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Bombardeios russos na Ucrânia
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Prédio residencial bombardeado por Putin em Kiev

UCRÂNIA

Tropas russas invadem a Ucrânia e já há confrontos em Kiev
Enquanto cerca a Rússia, a OTAN cinicamente permite que Putin faça o
“trabalho sujo” de massacrar as massas e concretizar a escravização
daquela nação. Então eles irão para ficar com tudo.

É preciso barrar o massacre e derrotar a invasão russa e das tropas assassinas da OTAN!

Greve Geral Revolucionária
em toda a Europa!
N
25 de Fevereiro de 2022

em Biden nem a OTAN pararam essa invasão e não o farão.
Eles não estão dispostos para entrar num confronto militar
direto com Putin hoje. Sua estratégia é desgastar e cercar a
“grande” Rússia política e economicamente. O imperialismo sabe
que as armas que Putin e seu poderoso exército têm não são para
enfrentar a OTAN, mas para esmagar os processos revolucionários
das massas e as rebeliões nacionais dos povos oprimidos. Putin
é o guardião dos negócios dos capitalistas e do imperialismo na

Eurásia. Ele defende desempenhar esse papel também na Ucrânia.
Daí sua devastadora ofensiva naquela nação já dividida e oprimida
pelo imperialismo e também pela “grande” Rússia.
A Rússia demonstrou seu papel de gendarme contrarrevolucionário
no Cazaquistão, na Bielorrússia, no Cáucaso, antes na Geórgia
e desde 2015 no Donbass, massacrando o melhor da classe
trabalhadora sublevada naqueles antigos repúblicas soviéticas,
da mesma forma que os fascistas em Kiev também o fizeram sob
o comando ianque. Todos eles agiram sob a égide do Pacto de
Minsk, de Maastricht, a OTAN e Putin.

CAZAQUISTÃO
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Os sofrimentos inauditos das massas provocaram uma enorme sublevação revolucionária

2

Ucrânia

Há anos, a Rússia concordou com
a Turquia e a OTAN esmagar as
massas revolucionárias da Síria com
o fascista Al Assad. Em um pacto
com Erdogan, Putin rendeu Armênia
e garantiu que a British Petroleum
pudesse roubar todo o petróleo do
Azerbaijão e do Cáucaso.
A política imperialista é usar esse
papel contrarrevolucionário de
Putin e enquanto faz isso, procura
encurralar Rússia desde suas fronteiras na
Europa. A Ucrânia é uma batalha que hoje,
e por enquanto, o imperialismo não está
disposto a lutar militarmente até o fim. Ele
corre o risco de enfraquecer, ao extremo,
Putin, seu gendarme contrarrevolucionário
na Eurásia e corre também o risco de
se enfraquecer, já que as potências
imperialistas e os EUA particularmente,
não têm apoio de massas em seus países
para empreender novas aventuras militares,
quando vêm de recolher suas tropas do
Iraque e do Afeganistão.
Os piratas de Wall Street fizeram um
progresso decisivo em colocar a Europa
de Maastricht e o Glacis sob o comando da
OTAN, quer dizer, sob a liderança política,
militar e econômica do imperialismo
anglo-ianque com a desculpa de “combater
a Rússia». Biden dividiu assim o mercado
europeu que controlava o eixo francoalemão e quebrou sua zona de influência e
espaço vital em toda a Europa e no Oriente
e em direção às fronteiras com a Rússia,
particularmente. Deste ponto de vista, este
também foi um golpe muito duro para o
negócio do gás, não só da Alemanha, mas
fundamentalmente da Rússia.
Os EUA fizeram isso da maneira com a
qual as potências imperialistas disputam as
zonas de influência: colocando as armas, as
baionetas, a OTAN e seu papel de vencedor
da Segunda Guerra Mundial encima da
mesa do imperialista Maastricht.
O resultado, como já dissemos, foi fechar
o gasoduto Nord Stream 2, que era um
supernegócio da Alemanha, fornecido pela
Rússia, para controlar a energia de toda
a Europa. O imperialismo anglo-ianque
fez o mesmo com sua frota do Pacífico: a
Inglaterra assumiu o negócio de construir
14 submarinos de propulsão nuclear para
a Austrália, efetivamente roubando esse
negócio da França imperialista e fazendo
com que perdesse mais de 20 bilhões de
dólares.
O imperialismo ianque já tem atravessado,
no século XXI, por três graves crises (a
de 1997-2001, a de 2008 e o último crash

Biden e Putin
da bolsa de 2019-2020) que explodiram a
economia mundial e que os EUA procuram
fazer com que o mundo pague por isso.
A Europa de Maastricht fechou o mercado
europeu, mantendo uma disputa aberta
sobre as zonas de influência no mundo
semicolonial. A grande Alemanha
juntamente com a França conquistaram
nas últimas duas décadas um espaço vital
e uma divisão do trabalho desde a Rússia
até o Portugal. Assim, Maastricht agiu
defensivamente diante das sucessivas
crises que atingiram o imperialismo ianque
e que eles jogaram sobre o mundo inteiro e
sobre a própria Europa.
A política dos EUA na Europa é cercar
Rússia e terminar de colonizar e controlar
diretamente as ex repúblicas soviéticas
na Europa Oriental que se tornaram
independentes da Federação Russa em
1989. É o que já fizeram em todas as nações
do Glacis europeu, que se transformaram
no “quintal” do Maastricht imperialista ou
então estão sob a tutela política, econômica
e militar da OTAN, sob comando angloianque.
Agora o imperialismo procura avançar
sobre a Geórgia, Bielorrússia e Ucrânia –
que já são verdadeiras semicolônias com
sua economia totalmente controlada pelas
transnacionais e os banqueiros imperialistas
– para transformá-las em colônias sob o
comando direto da OTAN, como já acontece
na Letônia, na Estônia e na Lituânia.
A Ucrânia hoje é a batalha de uma
guerra pela colonização completa das ex
repúblicas soviéticas que os EUA precisam
liderar para, inclusive, no futuro, avançar
na submissão da “grande” Rússia. Esta
guerra de ofensiva do imperialismo angloianque, para encurralar Rússia dentro
de suas fronteiras e quebrar o equilíbrio
político, econômico e militar da Europa,
é uma batalha estratégica das quadrilhas
imperialistas de Wall Street para fazer
pagar pela quebra da economia mundial à
classe trabalhadora, aos povos oprimidos
do mundo e aos seus concorrentes.

Mas a batalha de hoje para esmagar
a classe trabalhadora e acabar com a
destruição da nação ucraniana, nestas
condições, foi deixada nas mãos de
seu carrasco, Putin, com quem um
novo pacto e acordo será negociado
novamente, enquanto o imperialismo
continua a cercá-lo econômica e
politicamente. Enquanto isso, os
mortos são da classe trabalhadora e
das massas exploradas da Ucrânia.
Todas as contradições da política
e da economia mundial
se concentraram na Ucrânia
Nas últimas semanas vimos Alemanha e
França implorar por uma solução “pacífica”
e “diplomática” da crise, mas colidiram
com a posição irredutível da OTAN para
forçá-los romper com a Rússia.
O eixo franco-alemão procurou e procura
manter o status quo e negociar com Putin
– mesmo que ocupe Kiev – um novo
Pacto Minsk 2 que recomponha a divisão
europeia do trabalho.
Após perder o Nord Stream 2, Alemanha
se resiste em avançar com medidas
econômicas e militares superiores contra
Rússia. Como grande potência, recusou
a adesão da Ucrânia à União Europeia,
uma questão que seria um duro golpe para
Moscou. Inclusive durante dias foi contra
a retirada da Rússia do sistema SWIFT de
conexões bancárias internacionais, pois isso
colocaria em risco a cobrança dos créditos
milionários que a Alemanha concedeu ao
Putin. Diante disso, os EUA enviaram os
presidentes da Letônia e da Polônia para se
estabelecerem em Frankfurt para exigir que
essa medida seja aplicada imediatamente.
Depois de se negar rotundamente a fazer
isso, agora, aparentemente, o imperialismo
alemão estaria aceitando isso. Isso quer
dizer que os EUA avança em se assentar na
Europa através da OTAN e das “batalhas”
do seu “amigo-inimigo” Putin. A cada
passo surgem tensões interimperialistas
sob o comando dos EUA e a Alemanha é
contra sua vontade arrastada pela ofensiva
da OTAN.
Com Biden, o establishment de Wall
Street está conseguindo o que Trump não
conseguiu fazer com sua guerra comercial
para aumentar as tarifas sobre os produtos
do Maastricht que entravam nos EUA.
Porque a guerra comercial, sem ser apoiada
nas baionetas, fica apenas como cortina de
fumaça que se dissipa pelo vento.
Putin viu esta ofensiva imperialista
da OTAN e, ao mesmo tempo, estas
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Desde Rússia, Adrey Sedov,
Correspondente de “O Organizador Operário Internacional”
Breves teses sobre a agressão da contrarrevolução russa contra Ucrânia
1) Putler* finalmente chamou as coisas pelo nome: esta
guerra não é nem mesmo contra a Ucrânia, mas antes
de tudo, retrospectivamente, contra os bolcheviques
e a sua herança (na forma do direito das nações à
autodeterminação).
2) Os burros de Stalin apoiam totalmente o criminoso de
guerra, apesar da retórica anticomunista e anti-leninista
que foi usada na sua invasão da Ucrânia.
3) A escalada das hostilidades (a guerra começou há
quase 8 anos) era inevitável, pois a grande burguesia
russa, em condições de profunda crise interna, pobreza,
aumentos explosivos de preços, extinção e uma catástrofe
com o COVID (o número de mortos no ano passado
ultrapassou 2 milhões), tentará resolver esses problemas
gerados por ela mesma à custa dos vizinhos. A guerra
permite não apenas saquear e tomar novos territórios,
mas todos podem ser responsabilizado por tudo.
4) Solidariedade incondicional com as massas ucranianas
em sua justa luta pela independência nacional, contra
a ocupação e o chauvinismo russo. Apoio, não para
burocracia corrupta, mas pelo auto-armamento e autoorganização das massas ucranianas para esta luta.
Distinguindo claramente entre as massas ucranianas e
a burguesia, que está fugindo do país perante a primeira
ameaça militar, e que, antes disso, tinha negócios
voluntariamente com o regime capitalista russo, aceitou
e apoiou os, agora mortos, “acordos de Minsk”. Afastarse dos grupos reacionários, conservadores e de extrema
direita.
5) Derrotismo revolucionário da burguesia russa e suas
quadrilhas criminosas, aparatos militares e repressivos.
Nem os mantras pacifistas, nem os liberais burgueses e
nem os liberais e reformistas de “esquerda”. O mundo
imperialista estabiliza a ditadura da burguesia. A guerra,
muito pelo contrário, o vai abalar no futuro, e a derrota
das gangues de Putin oferece uma oportunidade para
libertar as massas oprimidas.
6) É necessária a solidariedade e a coordenação da luta
entre os revolucionários e os povos oprimidos de todos
os países afetados pelo chauvinismo e o colonialismo
contradições interimperialistas, e apoiado
por amplas camadas das classes médias da
“grande” Rússia, e numa feroz repressão
e esmagamento das massas (que por
enquanto deixa suas mãos livres para
guerrear internacionalmente), deslocou
150.000 homens até a fronteira, invadiu
Cazaquistão para esmagar os trabalhadores
sublevados, ocupou Bielorrússia e preparou
seu contra-ataque na Ucrânia. Acontece
isso porque nenhuma classe ou setor de
classe desiste sem lutar, muito menos se
tiver 13.000 ogivas nucleares detrás seu

russos. Liberdade para os sírios, ucranianos, georgianos,
chechenos (suas classes pobres e oprimidas em primeiro
lugar) são irmãos na desgraça e compartilham uma luta
comum. Na Ucrânia, o chauvinismo russo está usando os
métodos de expansão testados com esses povos: seja
com a criação de enclaves de fantoches ou o apoio direto
da máfia governista local, que tem relações de vassalo
com as grandes empresas do Kremlin.
7) O papel do imperialismo dos EUA e da UE foi até agora
uma reminiscência da segunda edição de Munique-38**:
o apaziguamento e a contenção do fascismo russo,
que teve o efeito oposto esperado. Apesar da escalada
da guerra na Ucrânia, o imperialismo não parou de
usar a quadrilha do Kremlin e os seus vassalos para
reprimir revoluções populares em outros países: Síria,
Cazaquistão. As Centúrias Negras Russas em sua
cruzada contra a Ucrânia se justificam pelo fato de
estarem sob controle externo: o imperialismo ianque.
Mas hoje, um funcionário de baixo escalão de Wall Street
é muito mais poderoso do que os oligarcas russos e seus
mercenários armados com porretes juntos. A agressão
das Centúrias Negras empurra ainda mais a Europa
Oriental para os braços da OTAN. Mas, deve-se notar
que, a salvação da Ucrânia dos horrores da ocupação e
do mundo russo está inteiramente nas mãos das próprias
massas ucranianas, na sua prontidão para lutarem até o
fim.
8) A escalada das hostilidades agravará a situação das
massas de ambos os lados da fronteira, mas foi desde
as guerras – como na história do passado e do penúltimo
século – que surgiram as maiores revoluções.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / a n d r e y. s e d o v. 5 8 1 5 /
posts/484675879885201
*Putler: De Putin + Hitler, como os russos chamam o
Putin. (NdeT)
**Munique 38: Assinados entre o Reino Unido, a França,
a Itália e a Alemanha, no mês de Setembro desse
ano com o objetivo de solucionar a crise dos Sudetes,
entregando algo para Hitler e evitar que continuasse a
invasão. (NdeT)

e um dos exércitos mais poderosos do
mundo, herdados da ex-URSS. Isto é desta
maneira, apesar do fato de que a “grande”
Rússia depende das exportações de trigo,
gás, petróleo e minerais para comercializar
como um grande fornecedor de matériasprimas e commodities particularmente na
Europa e em todo o mercado mundial. Da
mesma forma, a Rússia também precisa
decisivamente da economia mundial
controlada pelo imperialismo para importar
maquinário,
máquinas-ferramentas
e
inclusive a tecnologia para seu aparato

militar.
Ao contrário do que a imprensa burguesa
afirmou que estávamos diante de “jogos
de guerra” e apesar da colocação da
esquerda reformista mundial que havia um
“choque entre a OTAN e a Rússia”, aqui
o que existe e o que acontece é a batalha
pela Ucrânia, que para Putin significa
sua sobrevivência como gendarme dos
negócios dos capitalistas e do imperialismo
nas repúblicas europeias da ex-URSS,
enquanto para os EUA e a OTAN, a
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Ucrânia é mais um peão em seu tabuleiro
na ofensiva sobre a Rússia e pelo mercado
europeu.
Putin hoje está nas portas de Kiev. Exige
que a casta dos oficiais do exército
ucraniano assuma o governo... Quer
dizer, um agregado militar pro-russo
que permita abrir uma nova negociação
com o imperialismo sobre seu papel nas
repúblicas ocidentais da ex-URSS.
A Rússia foi afogada nesta ofensiva
imperialista e atacou. E quando faz
isso, está fazendo o “trabalho sujo” do
imperialismo para provocar uma enorme
derrota nacional na Ucrânia e massacrar
sua classe operária. Se a Rússia tomar
a Ucrânia, vai deixá-la colonizada com
cadeias duplas e triplas, e mil vezes mais
submetida ao imperialismo que, quando
veja que tem as condições, dará o bote para
se apropriar dela. Em outras palavras, os
EUA permitem que Putin ataque Ucrânia
e, quando as condições permitirem, entrará
para ficar com uma colônia já oprimida
e esmagada. Entretanto, anunciam que a
Suécia e a Finlândia vão aderir à OTAN
e manter a Rússia em permanente estado
de guerra para minar a sua frente interna,
desgastá-la economicamente e submetê-la
a uma guerra de ocupação na qual poderá
sofrer perdas enormes.
Nesta cruel invasão, são os trabalhadores e
o povo pobre da Ucrânia colonizada quem
coloca seu sangue nas disputas pelas zonas
de influência das potências imperialistas
do Maastricht e dos EUA, e também nas
“batalhas” de Putin para defender sua
direito de oprimir todas as nações da exURSS em volta dele.
Para barrar o massacre, expulsar
as tropas russas da Ucrânia,
parar a máquina de guerra
contrarrevolucionária de Putin
e derrotar a OTAN:
Greve Geral Revolucionária
em toda a Europa!
Os covardes generais fascistas de Kiev e
seu governo, subservientes dos oficiais da
OTAN, já começaram fazer acordos com
Moscou e estão prestes a se render. São
as massas com uma dura resistência quem
está realmente lutando contra as tropas
invasoras.
De um lado, o presidente Zelensky já iniciou
uma negociação com a Rússia, enquanto os
soldados rasos lutam duramente. Milhares
de trabalhadores e camponeses pobres se
inscrevem no exército para resistir.

