de recolher pelos saques. 
Continua vigente o decreto de 
Estado de Exceção e os bairros 
estão sob uma militarização 
brutal. Os protestos são 
reprimidos com chumbo. 
Os assassinatos, detenções, 
torturas e desaparecimentos 
pelas tropas e (sobretudo e 
cada vez mais) pelos coletivos 
bolivarianos se generalizaram. 
Os “operativos de liberação 
do povo” – verdadeiras razias 
fascistas sob direção militar – 
assolam os bairros operários, 
com massacres como o 
de Borvolento (12 jovens 
assassinados e encontrados em 
fossas comuns) e Cariaco (9 
mortos), semanas atrás.

Agora Maduro exigiu “mão 
forte contra o terrorismo” 
ao seu novo vice-presidente 

El Aissami, um homem da 
burguesia árabe do comercio 
como Assad na Síria. O que a 
burguesia comercial entende 
por “luta contra o terrorismo” 
se pode ver na Síria: o massacre 
dos que se levantam pelo pão e 
a liberdade, um genocídio que 
Maduro, Evo Morales e Castro 
celebram publicamente cada 
vez que têm uma oportunidade.

Os trabalhadores pagam 
com fome e morte a barbárie 
capitalista da farsa da 
“revolução bolivariana” e o 
“socialismo do século XXI” 
que proclamavam os Castro e a 
esquerda mundial.

Na Venezuela, a única 
conspiração internacional se 
chama “mesa de diálogo” 
entre o governo e a MUD, 
e esta conspiração é contra 
a classe operária. E quem a 
comanda é Wall Street. O 
governo e a oligarquia da 
MUD pactam nas “mesas” 
como atacar e atacam. Havana 
aplaude o “diálogo” e a igreja 
abençoa a todos. A esquerda 
castrista e pseudotrotskista 
silencia este pacto infame. 
Para seguir saqueando a nação, 
o imperialismo e os ricos 
do país precisam da classe 
operária derrotada. Por isso 
lhes aterroriza o fantasma 
do Caracazo, de um novo 
levantamento dos trabalhadores 
e o povo pobre dos morros.

Hoje a classe trabalhadora está 
na última trincheira pela traição 
da burocracia sindical, odiada 
por todos os operários e que 
se sustenta graças à esquerda 
venezuelana. Os trabalhadores 
se levantam em desesperada 
e assaltam os supermercados 
porque a burocracia da CTV, da 
CSBT, UNETE, etc. fechou o 
caminho de suas organizações 
de luta. São uma polícia interna 
do movimento operário, com 
burocratas pagos pela patronal, 
que inclusive disponibilizam 
assassinos para os Coletivos 
fascistas matarem os ativistas 
operários.

Ante semelhante traição não 
há uma só corrente da esquerda 
venezuelana que chame a 
autooganização da classe 
operária e a expulsar aos chutes 
Torres, Rangels, Máspero e cia. 
Enchem a boca para falar de 
lutas quando fazem frentes e 
agrupamentos com a burocracia 
sindical, como Chirino e 
Bodas (PSL) no FADESS, por 
exemplo, junto de burocratas 
pró MUD, ou em dezenas 
de encontros sindicais que a 
esquerda realizou pala limpar 
a cara dos dirigentes vendidos.

Ninguém diz à classe operária 
que para conseguir o pão e 
o salário é preciso derrotar o 
imperialismo e os generais e 
expulsar o governo e a MUD 
com a greve revolucionária. 
Os saques demonstram que não 
há outro caminho. As massas 
gritam “Fora Maduro” em cada 
piquete, demonstrando ter um 
instinto de classe certeiro.

A esquerda venezuelana 
fala de “democracia” quando 
os generais bolivarianos da 
“democracia e a Constituição” 
apontaram o fuzil na cabeça 
dos trabalhadores. Antes 
diziam que não se podia fazer 
a revolução contra Chávez 
pois, os operários não tinham 
consciência de classe. Depois 
tampouco se podia fazê-
la contra Maduro porque 
havia um suposto golpe “da 
direita” em curso. E agora 

que os trabalhadores (a pesar 
da esquerda venezuelana) 
acabaram sua experiência 
com a burguesia chavista e 
pedem a queda do governo, 
essa esquerda quer submeter a 
classe operária à “democracia” 
blindada da Constituição 
Bolivariana... em nome da 
“independência de classe”.

A plataforma do Chavismo 
Critico e o Povo em Luta, 
onde o PSL (UIT) e a UST 
(LIT) estranhos campeões da 
“independência de classe” – 
fazem acordos com políticos da 
burguesia (até com ex-ministros 
de Chávez como Hector 
Navarro[1]), é um exemplo 
dessa política de colaboração 
de classes. Chega de culpar a 
classe operária, o problema são 
vocês, senhores dirigentes da 
esquerda venezuelana!

A direção da C-CURA e 
dos sindicatos combativos 
devem romper já mesmo toda 
subordinação à “democracia e à 
Constituição” dos explorados, 
e por seus homens e recursos 
ao serviço de organizar uma 
grande luta pelo pão e o salário:

Com Maduro, a MUD e o 
FMI estrangulando a nação só 
há fome, morte e repressão. 
Abaixo as “mesas de diálogo” 
é preciso expulsar os inimigos 
dos trabalhadores! Lugar à 
rebelião e o ódio dos oprimidos! 

FORA MADURO, A MUD E O FMI!
LUGAR AO CARACAZO!

VENEZUELA 
Ante os recentes saques e a 

repressão do regime de Maduro...

A fome não se aguenta mais... Basta de miséria!

Os trabalhadores e o povo pobre saqueiam desesperados os camnhões de alimento
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Lugar ao Caracazo! Sem 
revolução operaria e popular 
não há solução!

Para que haja alimentos e 
medicamentos é preciso deixar 
de pagar a dívida externa. Os 
bancos, as fábricas, as terras 
e os grandes armazéns das 
transnacionais e da oligarquia 
devem ser expropriados em 
pagamento e colocados sob 
controle dos trabalhadores. É 
preciso nacionalizar o comercio 
exterior e criar uma banca 
estatal única para acabar com o 
roubo de dólares dos bancos e 
da burguesia.

Comitês de abastecimento 
operários e populares para 
garantir que o alimento 

expropriado chegue às famílias 
trabalhadoras!

