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Atingido por denúncias, enfrentando resistências espontâneas e diante do desprezo popular, o interino
se prepara para continuar ataques iniciados por Dilma, e aumentar a repressão aos movimentos. PÁG 3

Recuos e fraquezas do governo 
Temer dificultam sua missão

OTAN e Rússia
se armam 
contra os povos
PÁG 7

Socialist Appeal

Entrevista: 
Alan Woods e 
o livro “Stálin”
PÁG 5 Mikhail KlimentyevSocialist Appeal

Congresso mundial da CMI
Realizado na Itália, o evento analisou o curso  da luta de classes no mundo,

e orientou a atuação nos 45 países em que a Internacional está presente. PÁG 4
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Nos últimos anos, temos 
visto o desenvolvimento de 
iniciativas políticas à esquer-
da das organizações tradicio-
nais da classe trabalhadora, 
como o Syriza na Grécia ou o 
PODEMOS na Espanha.

Se por um lado expressam 
o descontentamento social 
frente o sistema capitalista 
e o descolamento das mas-
sas em relação aos velhos 
partidos reformistas (ou de 
cunho stalinista), por outro, 
suas direções carregam um 
programa político perigoso: 
confuso, incompleto e cheio 
de ilusões na democracia 
burguesa.

Evidentemente que ficar 
denunciando que essas ex-
periências de nada servem 
porque, afinal, são expres-
sões de um tipo de refor-
mismo (de esquerda), não 
ajuda a classe trabalhadora 
e a juventude a se reorgani-
zarem sob um novo eixo de 
independência. É claro que 
rebaixar nossas posições e 
análises também não ajuda-
ria a superar o problema da 
direção a ser tomada.

De fato, as massas irão 
testar uma, duas, várias ve-
zes as linhas políticas que 
lhes aparecem como alterna-
tivas até que uma força revo-
lucionária se constitua como 

resultado próprio dessa expe-
riência.

Porém, esse caminho não 
é uma linha reta, nem auto-
mática. Depende de uma sé-
rie de circunstâncias, sendo 
que a mais importante é a 
capacidade de recrutamen-
to, formação, intervenção 
e inserção, cada vez maior, 
de quadros revolucionários 
na dinâmica real da luta de 
classes e partindo sempre 
do nível de consciência das 
massas, para ajudá-las a tri-
lhar o caminho da auto-e-
mancipação.

Expondo motivos para 
a crise venezuelana, o jor-
nal The Wall Street Jour-
nal tentou simplificar a 
crise como um problema 
de conselheiros do presi-
dente. E para isso mirou 
o reformista espanhol Al-
fredo Serrano. Contudo, 
não entrou nos cálculos 
do órgão imperialista a 
crise provocada pela que-
da do preço do barril do 
petróleo, e muito menos a 
sabotagem permanente da 
burguesia local.

Entretanto, o sucessor 
de Hugo Chávez tem cedi-
do às exigências dos capi-
talistas, ao mesmo tempo 
em que recusa-se a avan-
çar o processo revolucio-
nário. O cansaço das mas-

sas bolivarianas, diante 
das vacilações da direção 
do PSUV e do governo, 
teve expressão acentua-
da em dezembro de 2015, 
com os parlamentares so-
cialistas perdendo 
a maioria da As-
sembleia Nacional.

A crítica do 
jornal a Alfredo 
Serrano parte de 
um ponto de vis-
ta burguês, mas a 
política do mes-
mo consiste em 
promover refor-
mas do capitalis-
mo. Essa receita 
está levando o 
país a um ponto 
de inflexão, em 
que a burguesia 

tentará tomar novamente 
o governo, e a classe tra-
balhadora precisará de-
fender mais uma vez suas 
conquistas diante da vaci-
lação de sua direção.

Quando dois jovens revo-
lucionários, de 30 e 28 anos, 
formularam o célebre Mani-
festo do Partido Comunista, 
o movimento operário dava 
seus primeiros passos e o ca-
pitalismo iniciava seu declínio 
histórico. Mas, já naquela épo-
ca, estava colocada a tarefa de 
superar os obstáculos surgidos 
da divisão do proletariado em 
diferentes organizações. Isso 
se materializou na Associação 
Internacional dos Trabalhado-
res e em seus documentos.

Com a traição dos dirigen-
tes socialdemocratas, por oca-
sião da Primeira Guerra, esse 
debate adquiriu uma impor-
tância ainda maior. Os revolu-
cionários precisaram formular 
táticas mais precisas, para li-
dar agora com os reformistas. 
Como orientação mundial, 
esse esforço ganhou o corpo 
teórico da teoria da frente úni-
ca e de sua modalidade anti  
imperialista, fruto da elabora-
ção dos primeiros congressos 
da Internacional Comunista.

A degeneração burocráti-
ca da União Soviética, e sua 
expressão reacionária sob os 
partidos comunistas, colocou 
ainda mais a questão da frente 
única diante dos revolucioná-
rios. O combate da Oposição 
de Esquerda Internacional, e 
posteriormente da IV Interna-

cional, foi a continuidade da 
aplicação da frente única, ago-
ra também contra a influência 
estalinista. Com o assassinato 
de Leon Trotsky, e a crise que 
implodiu a IV, toda uma série 
de revisões foi feita, algumas 
concebendo a “frente única re-
volucionária”, ou mesmo des-
cartando seu papel.

Contudo, para os marxis-
tas, a tarefa central consiste 
em combater pela unidade da 
classe operária e seus aliados 
em seu enfrentamento com a 
burguesia. E isso se faz com 
uma aplicação sistemática da 
política de frente única, tal 
qual formulada pela IC. Essa 
tática faz-se tão imprescin-
dível porque as massas tra-
balhadoras não estão sob in-
fluência dos revolucionários, 
mas, sim, guiadas por toda 
série de reformistas e oportu-
nistas.

Superando as divisões no 
seio do proletariado, a clas-
se revolucionária põe-se en-

quanto classe contra as forças 
burguesas, e os revolucioná-
rios têm a oportunidade de 
contrapor as debilidades dos 
dirigentes, diante do olhar das 
massas, nas reivindicações 
mais elementares da vida.