A tragédia que arrasta a classe
trabalhadora ucraniana é a guerra
fratricida imposta por Kiev e pelas
centúrias negras de Putin no Donbass,
para dividir e estrangular o proletariado
ucraniano, que de forma unitária tinha
se levantado e derrubado o governo
pro-Putin e pro-FMI do Yanukovych
no ano de 2014. Foi muito ruim para
todo o proletariado ucraniano, do Leste e
do Oeste, que deixaram mais de 14.000
mortos neste confronto fratricida.
É preciso recuperar a unidade da classe
trabalhadora ucraniana!
Por um governo provisório
revolucionário dos comitês operários
da resistência, dos sindicatos, dos
camponeses pobres e dos soldados rasos
Os trabalhadores, os povo pobre e os
soldados rasos devem tomar em suas
mãos o controle do armamento de todos
os quartéis da Ucrânia, demitindo todos
os oficiais que sempre estão dispostos
a negociar e pactuar com Moscou e o
imperialismo.
A resistência ucraniana está de pé e com
uma milícia operária pode se centralizar
com comitês por bairro, cidade, região e
a nível nacional.
EXPROPRIAÇÃO SEM PAGAMENTO
E SOB O CONTROLE DOS
TRABALHADORES DOS BANCOS
E DAS GRANDES PROPRIEDADES
DOS OLIGARCAS BILIONÁRIOS
DA UCRÂNIA que durante décadas
escravizaram a classe operária, para
colocar todos os recursos da nação para
conseguir armamento e dar alimento ao
povo!
A demanda por “armas para Ucrânia”,
como um apelo à classe trabalhadora
mundial e suas organizações, é a tarefa do
momento.
A derrota das tropas invasoras nas mãos
das massas exploradas será conquistada
com a guerra civil nas cidades e não com
os generais fantoches da OTAN.
Os trabalhadores europeus e de todo o
mundo devem carregar apenas as armas
que vão diretamente à resistência ucraniana
e não os suprimentos militares que vão às
tropas contrarrevolucionárias da OTAN ou
para Putin.
Os trabalhadores de Kiev devem chamar
aos seus irmãos de classe no Donbass
para romperem com as forças fascistas das
Centúrias Negras de Putin, que fecharam
suas minas e os mataram de fome, como é
o caso de todos os trabalhadores ucranianos
que hoje estão vendo seus filhos emigrarem
aos milhões à Europa do Maastricht por
falta de pão e trabalho, enquanto recebem

miseráveis 200 euros, o salário mais baixo
de toda a Europa.
O assassino e covarde Putin afirma que está
invadindo a Ucrânia para “acabar com os
neonazistas de Kiev”, quando seu governo
no Donbass é tão ou mais fascista que o do
ator cômico e das gangues paramilitares
que governam a Ucrânia.
O governo Putin não é menos
contrarrevolucionário, pois ele é um
verdadeiro Franco das estepes russas e
impôs uma ditadura feroz. Com suas tropas
contrarrevolucionárias massacraram toda a
população masculina maior de 14 anos na
Chechênia; bombardearam cidades inteiras
na Síria; entraram para matar, reprimir e
torturar com ferro quente os petroleiros do
Cazaquistão; eles reprimem e encarceram
dezenas e dezenas de milhares de
trabalhadores russos em suas prisões e que
levam preso se mais de dois trabalhadores
se reúnem para fazer um protesto… Os
oligarcas de Moscou são uma classe
burguesa surgida do lixo stalinista que
tomou conta dos negócios da ex-URSS,
esmagando a classe trabalhadora com
sangue e fogo. A burguesia quer esconder
que o assassino Putin é um expoente da
restauração capitalista da URSS, que todos
aplaudiram, e uma excrescência da política
mundial do imperialismo.
Uma maneira clara de vencer nesta
guerra, com a resistência que se abrirá
na Ucrânia ocupada será confraternizar
no front e chamar para desertar os
soldados rasos da Rússia que são
trabalhadores e camponeses pobres
armados, para se juntar a eles chamando
a classe operária russa a se sublevarem...
e aos trabalhadores e povos oprimidos
de todas as ex repúblicas soviéticas para
lutarem do lado de seus irmãos de classe na
Geórgia, no Cazaquistão, na Bielorrússia,
e romper com a OTAN na Letônia, na
Lituânia e na Estônia.
Este será o caminho para restaurar a
ditadura do proletariado na ex-URSS
como foi no ano 1917, quando o poder foi
tomado sob a direção revolucionária dos
bolcheviques e da Terceira Internacional.
Eles, apoiados pelo proletariado europeu,
conseguiram romper o cerco e derrotar a
invasão dos 14 exércitos imperialistas à
URSS.
Nesta guerra de colonização e opressão na
Ucrânia só morrem os trabalhadores... Não
podem continuar a dar o seu sangue pelos
seus exploradores e carrascos e continuar a
viver com a fome, a miséria e a emigração
dos seus filhos.
Como o trotskismo afirmou na Guerra
Civil Espanhola é necessário um programa
de reforma social, de ataque aos negócios
dos capitalistas e do imperialismo, para
ganhar a guerra.

Ucrânia
É preciso abrir as frentes!
Na Rússia, os trabalhadores e o povo já
estão saindo às ruas, como em Moscou e
São Petersburgo, para deter a máquina de
guerra assassina de Putin. Em Tbilisi, na
Geórgia, começou a revolta contra a guerra.
Os petroleiros e toda a classe trabalhadora do
Cazaquistão têm em suas mãos a possibilidade
de entrar em combate por suas reivindicações
contra as companhias petrolíferas imperialistas
e seu gendarme Putin. Este é o momento. É
assim que os trabalhadores daquele país o
anunciam nas assembleias da empresa e nas
jazidas de petróleo.
A Rússia invadiu a Bielorrússia para apoiar
a ditadura de Lukashenko, encurralada
e cercada pela greve geral da classe
trabalhadora. Ele ocupou aquele país para
sufocar a luta dos trabalhadores e desde lá
entrar na Ucrânia com suas tropas. Devemos
ganhar as ruas na Bielorrússia novamente!
Fora Lukashenko! Fora Putin!
A Europa de Maastricht lançou um ataque
feroz contra a classe trabalhadora. As
demissões se aprofundaram, colapsaram
os salários e todas as conquistas dos
trabalhadores. A infame monarquia Bourbon
(no Estado Espanhol, NdeT) esmagou
Catalunha e o povo do País Basco e, como
fez na greve dos metalúrgicos de Cádiz,
ameaça atacar violentamente qualquer ação
decisiva dos trabalhadores.
Os
trabalhadores
das
potências
imperialistas e da Europa Oriental devem
se olhar no espelho da classe trabalhadora
ucraniana, que recebe os piores salários da
Europa e tem o maior número de migrantes
no continente.
O proletariado do Maastricht imperialista,
suas centrais sindicais e organizações
operárias devem convocar e coordenar sua
luta e sua ação com os trabalhadores do
Glacis.
A exigência de “trabalho igual, salário
igual” por parte dos sindicatos e
organizações operárias de Maastricht pode
sublevar e garantir unidade de todos os
trabalhadores da Europa Oriental.
A Ucrânia, como na Síria, está sendo
martirizada por Putin e a forças burguesas
contrarrevolucionárias fascistas.
A Ucrânia e a Síria foram revoluções
e contrarrevoluções gêmeas, onde
com
as
armadilhas
de
pactos
contrarrevolucionários como o de Minsk e
os de Genebra e Astana, as massas foram
desarmadas, divididas e massacradas,
impondo genocídios e a partição destas
nações.

A luta contra as companhias petrolíferas
imperialistas como British Petroleum,
Exxon e Total, que saqueiam as ex repúblicas
soviéticas e toda a Eurásia, é a mesma que
subleva as massas martirizadas do Magreb e
do Oriente Médio.
São os estados maiores traidores das
organizações
operárias,
ligados
às
quadrilhas imperialistas, quem impede a
irrupção da classe trabalhadora europeia e
internacional para barrar a guerra.
Chegou a hora de uma grande
ação internacionalista
da classe trabalhadora europeia
e norte-americana!
Se foi impedido até agora é
pelo caráter servil das suas direção
perante a burguesia
O que impede uma grande ação da classe
trabalhadora de toda a Europa, abrindo as
frentes na Rússia e no Glacis europeu e que
o proletariado norte-americano volte à luta
para enfrentar os piratas de Wall Street e da
OTAN, como fizeram contra Trump, são as
direções socialimperialistas, as burocracias
sindicais e o stalinismo.
A irrupção da classe trabalhadora europeia
é uma questão de vida ou morte em primeiro
lugar para a classe trabalhadora ucraniana.
Porque enquanto mais e mais a esquerda
reformista, os sindicatos e organizações
operárias do mundo que estão sob a
liderança do stalinismo e do castrismo
que entregaram a revolução cubana,
apoiam Putin, sua invasão e massacre
na Ucrânia, empurram cada vez mais as
massas ucranianas em direção às brasas
do Maastricht imperialista e da OTAN.
O “atraso político” da classe trabalhadora
ucraniana não é outro senão a
traição escandalosa das lideranças
contrarrevolucionárias
que
apoiam
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Putin ou que abrem ilusões na “bondade
democrática” da União Europeia e de
Biden.
Estas são as duas pontas da mesma corda
que estrangula a classe trabalhadora da
Ucrânia. O único que pode acabar com
isso é a irrupção decisiva nas ruas do
proletariado europeu, russo e internacional,
que paralise a máquina de guerra de Putin e
chame um combate aberto contra a OTAN
e o Maastricht.
A maioria das correntes da esquerda
reformista hoje apoia o assassino Putin
em sua invasão da Ucrânia. Em 20152017, o stalinismo, apoiado pelos
renegados do trotskismo, enviou brigadas
contrarrevolucionárias como quinta coluna
para matar os lutadores mais valentes
e combativos da classe trabalhadora
de Lugansk e Donetsk e os líderes das
milícias cujo programa de luta era unir os
trabalhadores Donbass e Kiev, se negando
a acatar o Pacto de Minsk de partição
da nação, e pelo retorno dos milhões de
trabalhadores migrantes tratados como
escravos na Europa imperialista.
Essas mesmas correntes hoje continuam
apoiando o fascista Al Assad e se vestem
descaradamente como “anti OTAN”
quando são elas as que chamaram nos
EUA votar em Biden “contra Trump”.
MISERÁVEIS.
Essas direções dividem a classe
trabalhadora nos EUA, Europa e
internacionalmente, amarrando seu destino
aos de seus carrascos.
Toda uma ala de ex-trotskistas que também
levanta essa política tornou-se num elo
dessa corrente que estrangula qualquer
intervenção independente da classe
trabalhadora internacional na guerra.
Da mesma forma, as correntes pro-socialdemocratas e socialimperialistas também

O fogo da resistência síria ainda está aceso
e merece fazer parte da mesma resistência
das massas na Ucrânia.

Cidades da Ucrânia bombardeadas por Putin
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impedem uma irrupção unificada da
classe trabalhadora europeia. Eles, como
Melechon, Varoufakis, os “socialistas”
da Rainha da Inglaterra submetidos ao
Partido Trabalhista, etc. criaram ilusões
nas grandes massas de que era possível
“democratizar Maastricht” e “construir
um Maastricht social”, quando esta, como
vemos hoje, está submetida e subordinada
às baionetas contrarrevolucionárias da
OTAN, monitoradas pelo Pentágono.
Outras correntes - como todo reformista
que se perde quando a guerra começa e
que não distingue os interesses da classe
operária nela - argumentam que a saída
se daria pela conquista de uma “Ucrânia
unificada, livre da opressão russa e fora
da OTAN e da União Europeia”, como
se isso fosse possível sem que a classe
operária assumisse a liderança política e
militar da guerra, para intervir junto com
o proletariado europeu, encurralando as
potências imperialistas. Num país em
guerra e ocupado, esta é uma política
socialdemocrata com uma febre de 40
graus.
Nesta época em que nenhuma nova nação
pode emergir em uma economia e política
mundial totalmente controladas pelo
imperialismo, não haverá independência
nacional da Ucrânia sem o triunfo de uma
revolução operária e soviética, isto é, sem
a classe trabalhadora liderando todos os
oprimidos e explorados da nação na guerra
nacional contra as tropas de ocupação e
do imperialismo, que só triunfará com a
tomada do poder pelos explorados.
Por isso chama a atenção a posição e o
programa levantados por uma corrente
argentina, o PTS, plenamente integrado ao
parlamentarismo burguês. Eles escreveram

um livro de 600 páginas tentando ligar
grosseiramente o manual de Clausewitz sobre
a questão militar e a técnica da guerra com a
luta política do marxismo. Eles entraram em
uma controvérsia sobre a política da “guerra
de manobras” e da “guerra de posições” que
se desenvolveu na Terceira Internacional
após a derrota da revolução alemã. O PTS,
uma corrente pacifista, inimiga de intervir
em qualquer guerra civil, tentou assim brilhar
como “especialistas militares”, quando
a cada dia de sua militância se esforçam
para conquistar um novo parlamentar no
Congresso burguês da Argentina.
A prova dessa política se coloca à tona: a
“política militar” que propõem em suas
diferentes declarações para ganhar a guerra
e acabar com a opressão da Rússia, é uma
“mobilização” ... Que tipo de mobilização?
Existem muitas formas de mobilizações,
paralisações, marchas, greves, piquetes,
milícias, boicotes de máquinas bélicas,
envio de brigadas internacionais para lutar,
insurreições... Todos sabemos que o PTS se
refere a mobilizações pacíficas. Além disso,
temem, por sua submissão ao regime burguês,
propor um programa militar mínimo para que
o proletariado ucraniano se liberte da invasão
russa e do cerco da OTAN. Dando um
“pulinho” à esquerda, eles argumentam que
devemos enfrentar os “oligarcas ucranianos”
(sic). Como se faz? Silêncio. Ainda que na
“perspectiva”, não se sabe em quantos anos,
de “conquistar o socialismo”.
Quando chegam a guerra, o crash e a
revolução, a poeira se dissipa e se enxerga
com total clareza o caráter reformista
e revisionista daqueles que liquidaram
toda continuidade e vestígios da Quarta
Internacional e do programa militar do
proletariado.
Por