Fora de nossos sindicatos 
os traidores assassinos 
da patronal! Lugar a 
auto-organização dos 
trabalhadores! Devemos pôr 
em pé os comitês de fábrica e 
centraliza-los local, regional e 
nacionalmente!

Chega de trabalhadores 
assassinados! É preciso pôr 
em pé comitês de autodefesa 
operária contra os cães de 
guarda do Estado!

Abaixo o toque de recolher, 
o Estado exceção e a 
militarização dos bairros!

Os generais defendem os 
depósitos de alimento contra 
o povo faminto, enquanto 

comandam a matança. Abaixo 
os generais e a oficialidade 
das FANB! Comitês de 
soldados rasos que destituam 
os oficiais assassinos e abram 
os depósitos de alimento!

Liberdade a todos os detidos 
pelo saque! Liberdade a 
Rodney Alvarez e os operários 
da CIVETCHI!

Estas enormes tarefas 
requerem a mais firme unidade 
da classe operária contra 
Maduro, a MUD e Wall Street. 
É necessário convocar já 
mesmo um grande Congresso 
Operário Nacional, com 
delegados de base de todo 
o movimento operário. É 
preciso preparar a Greve 
Geral Revolucionária! A 
direção da C-CURA e de todas 
as organizações operárias 
combativas, se realmente 
dizem defender os interesses 
dos trabalhadores, devem 
romper sua subordinação ao 
regime dos bolivarianos, da 
oligarquia e Wall Street e se 
colocar a serviço desta luta.

A “alternativa dos 
trabalhadores” que a esquerda 
venezuelana fala não 
garantirá pão nem salario aos 
trabalhadores, porque jamais 
se coloca derrotar nas ruas 
Maduro, a MUD, os generais e 
o imperialismo, os garantidores 
da fome e da escravidão. Só um 

governo operário e popular 
baseado nos comitês armados 
de operários, soldados e 
camponeses, que se levante 
sobre as ruinas do regime, pode 
garantir o pão e o salário para o 
povo, inclusive a convocatória 
a uma Assembleia Nacional 
Constituinte verdadeiramente 
soberana e democrática.

FORA O IMPERIALISMO 
DA AMÉRICA LATINA! 
ABAIXO A REVOLUÇÃO 
BOLIVARIANA!

POR UMA VENEZUELA 
OPERÁRIA E SOCIALISTA, 
SEM PATRÕES, GENERAIS 
E BANQUEIROS 
IMPERIALISTAS!

Liga Comunista dos 
Trabalhadores - Venezuela

Facsímile do 
Organizador Operário 
Internacional Nº 4 

“O OcasO dO 
chavismO”

[1] Em 5 de agosto, Navarro 
declarou na imprensa, em plena 
manifestação frente à Defensoria 
do Povo: “Nós aspiramos o 
começo do funcionamento 
das instituições (...) Somos 
chavistas convencidos, somos 
bolivarianos”. Evans, dirigente 
da Maré Socialista, disse nessa 
mesma manifestação que eles 
defendiam a Constituição.

Abaixo o gasolinazo!
Fora Pieña Nieto, 

o FMI e as transnacionais 
imperialistas com seu NAFTA e o TLC!

Greve Geral revolucionária!
Contra a narco-polícia assassina, sócia da DEA e da CIA

Comitês de autodefesa de operários e camponeses!

FORA IANQUES DO MÉXICO E DE TODA AMÉRICA LATINA!
É preciso expropriar os expropriadores do povo!

VEJA TAMBÉM NO SITE E NO FACEBOOK

MÉXICO:

• COLÔMBIA: 2017… Vêm com tudo a fome, a demagogia e a repressão contra os explorados (10-01-2017)
• CHILE: 2.500 trabalhadores fazem greve na maior mina de cobre do mundo: Viva a luta dos mineros da Escondida! (10-02-2017)
• ARGENTINA: A historica luta dos trabalhadores de AGR-Clarín deve triunfar... Necessitamos uma estratégia para vencer! (12-02-2017)

flti-ci.org
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Nas últimas semanas se desenvolveu entre as 
organizações de esquerda um debate sobre 
a “greve” policial no Espírito Santo e no Rio 

de Janeiro, fruto da enorme crise econômica pelo 
que o país passa e a consequente quebra dos 
caixas dos estados, e que levou inclusive a que se 
atrasassem os salários dos agentes de repressão. 
Correntes como o PSTU-LIT, PSOL e o MAIS 
(recente ruptura do PSTU), se posicionaram 
abertamente a favor da “greve” e das demandas 
dos agentes de polícia. 

Acreditamos que esta posição, de correntes 
que se reivindicam trotskistas e das fileiras da 
IV Internacional é um verdadeiro revisionismo 
das posições de Trotsky e do marxismo 
revolucionário, que não tem nada a ver com o 
Programa de Transição, de onde não podemos 
ler, sequer uma linha, sobre apoiar, qualquer 
que seja a demanda dos agentes repressivos da 
burguesia e menos ainda uma posição sobre a 
sindicalização da polícia. E, consequentemente 
significam a destruição da teoria e da tradição 
revolucionária do marxismo sobre as forças 
armadas e repressivas do Estado burguês. 

Enquanto o marxismo revolucionário toma a 
política militar do proletariado como um programa 
para dividir e destruir as forças armadas, e em 
particular a polícia, tratando de preparar a insurreição 
como arte, para avariar e destruir o Estado burguês.

A tarefa nas Forças Armadas é dividi-la, 
partindo-a horizontalmente, como por exemplo 
com o exército, chamando os soldados, filhos de 
operários e de camponeses pobres em armas, 
desacatando seus oficiais, e avançando na 
destruição do aparato repressivo e a dissolução 
de todas as polícias, serviços de inteligência, etc. 
O marxismo define a polícia como parte da 
superestrutura cotidiana de controle, e não 
somente de repressão dos trabalhadores 
e do povo em suas lutas, mas sim como 
uma estrutura de repressão cotidiana, que 
é necessária ser desmantelada, dissolvida 
e desarmada; e que sejam os comitês de 
autodefesa, e depois as milícias operárias, as 
que garantam a segurança dos operários, das 
massas exploradas e suas lutas. 