Significado contraditório 
do reformismo de esquerda
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A Esquerda Marxista 
(EM) é uma organização re-
volucionária de luta pelo so-
cialismo.

Como seção brasileira da 
Corrente Marxista Interna-
cional (CMI), participamos 
em todo o mundo da luta 
pela abolição do capitalismo 
e pela República Socialista 
Universal dos Conselhos. 

Lutamos contra a cola-
boração de classes dos re-
formistas. Mas, nada temos 
a ver com os ultraesquerdis-
tas que se dedicam ao divi-
sionismo e ao denuncismo 
impotente.

Nós lutamos pela uni-
dade e pela independência 
política da classe trabalha-
dora. Nosso objetivo é aju-
dar os trabalhadores e a 

juventude revolucionária a 
construir um partido operá-
rio revolucionário e socialis-
ta de massas.

A Esquerda Marxista 
dirigiu as ocupações de 
fábricas no Brasil lutando 
por sua estatização sob 
controle dos trabalhadores. 
Lutamos por Transporte, 
Saúde e Educação Públicos 
e gratuitos para todos. Pela 
reestatização de tudo o que 
foi privatizado, contra a cri-
minalização dos movimen-
tos e organizações dos tra-
balhadores, em defesa das 
conquistas e reivindicações 
da classe trabalhadora e 
da juventude. O capitalismo 
e seus partidos são nossos 
inimigos. Lutamos pela revo-
lução e pelo socialismo.

O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA? Quem Somos

POLÊMICA

RAFAEL PRATA
serge@marxismo.org.br

JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

Formulada inicialmente há 168 anos, 
a frente única continua atual

Congresso da 3ª Internacional, em 1921, que pautou a frente única

Pablo Iglesias, líder do Podemos
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Para onde vai o governo Temer 

Até o fim deste mês de 
agosto o processo de impea-
chment deve ser concluído no 
Senado com a confirmação do 
afastamento definitivo de Dil-
ma. O mínimo necessário para 
aprovar o impeachment são 54 
votos, sendo que 59 senadores 
já aprovaram, no último dia 
10, levá-la a julgamento. 

A verdade é que Lula, Dil-
ma e o PT jogaram a toalha 
após a aprovação da abertura 
do processo pelo Congresso. 
Isso ficou claro na manifesta-
ção Fora Temer de 10 de ju-
nho, em que Lula disse que 
não podia falar em greve geral 
porque não está “dentro da fá-
brica e porque aposentado não 
faz greve” e que também não 
podia falar “Fora Temer”, pois 
“não pega bem”. Ele tenta se 
preservar e conseguir voltar 
em 2018, tentando convencer 
a burguesia de que ainda é útil 
para a salvação do sistema.

As fraquezas de Temer
Finalizado o capítulo do 

impeachment, o débil governo 
Temer deve acelerar sua mis-
são: atacar os direitos e con-

quistas da classe trabalhadora. 
Mas seus primeiros meses de 
vida mostram que não será ta-
refa fácil. Já foi obrigado a re-
cuar diversas vezes. A última 
com a retirada, no acordo de 
renegociação da dívida dos Es-
tados com a União, do ponto 
que impedia os governos esta-
duais de conceder reajuste aos 
servidores e realizar concursos 
por dois anos.

A burguesia também des-
confia do novo governo. Em 
editorial de 11 de agosto, o 
Estadão avalia: “o  Brasil que 
trabalha e paga impostos de-
positou em Temer e em sua 
competente equipe econômi-
ca a firme esperança de que a 
irresponsabilidade de Dilma 
Rousseff seria rapidamente 
superada, mas agora tem se 
deparado com uma condução 
que se mostra errática – ora 
prometendo a rigidez neces-
sária para superar a crise, ora 
fazendo concessões que apa-
rentam submissão a interesses 
paroquiais e corporativos”. 

Para piorar o cenário, em 
delação à Lava Jato, Temer apa-
rece como articulador de “do-
ação” da Odebrecht ao PMDB 
no valor de R$ 10 milhões. O 
ministro das Relações Exterio-

res, José Serra, aparece como 
beneficiário de R$ 23 milhões 
da construtora na campanha 
presidencial de 2010, enquan-
to o ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, teria recebido 
R$ 4 milhões. 

Tais fatos comprovam nos-
sas análises dos objetivos po-
líticos da Lava Jato, que, além 
de buscar a desmoralização do 
conjunto da esquerda e o for-
talecimento do judiciário nos 
ataques à classe trabalhadora, 
visa também passar a imagem 
de uma “limpeza geral” das 
instituições e promover uma 
renovação do quadro de repre-
sentantes da burguesia, bus-
cando assim salvar o sistema 
da ira popular.

E segue a repressão e 
criminalização

O que a burguesia necessita 
com o aprofundamento da cri-
se econômica no país é redu-
zir os custos do trabalho. Para 
levar essa guerra contra o pro-
letariado precisa se enfrentar 
com a resistência das massas 
e, por isso, busca endurecer a 
repressão e a criminalização 
dos movimentos sociais.

Cumpre esse papel a ver-
gonhosa Lei Antiterrorismo 

sancionada por Dilma. Assim 
como a Lei 12.850 de 2013, 
que tipifica organização cri-
minosa, também sancionada 
por ela e que está sendo uti-
lizada como base para man-
ter na prisão um militante 
do MST em Goiás. Ou seja, 
tentam igualar o MST a uma 
organização criminosa!

Mas toda essa tentativa do 
aparato do estado de intimi-
dar o movimento popular tem 
seus limites. A classe traba-
lhadora não está e não se sen-
te derrotada, não aceitará ser 
calada. É bom lembrar que a 
repressão policial brutal em 
São Paulo a uma manifestação 
foi a gota d’água que desatou 
junho de 2013.

A luta segue contra o 
sistema

No Brasil e no mundo, a 
marca é a instabilidade política. 
A disposição de lutar e resistir 
segue forte entre jovens e tra-
balhadores. Grandes manifes-
tações e mobilizações estão no 
horizonte e mostrarão que ju-
nho de 2013 foi só o começo.