sua

vez,

os

autoproclamados

Tropas do exército da Ucrânia

“anticapitalistas” da Europa pedem que a
“ONU intervenha” para mediar na guerra.
Eles não têm mais vergonha de serem
serventes do imperialismo. Propõem àquele
covil de bandidos, no qual a Rússia e os
EUA têm poder de veto, que acabem com
a guerra e o massacre na Ucrânia. De quem
esses autodenominados “anticapitalistas”
estão rindo?
Há também correntes que proclamam que
na Ucrânia imediata há uma guerra entre
a OTAN e a Rússia. Por enquanto este não
é o caso. A guerra de hoje define quem
fica com a Ucrânia, quem esmaga a classe
operária desse país e coloniza essa nação,
seja sob um novo Pacto de Minsk 2 entre
Putin e Biden, ou sob o controle total de
um agente militar em Kiev tutelado por
Moscou, que continue a garantir os negócios
imperialistas dos barões do gás em toda a
Ucrânia. Enquanto isso, a OTAN continuará
a unir forças, incorporando a Finlândia
e a Suécia como propõe hoje, impondo
sanções e fortalecendo militarmente os
países que controla na Europa Oriental. A
OTAN e as potências imperialistas usarão
o atual “trabalho sujo” de Moscou para
fazer a Rússia pagar os custos políticos
e econômicos desta guerra, continuar a
encurralá-la em direção às suas fronteiras
e preparar novas contraofensivas militares
daqui em diante.
Essas correntes levantam a palavra de
ordem de “Paz”, como se isso fosse
possível sem esmagar a OTAN e varrer o
Franco contrarrevolucionário de Moscou.
Não há e não haverá paz sem a vitória da
classe trabalhadora europeia na guerra de
classes que a burguesia, o imperialismo,
seus governos e seus regimes assassinos
declararam contra ela.
A exigência de paz sem afirmar que o
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inimigo está em casa e que deve ser
derrotado é uma traição flagrante à luta para
derrotar a máquina de guerra da OTAN e
deter a invasão russa da Ucrânia.
A OTAN deixa cinicamente Putin e suas
tropas contrarrevolucionárias fazer o
“trabalho sujo” na Ucrânia
O governo Zelensky da Ucrânia grita
desesperado que o deixaram sozinho. O
que ele achava? Que as tropas da OTAN são
tropas de libertação nacional? Cínico! As
tropas da OTAN são tão o mais assassinas
e opressivas quanto as de Putin. Eles
massacraram um milhão de iraquianos.
Invadiram o Vietnã e pulverizaram Napalm.
Colocaram um guarda-chuva protetor
com a Turquia para que Al Assad e Putin
levassem a Síria à Idade Média. Ocuparam
o Afeganistão... Eles por enquanto deixam
que esse “trabalho sujo” seja feito pelas
tropas invasoras da “grande” Rússia, então
quando eles entrarem já terão uma
classe operária dilacerada, massacrada
e esmagada e também uma colônia
tutelada, que mudará de opressor e
também, neste caso, de dono.
Os membros da OTAN e seu líder,
os Estados Unidos, como dissemos,
ainda não têm em seus países a base
social de massas que lhes permita
empreender novas aventuras belicistas
e militares. A classe trabalhadora norteamericana, francesa, do Estado Espanhol,
da Alemanha, não permitiria morrer pelos
negócios dos de cima. Como já dissemos,
esse é o “limite militar” mais sério que
têm os EUA e as potências imperialistas
do Maastricht. É que eles precisariam,
como tem a Rússia, de um novo Franco
esmagando com sabres e com suas botas as
massas.
Essa é a “vantagem militar” de Putin como
gendarme dos negócios do capitalismo,
que ele quer afirmar.
Dizemos que, por enquanto, essa é
uma vantagem militar, pois não é o
mesmo ganhar uma guerra de posições,
de exércitos, e até mesmo ocupar uma
nação, do que dominá-la e controlá-la
completamente. Ou Putin vai colocar um
soldado apontando sua arma contra cada
mineiro, cada trabalhador, cada professor,
cada médico, para que trabalhem e
produzam sob controle russo?
Essa é a contradição que os “potentes”
exércitos têm quando enfrentam as massas
na guerra civil, como aconteceu com o
imperialismo ianque que sofreu sérias
derrotas quando pretenderam esmagar os
povos oprimidos.

A batalha pela entrada da Rússia em
Kiev está ficando muito mais dura do
que o Kremlin previa. Isso é normal.
Absolutamente
normal.
Porque
o
trabalhador que defende Kiev e as cidades
da Ucrânia defende sua família, sua casa,
sua vida, que carregam nas suas costas. Por
outro lado, quem ataca não defende nada,
exceto sua ambição de vencer.
Mas isso não é suficiente para impor
a vitória das massas contra as tropas
invasoras. Durante semanas, a Inglaterra
e a França anunciaram que doaram 500
milhões de dólares ao governo ucraniano
para comprar armas... Por sua vez, os
EUA anunciaram que enviariam armas de
última geração. Isso é uma infâmia e uma
mentira! O governo ucraniano convocou
todos os homens maiores de 18 anos para
se juntarem às milícias para defender
Kiev e só deu a eles um kalashnikov com
2 carregadores. Miserável. Mil vezes
miserável.
Eles mandam as massas a morrer, enquanto
a burguesia rouba o dinheiro, que por sinal
nunca veio para comprar armas.
As guerras contra a opressão e
o colonialismo não são vencidas
submetendo-se à burguesia, muito menos
a alguma quadrilha do imperialismo.
Não há outra saída senão que as
organizações operárias, os sindicatos,
os camponeses pobres e os soldados
rasos tomem em suas mãos a direção da
guerra e controlem todas as armas, que
estão bem custodiadas pelos generais
ucranianos, que estão negociando sua
rendição com os oficiais russos.
A ofensiva militar “grande” russa na
Ucrânia está longe de acabar, mesmo que
tome Kiev. A fera fascista de Al Assad
segue de pé, mesmo após 11 anos de
massacre junto com o exército russo, turco,
americano e com tropas gurkas como
as YPG, e ainda assim não conseguiu de
liquidar definitivamente com a resistência
do povo sírio, como não puderam fazer os
ianques no Iraque ou no Afeganistão.
O que a “grande” Rússia e a OTAN na
Europa merecem são novos Iraque e novos
Vietnam, que sublevem os trabalhadores
das metrópoles imperialistas em Paris,
Frankfurt, Berlim, Nova York, e também
na Rússia, em Moscou, São Petersburgo,
etc. O caminho da vitória é esse, o da
guerra civil de classes e da revolução
socialista para esmagar a fera imperialista
e seu carrasco na Europa Oriental.
O levante revolucionário das massas na
Ucrânia em 2014, que foi rapidamente
desviado, traído e esmagado, revelou que
a revolução ucraniana foi, é e será uma
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revolução nexo entre as revoluções do
Leste e do Oeste da Europa.
Daí a sua importância estratégica,
não só para Putin e a OTAN, mas
fundamentalmente para a classe operária
europeia e mundial.
Das estepes russas até Portugal, do
Glacis e todo o Maastricht…
Em toda a Europa
é preciso abrir as frentes!
A mesma classe operária,
a mesma luta, o mesmo inimigo!
Contra as guerras contrarrevolucionárias e
a invasão da Ucrânia: Guerra civil em toda
a Europa contra a OTAN, o imperialismo e
o assassino de Putin!
Do Cazaquistão e da Bielorrússia, da
Ucrânia e do Moscou, da Síria e da
Geórgia... A sangrenta máquina de guerra
de Putin deve ser derrotada e esmagada!
É necessário acabar com a OTAN e o
Maastricht imperialista que colocaram uma
arma na cabeça de todos os trabalhadores
e dos povos oprimidos da Europa e do
mundo inteiro!
As vidas dos operários da Ucrânia
também importam!
Contra as forças contrarrevolucionárias
das quadrilhas imperialistas de Wall Street
e a União Europeia, contra o ataque à suas
conquistas, contra a fome e o desemprego,
a classe trabalhadora norte-americana e
europeia deve voltar às ruas!
O inimigo está em casa! O inimigo é Wall
Street! O inimigo é Biden, o comandante
das tropas assassinas da OTAN!
A Ucrânia independente não foi um
mal-entendido do Lenin e da revolução
bolchevique de 1917, muito pelo contrário.
Somente sob o governo revolucionário
dos sovietes na URSS, os povos
oprimidos da Eurásia e da Europa
Oriental foram capazes de alcançar
sua autodeterminação e até fundar suas
nações. Isso é porque a classe operária é
a única classe que não vive do trabalho
alheio, mas do trabalho próprio. Não é
uma classe que oprime, mas é uma classe
explorada. Por isso, o grito de guerra dos
bolcheviques de 1917 deve ser o grito dos
trabalhadores da “grande” Rússia branca
de hoje e dos países imperialistas: todo
povo que oprime o outro, nunca poderá
se libertar!
Por
isso,
apenas
um
governo
revolucionário provisório de operários
e camponeses pobres da Ucrânia poderá
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dar o direito à autodeterminação e
a autonomia aos povos de Donetsk e
Lugansk e as mais amplas liberdades
democráticas para todos os oprimidos
da nação ucraniana.
A Rússia invadiu a Ucrânia. A resistência
das massas ucranianas já começou.
Se a ocupação de Putin for imposta, a
Ucrânia será amarrada com correntes
duplas e triplas e será entregue como
moeda de troca pelo assassino Putin aos
açougueiros imperialistas do Maastricht ou
de Wall Street.
Ontem foi a Síria... Hoje é a Ucrânia...
Se não detemos a fera imperialista e seus
sócios contrarrevolucionários, o caminho
da guerra e do fascismo se abrirá.

Os EUA já anunciam a mobilização de
enormes contingentes militares de 150.000
homens para o Mediterrâneo, o Báltico e os
países da OTAN que estão na fronteira com
a Rússia. Para o imperialismo a Ucrânia é
uma “pérola para sua coroa” que espera
recuperá-la como colônia e esmagada,
cercando Rússia que, longe de retornar
ao tempo dos czares, terá que se olhar no
espelho das ex repúblicas soviéticas que
foram totalmente colonizadas ou semicolonizadas pelo imperialismo.
Na América Latina, nos EUA, na Europa,
na África, a classe trabalhadora não se
rendeu. Quem faz muito tempo sim se
renderam são as direções traidoras que
entregam suas lutas.

e a luta internacional revolucionária da
classe operária!
Por uma Ucrânia operária, unida,
soviética e independente!
Pelos Estados Unidos Socialistas da
Europa!
Carlos Munzer e Nadia Briante
Pelo Conselho Editor de
“O Organizador Operário Internacional”
Porta-voz do Coletivo pela Refundação
da IV Internacional / FLTI

É hora de apresentar batalha! Pela unidade

Ucrânia - 22 de fevereiro de 2022

A vida dos trabalhadores e das massas da Ucrânia:
Um inferno em Kiev, um inferno no Donbass

E

ntre os anos de 2013 e 2015, as massas ucranianas desde
Kiev até o Donbass tentaram organizar sua revolução.
Foram mil vezes traídos. Na zona ocidental o fascismo e no
Donbass a frente popular eram as duas pontas da mesma corda para estrangular e esmagar a revolução ucraniana que planejava se espalhar pela Europa de Maastricht e pela Rússia
de Putin.
A revolução foi retirada de cena com um golpe certeiro do
imperialismo, que ali concentrou suas forças para que essa
possibilidade não se tornasse realidade. Ele fez todos os seus
agentes jogarem para isso e com os acordos do Pacto de
Minsk entre Kiev, França, Alemanha e Putin, e comandado
detrás dos bastidores pelos EUA, a Ucrânia foi deixada como
uma nação dividida e transformada em um verdadeiro protetorado, duplamente saqueado e submetido ao imperialismo,
ainda mais do que antes da revolução.
A Ucrânia continua sendo uma das nações mais pobres da
Europa. A dívida externa do país ainda constitui 51% do seu
PIB e as potências imperialistas e o Banco Mundial continuam a injetar milhões para redobrar a pilhagem e a subjugação da nação.
E assim que a contrarrevolução foi imposta, o que restava
para as massas era o inferno em ambos os lados da linha de
fogo, imposta pelo imperialismo e seus sicários para estrangular a revolução. A inflação é alta e corrói os magros salários das massas famintas. Porque o maior impacto ocorre na
alimentação, com inflação de 20%. Um fato é conclusivo: a
Ucrânia tem uma das piores taxas de suicídio do mundo por
habitante.
Acontece que na região controlada por Zelensky, a vida é
muito difícil. Na região controlada por Putin e pela oligarquia pro-russa, isso é impossível.
No Donbass, muitas das minas estão fechadas ou abandonadas e os mineiros são obrigados a explorá-las fora de qualquer
enquadramento e proteção legal para poder comer, e na área

que depende de Kiev, as condições não são muito melhores e
os pacotes salariais são enviados, a cada quatro ou seis meses
para as minas, que permanecem estatais conforme autorizado
pelo Parlamento de Kiev, que se recusa a aumentar os salários
apesar da inflação. Em dezembro passado, centenas de mineiros em Kiev realizaram ações de protesto para recuperar seus
salários endividados. Após dos protestos que foram vistos em
cidades como Lviv ou Dobropolye, a maioria das minas de
carvão estatais recebeu fundos orçamentários e os salários
atrasados dos mineiros foram parcialmente pagados, totalizando UAH 335,8 milhões (US$ 12,4 milhões). No entanto,
os salários não pagados ainda ultrapassam UAH 2 bilhões
(US$ 74,3 milhões).
A Bacia do Don é uma das maiores bacias de mineração do
mundo. 2 dos 5 milhões de habitantes da região trabalham
nas minas, a centenas de metros de profundidade, em condições insalubres. Muitos deles têm silicose em idade precoce e
sua expectativa de vida mal ultrapassa os 60 anos.
Como dissemos, viver no Donbass hoje é viver o martírio diário. Porque as cidades que compõem esta região, atingidas
pelo flagelo dos bombardeios de Kiev, são verdadeiras cidades
fantasmas. Centenas e centenas de prédios, fábricas e estabelecimentos foram abandonados e ainda podem ser vistos
nas paredes que ficaram em pé os impactos dos projétis. Um
toque de recolher noturno que vai das 23h até as 5h ainda
hoje deixa as ruas de Donbass desertas. Isso é estritamente
aplicado e as pessoas já foram detidas à noite apenas por terem saído para tirar o lixo.
Após a ocupação russa da Crimeia em 2014 e a guerra civil que eclodiu, inicialmente ao redor de 1,5 milhão de ucranianos foram inicialmente forçados a deixar suas casas e se
mudar para dentro do país. Até o momento, estima-se que
existem mais de 800.000 deslocados internos. Milhares e
milhares de trabalhadores ucranianos são escravizados na
Europa Ocidental por alguns euros que enviam para seus pa-
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rentes na Ucrânia. As remessas são um fator significativo na
economia do país. Só no ano passado estes subiram para a
exorbitante cifra de 15 milhões.
Os serviços básicos e essenciais à vida são um bem de
luxo. Segundo estimativas, perto de 400.000 habitantes de
Donbass estão em uma “emergência alimentar”, ou seja, não
têm acesso nem a um pedaço de pão. 1,6 milhão de habitantes
da região do Don nem sequer têm acesso à água, o que significa que não há possibilidade de aquecimento em uma região
onde a geada e a neve são comuns e a temperatura cai rapidamente abaixo de zero. A infraestrutura de água e saneamento
é praticamente inexistente: foi destruída pelos bombardeios
de Kiev e nunca foi reconstruída.
Enquanto no Donbass os salários médios rondam os 50 euros por mês. As pensões do Donbass são uma absolutamente
caras: cerca de 46 dólares. Em Kiev as coisas não melhora:
são cerca de 65 dólares. Os bancos ucranianos não operam
em território separatista e, para terem direito a receber uma
pensão do governo de Kiev, você deve aparentar viver em
uma área controlada por ele. Além disso, deve ficar no aguardo para que alguém bata na sua porta a cada 60 dias para
ter certeza de que, de fato, eles moram lá. É por isso que
milhares e milhares de ucranianos se aglomeram em postos
de controle todos os dias em longas filas tentando atravessar
a zona de contato para receber suas pensões. Muitas vezes o
custo é alto: centenas de pessoas já morreram na fila passando frio durante horas. Mas a opção se não fazem isso também
é a morte, pela fome.
Se um cidadão faminto de Donbass pedir ajuda ao governo
de Kiev, descobrirá que lhe são oferecidos 26 euros.
Na região de Donbass, eles primeiro proibiram o uso de hryvnias -a moeda ucraniana- depois as pessoas começaram a
usar rublos russos. Em seguida, após repetidos problemas
com as comunicações terminaram com os governos locais