Vemos as correntes antes mencionadas, 
levantar a “necessidade de disputar os 
rumos” de dito movimento, afirmando que 
os policiais são parte da classe operária e 
dos trabalhadores do Estado, tal qual um 
professor ou um médico do SUS. Justificando 
isso com que “não se posicionar é deixar o 
caminho livre à extrema direita”, e do que se 
trata é de “aproveitar as contradições entre 
o movimento e o Estado”, e assim, “voltar 
contra o governo e a burguesia suas próprias 
armas”. Enquanto, “exigem” que os policiais 
não reprimam a classe trabalhadora, os 
explorados e suas lutas, e que se unifiquem 
“com todos os trabalhadores e servidores 
públicos para derrotar o ajuste”. Chegando 
inclusive a dizer que é necessário “substituir” 
a polícia, por uma de caráter “civil”, quer dizer 
por sua “desmilitarização”.

Para de expor nossa posição em defesa do 
marxismo revolucionário, perante a vanguarda 
operária e da juventude que veem nestas 
organizações uma ferramenta de luta contra 

os exploradores e seus ataques, colocaremos 
abaixo, em discussão contra o revisionismo e 
a consequente capitulação à burguesia e suas 
instituições, por essas organizações em particular, 
mas que, lamentavelmente se vê em geral em 
toda a esquerda que se diz socialista, as tarefas 
e o programa que consideramos o mais correto, e 
que passou à prova. No que diz respeito à política 
do proletariado e suas organizações de luta frente 
a instituição de repressão da burguesia: a polícia. 

O caráter da polícia 
e suas “greves”

Afirmamos que toda “greve” policial, ainda que 
por aumento de seus salários, ou por receber 
salários atrasados, está para garantir melhores 
condições de repressão sobre a classe 
operária e os explorados, cotidianamente. 
Assim como se vê em todo bairro ou local de 
concentração operária do planeta. 

Posto que, a polícia como única função 
cotidiana, permanente e institucional 
reprimir os trabalhadores e o povo; sua 
base tem um “ofício” claramente determinado 
institucionalmente, exercendo-o desde o primeiro 
momento em que ingressa em suas fileiras por 
sua própria consciência e vontade. 

Diante da tergiversação destas correntes que 
levantam que a base da polícia vem do seio da classe 
operária e que inclusive, em estados como o Rio de 
Janeiro, são em sua maioria negros; e que por isso 
se deve disputar os elementos de esquerda, opomos 
aqui uma citação de Trotsky de E agora? Problemas 
vitais do proletariado alemão, 1932: “O fato que de 
que policiais foram originalmente recrutados em um 
grande número entre os operários socialdemocratas, 
é absolutamente insuficiente. Aqui, mais uma vez, 
é a existência que determina a consciência. 
O operário, convertido em policial a serviço 
do Estado capitalista, é um policial burguês 
e não um operário. No curso dos últimos anos, 
estes policiais tiveram que enfrentar muito mais 
os operários revolucionários do que os estudantes 
Nazi. ” (Negritos nossos).

É por isso que das fileiras do trotskismo, quer 
dizer do marxismo revolucionário, não se pode 
dizer que os policiais são trabalhadores estatais 
e, portanto, não pode haver nenhuma luta por sua 
sindicalização. Os policiais não são trabalhadores, 
mas sim são as bandas de homens armados pelo 
capital para defender sua propriedade burguesa, 
seus lucros, sua dominação; para reprimir a 
classe operária para que esta não lute contra o 
capitalismo, seu governo e seu Estado. E assim 
como nos colocou Trotsky, um operário que vira 
policial deixa imediatamente de ser um operário, 
se tornando um policial burguês rompendo 
totalmente com sua classe e passando para o 
lado da classe inimiga.

E por isso que, quando estes policiais “em 
greve” levantam que não receberam seus salários 
e seus bônus por metas, o que querem dizer é 
que não receberam pelos operários e explorados 
que reprimiram em suas lutas, em seus bairros, 
etc., esta é sua “produção”.

Assim, quando estas correntes falam em 
sindicalizar a polícia pretendem organizá-los 
para exigir melhores salários e condições de 
trabalho, etc., para que tenham armas melhores 
e apetrechos para reprimir o povo.

A utopia reacionária do 
“companheiro policial”

Falando que é necessário apoiar e disputar os 
rumos do movimento, aproveitar suas contradições 
e buscar influenciar os militares progressistas e 
de esquerda na polícia, querem que acreditemos 
que é possível que um policial seja nosso 
companheiro, numa tentativa fracassada de 
transladar o programa dos revolucionários para 
o exército e a luta para colocar de pé núcleos 
socialistas entre os soldados rasos, como o 
mesmo programa para as forças repressivas 
como é a polícia.

Tanto é assim, que chegam a pedir que não 
reprimam os operários em luta, que pelo contrário, 
os apoie e se some a esta luta. E que, se não 
fazemos isso, corremos o risco de permitir que 
setores da extrema direita, e fascistas como os 
Bolsonaro acabem influenciando mais e mais os 
“soldados” da Polícia Militar.

Mas, seguindo os ensinamentos de Trotsky 
vimos que jamais se pode considerar um policial 
como um “trabalhador estatal”, ainda que seja 
das caixas do Estado que a burguesia pague aos 
seus cães de guarda. E menos ainda é possível 
confundir a base da polícia com a base do exército.

Enquanto a polícia tem como função 
institucional a repressão cotidiana da classe 
operária e dos explorados, e sua base 
se voluntaria para esta função de forma 
consciente, o exército tem como função 
“cuidar das fronteiras”, “defender a nação” 
diante de ataques externos e somente em 
casos excepcionais, em crises agudas e 
revoluções, quando inclusive a polícia já 
foi desbaratada pelas massas, dar golpes 
bonapartistas, korniloveadas (em alusão ao 
ataque contrarrevolucionário de Kornilov aos 
sovietes russos na revolução de 1917) e assim 
reprimir diretamente os trabalhadores.

É para estas funções que o exército recruta os 
filhos dos operários e camponeses pobres com 
o serviço militar obrigatório, por um determinado 
período. Quer dizer, são chamados para servir 
“em defesa da nação”, e não para reprimir 
cotidiana e institucionalmente o povo. Por isso 
os revolucionários levantam um programa 
para que os soldados possam recuperar seus 
direitos políticos, violados pela casta de oficiais 
burguesa, porque eles não perdem seu caráter de 
classe, não rompem com ela como a polícia, são 
verdadeiros “operários armados”.