Estaremos nos combates 
de nossa classe. Participare-
mos das eleições com candida-
turas marxistas contra o siste-
ma, lançadas através do PSOL. 
Nossos militantes explicam e 
organizam o combate pela re-
volução, pelo socialismo, por 
uma Assembleia Popular Na-
cional Constituinte, por um 
governo dos trabalhadores.

ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Na abertura dos jo-
gos olímpicos, os meios 
de comunicação tenta-
ram silenciar o “Fora Te-
mer”, mas o mundo intei-
ro acompanhou a vaia no 
Maracanã.

Semanas antes dos jo-
gos, vimos uma caça po-
pular para apagar a tocha 
em diversos municípios.

Nos estádios, mui-
tos gritaram palavras de 
ordem e levantaram fai-
xas das arquibancadas 
e, baseando-se numa lei 
sancionada por Dilma, a 
polícia respondeu com re-
pressão, retirada de carta-
zes e camisas e prendeu 
torcedores com uso da 

Força Nacional.
Devido à resistência e 

pressão popular, que tam-
bém alcança setores da 
intelectualidade, foi reco-
nhecida por juízes a lega-
lidade dos protestos.

Esse episódio carrega 
uma das características 
mais marcantes da con-
juntura atual: o trans-
bordamento das massas 
frente às traições de suas 
direções.

Essas manifestações 
expressam a fraqueza e a 
falta de apoio popular do 
governo Temer, não só en-
tre a classe trabalhadora, 
mas também, de maneira 
crescente, entre a peque-
na burguesia. Os ataques 
virão, grandes lutas de re-
sistência também.

Protestos espontâneos 
nas arenas esportivas

 Pedro Patrus/Reprodução Facebook

Manifestações contra o governo ocorreram de forma espontânea em todo país

NACIONAL

EDITORIAL

A direção da CUT 
continua longe da base

Quando se reuniu em 
fevereiro, a Direção Na-
cional da CUT teve uma 
mostra do descontenta-
mento dos trabalhadores. 
Os sindicalistas de base 
reclamavam um enfren-
tamento direto, o fim do 
“governo de conciliação 
de classes”. Foram feitos 
discursos de combate e 
convocou-se a Marcha a 
Brasília de 31 de Março, 
com uma convocatória de 
encher os olhos.

Os dias foram passan-
do e a convocatória sumiu 
dos portais. Em seu lugar, 
a defesa incondicional do 
governo Dilma, “Contra 

o Golpe”, “Fica Dilma”, 
“Lula, nesse eu confio”. 
No fim, pouco mais de 
trinta mil pessoas em 
Brasília, engolidas nos 
discursos que abandona-
ram as reivindicações da 
classe. 

Com Dilma afastada 
e o governo Temer ata-
cando os direitos traba-
lhistas, mais uma vez a 
direção da CUT se sente 
pressionada. A Executi-
va emite resolução que 
aponta para a Greve Ge-
ral. Em ato na Paulista, 
porém, Lula trata de jogar 
um balde de água fria no 
ânimo dos sindicalistas 
(“Não vou falar em greve 
geral porque aposentado 
não faz greve” e “Fora Te-

mer não pega bem”).
Em seguida convoca-se 

o ato do dia 16 de agosto, 
descentralizado. Apesar 
de uma pauta justa, niti-
damente mais um esforço 
da direção em “aliviar a 
pressão”.

Os marxistas conti-
nuarão o combate para 
que a CUT seja de fato 
um instrumento de luta 
da classe trabalhadora, 
capaz de unificar o con-
junto da classe em defesa 
dos seus interesses ime-
diatos e pela transforma-
ção social. Não amanhã. 
Não em 2018. Mas nesse 
exato momento em que 
os ataques ocorrem e os 
direitos de todos estão 
ameaçados.

FLÁVIO ALMEIDA
reis.geografia@gmail.com

ULRICH BEATHALTER
prof.ulrich@ibest.com.br
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Ocorreu entre 26 e 31 de 
julho, na Itália, o Congresso 
Mundial da Corrente Mar-
xista Internacional (CMI) 
com cerca de 290 presentes 
de diferentes países.

Alan Woods, do Secreta-
riado Internacional, realizou 
a abertura política do con-
gresso com informe sobre 
as perspectivas mundiais, 
abordando a convulsiva si-
tuação política, marcada por 
mudanças bruscas e explo-
sivas, cuja raiz é a profunda 
crise do sistema capitalista.

Alan utilizou a situação 
no Brasil como exemplo da 
instabilidade que vemos em 
diferentes países e dedicou 
especial atenção aos desen-
volvimentos na Grã Breta-
nha. Antes considerado o 
país mais estável na Europa, 
após a vitória da saída da 
União Europeia no referen-
do, o chamado Brexit, trans-
formou-se no país mais ins-
tável do continente.

Salientou que, sob uma 

superfície aparentemente 
estável, grandes aconteci-
mentos podem estar se de-
senvolvendo, o que Trotsky 
chamou de “processo mole-
cular da revolução”.

A votação pelo Brexit foi 
sucedida por um ataque a 
Jeremy Corbyn, líder do Par-
tido Trabalhista, com a acu-
sação de não ter realizado a 
campanha pela permanência 
com suficiente convicção. 
Corbyn, eleito para dirigir o 
partido no ano passado com 
uma campanha contra a ala 
direita “blairista”, tem ago-
ra agrupado uma base mas-
siva em sua defesa. Em dois 
dias, 185 mil novas filiações 
ao partido foram realizadas 
para dar suporte a Corbyn. 
A classe dominante está em 
pânico. 

Do outro lado do Atlân-
tico, nos EUA, pesquisas de 
opinião realizadas no ano 
passado apontavam que 
69% da juventude estaria 
disposta a votar em um can-
didato a presidente socialis-
ta. Essa é a demonstração de 
uma mudança fundamental 

na consciência da população 
norte-americana, o que se 
expressou de uma maneira 
distorcida no apoio massivo 
à campanha de Bernie San-
ders nas primárias do Parti-
do Democrata.