Mineiros do carvão da Ucrânia
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criando suas próprias empresas de telecomunicações e suas
próprias redes. Mais tarde dificultaram a obtenção de qualquer tipo de documentação e as repúblicas passaram a fazer
seus próprios documentos.
O que está acontecendo no Donbass é um sofrimento sem
precedentes para as massas e só pode ser entendido da seguinte maneira: é o castigo por ter ousado se levantar pelo
pão, estabelecendo comitês de operários e soldados. É o castigo pela sublevação das massas e quem a impôs foi o Putin,
junto com a oligarquia pro-russa na região. Eles impuseram
a divisão da Ucrânia e a divisão das fileiras da classe operária
da nação que enfrentava o mesmo inimigo e tinha as mesmas
exigências.
Com sua bota e suas centúrias negras, Putin esmagou as
massas do Donbass de uma maneira que o governo do fascismo em Kiev não poderia ter feito. Os pro-russos com centenas de militantes stalinistas que viajaram da Europa e da
Rússia, como uma quinta coluna, liquidaram a vanguarda do
Donbass que buscava sua vitória em Kiev e não se submeteu nem aceitou a divisão da nação. Com massacres e listas
negras, dividindo a classe trabalhadora de seus irmãos de
Kiev, esmagaram o proletariado e impuseram um verdadeiro
inferno na terra.
E os trabalhadores que se levantaram na região do Don
nestes anos, contra tamanha ignomínia, foram perseguidos,
torturados e presos como os mineiros Antrstit em 2020.
Imagens de uma das prisões secretas de Putin foram recentemente divulgadas na Bacia do Don, Isolyatsia, um prisão
para presos políticos onde são brutalmente torturados.
Cada vez mais Putin esmaga e subjuga com sua bota e cada
vez mais as massas se curvam aos braços da contrarrevolução democrática. Mais tarde, aqueles que vestem Putin de
“anti-imperialista” falarão da “consciência retrógrada” das
massas que não propõem uma “saída independente”.
Hoje, o açougueiro Putin declarou as regiões de Lugansk e
Donetsk sob seu controle como “independentes”. Suas tropas já estão andando pelas ruas.
ABAIXO O PACTO CONTRARREVOLUCIONÁRIO
DE MINSK!
Fora a OTAN da Ucrânia! Fora as tropas das centúrias fascistas de Putin do Donbass! Fora a base militar russa na
Crimeia, a Crimeia é da Ucrânia!
A única classe capaz de conquistar a independência e a liberdade, o trabalho e o pão é a classe operária, unindo suas
filas desde o Donbass até Kiev e retomando sua revolução.
Do Donbass até Kiev, a mesma classe, o mesmo inimigo!
Congresso Nacional e Assembleia Nacional Operária e
Camponesa de toda Ucrânia!
Na Ucrânia dividida e colonizada pelo imperialismo e seu
sicário Putin, a vida é um martírio para a classe operária,
Por uma Ucrânia operária, unida, soviética e independente!

LEIA OUTRAS MATÉRIAS SOBRE UCRÂNIA EM
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 Com a armadilha eleitoral de Wall Street e da FIESP procura tirar a luta da classe operária das ruas e
aprofunda o pano imperialista de colonizar ao Brasil
 Sustentado pelo PT, a burocracia pelega da CUT e a esquerda reformista que apoiam a candidatura
de Lula-Alckmin

Lula-Alckmin:
Uma candidatura para submeter os explorados aos seus carrascos

Basta de amarrar os trabalhadores aos patrões escravistas que se vestem de “progressistas”!

ABAIXO A ARMADILHA ELEITORAL!
Para derrotar Bolsonaro:

É preciso romper a submissão aos capitalistas
e preparar e organizar a Greve Geral

Congresso de delegados de base de todas as centrais sindicais,
de desempregados, dos movimentos Sem-Teto e Sem-Terra

O

ano de 2022 deu início
ao quarto e último ano
do governo Bolsonaro
que, ontem sob comando de
Trump e hoje sob comando
de Biden, aplica à risca o
plano de Wall Street, o FMI e
todas as transnacionais que
saqueiam Brasil e o Mercosul.
O saldo disso é claro: 30
milhões de trabalhadores
sem emprego, mais de 15
milhões de desempregados
crónicos, avanços na reforma
trabalhista e da previdência
com
sucateamento
de
conquistas e de convenções
trabalhistas, além dos mais
de 640 mil mortos pela
COVID-19 em menos de
dois anos. Somado com
uma carestia insuportável,
milhões de novos explorados
morando na rua com suas
famílias,
assassinatos
constantes de camponeses
sem terra e de explorados

negros na cidade. Isso sem
contar as centenas de mortes
perante os alagamentos por
conta das condições subhumanas de vida como ficou
claro nos desabamentos
na Grande São Paulo e
agora em Petrópolis, Rio
de Janeiro, com centenas
de mortos e desaparecidos.
Um verdadeiro massacre
dos explorados dos morros e
favelas do país. Enquanto os
maiores bancos privados
do Brasil lucraram bilhões
de dólares contabilizando
um aumento de 34,8%
em 2021! (“Os três maiores
bancos privados do Brasil
registraram R$ 69,4 bilhões
de lucro em 2021, em meio à
pandemia...”, “BB, Bradesco,
Itaú e Santander lucram R$
157 bilhões...”, 15/02/2022,
redebrasilatual.com.br)
Quem sustentou o chicote de
Bolsonaro para que comece

Geraldo Alckmin e Lula da Silva

seu quarto ano no governo,
se a cada dia que passa o
ódio dos explorados contra
ele cresce e abriu caminhos
de luta e resistência que
diminuíram
parcialmente
com
a
pandemia
de
COVID-19? Foram Lula,
o PT e as burocracias da
CUT, CTB, FS, etc. quem
centrou sua política em
“tirar Bolsonaro com as
eleições de outubro”. Quer
dizer, Bolsonaro deve
ser suportado até 31 de
dezembro, enquanto todos
juntos sustentam cada
um dos ataques, inclusive
votando todas as leis nos
parlamentos e aplicando
elas nas governações. Ou
alguém tem dúvidas que
nos estados governados
pelo PT como Bahia ou pelo
PCdoB como é o Maranhão,
impuseram os mesmos
ataques que nos estados de
Rio de Janeiro e São Paulo?
Por que Bolsonaro passou
o ataque? Porque Lula, o
PT e a burocracia pelega se
dedicaram fervorosamente
em cercar e derrotar cada
ação decisiva das massas,
para que não varressem
com Bolsonaro e todo seu
governo e assim cuidar os
interesses do conjunto dos
capitalistas e de Wall Street.

O
governo
Bolsonaro,
inclusive
no
pico
da
pandemia, em meados de
2020, enfrentou mais de 600
greve. Então, quem não lutou
contra Bolsonaro? O PT e a
burocracia da CUT, FS, CTB,
etc., que desviaram a luta
dos explorados montando
uma frente de colaboração
de classes que hoje está
concentrada na chapa LulaAlckmin, com a qual amarra,
mais uma vez, a classe
operária aos seus carrascos
da burguesia, a qual vestem
de “progressista”.
É preciso falar a verdade! Os
explorados não pararam a
luta! Foi a burocracia sindical
quem isolou categoria por
categoria, cidade por cidade,
fábrica por fábrica. E hoje,
longe de Bolsonaro cair nas
ruas, estão desenvolvendo a
toda velocidade a armadilha
eleitoral.
O PT de hoje, nada novo
sob o sol. Nos anos de 2002
e 2006 a chapa foi LulaAlencar, depois vieram os
dois governos de DilmaTemer, em 2010 e 2014.
Agora essa política de
colaboração de classes é
coroada com a aliança com
os tucanos, a FIESP, um
homem do Opus Dei e de
confiança absoluta de Wall
Street: Geraldo Alckmin.

A classe operária e os
explorados
enfrentaram
o pano do imperialismo
e ficou cada vez mais
desprestigiado o governo
Bolsonaro. A burguesia teme
que comece um levante das
massas perante as penúrias
inauditas, pelo trabalho, pelo
pão, pela terra e pela vida
digna, o que colocaria em
risco não só Bolsonaro, mas
o conjunto dos capitalistas.
O imperialismo enxerga
um risco na aplicação de
seu plano numa reeleição
de Bolsonaro e coloca em
ação um novo governo
de frente de colaboração
de
classes,
aplicando
novamente o que o stalinismo
chamou, na década 30 do
Século XX, Frente Popular
e que hoje é sustentado por
toda a Nova Esquerda.
Esse é o plano de Wall

Street no “quintal” ianque.
Deixar, perante os levantes
revolucionários das massas,
governo de colaboração de
classes como no Chile, no
Peru, na Bolívia, no Equador,
e como o tentam fazer
agora na Colômbia e no
Brasil. No Brasil chamaram
o PT, quem governou 13
anos, e, particularmente, o
Lula, quem já se disciplinou
com o cárcere e hoje é a
mesma justiça a que arquiva
o processo para que seja
candidato nas eleições de
outubro, deixar que Bolsonaro
termine seu mandato e,
junto com Alckmin, avançar
na aplicação do plano
imperialista de colonizar ao
Brasil.
Estão
construindo
uma
variante de colaboração de
classes para quem governe
o Brasil, e para atuar
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Mato Grossom véspera do natal de 2021:
Fila de 5 quarteirões para receber um saco com osso de boi
novamente sob o regime do
“Pacto Social” com a CUT,
FS, CTB, etc. Isso determina
que a burocracia pelega
entrará no governo com
a burguesia, estatizando
ferrenhamente os sindicatos
e aplicando o terror patronal
nas fábricas. Lula e o
assassino Alckmin não vêm

ser amigos do povo, pois,
como já vemos com Boris no
Chile ou com Castillo no Peru,
não duvidarão em utilizar
as
forças
repressivas
da polícia e inclusive as
Forças
Armadas
para
esmagar os levantes pelo
pão nos seus países e nas
fronteiras.

O PSOL aos pés do PT, sustentando a estratégia de colaboração de classes

O imperialismo e a burguesia
decidiram que, perante um
Bolsonaro odiado pelas
massas, é preciso avançar
na troca pela via eleitoral e
não com um Impeachment.
Mas, do que se trata é
de evitar que sejam as
massas quem o derrote
nas ruas e abra o caminho
da
revolução
operária
e socialista, seguindo o
regueiro de pólvora do fogo
revolucionário que fez tremer
América do Sul junto com
dos levantes dos explorados
negros norte-americanos e
cubanos.
A burguesia e o imperialismo
definiram que seria pela via
eleitoral e com a chapa LulaAlckmin. E essa é a política
que defende a maioria que
apoia a candidatura de Lula
no PSOL.
O PSOL apresentou, numa
conferência de imprensa
no dia 16 de fevereiro, na
Câmara de Deputados, sua
plataforma “Direito ao Futuro”.
Estiveram presentes: pela ala
maioritária do PSOL, Juliano
Medeiros, presidente do
partido, Guilherme Boulos
(o “herdeiro”, como disse o
Lula), a Deputada Federal
Talíria, ambos da ala
maioritária do PSOL e a

Deputada Federal Sâmia
Bomfim, presidenta da
bancada
parlamentária
do PSOL e parte da ala
minoritária do PSOL com
o MES (Movimento de
Esquerda Socialista).
Nesta
conferência
apresentaram o que já
tinham anunciado: “Os três
principais itens programáticos
aprovados que baseiam as
negociações com o PT e
o apoio da candidatura de
Lula...”. Essa plataforma
determina a revogação das
medidas
implementadas
após o golpe de 2016
(reforma trabalhista, reforma
da previdência e Teto de
Gastos); o enfrentamento à
crise climática (...) garantia de
direitos aos povos indígenas,
tradicionais e quilombolas; e
a proposição de uma reforma
tributária que diminua a
taxação no consumo de
bens essenciais e populares
e foque na taxação de renda
e propriedade, incluindo a
criação de impostos dos
super-ricos/bilionários.”
(“Direito ao Futuro: PSOL
lança plataforma ...”, 16-022022, psol50.org.br)
Esses seriam os três eixos
da proposta do PSOL, as
quais determinam como
“diálogo para a unidade

das esquerdas” e como
o
principal
pontapé
para
discutir
isso
particularmente
entre
Lula e uma comitiva do
PSOL conformada por
Boulos, Medeiros e Talíria,
discutirão como levarão
adiante
a
campanha
conjunta, inclusive sem
apresentar candidaturas
próprias a presidenciáveis
e definir outras alianças
nas governações e nos
parlamentos.
Quer dizer, o PSOL não só se
dispõe a defender e chamar
pelo voto na candidatura
de Lula-Alckmin, mas além
disso se dispõe em alianças
que não descartam que
integrem esse governo,
quer dizer, se preparam,
como já fazem seus chefes
do Podemos no Estado
Espanhol, a se integrar ao
regime e ao governo.
Por sua vez a corrente
Resistência (corrente do
Valério Arcary que rachou
com o PSTU em 2016),
aliada de Juliano Medeiros,
está a favor de derrotar
Bolsonaro com o apoio do
PSOL em Lula, e dizem:
“Lula sim, Alckmin não”.
Para depois colocar 9 pontos
programáticos para o debate
com a esquerda e no PSOL

“em defesa de um governo
das organizações operárias,
sem patrões”, enquanto
silenciam que foi a CUT, a
Força Sindical, etc. junto
com o PT o que garantiram
a reforma trabalhista sob o
governo Bolsonaro.
Consequentemente o MES,
da Sâmia Bomfim, quer
dizer, a corrente de Pedro
Fuentes,
porta-voz
de
Sanders no PSOL, colocado
na minoria que defende uma
Candidatura Independente
do
PSOL,
afirma:
“a
necessidade de uma voz
independente no primeiro
turno”, acrescentando que
é preciso “apresentar na
eleição uma voz dissonante
ao bolsonarismo e a política
de unidade nacional que Lula
articula com a burguesia.”
(Lula articula..., 03-03-2022,
movimentorevista.com.br).
Quer dizer, o MES aplica
a mesma política que nos
EUA, primeiro com Sanders
(o “socialista” do Partido
Democrata ianque) para
depois entregar tudo ao
Biden no segundo turno. No
brasil isso é no primeiro
turno
“Candidatura
independente”,
no
segundo turno “Todos
contra Bolsonaro, vote
Lula-Alckmin”.