Vejamos como Trotsky coloca a questão em 
Um programa de ação para França, de 1934: 
“Os jovens operários mobilizados em centenas 
de milhares nas forças armadas da terra e do 
mar estão desprovidos de todos os seus direitos. 
Exigimos a destituição dos oficiais e suboficiais 
reacionários e fascistas, instrumentos do golpe 
de Estado. Por outro lado, os operários em 
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armas deverão conservar todos seus direitos 
políticos e estarão representados pelos 
comitês de soldados, eleitos por assembleias 
especiais. Dessa maneira conservarão 
seu contato com as grandes massas de 
trabalhadores e unirão suas forças com as do 
povo organizado e armado contra a reação e o 
fascismo”. (Nossos negritos). 

Não restam dúvidas, não se pode igualar 
a base do exército com a base da polícia sem 
romper completamente com o trotskismo, quer 
dizer, com o marxismo revolucionário.

Para nós, a questão com respeito à polícia se 
resolve de forma muito simples. Todo policial que 
diga “apoiar os trabalhadores”, deve apresentar-
se perante uma organização operária e deixar 
à disposição desta organização sua arma, 
uniforme e todos os equipamentos, e declarar 
publicamente que é preciso destruir a polícia e 
armar os operários e explorados. 

Do contrário, este policial não será considerado 
mais do que um delator, um infiltrado nas fileiras 
operárias. Já que um policial ou cumpre as 
ordens dos juízes, ou deixa de ser policial 
visto que é expulso da força e isso também 
vale ao policial sindicalizado pelo qual estas 
correntes, que romperam abertamente com o 
trotskismo, hoje lutam.

 Mas, o MAIS, PSTU e PSOL tratam de ocultar 
como este policial sindicalizado vai atuar perante 
a ordem de um juiz de desocupar um prédio 
ocupado por trabalhadores sem teto; ou uma 
fazenda ocupada pelos camponeses pobres sem-
terra?; Ou uma fábrica tomada pelos operários?

Como fica a relação do policial sindicalizado com 
esta casta de juízes? Isto não podemos entender. 
O que sim entendemos claramente é que se um 
policial não acata as ordens dos juízes é expulso.

A 180 graus dessa posição, a essência da política 
do proletariado perante a polícia se concentra 
em desarmá-la e destruí-la, conquistando os 
primeiros armamentos para o enfrentamento 
com a burguesia de suas milícias operárias.  
Também em Um programa de ação para França, 
de 1934, Trotsky coloca que: “Todas as polícias, 
executoras da vontade do capitalismo, do 
Estado burguês e suas quadrilhas de políticos 
devem ser dissolvidas”, concluindo com uma 
política certeira sobre a casta de juízes, que é 
quem dá as ordens a todas as polícias, colocando 
que “abolição dos tribunais de classe, eleição 
dos juízes, extensão do julgamento por jurado 
a todos os crimes e delitos menores: o povo 
fará justiça a si próprio”. (Negrito nosso).

Quer dizer, a política revolucionária não é 
de maneira nenhuma sindicalizar a polícia. Mas 
sim que é preciso dissolvê-la, e que as milícias 
operárias sejam as que tomem a segurança dos 
operários e suas lutas; enquanto que coloca a 
abolição dos tribunais da burguesia.

A “greve” da polícia luta 
contra o ajuste?

Pelo que dissemos acima, consideramos 
que de nenhum modo a “greve” dos policiais no 
ES e RJ pode ser parte da luta contra o ajuste 
e os ataques de Temer, a conta do imperialismo 
e das transnacionais. Mas sim que, ao fim deste 
processo, estes mesmos policiais vão oprimir os 
operários e explorados em suas lutas por suas 
justas demandas, como a saúde, educação, 
passe-livre, emprego e salário digno. E se os 
policiais têm suas demandas atendidas estarão 

em melhores condições de reprimir. Estarão 
prontos para exercer seu ofício institucional 
e garantir pela força que se aplique o que 
determinem os políticos patronais corruptos do 
Congresso, Temer e a casta de juízes a conta 
do imperialismo. E isso não vai mudar, ainda 
que entrem nas fileiras do PSTU-LIT, do MAIS, 
ou da CST-UIT do PSOL um par de policiais de 
“esquerda” ou “progressistas”. Já vimos isso 
acontecer com o “Cabo Daciolo” do PSOL. 

Não podemos deixar de dizer nesta breve 
discussão (que aprofundaremos no “Caderno de 
Debate sobre o Marxismo e a política militar do 
proletariado” que será publicado brevemente) pela 
qual esperamos iniciar um debate fraternal com 
a vanguarda dos trabalhadores e da juventude, e 
com setores destas organizações que realmente 
estão buscando o melhor programa para que a 
classe operária e os explorados possam conquistar 
suas demandas e vencer os capitalistas e patrões 
que nos declararam uma verdadeira guerra. Que ao 
ocultar seu revisionismo e sua capitulação perante 
o Estado burguês, em um ponto tão importante 
como a política do proletariado perante as forças 
repressivas da burguesia, atrás de uma suposta 
“luta contra o ajuste e os ataques”, o PSTU-LIT, 
a CST-UIT do PSOL e o MAIS, estão ocultando 
a necessidade dos trabalhadores e as massas 
exploradas coloquem em pé suas instituições e 
organismos de autodeterminação, e assim poder 
conquistar sua independência de classe. 

Essa é a única forma séria de lutar contra a 
burguesia e a patronal, desatando assim as mãos 
dos explorados, atadas pela burocracia sindical e 
pelas organizações de luta dos explorados. Para 
enfrentar o pacto social nas mesas de conciliação 
com o Ministério do Trabalho. 

Ocultam a necessidade de que os operários 
conquistem uma milícia operária, dissolvendo a 
polícia, baseada nos comitês de autodefesa e que 
garanta a segurança cotidianamente e em suas lutas.

A verdade é que sua política capituladora 
perante a polícia, expressa sua capitulação 
completa ao Estado burguês, suas instituições e 
exatamente por isso é que de suas declarações 
não dizem que seja a própria classe operária a 
que garanta sua defesa, lutando pelo fim de todas 
as polícias, por sua dissolução. 