Alan recordou também 
que a crise do capitalismo 
tem significado a crise da 
política reformista que, im-
possibilitada de fazer con-

cessões na época atual, mos-
tra rapidamente sua face de 
traição. Alexis Tsipras, do 
Syriza, é um exemplo cla-
ro disso, com a capitula-
ção diante das exigências 
da Troika e a aplicação de 
medidas de austeridade na 
Grécia.

Alan explicou a falta de 
instrumentos à disposição 
dos capitalistas para sair 

da crise, restando um pro-
longado período de ataques 
aos direitos e conquistas da 
classe trabalhadora. Alertou 
que a Itália pode ser o pró-
ximo país a ser atingido em 
cheio pela crise, a partir da 
instabilidade de seu sistema 
bancário. E, por fim, apon-
tou a tarefa dos marxistas 
da construção de uma dire-
ção revolucionária capaz de 
ajudar a classe trabalhadora 
a enterrar o decadente capi-
talismo e construir o socia-
lismo.

O debate foi enriquecido 
pela intervenção de diferen-
tes camaradas de vários paí-
ses: EUA, México, Espanha, 
Indonésia, Itália, Grécia, 
Venezuela, África do Sul, 
França, Paquistão, Marro-
cos, Alemanha, Bélgica, Grã 
Bretantanha, Canadá, Nova 
Zelândia, El Salvador e Bra-
sil.

Ao final do ponto, o tex-
to de perspectivas mundiais 
foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unani-
midade dos delegados no 
Congresso.

Congresso da CMI aborda as 
perspectivas políticas mundiais
ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

Fonte de tensão e vio-
lência por todo o mundo, 
a questão nacional foi pon-
to de debate no Congresso 
Mundial da Corrente Mar-
xista Internacional (CMI), 
realizado na Itália. A mesa 
de discussão ocorreu em 
28 de julho, com informe 
de Alan Woods. Abordan-
do exemplos antigos e atu-
ais, ele problematizou o 
assunto sob a luz da teoria 
socialista.

A questão nacional tem 
sido pauta dos revolucio-
nários desde a época em 
que Karl Marx e Friedrich 
Engels intervinham na As-
sociação Internacional dos 
Trabalhadores. Eles expli-
cavam haver outras formas 
de opressão, além da de 
classe, as quais deviam ser 
levadas em consideração. 

Contudo, assinalavam que 
as bases econômicas sob as 
quais se assenta o capita-
lismo levavam à necessida-
de de sempre observar as 
opressões sobre o prisma 
das classes sociais em luta.

Lenin recordava que a 
vitória do Partido Bolche-
vique em 1917 teve como 
um de seus eixos de êxito 
uma posição acertada so-
bre o assunto. Sua opinião, 
até o fim da sua vida, foi 
a defesa do direito à auto-
determinação dos povos. 
Porém, nem sempre os 
marxistas tomam posição 
sobre os conflitos pela in-
dependência. Tudo depen-
de das linhas de classe que 
perpassam os movimentos 
vivos em torno desse deba-
te, e das consequências. 

Alan Woods avaliou o 
internacionalismo proletá-
rio como a melhor resposta 
à questão, e não o naciona-

lismo burguês ou pequeno 
burguês, ou ainda a teoria 
estalinista do socialismo 
por etapas. O dirigente da 
CMI frisou que trata-se de 
uma tarefa socialista pos-
sibilitar um acesso iguali-
tário, justo e sob bases de-
mocráticas a todos os seres 
humanos. 

Sem as situações de 
miserabilidade e de so-
frimento em que vive o 
proletariado no mundo, 
as buscas apaixonadas 
pela determinação de no-
vas fronteiras deixam de 
ser um fenômeno perma-
nente. Não se farão mais 
necessárias linhas territo-
riais policiadas e contro-
ladas, visto que a huma-
nidade poderá conviver 
em uma existência sem 
nenhuma limitação mate-
rial ou espiritual, onde os 
povos poderão conviver e 
evoluir em fraternidade.

A visão marxista sobre a questão nacional em debate
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

Socialist Appeal

Debate preparou os marxistas para agir diante dos conflitos nacionais

Socialist Appeal

Delegados de dezenas de países compartilharam suas experiências de luta
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Entrevista com Alan Woods sobre o 
lançamento do livro “Stálin”, de Leon Trotsky

Depois de um dia cansati-
vo de debates no Congresso 
Mundial da Corrente Mar-
xista Internacional (CMI), 
Alan Woods sentou em uma 
cadeira de seu quarto e con-
cedeu a entrevista abaixo. 
No dia seguinte (30/7), se-
ria o momento de lançar o 
livro “Stálin”, que ele classi-
ficou como a tarefa mais di-
fícil de sua vida. Em agosto, 
Alan viaja para apresentar a 
obra na Cidade do México, 
ao lado de Esteban Volkov, 
neto de Leon Trotsky. Esse 
escreveu uma dedicatória 
para a edição, a qual aguar-
dava ansiosamente e definiu 
como a vingança definitiva 
do trotskysmo sobre o esta-
linismo.

Foice & Martelo - Qual 
a relevância de lançar 
o livro “Stalin”, de Leon 
Trotsky, depois do fim 
da União Soviética e 
do fim das grandes 
organizações estalinistas 
em todo o mundo?

Alan Woods - Em pri-
meiro lugar, estamos em 
vésperas de um aniversário 
muito importante, que são 
os 100 anos depois da gran-
de Revolução de Outubro. 
O que falhou com a queda 
da União Soviética não foi, 
como os burgueses dizem, o 
socialismo, mas sim sua ca-
ricatura burocrática e auto-
ritária, que é o estalinismo. 
Muita gente não entende 
isso. E esse grande livro, um 
dos mais importantes livros 
que escreveu este grande 
marxista russo Leon Trotsky, 
serve muito para explicar as 
origens de o que é o estali-
nismo, esse sistema que é o 
contrário de todas as ideias 
de Lênin e do bolchevismo. 
O livro “Stálin” explica suas 
origens de muitos pontos de 
vista. Não somente político 
e sociológico, mas também 
de uma visão psicológica. 
Essa obra explica de maneira 
muito concreta e muito pro-
funda a relação entre o indi-
víduo e a sociedade, ou seja, 
o papel do indivíduo na his-
tória. Claro, isso não é um 
tema novo, porque já tratava 
disso [Gueorgui] Plekanov, e 

mesmo [Karl] Marx em sua 
obra O 18 Brumário de Luís 
Bonaparte. Mas aqui, em 
minha opinião, Trotsky dá 
uma nova dimensão ao pen-
samento marxista. Por todas 
essas razões, parece-me um 
livro que é não somente re-
levante agora, mas torna-se 
mais relevante hoje do que 
quando foi escrito.