12 Brasil
Fica tudo claro. O PSOL,
acérrimo defensor do regime

burguês da Constituição de
1988, agora está prestes

Marcha dos movimentos negros contra Bolsonaro

a dar mais um passo na
sua assimilação ao regime.
Todos dizem que Bolsonaro
deve ser tirado com as
eleições de outubro. A
burocracia pelega da CUT,
FS, CTB, etc. disse que
“não ficava outra alternativa
que não seja ceder” e o
impôs com a chantagem nas
fábricas aplicando o terror
da patronal entregando tudo
com a promessa de “manter
os empregos”; o reformismo
dirá que o trabalhadores
“estão
têm
consciência
atrasada e não querem lutar”;
a maioria do PSOL, com
Boulos e Juliano Medeiros
na cabeça, dirão que são

reflexos diretos do “golpe
contra Dilma em 2016” e
que é preciso reverter com
“um governo de Lula e da
burguesia progressista”.
Quer dizer, todos se uniram
num ponto... E com a
armadilha eleitoral que
trilham o caminho para que
Lula-Alckmin imponham
o
plano
imperialista
e o PSOL se dispõe a
sustentá-lo. Mas, o mais
terrível é que isso significa
que a classe operária deve
apertar o cinturão, esperar
as eleições de outubro
e aguentar até 2023 que
tome posse Lula-Alckmin

Para derrotar Bolsonaro é necessário romper a submissão a Lula-Alckmin
Precisamos uma estratégia operária independente para vencer
É preciso preparar as
condições para colocar
a classe operária na
ofensiva e derrotar ao
odiado governo Bolsonaro
e todo o regime infame,
abrindo o caminho da
revolução. Como pode se
ver, a esquerda reformista
coloca que “para derrotar
Bolsonaro é preciso apoiar
Lula-Alckmin”,
assim
amarram os explorados aos
seus carrascos. Na realidade
deve ser feito tudo o contrário,
para derrotar Bolsonaro é
preciso garantir que a classe
operária e os explorados
rompam as amarras que
impõem
suas
direções
traidoras amarrando-os a
Lula-Alckmin.
Assim podemos ver a outra
metade da esquerda do
Brasil detrás da bandeira de
“Apresentar candidaturas
socialistas independentes
do PT”. Dita ala é
conformada pela minoria do

PSOL, que representa 43%
do partido, faz parte dela a
CST (Corrente Socialista
dos Trabalhadores), o MÊS,
LS (Luta Socialista) e outras
correntes minoritárias. Na
cabeça desta campanha e
abrindo sua legalidade para
que seja concretizada essa
candidatura, está o PSTU.
Eles junto da CST (Esquerda
Socialista da Argentina) e
o MRT (PTS da Argentina),
pregam a proposta de colocar
de pé a Frente de Esquerda
como a FIT na Argentina,
quer dizer, um FET brasileiro.
Assim, colocaram de pé um
reagrupamento político sob
o nome de “Polo Socialista
e Revolucionário”, no qual
corretamente determinam
a necessidade de derrotar
o governo Bolsonaro com
ações nas ruas.
Mas,
principalmente
centraram sua política na
necessidade de construir
uma FET no Brasil, quer

Lula e seu “herdeiro” Boulos do PSOL

dizer, uma frente eleitoral que
coloque uma candidatura
independente, mas dentro
das margens da armadilha
eleitoral.
Vejamos:
Trata-se justamente não de
uma candidatura Socialista
em si, embora possa ser
utilizada como tribuna para
agitar massivamente na
conjuntura eleitoral, mas
trata-se de lutar por colocar
de pé uma estratégia
operária
independente.
Um Polo Socialista e
Revolucionário deveria ser
um meio para construir
as organizações de luta
da classe operária que
estejam à altura da guerra
que lançaram contra nós
os escravistas e o governo
Bolsonaro.
Para avançar neste caminho
em primeiro lugar, devese combater para que a
classe operária rompa com
a Frente Lula-Alckmin e
se prepare para derrotar o
conjunto dos exploradores
impondo que avance a
imposição da armadilha
eleitoral.
As condições claramente
mostram que perante a
classe operária brasileira
se colocaram ao vermelho
vivo as condições para
– como na Colômbia, no
Chile, na Bolívia, no Peru,
nos EUA, etc. – lutar nas
ruas por tirar abaixo o

governo Bolsonaro e todo o
regime infame. Por conta
disso, para derrotarmos o
imperialismo e Bolsonaro é
preciso impedir que sejam
impostas as armadilhas
mortais das eleições e da
submissão a Lula-Alckmin.
Claramente a saída não será
da mão de votar por LulaAlckmin, como não foi saída
nenhuma votar por HaddadD’Ávila no segundo turno
contra Bolsonaro em 2018.
Acontece que essa é
a mesma política que
aplicaram ontem votando
nos Castillo e seu partido
burguês no Peru e nos Boric
e sua frente com a burguesia
da Democracia Cristã no
Chile, como impulsionaram
tanto o PSTU, a CST e o
PSOL no seu conjunto.
Nestes países a classe
operária tinha colocado
de pé suas organizações
para lutar, mas suas
direções desviaram seu
combate, a submeteram
à armadilha eleitoral e
a colocaram aos pés da
burguesia “democrática”,
tirando elas das ruas.
As condições, como já
dissemos, estão claras, com
os governos “progressistas”
de Boric e Castillo que
seguirão utilizando as forças
repressivas e inclusive as
Forças Armadas para reprimir
os explorados que lutam pelo
pão nestes países e aos que
se amontoam nas fronteiras,
como os famintos migrantes
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A dívida externa do Brasil atinge US$1
trilhão, a segunda maior dívida externa da
América Latina, depois da Argentina, depois
da Argentina

O FMI e Wall Street vêm
cobrar uma dívida recorde que
amarrará o Brasil com triplas
correntes e aprofundará o saque
e as penúrias das massas
A dívida externa do Brasil encerrou 2021 por
cima do US$1tri, atingindo níveis históricos
recordes, segundo os dados do Tesouro Nacional,
o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida
pública para 2022. (26/01/2022, Agência Brasil).
Enquanto tudo o que produz o Brasil anualmente
é equivalente a US$1,3tri de PBI, quer dizer, a
dívida equivale quase 80% do PIB anual!
O Ministro de Economia, Paulo Guedes
comemora que a dívida “voltou-se gerenciável”
atingindo 80% do PIB em 2021, depois de
ter chegado cerca de 88,6% do PIB em 2020
no meio da crise econômica mundial e
da pandemia de COVID-19. Essa dívida
é a segunda maior do continente latinoamericano depois da Argentina em relação ao
valor da dívida comparado com seus Produtos
Brutos Internos.
O governo diz ter um resguardo nas Reservas
Internacionais suficiente para pagamentos dos
vencimentos da Dívida Pública em 2022, que é
de R$16,9bi (cerca de US$3bi).
No meio do ano eleitoral para garantir o Plano
Anual de Financiamento (PAF) da dívida, já o
estão fazendo com que as massas paguem com
fome e penúrias inauditas. Porque o conjunto das
transnacionais imperialistas precisam avançar
em fazer do Brasil uma maquiladora mil vezes
pior do que México ou Bangladesh.
Por conta disso o FMI e os banqueiros de Wall
Street vêm com tudo para cobrar a dívida,
no meio da disputa interimperialista que está
marcada por recolonizar e definir as zonas de
influências, com abertas condições de escravidão.
Esses são os tempos e as formas que se definirão
para um regime mais apto para colocar as massas
de joelhos e fazer render a classe operária. A
armadilha eleitoral trilha esse caminho para
que Bolsonaro aprofunde o ataque durante todo
o ano de 2022, para que venham Lula com
Alckmin para terminar de aplicar o plano do
imperialismo.

venezuelanos.
Tirando
essas conclusões destas
recentes
experiências,
poderemos avançar para
construir verdadeiramente
um Polo que lute pelo
Socialismo e a Revolução.
Chama a atenção que, se
bem Lula-Alckmin estão
primeiros nas pesquisas
para as presidenciáveis
de outubro, já é claro que
acontecerá
o
segundo
turno, e isso poderá colocar
frente a frente Lula-Alckmin
x Bolsonaro. Isso determina
que nenhuma organização
que
se
considere
combativa, independente
e de luta pode dar nem
o mais mínimo apoio
na candidatura de LulaAlckmin nem no primeiro
e nem no segundo turno.
Isso deve ser uma moção
principal
para
todo
o
movimento operário e suas
organizações de luta, para
podermos colocar de pé um
Polo que lute pela verdadeira
independência de classe e
unificar as fileiras operárias
e dos explorados. Porque
de nada serve colocar de
pé um “Polo Socialista e
Revolucionário” que diz
lutar contra a colaboração
de classes, se no segundo
turno chama votar nos
carrascos “democráticos”
da classe operária.
Muito menos será útil
esse Polo se determina
construir só uma Frente de
Esquerda eleitoral, pois, o
quê fazemos até outubro?
Não é hora de organizar
uma candidatura socialista,
é hora de organizar uma
estratégia
independente
para vencer.
É preciso derrotar a
burocracia
pelega
da
CUT, FS, CTB, etc.! Tratase de lutar nas bases
destas
organizações
sindicais para romper sua
submissão à candidatura
Lula-Alckmin.
Assim
poderemos
lutar
por
colocar
de
pé,
com
delegados de base das
fábricas e locais de
trabalho,
os
comités
operários e populares
e
os
Comandos
de
Greve centralizados por
bairro,
região,
estado

e
nacionalmente.
É
preciso
unificar
as
fileiras
operárias,
de
trabalhadores registrados,
dos terceirizados, dos
subempregados
e
desempregados para lutar
como um só punho contra os
capitalistas!
Da CSP-Conlutas, devemos
encabeçar a luta conjunta
no movimento operário e na
vanguarda para lançarmos
uma guerra sem quartel
contra
os
capitalistas
defendendo
a
unidade
da classe operária e
dos
explorados
num
Congresso de delegados
de base de todas as
centrais sindicais, dos
desempregados,
dos
sem-terra e dos semteto, para lutar pela Greve
Geral Revolucionária, que
coloque o pé no peito do
FMI, das transnacionais,
de Bolsonaro e de todos os
escravistas.
Os capitalistas já nos
roubaram demais e vêm para
roubar tudo, por conta disso
não duvidarão em aprofundar
a repressão, a perseguição
e inclusive o assassinato de
todos aqueles que ousem
lutar nas ruas pelo pão, pelo
trabalho, pela terra e pela
vida digna. É hora de que
se construam os comités
de autodefesa para se
defender
da
política
fascista de Bolsonaro.
A última palavra não foi dita.
Chega de nos submeter
a Lula-Alckmin! Como
foi no 2013, ELES NÃO
NOS REPRESENTAM! A
poderosa classe operária
brasileira está determinada
a ocupar um papel histórico
decisivo na luta das massas
do continente americano para
tirar de cima a submissão e o
saque do imperialismo.
A história será escrita
pela luta de classes, que
será mais forte do que
qualquer aparato e dará
mil oportunidades para nós
trotskistas e revolucionários
reagrupar nossas forças.
CROJA
Aderente do Coletivo
Pela Refundação da IV
Internacional / FLTI
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Moïse Kabagambe, jovem operário negro, imigrante congolês,
foi assassinado a pauladas por fascistas por ter exigido que paguem seu salário

AS VIDAS NEGRAS IMPORTAM! SOMOS TODOS MOÏSE!
Tribunais operários e populares para julgar e punir os assassinos de Moïse!
Comitês de autodefesa operários e populares
para nos defender da repressão policial e das bandas fascistas!

N

o começo do mês de fevereiro,
no Rio de Janeiro, uma banda
fascista, a pauladas, assassinou no
meio da rua, na praia da Barra da
Tijuca, Moïse Kabagambe, um jovem
operário negro, de 24 anos de idade,
imigrante congolês. Esse operário
imigrante, foi cobrar que pagassem
R$200 atrasados do seu salário, foi
recebido pelos fascistas que mataram
ele na paulada, a resguardo e sob o
olhar da polícia assassina que não
mexeu nem um dedo e deixou que
acabassem de matar o jovem negro
no calçadão da praia.
Acontece que esses fascistas que
mataram Moïse são da mesma
polícia sem farda, que mata todo dia
os explorados cariocas nas favelas
militarizadas. Não tem nenhuma
diferença entre eles, são da mesma
banda que matou Marielle Franco e
Ánderson Gomes.
São dos mesmos aparatos repressivos
do estado assassino brasileiro que
não se cansa de matar, esquartejar e
desaparecer camponeses sem terra no
campo com os fascistas armados pelos
fazendeiros. É a mesma polícia que
aterroriza os explorados nas favelas e
nos bairros operários, principalmente
contra os EXPLORADOS NEGROS,
A MAIORIA DA CLASSE OPERÁRIA
BRASILEIRA.
Por isso a morte de Moïse foi nas mãos
dos grupos fascistas, resguardados,
recrutados e armados pela própria
polícia assassina e sob a cobertura
de Bolsonaro e seu governo. Essa é
a mesma polícia que assassinou
George Floyd nos EUA. É a mesma
polícia que assassina no Chile, na
Colômbia, em todo o continente. Por
isso a bandeira do jovem congolês
Moïse, de Marielle, George Floyd...
devem ser a bandeira de luta de

todas as organizações operárias do
Brasil e todo o continente.
O assassinato vil do Moïse
concentra todas as maiores
atrocidades do regime assassino
brasileiro, demonstrou que o
estado assassino e racista do
Brasil atua abertamente. Ontem isso
acontecia com o governo Lula-Dilma
que militarizaram Rio de Janeiro com
as mesmas tropas que tinham atuado
no Haiti sob o comando da ONU.
Da mesma maneira hoje vemos que
as provocações bolsonaristas e dos
fascistas continuam impunes e se
aprofundam. Porque o assassinato vil
do Moïse em pleno dia demonstrou
que assim está toda a classe
operária brasileira: aterrorizada,
sob uma fome inaudita e condições
terríveis de exploração.
A mãe e a família de Moïse, apesar
de se sentirem constantemente sob
ameaças e aterrorizados pelo estado,
valentemente estão lutando por justiça
perante o assassinato do seu filho e
chamam a solidariedade junto com
a comunidade congolesa do Rio de
Janeiro. Já foram feitas dezenas de
ações em diversos estados do país
que mobilizaram milhares de pessoas
no Rio de Janeiro, São Paulo dentre
outros. É preciso aprofundar esse
caminho. As organizações operárias
do Brasil, os milhares de movimentos
negros, quilombolas e de jovens
negros e estudantes combativos
devemos nos colocar de pé.
Esse assassinato a sangue frio do
nosso irmão Moïse, um jovem operário
negro assassinado a pauladas no meio
da rua, não pode ficar impune. Não é
só Moïse, são séculos de escravidão,
tortura, morte, fome e padecimentos
inauditos que sofremos os negros os
explorados.

As
centrais
sindicais,
as
organizações
operárias
de
luta, os movimentos de luta da
juventude negra e explorada dos
bairros operários e das favelas
devemos nos colocar de pé. É
hora que a CSP-Conlutas e todas
as organizações de luta que a
conformam sejamos a ponta de
lança desta luta. Convoquemos
da CSP-Conlutas e lutemos por
organizar um grande combate
chamando todas as organizações
operárias, os operários da base
e combativos da CUT, da CTB, e
todas as organizações de luta que
façamos nossa a luta por justiça
e por punição aos assassinos de
Moïse, junto com sua mãe e sua
família.
É preciso lutar por Tribunais
operários e populares para julgar
e punir os assassinos de Moïse,
Marielle e todos os explorados
assassinados pelo estado e suas
bandas da morte! Dissolução imediata
de todas as polícias e todos os
aparatos repressivos do estado!
Chamemos desde a CSP-Conlutas,
de forma audaz, os trabalhadores a
nos defender com nossos próprios
métodos e nossos organismos,
com nossos comitês de autodefesa,
baseados
nas
organizações
operárias e populares.
CHEGA!
AS VIDAS NEGRAS IMPORTAM!
TODOS SOMOS MOÏSE!
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A resistência operária contra Bolsonaro e a luta nas ruas
são as forças para derrotar a armadilha eleitoral

O

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos) publicou um relatório
com dados das greves nos últimos anos (Greves 2021,
dieese.org.br). Podemos ver ali com clareza que a clase
operária enfrentou Bolsonaro apesar e na contramão de
suas direções.
Nos dados do DIEESE, podemos contabilizar um pico
histórico de greves em 2017, com 3 greves gerais da
classe operária contra Temer, confrontando a precarização
e a lei de reforma trabalhista escravista que aprovou o
Parlamento.
No relatório podemos ver como no 2019, no primeiro ano
do governo Bolsonaro, o menor nível de greves em 7 anos
e abaixou mais ainda em 2020 no meio da pandemia de
COVID-19.
Mas notamos que abaixaram consideravelmente as greves
contra Bolsonaro se comparadas com as ações contra
Temer, mas no ano de 2020 se desenvolveram cerca
de 650 greves declaradas. O ano começou com a greve
nacional de petroleiros unificando operários da Petrobras
com os terceirizados, contra a privatização da Petrobras;
seguiram depois a greve nacional dos Correios e a dos
portuários contra as privatizações; somaram-se dezenas
de greves em todos os estados do transporte público nos
ônibus, metrô e trens; além disso teve inúmeros protestos
dos trabalhadores da saúde no meio da pandemia;
dezenas de greves, paralisações e ocupações de fábrica,
contra as demissões, o arrocho e o fechamento de plantas
como aconteceu na indústria metalúrgica, como na Ford,
GM, em dezenas de autopeças, etc.
Já no ano de 2021 as greves voltaram aumentar deixando
clara que a resistência contra Bolsonaro, no pior momento
reacionário, foi da classe operária, que encabeçou a

luta contra o projeto protofascista. E foi a luta operária
e popular pelo pão, pelo trabalho, o teto, a terra e contra
as mortes por COVID-19, contra o saque da nação e a
repressão, o que desencadeou a saída de milhões de
operários e explorados às ruas para tirar Bolsonaro, e
que rapidamente foi capitalizado pelo PT, pela CUT e
uma ampla “frente democrática”, sob a consigna “Fora
Bolsonaro”.
Fica claro que Lula com Alckmin não vêm para salvar o
Brasil do “fascista Bolsonaro” com mais “democracia” e
“progressismo”. A candidatura de Lula e Alckmin vem para
impedir que as lutas da classe operária se radicalizem
perante um governo totalmente odiado pelas massas,
para impedir que elas o derrotem nas ruas, colocando
em risco os interesses do conjunto da burguesia e do
imperialismo.
Por conta disso a FIESP e mais de 200 câmaras industriais
e instituições capitalistas perante as provocações
de Bolsonaro contra a classe operária exigiram que
Bolsonaro “Cumprisse com a Carta Magna e respeitasse
as instituições e os poderes institucionais da República”,
procurando assim impedir um choque de classes
antecipado e que o plano acabe sendo um “tiro no pé”.
Essas federações da burguesia foram as que organizaram
com o imperialismo o golpe de estado de1964. E são
as que hoje chamaram a colocar de pé uma frente de
colaboração de classes, expressado na fórmula LulaAlckmin, conscientes de que ainda não é tempo de
lançar um choque com métodos de guerra civil contra
os explorados e para isso tem montado a armadilha
eleitoral, tirando a classe operária das greves, das ruas
e submetendo-as com sua política de que Bolsonaro
conclua seu governo e seja tirado votando em LulaAlckmin em Outubro.