A política pacifista 
“democratizante” da esquerda 

reformista: Nada novo sob o Sol

Quem paga essa política é a classe operária. 
Em janeiro de 2012 no despejo da ocupação 
Pinheirinho em São José dos Campos, dirigida pelo 
PSTU, onde viviam 9 mil explorados, se expressou 
por um lado as consequências disto. Dias antes 
do despejo se via o piquete de autodefesa dos 
operários que não tinham nenhuma confiança na 
justiça burguesa, que poderia garantir suas casas, 
e com paus nas mãos, escudos e capacetes, os 
operários e explorados estavam prontos para 
defender o que era seu.

Mas no dia da desocupação e da feroz 

repressão, incluindo violações por parte da 
polícia, cumprindo a ordem de um juiz, o piquete 
de autodefesa não existia mais, havia sido 
dissolvido pela direção da ocupação, o PSTU, 
que acreditava que através da justiça burguesa 
ia ser impedida a desocupação, e que manter o 
piquete seria uma incitação à violência. A polícia 
cumpriu “seu trabalho” acatando a ordem o juiz, 
os explorados nunca tiveram justiça, nem pelas 
violações, nem pela repressão. Perdendo tudo o 
que tinham e hoje continuam sem casa.

Mas o mais nefasto desta política 
capituladora à burguesia foi, sem dúvidas, 
na Síria. Ali, onde desde 2011 os explorados 
protagonizaram uma enorme revolução pelo pão e 
a liberdade. Ali, estas correntes foram mais longe 
com sua posição “democratizante” deixando o 
caminho livre para que a burguesia sunita e 
seus generais do ESL cooptarem os comitês de 
coordenação.

Da LIT-CI (como colocamos nas páginas 
deste Boletim) se impulsionou que o Exército 
Sírio Livre era uma “ferramenta necessária para 
a revolução”, quando foi ele que acaparou as 
armas, equipamentos e alimentos da resistência 
e entregou a revolução.

O MAIS que rompeu com o PSTU em 2016 por 
desacordos nacionais e o “sectarismo” do PSTU, 
não publicou nenhuma nota de repúdio contra a 
política aplicada da LIT-CI, com o que deixa claro 
que não desacorda em nada e segue deixando a 
burguesia atuando livremente contra a revolução.

Da mesma maneira, a UIT-CI como uma 
variante das correntes morenistas aplicou, palavras 
mais, palavras menos, esta mesma política. 

Seja em condições revolucionárias, 
reacionárias ou contrarrevolucionárias, o que 
sempre determinou se o programa de uma 
corrente do proletariado é revolucionário ou não, 
foi sua posição frente ao Estado. 

Perante a discussão atual, fica claro que estas 
correntes abandonaram abertamente o Programa 
de Transição, frente ao programa de piquete, 
autodefesa e milícia operária, abandonaram a tarefa 
da insurreição como arte e assim o programa pela 
revolução socialista. Que, frente as Forças armadas 
e o aparato repressivo do Estado suas posições de 
sindicalizar a polícia e apoiar suas “greves” e a de 
entregar durante a insurreição a direção da guerra 
civil à direção burguesa “democrática”, não tem 
nada a ver com o marxismo.

Estas correntes, assim como toda Nova 
Esquerda, dizem às massas que é possível 
“democratizar” as instituições da burguesia, 
inclusive suas instituições criadas unicamente 
para controlar e esmagar a classe operária, como 
é a polícia. Isto envenena a classe operária com 
um pacifismo atroz, fazendo acreditar que essas 
instituições podem mudar seu conteúdo de classe, 
e que neste sistema capitalista em decomposição, 
o imperialismo, pode existir “democracia real” sem 
fazer a revolução socialista. 

A vanguarda operária e juvenil deve saber 
distinguir seus aliados e seus inimigos, 
preparar as ferramentas de combate se 
dotando de organismos aptos para enfrentar 
o ataque dos exploradores. Hoje se preparam 
os combates decisivos, o programa que se 
aplique hoje, determinará os triunfos dos 
explorados, ou novos fracassos e frustrações. 
Devemos estar dotados de um programa e uma 
estratégia para vencer. Está aberto o debate. 

CROJA-FLTI

2012 Pinheirinho. Piquete de autodefesa.
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Diferentemente do os amigos de Lula 
e Dilma falam, de que o país está assim 
porque Dilma foi tirada do governo e se 
impôs um governo “golpista”, afirmamos 
que o que acontece agora é uma enorme 
conspiração da patronal e seus partidos 
para impor um duro golpe à classe 
operária e aos explorados. Aqui tudo se 
trata de ocultar que Dilma junto de seu ex-
vice-presidente Temer e com seu braço 
direito Lula e Calheiros, se reuniram em 
2015 para definir um plano preciso de 
ataque à classe operária e aos explorados 
baseado num plano de privatização 
generalizada dos serviços públicos, 
privatização da educação, saúde, entrega 
dos recursos naturais, do petróleo, água 
potável, inclusive com plano de privatizar 
as melhores praias do país e dos terminais 
portuários mais importantes do país como 
Santos, Bahia e Maranhão.

Temer aplica assim a “Ponte para o 
Futuro”, que não é outro plano que o 
que já havia desenhado com Dilma, mas 
com tempos e calendários diferenciados, 
conforme a necessidade de acelerar 
vertiginosamente os tempos da ofensiva, 
pois não poderão sustentar por muito 
tempo mais esta situação de quebra dos 
caixas, sem definir um plano estável de 
negócios ao custo de impor um plano de 
flexibilização generalizado e de entrega 
total da nação ao imperialismo com o 
pagamento constante da fraudulenta 
dívida externa que hoje já supera os 900 
bilhões de dólares.

É preciso desatar as mãos 
dos trabalhadores para que 

possam sair à luta pelo que lhes 
pertence!

Basta de submetimento ao PT e 
aos bolivarianos!

O plano de engano contra os 
trabalhadores das correntes 
probolivarianas dos stalinistas e 
renegados do trotskismo, amigas do 
PT hoje chega ao absurdo de dizer que 
com Dilma não haviam demissões, que 
haviam conquistas para os trabalhadores. 
Isso depois de sustentar os irmãos Castro 
que entregaram Cuba a Obama e a Wall 
Street, de sustentar os bolivarianos que 
matam de fome o povo venezuelano, 
os que sustentam Morales na Bolívia 
enquanto fecha as fábricas e reprime os 
operários em luta, estas mesmas direções 
são as que sustentam Assad na Síria e 
Putin, que se dedicaram a massacrar e 
bombardear os operários e explorados 
que lutam por liberdade.