Foice & Martelo - Como 
surgiu a ideia de publicar 
este livro agora em 2016?

Alan Woods - O livro 
“Stálin” não foi finalizado 
por Leon Trotsky, porque 
o assassinaram em 21 de 
agosto de 1940. Havia uma 
massa de material que esta-
va sem conclusão. Antes de 
sua morte, um senhor cha-
mado Charles Malamuthh 
foi contratado para traduzir 
a obra do russo ao inglês. 
Mas ele não era um marxis-
ta, e decidiu por sua própria 
conta e risco acabar o livro 
após a morte do autor. Essa 
decisão causou um confli-
to muito grave com a viúva 
de Trotsky, Natália Sedova, 
que inclusive realizou uma 
ação legal nos tribunais para 
impedir a publicação. Ela ti-
nha razão, pois não somente 
Malamuthh censurou partes 
do livro, deixando de lado 
uma massa de material mui-

to interessante, mas, o mais 
grave, incluiu seus próprios 
pensamentos, interpreta-
ções e ideias. Mas Natália 
não conseguiu impedir sua 
publicação.

Fazem mais ou menos 10 
anos que o camarada Rob 
Sewell foi aos EUA, à Uni-
versidade de Harvard, onde 
estão os arquivos de Trot-
sky, e encontrou uma grande 
quantidade de material que 
Malamuthh havia excluído. 

Ele retirou o mesmo e levou 
esse conteúdo a Londres, 
onde decidimos refazer o 
livro Stálin, colocando todo 
o material que Malamuth 
havia deixado de fora. Mas 
depois encontramos mais 
material, inclusive material 
que estava na Rússia.

O resultado é que agora 
temos um livro pelo menos 
30% maior que o livro pu-
blicado por Malamuth. E se 
falamos da segunda parte, a 
parte que não estava acaba-
da, são uns 90% a mais de 
material. Realmente, esta-
mos falando de um livro iné-
dito que agora lançamos na 
Inglaterra e na Europa.

Foice & Martelo - Por que  
as obras de Leon Trotsky 
podem ser interessantes 
para os leitores da nova 
geração depois de 76 
anos de sua morte?

Alan Woods - A pergun-
ta deveria ser outra, deveria 
ser: “Por que as ideias de 
Marx e [Friedrich] Engels 
devem ser interessantes 160 
anos depois de sua publi-
cação?” O capitalismo está 
em uma crise muito profun-
da. Há um questionamento 
geral do sistema, inclusive 
nos Estados Unidos, como 
vimos na campanha de [Ber-
nie] Sanders, que despertou 

um enorme interesse no 
socialismo em um grande 
número de pessoas, não so-
mente em jovens. Em geral, 
isso é um fenômeno inter-
nacional. Há uma busca das 
ideias adequadas para derru-
bar esse sistema totalmente 
caduco, degenerado, reacio-
nário, senil e injusto que é 
o capitalismo. Estou plena-
mente convencido de que as 
únicas concepções capazes 
de realmente explicar essa 
crise da sociedade e de pro-
por uma alternativa são as 
do marxismo. E, entre seus 
grandes intérpretes moder-
nos no século 20, há dois 
gigantes, que são Vladimir 
Ilitch Lenin e Leon Trotsky. 
E aí consiste sua relevância.

Foice & Martelo - A 
seção brasileira da CMI 
está trabalhando em 
uma tradução do livro 
“Stálin”, para difusão 
entre o público brasileiro. 
O que você diria sobre 
esse livro com um olhar 
voltado para a América 
Latina?

Alan Woods - A América 
Latina é uma região muito 
importante de um ponto de 
vista da revolução socialista 
internacional. É um conti-
nente que na última década 
vivenciou grandes mudan-
ças, e grandes acontecimen-
tos revolucionários. É ver-
dade que, ao passo que as 
coisas mudam, ocorrem rea-
ções violentas, em particular 
na Venezuela. Não obstan-
te, a América Latina segue 
sendo um continente vital 
para a revolução mundial. E 
dentro dela o seu gigante é 
o Brasil, sem dúvida. O pro-
letariado brasileiro é o mais 
potente, poderoso e nume-
roso, e com grandes tradi-
ções revolucionárias e mili-
tantes. Mas, como em todas 
as vezes, tem falta de algo. 
E o que falta são as ideias 
necessárias para que esse 
movimento tão grande e tão 
importante tenha um êxi-
to final. E, nesse contexto, 
as ideias do marxismo são 
fundamentais e a publicação 
de “Stálin” em português e 
em espanhol, que estamos 
trabalhando também, pare-
ce-me ser de grande ajuda e 
merece ser felicitada.

JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

ENTREVISTA

Socialist Appeal

Obra lançada em Bardonnechia trata-se de um livro inédito até então

Socialist Appeal
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Londres, 5 de agosto de 
1895, morre Friedrich Engels, 
o fundador do socialismo 
científico em conjunto com 
Karl Marx (1818-1883), teo-
ria que ficou conhecida como 
marxismo. Marx e Engels se 
tornaram amigos e colabo-
radores desde 1843 e juntos 
desenvolveram uma análise 
crítica dos limites da filoso-
fia existente na época, assim 
como das ideias socialistas 
utópicas que prevaleciam nas 
classes trabalhadoras. Consi-
deraram que o socialismo era 
a gênese da emancipação do 
proletariado como obra do 
próprio proletariado e que 
a história da humanidade é 
a história da luta de classes. 
Desenvolveram a dialética 
materialista, o que permitiu 
uma compreenção da anato-
mia da sociedade capitalista 
e forneceram às classes tra-
balhadoras uma teoria que é 
uma “arma da crítica”, uma 
ferramenta valiosa para que 
o proletariado possa abolir 
a ordem capitalista existen-
te e edificar uma sociedade 
comunista a nível internacio-
nal. Mas Marx e Engels foram 
também revolucionários na 
luta para 

constituir partidos operá-
rios, de classe, que resultou 
na formação da Associação 
Internacional dos Trabalha-
dores (AIT), também conhe-
cida como 1ª Internacional.