O Marxismo e a Questão Negra
(Breve em português)

Inclui:
Primeira parte:
• A Questão Negra, uma Política
Chave da Terceira e da Quarta
Internacional no Século XX
• Textos dos Congressos II e IV da
Terceira Internacional Comunista.
• As discussões dos anos 30 para a
fundação da Quarta Internacional.
Segunda Parte:
• Os Trotskistas e a Questão Negra no
Século XXI
• As resoluções dos Congressos do
Coletivo pela Refundação da
Quarta Internacional.

Solicite o livro
Envios para todo Brasil

Terceira Parte:
• A Militância dos Socialistas Revolucionários no Coração da África
Negra
• Declarações da Liga Socialista

•

Internacional (WIL) do Zimbábue
África do Sul: as tentativas da vanguarda da classe trabalhadora de
colocar em prática uma liderança
revolucionária.

Quarta Parte:
• 2020: A Classe Trabalhadora Negra,
Vanguarda das Lutas do Proletariado Mundial
• As Vidas Negras Importam.
• França: os ecos da luta da classe
trabalhadora dos EUA estão sendo
sentidos na Europa. “ O medo mudou de lado.
Quinta Parte:
• A Classe Trabalhadora Negra nos
Estados Unidos é o punho de aço
dos trabalhadores do mundo
• A luta internacional dos trotskistas
com o povo negro.
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• 1989 - Após décadas de traições à
revolução socialista internacional.
A burocracia stalinista entregou os
Estados Operários à Wall Street e
ao capitalismo mundial
(Por Carlos Munzer)
• Em defesa do Marxismo
(Por Leon Trotsky)
• Sobre os mitos da restauração
capitalista - China é imperialista?

O stalinismo entregou
os estados operários

• 2013-2014: Síria Sob Fogo Uma revolução ensanguentada
(Por Carlos Munzer, Abu Muad, Abu
Al-Baraa)
• Síria Sob Fogo Volume II
2015: Operação massacre final
Diário de um escritor sírio
(Por Abu Al-Baraa)
• Cadernos da posição dos Anarquistas da
Grécia sobre a Revolução Síria

editora
Revolução Síria
www.editorialsocialistarudolphklement.com
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Cazaquistão
10 de janeiro de 2022

Os sofrimentos inauditos das massas provocaram
uma enorme sublevação revolucionária
Os petroleiros, o batalhão mais poderoso da insurreição que sacudiu toda a Eurásia

Putin, como gendarme do imperialismo na região,
com suas centúrias negras fascistas procura esmagar a insurreição

N

o Cazaquistão começou
uma revolta das massas
que após percorridos 6 dias,
além da revogação da lei do
aumento abusivo no preço
do combustível, também
abalou o regime dos oligarcas no país e na região, e ao
imperialismo.
Nas principais cidades deste ex estado operário, as
massas marcharam contra
as instituições do odiado
regime herdado da restauração capitalista, que justamente identificam com o seu
sofrimento.
Os protestos começaram
em 2 de janeiro com uma
greve dos petroleiros em
Zhanaoen, na província
de Mangystau, onde há 10
anos a grande greve dos trabalhadores durou mais de 7
meses, com ocupações de
fábricas e da praça principal da cidade, que terminou
com uma repressão feroz e
com o assassinato de dezenas de trabalhadores e com
centenas de feridos, ficando
conhecido como o “Massacre de Zhanaoen”.
Agora, como há 10 anos, os
trabalhadores tiveram um
papel decisivo na organização e na magnitude das
greves e das mobilizações
que se espalharam rapidamente por todo o país em
24 horas, em insurreições
locais, abrindo uma fase
insurrecional que ameaçava colocar de pé um
duplo poder e derrubar o
regime. Em 3 de janeiro, a
greve geral se espalhou por
toda a região de Mangystau
e também de Aetyrau. Em
4 de janeiro, os petroleiros
de Tengizchenroil, Aktobe,

Cazaquistão Ocidental e
Kyzylorda aderiram à greve, junto com os mineiros
da ArcelorMittal Temirtau da
região de Karaganda. Entre
4 e 5 de janeiro, a greve por
tempo indeterminado foi declarada em todo o país. Foi
uma verdadeira greve geral
revolucionária que paralisou o país com lutas na rua,
confrontos com a polícia,
ocupações de delegacias e
com os manifestantes se armando, dividindo o exército
e atacando as instituições
do odiado regime. Transformou-se numa insurreição nacional que teve a
sua vanguarda em Alma
Ata, onde pegaram as armas e atacaram o gabinete
do prefeito, o antigo edifício
do Parlamento Nacional, a
sede do KNB (antiga KGB),
a sede do partido no poder
e o aeroporto principal, que,
depois de confrontos com a
polícia assassina, ficaram
sob o controle das massas
rebeldes. As massas queriam a queda do regime.
O aumento do combustível

gás liquidificado (GLP) que
em 1º de janeiro dobrou seu
preço em Zhanaozen e passou de 50 tenge (US$ 0,11)
para 120 tenge (US$ 0,28)
foi o estopim, a faísca que
acendeu a raiva por causa
das dificuldades sofridas
pelas massas enquanto
os oligarcas, com a restauração capitalista, roubaram
todas as propriedades e riquezas que pertenciam ao
povo e não param de se
enriquecer com a pilhagem
da nação associados com
os oligarcas russos e com
o imperialismo. Sendo que
162 pessoas possuem
55% da riqueza total do
país, dos quais tem cinco
deles na lista de bilionários da Forbes World.
Cazaquistão é um país rico
em recursos. Possui 40% da
produção mundial de urânio,
que está maioritariamente
nas mãos do grupo empresarial francês Areva desde
2009 (através da criação
de uma joint venture, capital misto, com o governo do
Cazaquistão, Ifastar). Che-

Marcha massiva no Cazaquistão

vron e Exxon extraem 1,7
milhão de barris de petróleo
por dia que irão abastecer a
Europa (sendo o 12º maior
produtor do mundo), através
de portos russos. É o 29º
produtor mundial de gás
natural (22,8 bilhões de m³
por ano) e o 18º exportador
mundial (11,5 bilhões de m³
por ano). É o 10º produtor
de carvão, (111,1 milhões de
toneladas anuais). É o 10º.
produtor mundial de ouro e
antimônio; 9º produtor mundial de bauxita e zinco; 11º
produtor mundial de cobre;
3º produtor mundial de cromo; 12º produtor mundial de
minério de ferro e chumbo;
além de produzir manganês,
fosfato, bismuto, enxofre.
No Cazaquistão, como na
Síria, no Irã e em todo o
Oriente Médio, que é onde
está a maior concentração
de petróleo do mundo, há
um poderoso proletariado
na indústria do petróleo e
nas indústrias relacionadas, como a construção,
a mineração e a siderurgia que são desenvolvidas ligados à exploração
do petróleo, apesar do que
afirmam os traidores da esquerda social-imperialista
mundial, que não se cansaram de acusar os trabalhadores que lideraram a
corrente das revoluções no
Magrebe e no Oriente Médio
de serem bárbaros e povos
atrasados, o processo que
eles cinicamente chamaram
de “Primavera Árabe”.
A maioria da população do
Cazaquistão são operários.
De fato, muitas cidades foram fundadas como local de
residência dos trabalhado-
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Cazaquistão
res que foram trabalhar nos
jazidas de petróleo e são
verdadeiras cidades operárias. Grandes mineradoras
como Glencore, Rio Tinto,
Iluka Resources, Central
Asia Metals Plc, ArevaSa,
Russian Copper Company,
operam no Cazaquistão, e a
Arcelor Mittal sozinha tem
mais de 30.000 operários
(na siderúrgica Temirtau,
Karaganda emprega 14.000
e o restante nas minas de
minério de ferro e carvão em
toda a região).
No entanto, esse poderoso
proletariado que produz essas enormes riquezas não
fica com nada. O imperialismo saqueia a nação. Os
trabalhadores, que são
a grande maioria dos 19
milhões de habitantes do
Cazaquistão, têm padrões
de vida muito baixos, com
um salário mínimo inferior
a 100 dólares por mês e os
petroleiros não recebem
mais de 500 dólares por
mês. Metade da população
vive nas cidades e favelas
distantes dos centros urbanos e quase sem acesso a
serviços públicos e saneamentos básicos.
O poderoso proletariado do
Cazaquistão, em uma década de duras lutas econômicas, forjou seu ódio contra o
regime e governo de Nazarbayev e o fantoche Tokayev
Os operários casacos lutavam sob um regime despótico e sanguinário, ao
estilo de Pinochet, Franco
ou Videla, mas neste caso
são chacais que saíram
dos antigos partidos stalinistas que ficaram com as
empresas e as propriedades
que pertenciam ao Estado
operário pela força das armas, associadas a todo imperialismo, para serem eles
os gerentes e testa de ferro
de seus negócios.
Em 2011, 2019 e 2020, os
operários industriais travaram grandes lutas econômicas, que foram verdadeiras
lutas
anti-imperialistas,
porque
compreenderam

que são eles quem produz
aquela enorme riqueza que
é saqueada pelas grandes
empresas imperialistas e
seus sócios minoritários do
regime assassino do Cazaquistão. Eles compreenderam que seu trabalho produz
uma riqueza enorme e se recusam a fazê-lo por salários
de fome.
Nessas lutas duramente reprimidas, sem ter direito sequer a terem seus próprios
sindicatos, com seus melhores lutadores mortos e perseguidos, a classe operária
do Cazaquistão aprofundou
seu ódio contra o regime assassino e o governo de Nazarbayev (que foi presidente
por mais de 30 anos) e seu
fantoche, o atual presidente
Tokayev.
Estas são as condições terríveis que moldaram a situação atual no Cazaquistão e
a coragem de seu combativo proletariado industrial.
O gendarme do imperialismo Putin intervém para
impedir o desenvolvimento
da revolução e assim salvaguardar os interesses do
seu amo imperialista
Como colocamos antes,
uma greve geral revolucionária que exigia a queda do
ditador percorreu todo o Cazaquistão. A primeira coisa
que o presidente Tokayev
fez foi uma tentativa de
negociação: ele revogou o
aumento dos preços e entregou as cabeças dos personagens mais odiados do
regime, como Nazarbayev,
o primeiro-ministro e todo o
seu gabinete, e o chefe do
Comitê de Segurança (serviços de inteligência) Karim
Masimov, que chegou a ser
preso. Mas isso não foi suficiente, porque já não era
apenas o preço do combustível.
O governo ficou em crise, e
as massas foram por tudo.
Começava a surgir um embrião de milícia operaria e
o perigo para burguesia

de que surja um duplo poder armado dos sovietes de
operários y soldados, isto
é, que volte a república
operária de Cazaquistão,
expropriando ao imperialismo. Que hajam operários
armados falando a língua
da revolução numa antiga
república soviética, gela o
sangue do imperialismo e
da burguesia mundial. A
burguesia sabe bem qual
é o jogo, ainda chora que
os operários naquela região fizeram rolar a cabeça
do czar e dos seus filhos,
expropriando um terço do
planeta. Ali, sob a direção
da Terceira Internacional
revolucionária e do Partido Bolchevique, a classe
trabalhadora conquistou
suas reivindicações, inclusive sua nação, e criou
a URSS, com o triunfo da
revolução proletária em
1917. Essa enorme conquista que foi a URSS perdeu-se, nas mãos do stalinismo
que entregou os ex estados operários, e se reciclou
numa nova burguesia que
oprime sob sua bota os trabalhadores com regimes ditatoriais e com terror branco,
para garantir os negócios do
imperialismo.
A insurreição que começava ameaçava varrer o regime assassino, o governo e
não deixar pedra sobre pedra da dominação do imperialismo e da burguesia no
Cazaquistão, com os métodos da guerra civil e o
duplo poder das massas
que começavam a se armar tomando os arsenais
do exército.
E isso ameaçava a pro-

priedade de todos os capitalistas e imperialistas
na região. É por isso que
as potências imperialistas
condenaram rapidamente
a insurreição e enviaram
seu cão fascista Putin, o
gendarme do imperialismo na Eurásia e guardião
da propriedade das transnacionais na região, com 2.500
soldados, caminhões e tanques, massacraram, deixaram centenas de mortos que ainda nas ruas do
Cazaquistão, e milhares
de presos políticos, para
afogar em sangue a revolta dos operários neste ex
estado operário e esmagar
as massas, tomando todas
as províncias que se sublevaram.
Mas a última palavra ainda não foi dita... Os sofrimentos dos operários do
Cazaquistão são os mesmos que dos seus irmãos
nos países da Eurásia e da
Rússia em particular.
O CAZAQUISTÃO, QUE
LIGA A ROTA COMERCIAL
DA CHINA E DA RÚSSIA...
TAMBÉM LIGARÁ A ROTA
DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA QUE VARRERERÁ
OS GOVERNOS BURGUESES CONTRARREVOLUCIONÁRIOS DE PEQUIM
E DE MOSCOU, QUE SURGIRAM DA TRAIÇÃO DAS
ENTRANHAS DO LIXO
STALINISTA.
Nadia Briante e Eva Guerrero
Pelo Conselho Editor de
O Organizador Operário
Internacional

Tropas russas chegam no Cazaquistão

Cazaquistão
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19 de fevereiro de 2022

Apesar da intervenção contrarrevolucionária de Putin defendendo as petroleiras
imperialistas, as massas do Cazaquistão mais uma vez saíram ao combate
As lutas dos trabalhadores se espalham no Cazaquistão
GREVE GERAL REVOLUCIONÁRIA!
O POVO QUER A QUEDA DO REGIME!