Depois que o governo do PT foi o melhor 
governo que o imperialismo podia ter, pois 
com sua demagogia de mãos vazias, com 
seu circo, entregou o país às transnacionais, 
controlou ferreamente as organizações 
operárias e as centrais sindicais, garantindo 
estrangular junto de todos os governos 
bolivarianos a revolução que se alastrava 
na América Latina e penetrava no EUA no 
começo do século XXI.

Assim como hoje, querem nos enganar 
dizendo que nos Estados Unidos 
vêm um presidente de cara “má” que 
atacará os operários do mundo. Esta 

verdade geral esconde uma grande 
mentira; esconde que o ele vem fazer é 
aprofundar e concluir a tarefa que Obama 
já tinha começado, que atrás das cortinas 
comandou a contrarrevolução em todo 
o mundo e flexibilizou como nunca a 
classe operária norte-americana. Esta é a 
mesma mentira que querem contar aos 
trabalhadores dizendo que com Dilma 
estaríamos melhor que com Temer, 
quando Temer vem concluir o trabalho 
que Dilma não pode fazer, enquanto o 
sustenta na “oposição”.

Estas mesmas direções que sustentam 
o PT em sua retirada, dizimaram as filas 
operárias, garantindo a entrega dos 
desvios dos combates de 2013-2014, 
com a calunia sobre os que saiam às 
ruas sob o grito “Sem partido” e “Eles 
não nos representam”, dizendo que 
eram dos “serviços de inteligência” e 
“fascistas” porque estavam contra o PT 
e suas bandeiras “vermelhas” e contra 
todos os partidos da esquerda que 
os sustentaram. Hoje sofremos estas 
terríveis consequências com a classe 
operária dividida e de mãos atadas, 
submetida ao pacto social num país em 
bancarrota.

OS EXPLORADORES NOS 
DECLARARAM A GUERRA!
É preciso organizar e unificar 

nossas filas e parar este ataque!

Basta de enganar os trabalhadores, 
basta de submeter a classe operária 
aos seus carrascos!

O imperialismo, a patronal escravista 
e o governo, sustentados pelo PT e 
a burocracia pelega lançaram uma 
guerra feroz contra a classe operária e 
os explorados.

A situação em que vivem os explorados 
é cada vez mais desesperante. O governo 
do PT, primeiro de Lula-Alencar e depois 
Dilma-Temer, abriram o caminho para 
o imperialismo de tal forma, que agora 
Temer vem concluir seu trabalho sujo, o 
trabalho que os bolivarianos do PT não 
puderam completar, e se é necessário 
os guardarão como um fusível para 
conter pela “oposição” qualquer ação 
independente da classe operária e os 
explorados.

Assim, o PT junto da burocracia pelega 
e das direções das organizações de luta 
majoritárias como a CUT, MST, MTST, 
CTB etc. Em sua “luta contra o golpe” 
submeteram a classe operária à burguesia 
“democrática” contra os “golpistas”. Este 
engano vil sob a farsa do “golpe”, no 
entanto, não organizou uma só luta séria 
contra o imperialismo, não chamaram a 
expropriação das transnacionais, e nem 
sequer chamaram o desconhecimento de 
todos os acordos de entrega da nação ao 
imperialismo… é que, se verdadeiramente 
houvesse um golpe, este estaria 
comandado pelo imperialismo.

 Ao contrário, estas mesmas direções 
são as que entregaram uma a uma as 
nossas conquistas; os burocratas pelegos 
negociaram e entregaram nosso trabalho 
e o pão de nossas famílias na mesa de 
negociação com a patronal.

De outro lado, as direções da “Nova 
Esquerda” seguem impedindo que a 
classe operária desate suas mãos para 

combater se negando a lutar por romper 
o submetimento imposto pela burocracia, 
pois se negam a enfrentá-la e a romper 
com as instituições do regime como 
acontece com o Ministério do Trabalho. 
Enquanto todos juntos desviaram com as 
farsas das eleições municipais do fim do 
ano passado uma possível onda de luta 
operária que poderia ter sido organizada 
com a greve nacional dos metalúrgicos de 
setembro do ano passado. Submeteram 
a classe operária com a farsa do “voto 
útil” e posteriormente com a cobertura 
do “candidato radical” com Freixo-PSOL 
e sua consigna de “Rio de Janeiro mais 
humano”.

Lamentavelmente as centrais sindicais 
que os partidos que se dizem socialistas 
como o PSTU dirigem, como a CSP-
Conlutas ou o PSOL-APS na Intersindical, 
assinaram acordos em 2013 na GM com 
o Sindicato Metalúrgico de São José dos 
Campos com acordos de demissões, 
suspensões, rebaixa salarial e aumento 
da jornada de trabalho (reafirmados 
em cada negociação até hoje); ou na 
Mabe (metalúrgicos da linha branca em 
Campinas e Hortolândia) quando os 
operários ocuparam as fábricas contra 
a ameaça de fechamento da patronal, 
fizeram um acordo de sair da fábrica e 
negociar individualmente as indenizações.

As consequências, como sempre, é 
a classe operária e os explorados que 
sofrem. Hoje temos que ver como milhões 
de operários são despedidos e como em 
cada sindicato funciona um escritório de 
“Recursos humanos” onde a patronal 
negocia as demissões individualmente 
com cada operário, sob a vista grossa 
da direção do sindicato. BASTA DE 
SUBMETIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
DA CLASSE OPERÁRIA AOS PATRÕES 
E SEU ESTADO”

CONTRA A GUERRA QUE 
OS EXPLORADORES NOS 

DECLARARAM…
É PRECISO ORGANIZAR A 

LUTA DA CLASSE OPERÁRIA E 
DOS EXPLORADOS!