Friedrich Engels nasceu 
em 28 de novembro de 1820, 
na cidade alemã de Wupper-
tal. Era integrante de uma 
rica família. Em 1842, foi 
morar na Inglaterra para tra-
balhar na indústria de teci-
dos do pai, situada na cidade 
de Manchester. Ao observar 
as péssimas condições dos 
trabalhadores na Inglaterra 
do século XIX, passou a ter 
uma visão crítica sobre o 
capitalismo. Teve contato e 
identificação com as idéias 
do socialismo, aproximan-
do-se de Marx em 1843.  A 
partir desta visita de Engels a 
Marx, a colaboração entre os 
dois se tornaria permanen-
te até o final de suas vidas. 
Marx morreu de enfarte em 
1883 e Engels continuaria o 
imenso trabalho de difundir 
o socialismo científico no 
seio da classe trabalhadora.

A teoria marxista  
No ano de 1844, Engels 

escreveu a obra “A situação 
da classe trabalhadora na 
Inglaterra”. 

Nesta obra, analisou o capi-
talismo, apontando as injus-
tiças sociais às quais eram 
submetidos os trabalhado-
res. Em 1845 Marx e Engels 
escrevem a “Ideologia 
Alemã”, uma profunda 
crítica aos filósofos 
alemães, obra que 
marca a ruptura 
com as ideias ide-
alistas dos seguido-
res de Hegel e com 
o materialismo meca-
nicista de Feuerbach. Para 
Marx e Engels, a dialética de 
Hegel estava de cabeça para 
baixo e dotaram este método 
de conhecimento herdado da 
antiga Grécia com um conte-
údo materialista, científico, 
o que permitiu uma compre-
enção do desenvolvimento 
da história humana a partir 
da existencia das sociedades 
de classes e das lutas que elas 
travam entre si no decorrer 
do desenvolvimento produti-
vo da humanidade. 

Na necessidade de consti-
tuir um partido operário no 
decorrer da revolução que 
rondou a Europa no ano de 
1848, Engels, junto com 
Marx, publicou a obra “O 
Manifesto do Partido Co-
munista”, obra que expõe as 
bases do comunismo e que 
é considerada hoje um pa-
trimônio cultural da Huma-
nidade. Nesta obra Marx e 
Engels expõe os objetivos do 
comunismo.

Neste mesmo ano, Engels 
participou das Revoluções de 
1848, na Alemanha, Bélgica 
e França. Em 1850, retornou 
para a Inglaterra. Marx tam-
bém sofreu as consequências 
dos eventos revolucionários 
na Europa e foi morar com a 
família em Londres. 

Na década de 1850, En-
gels forneceu apoio finan-
ceiro para Marx escrever o 
primeiro volume da principal 
obra socialista “O Capital”. 
Neste trabalho Marx disseca 
a economia capitalista a par-
tir da teoria do valor, uma 
preciosa arma a serviço da 
classe trabalhadora. Sem a 
ajuda de Engels, Marx não 
teria conseguido finalizar o 
primeiro volume desta obra 
fenomenal, devido às difi-

culdade e 
das condi-
çõs precárias da 
vida de sua família 
em Londres. Após a 
morte de Marx (1883), 
Engels foi o responsável por 
escrever a continuação do 
segundo volume desta obra 
e redigir por completo o ter-
ceiro, assim como os escritos 
sobre a mais-valia.

A Internacional e os 
partidos operários 
de massa

Engels colaborou ati-
vamente com Marx desde 
Londres, para a fundação em 
1864 da Associação Inter-
nacional dos Trabalhadores. 
Foram os primeiros passos 
para a contrução dos parti-
dos operários de massa. A 
eclosão da Comuna de Pa-
ris pelos operários, como o 
primeiro governo operário 
da história, foi a expressão 
desse processo. Mas o seu 
fim sangrento mostrou que 
o movimento operário es-
tava ainda prisioneiro de 
idéias socialistas utópicas e 
não comprendia claramen-
te os objetivos finais de seu 
movimento. Em 1877 a AIT 
se dissolve e Marx e Engels 
montam em Londres um 
centro com o objetivo de 
impulssionar as ideias do 
socialismo científico no inte-
rior do movimento operário 
vivo. Em 1878, Engels escre-

veu o livro “Anti Dühring”, 
em que aponta para a neces-
sidade da criação e implanta-
ção do socialismo científico 
em oposição ao socialismo 
utópico. Depois da morte 
de Marx, todo o trabalho 
de Engels vai ser dedicado à 
formação de novos partidos 
operários com base no so-
cialismo científico. Deixou 
obras teóricas e científicas, 
como “A Origem da Fami-
lia, da Propriedade Privada 
e do Estado” (1884) e um 
trabalho fabuloso sobre a te-
oria da evolução de Charles 
Darwin intitulado “O papel 
do trabalho na transforma-
ção do macaco em homem” 
(1876), onde Engels, mesmo 
sem conhecer as modernas 
descobertas paleontologicas 
no século XX do “australo-
pithecos afarensis”, um ho-
minídio erecto, já antecipava 
os elementos que levaram ao 
desenvolvimento do moder-
no “homo sapiens sapiens”.

Foi pelo trabalho de Frie-
drich Engels, tanto na teoria 
como na prática, que foram 
possíveis a constituição dos 
grandes partidos socialistas, 
partidos operários de massa 
e a própria fundação da Se-
gunda Internacional.

Friedrich Engels, revolucionário, 
socialista, o criador dos grandes 
partidos operários de massa
HUMBERTO BELVEDERE
jornal@marxismo.org.br

HISTÓRIA/FORMAÇÃO
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A recente reunião de 
cúpula da OTAN e União 
Europeia, na Polônia, em 8 
e 9 de julho, foi largamen-
te apresentada pela mídia 
como uma reunião para se 
armar e avançar num cerco 
à Rússia.