E

m 15 de fevereiro, os operários do petróleo de Ozenmunaigas
em Zhanaozen, berço do levante revolucionário em janeiro
deste ano, fizeram greve novamente. Eles exigem um aumento
de salários e a liberdade imediata e que parem com as torturas
dos trabalhadores detidos no mês janeiro, bem como o fim de
toda perseguição.
Orazbai Tursynbai, líder da greve dos operários petroleiros de
2011, disse à assembleia dos trabalhadores em luta: “Estamos
tristes pelo fato de que a manifestação pacífica que começou em
Zhanaozen em várias regiões do Cazaquistão se transformou
numa tragédia. Nossas condolências às famílias das vítimas.
Os detidos não são terroristas, exigimos que parem a tortura
e que sejam libertados! Exigimos que as autoridades realizem
reformas políticas. No entanto, repudiamos tudo o que é velho e
estagnado. Novas mudanças são necessárias”.
Nesse mesmo dia os eletricistas e soldadores de Ozenmunaigas
aderiram à greve, denunciando que, embora o trabalho no
campo de petróleo também dependa do seu trabalho, eles
recebem salários mais baixos. Trabalhadores desempregados
também aderiram às ações de protesto e apresentaram suas
demandas por trabalho digno.
Logo os trabalhadores de serviços públicos, motoristas de
caminhão e trabalhadores de petróleo de outras jazidas, como
Kalamkas, Buzachi, Zhetybay e trabalhadores das empresas
de serviços dos campos petrolíferos de Aktau que enfrentam
a precarização e terceirização trabalhista. Os perfuradores da
Burgylau LLP, em greve desde dia 9 de fevereiro, exigem a
nacionalização de sua empresa, que caiu nas mãos do oligarca
e genro do presidente deposto Nazarbayev, Timur Kulibayev.
Trabalhadores comerciários, ferroviários da KTZh (Cazakhstan
Railways), funcionários municipais da Tazalyk LLP e outras

empresas, exigem um aumento salarial de 50% para 100%
e afirmam que farão greve se suas reivindicações não forem
atendidas.
Para que os trabalhadores do Cazaquistão tenham pão, trabalho
e salários dignos: devemos expropriar sem pagamento e sob
controle operário as empresas, a indústria e os recursos naturais
que foram roubados pelos ex burocratas que se tornaram a nova
classe proprietária, que entregaram a ex URSS ao imperialismo!
É preciso expropriar sem pagamento e sob controle operário
à British Petroleum, Exxon, Chevron, ArcelorMittal e todas as
empresas e bancos imperialistas que roubam as riquezas da
nação!
Liberdade imediata e incondicional de todos os trabalhadores
detidos nas mobilizações! Chega de tortura! Tribunais operários
e populares que julguem e punam os assassinos do povo!
Fora Tokayev, sucessor de Nazarbayev! O povo quer a queda
do regime!
Fora as tropas russas do Cazaquistão! Dissolução da casta de
oficiais assassinos do exército, lacaios do imperialismo!
Por um Cazaquistão soviético de operários e soldados
vermelhos, sem ditadores nem capitalistas!
Por uma Federação das Repúblicas Soviéticas da Eurásia!
Nas ex repúblicas soviéticas, a OTAN e Putin não estão
sozinhos. TAMBÉM LUTA DÁ BATALHA A CLASSE OPERÁRIA.
O imperialismo e os oligarcas como Putin, Tokayev, estão
aterrorizados com a sublevação das massas dos ex estados
operários. Os trabalhadores do Cazaquistão mostram o
caminho para impedir o massacre que ameaça a classe operária
ucraniana.

20 Cazaquistão
21 de fevereiro de 2022

Putin é o assassino às custas do imperialismo na Eurásia,
açougueiro dos trabalhadores revolucionários de Cazaquistão
e torturador dos mineiros do Donbass

s prisões de Putin no Cazaquistão
A
estão lotadas pelos milhares de trabalhadores petroleiros, metalúrgicos, trabalhadores do gás, etc., que se sublevaram
contra empresas imperialistas como ArcelorMittal, Exxon Mobil, etc.

Putin, um assassino à conta do imperialismo na Eurásia, é o torturador dos mineiros
do Donbass que se sublevaram apenas
para receber seus salários atrasados.
O carrasco de Moscou quer afirmar seu
papel na distribuição com os ianques da
Ucrânia dividida com o Pacto de Minsk...
O guardião das empresas imperialistas na
Eurásia, Putin e seus centúrias negras, é
o sócio na Gazprom (a empresa de gás
russa) da Alemanha e da BP.
E agora Putin quer uma pequena parte
do saque na Ucrânia, como já fez com a
Crimeia e o Donbass, ele não está disposto a entregar a Bielorrússia, já a ocupou,
muito menos entregá-la às massas que
se sublevaram em 2020 contra o governo
assassino e repressor de Lukashenko...
“Fizéssemos méritos mais do que suficientes para não sermos esmagados
pela OTAN que pisou em nossas fronteiras”, diz o açougueiro de Moscou. É que
a “grande” Rússia foi a grande parceira
da Turquia para dividir a Síria e demoli-la
com bombardeios, deixando milhões de
refugiados e centenas de milhares de assassinados, junto com o fascista Al Assad.
Moscou está nervoso. Os bandidos da
antiga KGB, apoiados pelas forças con22 de fevereiro de 2022

trarrevolucionárias do stalinismo que em
89 entregaram todos os antigos estados
operários ao Citibank e ao imperialismo
mundial (incluindo todo o território da
URSS, para as transnacionais), perguntam-se como podem receber tal punição
da OTAN, sendo que eles junto da Turquia
entregaram a Armênia para que Erdogan
e suas tropas pudessem manter o controle de todos os oleodutos do Azerbaijão no
Cáucaso, que são roubados junto com a
British Petroleum.

Além de mobilizar 150.000 homens para
suas fronteiras com a Ucrânia, a Rússia
transferiu um de seus principais regimentos: colocou Schroeder, o ex-chanceler
alemão, como presidente da Gazprom.
Mas o imperialismo anglo-ianque não dá
trégua aos seus “limões espremidos” e
agora se esforça para colonizar completamente a Ucrânia e quebrar o espaço vital
que o eixo franco-alemão tem desde as
estepes russas até o Portugal... Roma é
ingrata...
As tropas contrarrevolucionárias de Putin
entraram com sangue e fogo no Cazaquistão. Milhares de trabalhadores e suas famílias procuram seus entes queridos nas
prisões do infame regime do Cazaquistão.
As tropas de Putin não estão na fronteira
com a Ucrânia para fazer guerra contra a
OTAN... elas estão lá para disparar até a última bala, como também farão os fascistas
pró-ianques em Kiev, para que os trabalhadores ucranianos se matem entre eles.

Os bandidos da OTAN, os imperialistas e
seus guardiões são todos assassinos.
VIVA A GREVE GERAL DOS
TRABALHADORES DO CAZAQUISTÃO!
NEM COM A OTAN,
NEM COM MAASTRICHT,
NEM COM O CARRASCO PUTIN!
UNIDA COM A CLASSE
TRABALHADORA UCRANIANA!
UCRÂNIA SOVIÉTICA, OPERÁRIA E
INDEPENDENTE!
PELOS ESTADOS UNIDOS
SOCIALISTAS DA EUROPA!
Não há e nem haverá paz para a classe
trabalhadora, se não transforma essas
guerras contrarrevolucionárias no início da
guerra civil contra o imperialismo e os capitalistas em todos os países da Europa,
nos EUA e contra Putin e seus centúrias
negras fascistas na “grande” Rússia.
Haverá paz se a classe trabalhadora americana completar a tarefa que começou ao
enfrentar o governo repressor, imperialista
e anti-operário de Trump, e derrotar seu
sucessor, o dono do gás ucraniano, Biden
e sua gangue de saqueadores de Wall
Street.
Contra as guerras contrarrevolucionárias:
Unidade e a guerra civil da classe trabalhadora internacional para derrotar o imperialismo e todos os carrascos!
Correspondente

URGENTE – CAZAQUISTÃO

Chamado de emergência a todas as organizações operárias e de Direitos humanos do mundo
Sob as ordens das petroleiras, Putin e os oligarcas do Cazaquistão, torturam os lutadores da
revolução nos cárceres, como o vêm fazendo durante anos na Síria com o fascista Al Assad

Os familiares dos milhares de presos denunciam: “São queimados com ferro!”
Basta de torturar os operários do Cazaquistão! Liberdade de todos os presos políticos!
Viva o levantamento dos operários do Cazaquistão!

Reproduzimos a denúncia dos familiares dos presos políticos e dos lutadores da revolução perante as ferozes repressões nas mãos
do regime do Cazaquistão e do chacal Putin, que tem assassinado mais de 200 lutadores e milhares foram encarcerados.
Os familiares denunciaram no dia 17 de fevereiro que os presos políticos da cidade de Taldyqorghan, na região sudeste de Almaty,
estão sobe torturas selvagens, são queimados com ferros quentes e outros maus-tratos, como represália por terem se sublevado pelo pão nas
jornadas revolucionárias do mês de Janeiro. Assim o Putin, igual faz nos cárceres da Síria junto com o fascista Al Assad, tortura os presos nos
cárceres do Cazaquistão.
Todos somos operários do Cazaquistão! Mexeram com um, mexeram com todos!
A rebelião dos escravos não é delito, É JUSTIÇA!
Rede Internacional Pela Liberdade dos presos políticos e justiça para nossos mártires
Veja a denúncia em: https://www.rferl.org/a/burned-with-an-iron-relatives-say-detainees-tortured-after-massive-kazakh-protests/31708700.html
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3 de Fevereiro de 2022
Chamado de emergência para todas as organizações operárias e de Direitos Humanos do mundo

LIBERDADE IMEDIATA DOS PRESOS POLÍTICOS DO 11J QUE LUTARAM PELO PÃO!
Chega de repressão do novo regime infame
que entrega Cuba aos capitalistas e as transnacionais!
Todos junto das mães dos companheiros que estão na prisão!
Mexeram com um, mexem com todos!
A sublevação contra a fome não é delito, é justiça!

D

esde meados de janeiro, estão em
andamento os julgamentos fraudulentos
e montados contra dos jovens explorados
e dos operários que saíram às ruas no dia
11 de Julho de 2021, sendo milhares que
se mobilizaram contra a fome, contra falta
de remédios, contra o desabastecimento,
contra a repressão e por seus direitos. O
governo explorador da nova burguesia
esfomeadora dos Castro-Canel lançou,
naquele momento, uma repressão brutal,
prendendo e perseguindo centenas deles.
Durante esses protestos, o jovem Diubis
Laurencio foi assassinado pela polícia no
bairro operário de La Güinera, assim como
730 jovens permanecem detidos nas prisões,
sendo 72 mulheres presas. Os presos que
foram soltos, ainda aguardam julgamento
que determine a liberdade sob fiança ou a
prisão domiciliar.
As mães dos jovens denunciam os maustratos que suas filhas e seus filhos, de 13
a 17 anos, estão sofrendo, alguns deles
com doenças e se recuperando de cirurgias
anteriores, como é o caso do menor Rowland
Castillo Castro, que não pode receber visitas
e nem pode ser visto de perto pela sua mão.
Também os jovens do bairro La Güinera,
como Emilio Román Rodríguez (25 anos)
têm um pedido do Promotor de sentencia a
20 anos de prisão, Emiyoslán Román (menor
de 17 anos) que sua sentencia foi reduzida
de 15 para 7 anos de prisão, e Mackyani
Román (24 anos) ela tem um pedido do
Promotor de uma sentencia de 25 anos de
prisão. Eles três são irmãos, e estão sendo
acusados de “sedição” e perante isso sua

mãe, Teresa de Jesús Rodriguez, denuncia
publicamente diversas irregularidades nestes
julgamentos. Da mesma forma, no julgamento
que acontecia na cidade de Toyo, em 31 de
Janeiro, as famílias dos jovens que estavam
sendo julgados foram reprimidas e alguns
foram detidos, simplesmente pelo fato de
pedir a liberdade de suas filhas e seus filhos.
Diante dessas sentencias injustas que o
regime cubano dirige contra da juventude,
ecoamos o grito das mães cubanas contra
das injustas sentencias contra suas filhas
e seus filhos: “Que o mundo inteiro se
uma a nós e nos apoie”, “Nós não somos
contrarrevolucionárias, somos funcionárias
públicos e trabalhadoras deste país,
assistentes sociais, professoras, enfermeiras.
Precisamos ser ouvidas, eles não podem
ser condenados, estaremos com eles até o
fim”. Por conta disso, chamamos todas as
organizações de trabalhadores, de direitos
humanos, dos estudantes combativos e dos
familiares dos presos políticos do continente,
para lançarmos uma campanha internacional
de solidariedade, para impedirmos que os
combatentes da classe operária que saíram
lutar contra a fome, permaneçam presos
mais um minuto. Eles e suas famílias não
podem ficar sozinhos!
Eles fazem parte da classe operária e da
juventude combativa que, na América Latina,
enfrentaram os ataques de seus governos
esfomeadores, lacaios do imperialismo, aos
quais, os regimes infames, responderam
com milhares de prisioneiros, perseguições,
mutilações e assassinatos; como no Chile,

Repressão no 11J

onde ainda há centenas de presos, reféns
do regime de Pinochet; como na Colômbia,
onde encarceraram os trabalhadores e a
juventude rebelde, aprofundando o massacre
seletivo dos ativistas e das lideranças sociais;
como na Bolívia, onde massacraram com
o golpe fascista; como na Argentina, onde
os combatentes de luta de Dezembro de
2017, como Sebastián Romero, ainda estão
presos, enquanto centenas de companheiros
continuam sendo processados e os petroleiros
de Las Heras continuam condenados. Diante
destas injustiças, as mães e os familiares
no continente mantêm uma luta incansável
por justiça e liberdade. Por isso, a luta das
mães cubanas pela liberdade de suas filhas
e seus filhos, deve ser a bandeira de luta da
classe trabalhadora e de todo o movimento
negro nos Estados Unidos, quem também
sofre com os assassinatos de seus filhos pela
polícia daquele país.
Este ataque aos setores mais combativos da
vanguarda lutadora é um ataque contra todos
os explorados e contra toda a classe operária
mundial, com o qual pretendem punir todas
as lutas dos explorados que se mobilizam
contra a fome e a repressão.
Uma só classe, uma só luta!
LIBERDADE AOS LUTADORES
PRESOS!

Rede Internacional pela
liberdade dos presos políticos
e justiça por nossos mártires