A situação da classe operária, dos 
explorados do campo e da cidade já não 
se aguenta mais. É preciso para a mão 
do imperialismo, dos capitalistas e seu 
governo. Por isso é preciso avançar 
em romper todas as amarras que as 
direções de nossas organizações de 
luta colocaram com a patronal e seu 
Estado. É necessário romper todo 
o submetimento dos ministérios de 
trabalho e os acordos de demissões e 
suspensões que a burocracia assinou 
com a patronal.

É necessário que a luta retome o 
caminho traçado em 2013 sob o grito: 
“ELES NÃO NOS REPRESENTAM”, 
colocando em pé nossos próprios 
organismos de democracia direta, onde 
pesem o voto dos delegados votados em 
assembleia por setor e que se garanta 
a centralização de todas as demandas 
numa pauta única de demandas. Isto 
deve se fazer por cidade, Estado e se 
centralizar a nível nacional.

Continuação de contracapa
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Por exemplo, é indispensável q unificação 
dos operários da CEDAE (Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto), junto aos 
estudantes e professores do Estado que 
enfrentam a precarização da educação 
e o corte no orçamento, é duplamente 
imperioso que esta luta volte a soldar a 
unidade dos petroleiros, dos operários 
da construção e dos trabalhadores da 
coleta de lixo que protagonizaram as 
maiores lutas dos últimos tempos no Rio 
de Janeiro. Para que sua luta conflua 
com os metalúrgicos e portuários do 
Estado só faria falta um chamado firme e 
se conquistaria de forma imediata. Uma 
luta assim inflamaria o entusiasmo dos 
desempregados, dos sem teto, e dos 
setores mais explorados para conquistar 
suas demandas numa luta comum.

JUNTO DOS OPERÁRIOS DA CEDAE 
NO RJ! Delegados de base de todas 
as fábricas e estabelecimentos para 
unificar as forças junto dos operários 
da CEDAE contra a privatização e 
colocando em pé um plano de luta 
unificado! Assim se poderá abrir o 
caminho pra que os jovens retomem em 
todo o país o combate pela educação 
e pelo passe livre, para que os sem 
teto tomem as ruas novamente, para 
que os camponeses pobres voltem ao 
combate contra os fazendeiros e as 
transnacionais do agronegócio!

Assim se poderá forjar a Coordenação 
e a Centralização de todos os 
trabalhadores em luta e se avançará 
em romper o Pacto Social.

A unidade das filas operárias é pratica. 
É preciso chamar um CONGRESSO 
OPERÁRIO DE EMERGÊNCIA, 
organizado com delegados de base, 
votados em assembleias por setor e 
coordenadas a nível municipal, estadual 
e nacional!

É preciso pôr em pé os Comitês de 
Empregados e desempregados, de 
operários precarizados e terceirizados, 
que não estão em nenhuma organização 
sindical!

É hora de lutar para pôr em pé o poder 
dos explorados, os únicos que podem dar 
uma solução as penúrias das massas e as 
condições de miséria que a maioria dos 
oprimidos do Brasil atravessam! Devemos 
tomar a resolução da crise em nossas 
mãos, mostrando que verdadeiramente 
faz o país funcionar!

É preciso recuperar as organizações 
operárias e de luta das mãos da 
burocracia sindical, colocando-as a 
serviço dos explorados. Para pôr de pé 
este Congresso Operário de Emergência 

sobram condições…
da CSP-Conlutas, Intersindical, das 

oposições CUT, FS, etc. é preciso 
colocá-lo em marcha.

As bancadas parlamentares devem 
ser colocadas a serviço da organização 
desta luta, da luta extraparlamentar de 
massas, chamando a classe operária a 
ocupar o centro da cena. A burocracia 
sindical não representa ninguém, eles 
estão na mesa de negociação com 
a patronal da FIESP, da FIRJAN, etc. 
sem que ninguém, os tenha votado. É 
preciso desconhecê-los!

CONGRESSO OPERÁRIO DE 
EMERGÊNCIA DE DELEGADOS 

DE BASE, que lute para 
conquistar a GREVE GERAL!

Neste Congresso, é preciso votar 
como medida imediata a expropriação 
de toda fábrica que feche, suspenda 
ou demita, para deter as demissões e a 
enorme desocupação da classe operária. 
Contra o argumento da patronal de que 
não há dinheiro, abertura dos livros de 
contabilidade por setor da indústria e do 
agronegócio. Abaixo o segredo comercial 
com o qual os capitalistas escondem seus 
enormes lucros enquanto despedem, 
aumentam as horas de trabalho e 
diminuem o salário!

Dinheiro tem de sobra… que se 
desconheça a fraudulenta dívida externa 
com a que o imperialismo submete a 
nação com duplas e triplas cadeias!

Ai está o dinheiro para financiar um 
plano operário de obras públicas para 
garantir saneamento, estrutura, saúde e 
educação para as massas exploradas e 
que ponham as mãos disponíveis para 
trabalhar.

Para acabar com a miséria brutal e a 
escravidão no campo, expropriação do 
agronegócio e dos grandes latifúndios! 
Expropriação da banca para dar créditos 
baratos aos camponeses pobres para 

produzir alimentos de qualidade e baratos 
para todos os explorados do país!

 É preciso voltar a fazer tremer 
os exploradores e sacudir o Brasil 
desde suas bases! É preciso voltar a 
conquistar os Comitês de Fábrica e 
comandos de Greve como nos anos 
1970-80!  É preciso voltar a tomar as 
ruas como em 2013-14!

É preciso unificar as filas dos 
operários e explorados, que voltem 
as mobilizações, os piquetes, 
as assembleias, as greves, para 
conquistar uma verdadeira GREVE 
GERAL contra Wall Street, a patronal 
escravista e o odiado governo Temer.

É preciso colocar de pé o Brasil dos 
explorados como ponta de lança do 
combate em toda América Latina, junto 
dos operários argentinos e de todo o 
Mercosul, pelo caminho que começam 
a forjar os operários e camponeses 
pobres do México, seguindo o exemplo 
dos mineiros do Chile em greve contra 
as transnacionais, nos juntando aos 
nossos melhores aliados: a classe 
operária e os explorados dos EUA que 
enfrentam as condições miseráveis 
nas que lhes deixou Obama e para 
impedir que se aprofunde e se assente 
as condições de miséria que vem 
impor Trump.

Fora Temer, seus ministros, políticos 
patronais e a casta de juízes comandada 
por Wall Street e as transnacionais que 
saqueiam o país!