Nos meses precedentes, 
a Rússia foi pintada como 
um urso que pretende ir 
se apoderando da Europa 
e que ameaça toda a paz 
do continente. Um cenário 
típico de Guerra Fria que 
Vladimir Putin, com uma 
economia em pedaços, sou-
be utilizar muito bem.

O homem que restaurou 
o capitalismo na Rússia, 
Mikhail Gorbachev, entrou 
no jogo declarando que o 
Ocidente estaria, de fato, 
passando de uma guerra 
fria para uma guerra quen-
te, ou seja, preparando uma 
guerra contra a Rússia.

O ex-comandante das 
Forças EUA na Europa e 
supremo comandante da 
OTAN, Philip M. Breedlo-
ve, escreveu um artigo na 
revista dos pensadores im-
perialistas Foreign Affairs 
(julho/agosto de 2016), 
cujo título é “O próximo 
ato da OTAN: Como lidar 
com a Rússia e outras ame-
aças”.

Ele alarma “Nos últimos 
três anos, os Estados Uni-
dos e a Aliança mudaram 
seu foco para ameaças mais 
perto do coração da Euro-
pa, ou seja, a agressão russa 
e os desafios inquietantes 

associado com a instabili-
dade que persiste no Médio 
Oriente e no Norte de Áfri-
ca. Estas ameaças são de 
uma amplitude e complexi-
dade que o continente não 
viu desde o final de Segun-
da Guerra Mundial”.

Dois lados de uma mes-
ma mentira para consumo 
público. 

O general Breedlove er-
gue o espantalho russo para 
fazer pressão contra os cor-
tes de orçamento militar 
nos EUA e avança o obje-
tivo dos EUA de distribuir 
para os europeus o custo 
da ampliação das forças da 
OTAN.

Com a transferência 
de gastos da OTAN para 
seus “amigos” europeus, 
os EUA podem reduzir o 
próprio orçamento militar 
e continuar a aumentar a 
venda de armas. Afinal, é 
o maior produtor de armas 
do mundo. E sem guerras, 
sem expansão militar, este 
negócio não funciona.

Já Putin precisa de um 
espantalho externo para 
controlar a situação inter-
na já que a economia rus-
sa depende principalmente 
da venda de petróleo e gás, 
cujos preços desabaram de 
U$120,00 por barril para 
menos de U$50,00, e da 
venda de armas, único se-
tor mantido praticamente 
intacto desde a restauração 
capitalista. 

Ao gritar contra o “ex-
pansionismo” da OTAN, 
está jogando com o nacio-
nalismo russo. Foi o que 
fez também com a crise na 

Ucrânia, se bem que aí ti-
nha, também, interesses di-
retos como a Criméia, onde 
está a Frota Russa do Mar 
Negro, e a indústria eletrô-
nica militar ucraniana que 
é interdependente com o 
complexo militar-industrial 
russo.

O que deve ser espanto-
so para os impressionistas 
que compram o que a mídia 
imperialista vende é que 
a UE tenha prontamente 
aceito ampliar seus custos e 
gastos militares na OTAN, 
apesar de estar mergulhada 
na mais séria crise econô-
mica de sua história desde 
1929.

Na “Declaração conjun-
ta do presidente do Conse-
lho Europeu, do presidente 
da Comissão Europeia, e do 
secretário-geral da Organi-

zação do Tratado do Atlân-
tico Norte”, ao final da Cú-
pula na Polônia, se lê:

“...
Hoje, a comunidade eu-

ro-atlântica está enfrentando 
desafios sem precedentes que 
emanam do Sul e do Leste. Nos-
sos cidadãos exigem que usemos 
todas as formas e os meios dis-
poníveis para enfrentar esses 
desafios de forma a aumentar a 
sua segurança.

...
No cumprimento dos objeti-

vos acima, acreditamos que há 
uma necessidade urgente de:

• Aumentar a nossa capa-
cidade de combater as ameaças 
híbridas...

• Ampliar e adaptar a nos-
sa cooperação operacional, in-
cluindo no mar, e sobre a mi-
gração...

• Expandir a nossa coorde-
nação em matéria de segurança 
cibernética e de defesa, incluin-
do no contexto das nossas mis-
sões e operações, exercícios e na 
educação e formação.

• Desenvolver capacidades 
de defesa coerentes, comple-
mentares e interoperáveis   dos 
Estados-Membros da UE e alia-
dos da OTAN, bem como proje-
tos multilaterais.

• Facilitar uma indústria 
de defesa forte e maior pesquisa 
de defesa e cooperação indus-
trial na Europa e outro lado do 
Atlântico.

...
Apelamos a ambas as orga-

nizações a investir capital polí-
tico e recursos necessários para 

fazer esta parceria reforçada 
um sucesso”.

Nem é preciso dizer que 
as palavras chaves são: “au-
mentar”, “ampliar”, “ex-
pandir”, “desenvolver” e 
“facilitar uma indústria de 
defesa forte e maior pesqui-
sa de defesa e cooperação 
industrial na Europa e ou-
tro lado do Atlântico”. Só 
não compreende quem não 
quer. É os EUA, senhor e 
soberano da OTAN, distri-
buindo a carga e preparan-
do os países europeus para 
gastar mais em armas, tro-
pas e, especialmente, nas 
áreas militares de ponta em 
que os EUA são o grande 
produtor.

Nenhum burguês euro-
peu em sã consciência acre-
dita que a Rússia seja uma 
ameaça militar aos países 
europeus ou mesmo que te-
nha ambições neste senti-
do. Se Putin as tiver, o que 
não é provável, é que esta-
ria definitivamente louco. 
Mas, todos precisam de um 
espantalho para continuar 
a corrida militarista, fazer 
girar o complexo indus-
trial-militar de produção de 
forças destrutivas, ampliar 
o caráter de bando de ho-
mens armados dos Estados 
burgueses frente à revolta 
universal dos povos.