22 Cuba
Continuação da contracapa

Depois de dissolver o protesto espancando os
manifestantes, continuaram invadindo os bairros da classe trabalhadora, casa por casa, para
prender aqueles que participaram do protesto.
As demandas do 11J não foram diferentes daquelas levantadas pela classe trabalhadora e
pelo povo sublevado na Colômbia, Chile, Equador, Peru, Estados Unidos, entre 2019-2021.
O 11J fez parte desse levante das massas do
continente contra a crescente miséria, a fome,
a repressão dos governos de Wall Street e seus
lacaios, contra os pacotes do FMI que “ficam
pequenos” do lado do plano “Tarefa de Ordenação” de Díaz Canel e do PC.
Esses levantes revolucionários, que fizeram tremer todas as burguesias capachas da América
Latina e do próprio imperialismo ianque, impediram a nova burguesia cubana estabelecer a
restauração capitalista. Por conta disso, o PC
na Havana não conseguiu vencer e, como liderança dos partidos stalinistas no continente, desempenhou um papel crucial no desvio desses
levantes.
No Equador, a direções da FUT e da CONAIE
devolveram Lenin Moreno ao poder depois que
as massas o derrotaram. Na Colômbia, o stalinismo impediu a queda de Duque em 2021. No
Chile, depois de levar as massas à armadilha
da Convenção Constituinte, o PC faz parte do
governo Boric, que veio para manter intacto o
regime cívico-militar com seus generais pinochetistas. No Peru, eles apoiam Pedro Castillo,
que está levando as forças armadas (treinadas
pelo Pentágono) às ruas. Nos Estados Unidos,
levaram a luta dos trabalhadores negros e norte-americanos aos pés de Sanders e de Biden,
quando estava em questão a queda revolucionária de Trump.
Em Cuba, o governo Díaz Canel reprimiu os
trabalhadores e jovens do 11J com uma crueldade e selvageria que não têm nada a invejar
de Piñera no Chile ou do Duque na Colômbia. Mas se pudesse conseguiu fazer isso, é
porque o proletariado do continente já havia
sido desviado de sua luta revolucionária. É
uma ação brutal contrarrevolucionária contra
a classe trabalhadora cubana e, ao mesmo
tempo, um certeiro ataque a todas as massas
exploradas da América Latina e dos EUA.
Dessa forma, a nova burguesia do PC consolidou sua posição como agente restaurador do
capitalismo na ilha, o que mostra ao imperialismo que ele é o melhor agente para esmagar
definitivamente a classe trabalhadora e garantir
condições de “paz social” e maquiladora, com
trabalhadores baratos e submetidos ao chicote
dos “empresários vermelhos”. Com isso, a burguesia de Castro promete garantias ao capital
financeiro para seus investimentos em Cuba...
naturalmente, tornando-se sua sócia.
A tragédia é que eles fazem isso em nome do
“socialismo”. Assim, querem apagar da consciência das massas de Cuba e do continente
todas lutam pela revolução socialista. É por isso

que eles não hesitarão em lançar novos e mais
terríveis ataques contrarrevolucionários, que
não só esmagarão a vanguarda cubana, mas
toda a vanguarda da Américas, uma vez que a
derrota definitiva da classe trabalhadora cubana
tem uma ligação indissociável com derrota de
toda a classe trabalhadora latino-americana e
dos Estados Unidos. Só assim os “empresários
vermelhos” do PC poderão estabelecer a restauração capitalista em Cuba.
Não podemos permitir!
Absolvição imediata de todos os condenados
do 11J!
Abaixo as sentenças proferidas pelos tribunais
do governo da burguesia de Castro!
Liberdade incondicional para os presos políticos
do 11J e suas famílias!
Basta de repressão aos trabalhadores e a juventude operária!
Não reconhecemos do governo entregador e
esfomeador do PC qualquer direito de aprisionar e julgar a classe trabalhadora cubana.
Tribunais operários e populares compostos pelas famílias dos presos do 11J para julgar e punir
os torturadores e carcereiros de nossas filhos!
Liberdades democráticas plenas para se organizar e auto-organizar das massas, dos trabalhadores, dos artistas, dos estudantes que saíram
para lutar contra a fome!
Sindicatos independentes que defendam os
trabalhadores contra os novos ricos, as transnacionais e os funcionários corruptos e parasitas
do PC!
Legalidade para todos os partidos operários
e socialistas! A Igreja e a cadeia Meliá já têm
os deles. Que sejam os comitês de operários,
explorados e estudantes combativos, quem defina quais partidos são da revolução operária e
socialista.
Por comitês de autodefesa armados formados
pelos trabalhadores, os jovens combativos, os
soldados, em todas as cidades, regiões, para
se defenderem e enfrentarem a repressão do
Estado e das gangues do PCC de Canel-Castro
que se dedicam a bater nos trabalhadores que
ganham as ruas lutando por pão e por uma vida
digna!
A classe trabalhadora cubana é uma das mais
exploradas, famintas e reprimidas do continente. Mas essas condições não vêm do “socialismo”, mas da restauração capitalista imposta

por esta nova burguesia de Castro, que deixa o
povo faminto enquanto vive em bairros de luxo,
fazendo negócios suculentos e levando embora
bilhões de dólares para Bahamas.
Para conquistar condições de vida e moradia
decentes, para recuperar a saúde e a educação, devemos, mais uma vez, expropriar as
transnacionais e a nova burguesia do PC. Que
os Castro, Díaz Canel, seus funcionários e os
generais empresários devolvam tudo o que roubaram do povo!
A terra deve ser recuperada para produzir alimentos baratos.
Fora o governo da nova burguesia dos Castro!
Por uma Cuba soviética e revolucionária, que se
torne um poderoso bastião da revolução socialista internacional.
A liberdade dos prisioneiros do 11J, presos e
condenados pelo infame governo do PC, é uma
tarefa de todo o proletariado do continente. As
organizações operárias e camponesas de luta
do continente, aqueles que reivindicam a revolução de 59, devem tomar em suas mãos a
defesa da classe trabalhadora cubana. Que a
CSP-CONLUTAS do Brasil, o sindicalismo combativo da Argentina, os sindicatos de oposição à
burocracia charra do México e fundamentalmente as organizações operárias e do movimento
negro dos Estados Unidos, etc. coloquem todas
as suas forças para impulsionar de ações imediatas pela liberdade dos prisioneiros de 11J.
As mães e parentes dos presos políticos, os
perseguidos, os assassinados pelos Estados do
continente que mantêm uma luta incansável por
justiça e liberdade incondicional de seus filhos,
devem fazer da luta das mães de 11J em Cuba
sua própria luta...
Se a classe trabalhadora do continente se levantar, se colocará em movimento a única força
capaz de derrotar o bloqueio dos EUA. Não será
o Partido Comunista de Diaz Canel quem o fará.
Eles são os maiores inimigos do socialismo em
Cuba e em toda a América Latina. Nem o fará a
“nova esquerda” e seus apelos para que Biden
levante o embargo. O proletariado americano e
o movimento negro têm a chave para quebrar o
bloqueio ianque e barrar a repressão do regime
bonapartista de Canel-Castro. Eles são os aliados dos explorados cubanos para impedir que
seja imposta a restauração capitalista!

Mães e familiares dos presos do 11J
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Hoje dividida e sob o fascismo
Após o genocídio de Al Assad e Putin e da traição da esquerda

a Síria, desde 15 de Março de 2011, data
N
do início da revolução síria, o regime de Al
Assad e seus aliados, Irã, Hezbollah e Rússia

destruíram a Síria e assassinaram e deslocaram
o povo sírio. Os bombardeios de Al Assad e de
Putin deixaram centenas de milhares de mortos,
milhões de refugiados em outros países e em
barracas no meio das fronteiras. Destruíram as
cidades da Síria e afogaram em sangue um povo
que se levantou pelo pão e pela dignidade.
Hoje a Síria está dividida em diferentes zonas,
cada uma sob diferentes autoridades, todos
agentes coordenados pelas Conferências de
Genebra-Astana-Sochi, sob comando ianque.
Em cada região, uma autoridade é diferente da
outra e cada área é dividida por fronteiras.
No Sul e no Centro da Síria está o regime de Al
Assad, que não esconde de ninguém no mundo seus crimes e os crimes dos seus aliados, e
como destruiu as cidades nas quais retomou o
controle onde assassinou e desalojou o povo.
Sua justificativa é o “anti-terrorismo” aplaudido
por toda a esquerda socialimperialista que, além
disso, o vestem de “anti-imperialistas” tanto ele
quanto seu aliado Putin. Al Assad ainda governa
com seu regime de forças de segurança e opressão para aqueles que permanecem nas áreas
sob sua autoridade, apoiados principalmente por
Putin. Lá, todas as instituições são direcionadas
para apoiar o regime de Al Assad. As prisões e
as torturas que aí se fazem continuam matando todos aqueles que criticam a corrupção e a
brutalidade do chefe da autoridade: Bashar Al
Assad. E o mundo vê como aqueles que permanecem na Síria tentam emigrar para fora do país
para escapar desse regime brutal e repressivo e
da fome causada por sua política em relação à
população civil.
Al Assad conseguiu recuperar o controle desses
territórios, depois de ter perdido o controle de
80% do país devido à revolução de 2011, graças
à entrega feita pelos generais burgueses do antigo Exército Sírio Livre (ESL), que hoje vestem
o uniforme do exército Basharista. Isso é o que
aconteceu em toda a Síria, onde os generais da
burguesia sunita entregaram as cidades rebel-

des uma por uma e retornaram de onde vieram:
ao exército de Bashar. Em particular, os generais
da chamada “Frente Sul” do ESL (Ghouta, Daraa
e arredores), ao retornar ao exército de Al Assad,
foram constituídos no chamado “Quinto Corpo”,
que está diretamente sob o comando de Putin.
Seu comandante em chefe, Ahmed Awoda, viaja
regularmente a Moscou para coordenar como
eles continuam a esmagar as massas sob as
botas fascistas de Al Assad e de Putin.
No Noroeste da Síria está Hayat Tahrir Al Sham
(HTS), anteriormente conhecido como Jabhat
al Nusra, que governa na cidade de Idlib e nas
partes do Norte dessa província. Também governa o povo pela força, com um aparato de
segurança que aproveita todas as capacidades
materiais e humanas para se manter no poder.
Acabou com toda a oposição organizada como
brigada ou grupos de ativistas, e está sufocando
quem ouse criticá-los, inclusive prendendo muitos combatentes da revolução. Por conta disso
muitos revolucionários fugiram dessas áreas
controlada por eles. HTS formou o Governo de
Salvação, que é um governo civil, mas parte de
seu regime. Tem tribunais civis e militares, mas
todos funcionam sob o aparato de segurança,
que tem prisões secretas e realiza julgamentos
sumários sem justiça.
No norte da província de Aleppo, controla o Exército Nacional, uma união das frações do ESL que
não voltou a usar o uniforme de Al Assad após
a entregarem todas as cidades rebeldes. Aqui
o ESL é comandado diretamente pela Turquia,
que também está ocupando aquela área com
seu exército. Os líderes das facções tornaram-se
senhores da guerra. Eles não são originalmente
militares, embora também haja vários oficiais
que desertaram do regime que estão dentro
dessas frações. Nesta área existem prisões
secretas, administradas pela inteligência turca.
Eles não estão sujeitos a nenhuma autoridade
além de Erdogan e não permitem que os presos
se apresentem nem sequer nos tribunais controlado pelos senhores da guerra sob comando de
Erdogan. Eles realizam desaparecimentos forçosos e utilizam a prática de tortura durante as
investigações na maioria das prisões.

No Nordeste da Síria, a área onde está o petróleo da Síria, estão as Forças Democráticas Sírias (SDF, nas suas siglas em inglês), lideradas
pelos stalinistas Partido dos Trabalhadores do
Curdistão (PKK), partido comandado diretamente pelos Estados Unidos da América, com suas
tropas e bases militares no local. Eles controlam
a justiça, o exército e todas as instituições nessa
área, sejam elas políticas ou militares. O controle desse partido é baseado na liderança de um
setor contra os outros setores e contra membros
de seu próprio setor que não concordam com
sua política. Têm várias prisões secretas e usa
o desaparecimento forçoso e tortura os presos.
Todas as variantes da esquerda reformista em
todo o mundo chamaram isso de “revolução de
Rojava”, a reivindicaram como “a única coisa
progressista na Síria” e pediram apoio em todo
o mundo, quando o PKK não é mais do que a
guarda de segurança das petroleiras ianques
que roubam o ouro negro. Os resultados já estão
à tona. O PKK foi apenas uma força que cercou
Aleppo, atacou áreas liberadas, pactuou com Al
Assad e se colocou sob o comando dos EUA
para o saqueio da Síria.
Existem fronteiras que dividem essas quatro partes na qual a Síria foi dividida e são aplicados
impostos sobre as mercadorias que passam de
uma parte à outra. As pessoas só podem passar
de uma região a outra por meio de contrabandistas traficantes de seres humanos. Muitas vezes
morrem nesta tentativa. As autoridades procuram impedir o contrabando de mercadorias de
uma área para outra, e isso significa, como já foi
visto, atirar para matar as pessoas que tentam
obter uma renda extra diante da fome que existe
trabalhando para comerciantes que procuram
evitar impostos.
Esta é a Síria dividida pelo triunfo das forças
que a esquerda chamou “progressista” e “anti-imperialista”. Eles também são responsáveis
pelo fascismo, pela partição, pelos milhões de
refugiados, pela fome, pelas prisões secretas,
pelos desaparecimentos, pelas torturas e pelo
massacre.

Mensagem desde a resistência Síria aos trabalhadores que se sublevam em Cuba
Da resistência dos trabalhadores sírios na luta pelo pão e pela revolução...
Apoio à luta pela liberdade dos trabalhadores detidos pelas gangues contrarrvolucionárias de Díaz Canel
e do PC, o partido da nova burguesia cubana

Dos partisanos da Síria, que confrontam os assassinos Assad e Putin que com seus pactos com os ianques na Cúpula de Genebra
massacraram o povo sírio e dividiram a nação...
A rebelião de escravos não é crime, é justiça!
14 de fevereiro de 2022

“Olá a todas as pessoas livres, eu quero me
referir especialmente ao povo cubano.
Nós, no coração da revolução síria, entendemos perfeitamente bem o que está acontecendo com eles.
Viver e sofrer sob um regime imoral, que se
assemelha muito ao regime sírio assassino.
Aos detidos das prisões do regime criminoso
de Cuba dizemos que para nos livrarmos dela

devemos unir forças ao máximo e devolver o
poder àqueles que merecem, a classe trabalhadora!
Vamos bater contra eles como um punho!!!
Dizemos a vocês, desde dentro da revolução
síria, que estamos com vocês porque nosso sofrimento é um só.
Saudações para todas as revoluções do mundo!
Revolução, revolução, revolução, até que toMarcha em Idlib pela liberdade dos presos
dos os tiranos estejam em submissão!!!!”

CUBA
23 de fevereiro de 2022

Diante das montagens judiciais do governo do PC Cubano perante a rebelião de 11 de Julho de 2021

E

Abaixo as condenações dos jovens e operários julgados pelo 11J!
Absolvição imediata de todos os condenados!
Liberdade incondicional dos mais de 700 presos por lutar!

m 14 de fevereiro, os tribunais do regime do
PC Cubano ditaram as primeiras 20 sentenças por sedição contra os jovens e os operários
presos por saírem às ruas exigindo pão e remédios no dia 11 de Julho de 2021. Cinco jovens,
dentre 16 e 17 anos, foram condenados a 5
anos de “limitação de liberdade” (liberdade condicional, NdeT) e contra os outros quinze jovens
trabalhadores e estudantes as penas variam de
7 a 20 anos de prisão.
Embora o governo da nova burguesia do PC
cubano oculta o número exato e o paradeiro de
muitos dos detidos nos protestos, os depoimentos de ativistas, parentes e amigos denunciam
que há mais de 700 presos, a maioria jovens e

alguns deles menores de idade, que estão atrás
das grades há meses, e foram espancados e
torturados.
Até os familiares dos presos foram reprimidos,
como aconteceu em 31 de janeiro, quando se
reuniram na frente no Tribunal Municipal em 10
de Outubro, onde estava ocorrendo um desses
julgamentos montados. Pais, mães, avós e ativistas que se reuniram do lado de fora do Tribunal, foram brutalmente espancados pela polícia
e vários deles foram presos.
É assim que o Castrismo trata a classe trabalhadora, seguindo os métodos de Stalin e dos
chamados Julgamentos de Moscou, que condenaram à morte a vanguarda operária revolucio-

Sublevação dos operários cubanos do 11J

nária, os trotskistas e qualquer um que ousasse
reivindicar ou criticar a burocracia na ex-URSS.
O que foi o 11J?
Em 11 de Julho de 2021, milhares de trabalhadores e estudantes cubanos saíram às ruas por
milhares em dezenas de cidades para exigir alimentos e remédios, diante da fome, do custo de
vida e da escassez.
Em 1º de Janeiro, o governo Díaz Canel, sob o
pretexto do bloqueio ianque, aplicou um terrível
pacote económico chamado “Tarefa de Ordenação”, que exacerbou ao extremo a miséria, com
uma desvalorização brutal, falta de alimentos e
remédios, salários miseráveis e desemprego.
A classe trabalhadora cubana faz filas intermináveis em lojas esvaziadas para conseguir um
pedaço de pão, uma galinha ou um litro de óleo.
Os produtos de necessidades básicas só estão
disponíveis nas lojas que vendem com MLC
(Moeda Livre conversível), que são se pode
entrar com um cartão com respaldo em dólares e depositados em bancos (que o governo
agora acumula), enquanto a maioria da classe
operária cubana recebe seus salários em pesos
cubanos totalmente desvalorizados.
A repressão da mobilização foi imediata. Aos
golpes da polícia se somaram os das quadrilhas do Partido Comunista armadas com paus
que saíram gritando “as ruas são de Fidel” e
atacaram os famintos em defesa do governo
e da propriedade e privilégios dos novos ricos.
Segue na página 14

Rumo ao 11° aniversário da revolução…

SÍRIA

Síria hoje: uma nação partida, uma colônia tutelada

Um pacto da OTAN, os ianques e Putin para sustentar o
fascista Al Assad e esmagar uma revolução
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