FORA O FMI! FORA O IMPERIALISMO!
ABAIXO O PACTO SOCIAL!

CONGRESSO OPERÁRIO DE 
EMERGÊNCIA PARA LUTAR PELA 
GREVE GERAL JÁ!

CROJA-FLTI

Comitês Operários de 1978 (ABC) / Sublevação de Junho de 2013 (Brasília)

• Brasil: Crise entre os poderes? Disputa entre frações golpistas? Ou o imperialismo 
definindo nos bastidores? (11-12-2016)

• Ante o despejo selvagem contra a Ocupação Colonial e o encarceramento de  
Boulos... Abaixo a repressão aos trabalhadores Sem Teto! (17-01-2017)

Luta Pela Base - Croja/FLTI

LEIA TAMBÉM
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Uma quebra generalizada nos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) continua se aprofundando, sob o 
reordenamento da divisão mundial do trabalho determinada 
pelo imperialismo, que planeja deixar de joelhos estes países 
que atuaram como “tendências contrapesante” à crise aberta 
em 2008, sobre a base do saque, da superexploração, do 
endividamento e da usura por parte dos parasitas de Wall Street. 
O momento está determinado em que o plano imperialista, 
uma vez esgotado este ciclo, é de saqueá-los com as dívidas 
externas e com pacotes usureiros sob o comando do FMI e do 
Banco Mundial. Para levar tudo e consumir os BRICS atando 
com duplas e triples correntes a Índia, Brasil e África do Sul e 
avançando na recolonização da Rússia e China.

Assim o imperialismo ianque, que conseguiu com Obama pôr os 
próprios trabalhadores norte-americanos para produzir como mão 
de obra barata, quer reposicionar os BRICS como provedores de 
matérias-primas, com regimes de produção escravistas, enquanto 
suas transnacionais ficam com todas as empresas e negócios 
que dão lucro e com os recursos naturais desses países.

No Brasil, os parasitas de Wall Street e as transnacionais 
imperialistas, avançam em saqueá-lo com um dívida externa 
que chega aos 900 bilhões de dólares, e depois de impor um 
corte no orçamento, apresentam um plano de privatização das 
empresas de serviços básicos como as de água e esgoto, assim 
como dos recursos naturais, com as quadrilhas burguesas e 
seus partidos disputando o botim sobre um mar de miseráveis, 
com a justiça atuando como árbitro nas disputas sob o comando 
direto do imperialismo.

Assim, vemos hoje dos 3 Estados mais ricos do país (RJ, MG e 
RS) quebrados e sem perspectiva de melhorar no médio prazo. 
O plano que estão aplicando é o de “encolher os gastos”, isto 
pode ser traduzido como, flexibilizar ao máximo a situação dos 
trabalhadores. Seja com demissões massivas, paralisação de 
obras e privatização dos serviços públicos, como já estamos vendo 
com a privação do serviço de saneamento básico do Rio de Janeiro. 
Os operários já saíram à luta contra a privatização, já começaram a 
ver as consequências do ataque que está em curso.

Os capitalistas querem fazer com o Rio de Janeiro o que fizeram 
com os operários do COMPERJ (Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro, obra do PAC que nunca foi concluída), onde 
as demissões em massa levaram a que 70% dos moradores 
de rua em Itaboraí (interior do RJ) fossem ex-operários do 
COMPERJ. Este é o plano para todo o Brasil, e se assim tratam 
os trabalhadores das metrópoles, não é difícil imaginar o que 
acontece no interior do país, no campo e nas favelas do norte e 
nordeste do Brasil.

O plano é levar adiante as medidas que já haviam determinado 
Dilma, Temer, Lula e Calheiros quando elaboraram a “Agenda 
Brasil” que hoje Temer chama de “Ponte para o Futuro”. O plano 
é claro: privatizar todos os serviços e os recursos do país, isso 
abarca desde os serviços de águas, saneamento e energia, das 
hidroelétricas ao petróleo, para entregá-las em bandeja de ouro 
às transnacionais. Por isso, primeiro as colocarão sob controle 
da União, para depois privatizar os serviços básicos e que tudo 
que seja arrecadado com a venda das empresas estatais às 
transnacionais imperialistas fique no Tesouro Nacional, com o 
que se poderá garantir o pagamento da fraudulenta dívida externa 
que não para de subir. Assim, as transnacionais ficarão com os 
melhores ativos sem ter que negociar com as frações burguesas 
regionais dos Estados.

NÃO SE AGUENTA MAIS!
É preciso unificar as fileiras da classe operária e dos 

explorados para parar a mão do imperialismo, da patronal e do governo 
ilegítimo de Temer e seus ministros de Wall Street

15-05-2017
BRASIL

Repressão aos trabalhadores da CEDAE (RJ)

Continua na pág. 30

UM DEBATE NECESSÁRIO SOBRE A "GREVE POLICIAL" E A POSIÇÃO DA ESQUERDA (Pág. 28)

FORA TEMER! FORA FMI! 
FORA IMPERIALISMO!

 Basta de submeter os trabalhadores a Dilma, Lula e ao PT, 
que governaram para o imperialismo e os capitalistas 

e agora na “oposição” garante a paz social 
junto da burocracia pelega!

ABAIXO O PACTO SOCIAL! GREVE GERAL JÁ!
ada dia fica mais claro que o imperialismo comanda um ataque 
sem precedentes sob o governo de Temer, que veio concluir o 
ataque que já estava predefinido junto a Dilma, Lula e Calheiros. 

Eles, embora disputem às dentadas a fatia dos negócios no saque 
do país, têm acordo de que sejam os trabalhadores os que paguem 
pela crise e que as transnacionais levem tudo e fiquem com todas as 
riquezas.

- 20 milhões de desempregados, 30% da juventude não estuda e nem 
trabalha...
- Hospitais fechados, postos de saúde destruídos, epidemia de dengue 
e febre amarela...
- Milhões de explorados sem casa e mais de 60% das famílias operárias 
não têm saneamento básico nem água potável...
- a entrega da Petrobras, privatização dos serviços públicos, 
flexibilização e reforma laboral...
- Escolas destruídas, recortes orçamentários na educação e na saúde...
- Militarização dos morros e favelas, repressão aos trabalhadores em 
luta e encarceramento dos lutadores
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