Eles querem sobreviver 
à crise econômica mundial 
e se armam contra a clas-
se trabalhadora e os povos 
oprimidos no mundo. 

A OTAN se arma contra a Rússia ou 
ambos se armam contra os povos?
SERgE gOULART
serge@marxismo.org.br

INTERNACIONAL

OTAN

Criada em 1949, a OTAN continua atuando como instrumento de dominação do imperialismo norte-americano
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No dia 13 de Julho foi 
realizado o lançamento da 
Frente Nacional contra o 
projeto Escola Sem Parti-
do, que ocorreu no Rio de 
janeiro.

O salão nobre da UFRJ 
estava lotado de pessoas de 
diferentes partes do Brasil e 
de vários movimentos so-
ciais. Todos juntos para bar-
rar esse projeto que é um 
ataque contra toda a educa-
ção e, até mesmo, contra as 
liberdades democráticas.

Em um momento de cri-
se profunda do capitalismo 
e de acirramento das lutas 
de classes, a burguesia se 
vê obrigada a atacar a edu-
cação da classe trabalhado-
ra, que é um dos alicerces 

do pensamento reflexivo e 
crítico.

Afinal, é nas escolas que 
estão reunidas duas impor-
tantes categorias de luta: 

educadores e movimen-
to estudantil. Não é à toa 
que foi nesse espaço que 
as ocupações estudantis se 
construíram e importantes 

greves foram travadas. A ju-
ventude não está cega para 
a tentativa de destruição da 
educação que a classe domi-
nante tem tentado implan-
tar, ela tem percebido que 
cada dia está mais difícil 
para o jovem pobre entrar 
na universidade pública, e 
que está sendo empurrada 
para um emprego precariza-
do, onde o pensamento não 
importa, pois só querem 
uma mão de obra barata e 
alienada. 

A juventude de hoje não 
aceita mais ter sua voz cala-
da, não aceita nenhuma lei 
que a amordace. A juventu-
de está contra esse sistema 
que limita sua liberdade e 
que lhe trata como massa 
de manobra.

A ONG Escola Sem Par-
tido tenta empurrar goela a 

baixo a falsa ideia de que, já 
que os partidos que temos 
hoje nos decepcionaram e 
traíram, a solução é acabar 
com todos eles. Na verda-
de, o que está por trás desse 
discurso é muitos mais do 
que desmoralizar os parti-
dos. A intenção é destruir 
qualquer tipo de organiza-
ção proletária, o que inclui 
sindicatos, grêmios e movi-
mentos sociais. A Liberda-
de e Luta está neste comba-
te desde sua fundação, em 
janeiro deste ano. Foi a pri-
meira organização a promo-
ver uma campanha nacional 
contra a Lei da Mordaça.

Cabe a nós enfrentar na-
cionalmente esse ataque e 
organizar núcleos de luta 
contra esse projeto em cada 
escola, trabalho e bairro. 
Ninguém pode nos calar!

Militantes trocam experiências internacionais 
sobre atuação política da juventude

No último período, as se-
ções da Corrente Marxista In-
ternacional (CMI) têm dado 
um giro à juventude. Mesmo 
as seções com trabalho tradi-
cional no meio operário adota-
ram uma linha de trabalho na 
juventude que tem se provado 
acertada.

Camaradas dos EUA e Ca-
nadá, onde o movimento Ocu-
ppy jogou um papel importan-
te no último período, colheram 
ótimos resultados crescendo a 
sua intervenção. No Canadá, 
por exemplo, os camaradas or-
ganizam clubes de estudantes 
para discutir desde questões 
do dia a dia até debates sobre 
filosofia, história e política. As 
atividades públicas são convo-
cadas hoje por dezenas de clu-
bes regionais organizados em 
todo país e, a partir dos grupos 
de leitura, são constituídos  
núcleos de base que em segui-
da apresentam a CMI e seus 
objetivos. Dessa maneira, per-
mitem que mesmo os jovens 

que não queiram se organizar 
na CMI possam participar de 
discussões que consideram 
importantes.

Na Itália onde há uma forte 
tradição no movimento operá-
rio, o giro à juventude signifi-
cou o crescimento da seção e 
uma oxigenação importante 
com a chegada de novos qua-
dros em potencial que segui-
rão construindo a Esquerda, 
Classe e Revolução, seção da 
CMI.

Uma importante batalha 
também está sendo travada 
pelos camaradas mexicanos, 
que mesmo com as duríssi-
mas condições de militância, 
a perseguição do estado e a 
violência do narcotráfico, têm 
organizado greves estudantis 
e movimento de massas nas 
ruas. Isso permitiu a constru-
ção de círculos de discussão 
nas escolas. O movimento do 
Politécnico ampliou a rede de 
contatos e as construções de 
grupos estudantis de deba-
te, que abordam importantes 
questões sobre os seus objeti-
vos e do movimento estudan-

til mexicano.
As condições de repressão 

e sabotagem existem em todos 
os lugares, mas em alguns paí-
ses são especialmente severas. 
Na indonésia, por exemplo, a 
poucos meses camaradas sin-
dicalistas da CMI foram pre-
sos, por fazer atividade sindi-
cal. No movimento estudantil 
e da juventude não é diferente. 
A repressão apresenta dificul-
dades extremas aos camaradas 
que de maneira heroica fazem 

seu trabalho. E, embora a re-
pressão pareça acontecer nos 
países subdesenvolvidos, o 
camaradas da CMI suíços que 
fazem um importante comba-
te contra as medidas de aus-
teridade foram sabotados em 
vários momentos pelo partido 
socialista, o que dificultou seu 
trabalho.

O fato é que, não impor-
tando o continente ou o país, 
a juventude sofre dramatica-
mente as consequências da 

situação econômica. Não há 
empregos. As universidades 
públicas ficam cada vez me-
nos acessíveis, isso quando 
existem. Essa situação refor-
ça a necessidade de organi-
zação da juventude para que 
haja um futuro digno, que 
certamente não será dentro 
dos marcos do capitalismo. A 
CMI e suas seções pelo mun-
do seguem no combate por 
um futuro para a humanida-
de, e esse futuro é socialista.
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