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“A EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES SERÁ OBRA DOS PRÓPRIOS TRABALHADORES.” (KARL MARX)

Nesta foto de 16 de novembro, dois
policiais militares do Batalhão de
Choque abandonaram o trabalho e se
juntaram aos manifestantes no Rio.
Dia 6 de dezembro, foi a vez de uma
dezena deles desistirem de reprimir
o protesto, e marcharem à frente
daqueles que antes atacavam. As
divisões nas forças de coerção da
burguesia expressam sua fragilidade e
o que se gesta na sociedade.
Confrontos entre servidores do Estado do Rio de Janeiro e forças de repressão por causa da votação do pacote de maldades “anticrise” do governador antecipam o que está por vir em nível nacional

Os de cima se dividem,
os de baixo lutam!

Instabilidade e conflitos entre Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Judiciário retratam divisão da
burguesia sobre como conduzir ofensiva contra os trabalhadores. Só há uma saída: revolução! PÁG 3
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Quem Somos
A Esquerda Marxista
(EM) é uma organização revolucionária de luta pelo socialismo.
Como seção brasileira da
Corrente Marxista Internacional (CMI), participamos
em todo o mundo da luta
pela abolição do capitalismo
e pela República Socialista
Universal dos Conselhos.
Lutamos contra a colaboração de classes dos reformistas. Mas, nada temos
a ver com os ultraesquerdistas que se dedicam ao divisionismo e ao denuncismo
impotente.
Nós lutamos pela unidade e pela independência
política da classe trabalhadora. Nosso objetivo é ajudar os trabalhadores e a

juventude revolucionária a
construir um partido operário revolucionário e socialista 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 criminalização dos movimentos e organizações dos trabalhadores, em defesa das
conquistas e reivindicações
da classe trabalhadora e
da juventude. O capitalismo
e seus partidos são nossos
inimigos. Lutamos pela revolução e pelo socialismo.

POLÊMICA

Vitória da liberdade de expressão em Joinville
MAYARA COLZANI
may.colzani32@gmail.com

Na noite de segunda-feira
(05/12) em Joinville/SC, a Liberdade e Luta acompanhada
por centenas de trabalhadores
e jovens, diversas entidades e
organizações de juventude travou um grande combate contra a Lei da Mordaça.
Em Joinville o PL 221/2014
foi apresentado pela vereadora
Pastora Leia e o debate foi levantado pela Liberdade e Luta
em abril desse ano, quando a
Lei da Mordaça começava a ser
desenvolvida em outras cidades do país. Outras entidades,

Mobilização da juventude mostrou resistência contra as mordaças nas ideias

movimentos sociais, igrejas,
juntaram-se a luta contra a lei
da mordaça fortalecendo ainda
mais o combate a esse projeto

retrógrado.
A convite da Pastora Leia, o
coordenador nacional da organização ONG Escola Sem Par-

tido, Miguel Nagib, participou
da audiência e foi rechaçado
pela maioria dos presentes,
contrários ao PL. Com muita
dificuldade para se fazer ouvir, ele afirmou que esta lei
cerceia, sim, a liberdade de expressão e defendeu que isso é
necessário. Também chega ao
absurdo de chamar os estudantes de zumbis, que não sabem o que estão fazendo, pois
para ele, qualquer um que seja
contrário a Lei da mordaça não
passa de um mero doutrinado.
Os jovens presentes não
se deixaram amedrontar por
nenhum só segundo, todos os
ataques vindos dos favoráveis

ao projeto foram rebatidos, as
palavras de ordem estavam na
ponta da língua de cada um.
Os estudantes cantavam “se
amordaçar, vai ter luta” deixando claro que não vão descansar até esse projeto cair.
Orgulhamo-nos de ter iniciado a campanha nacional
após o projeto ter sido batizado em Mato Grosso de “Lei da
Mordaça” e onde estivermos
presentes estaremos combatendo esse projeto que afronta a liberdade de expressão. É
preciso que o projeto seja arquivado para que enterremos
de uma vez por todas esse retrocesso.

A “nova Previdência” – aposentadoria nunca mais!
riobaldo tartarana
jornal@marxismo.org

A PEC da Previdência
remetida por Temer nesta
terça feira (6/12) é uma
declaração e guerra a todos
os trabalhadores e jovens.
Retiram direitos brutalmente tanto as regras para
a aposentadoria como as
regras para pensões por
morte e para o o benefício
da LOAS (para idosos que
nunca contribuíram para a
previdência).

A idade mínima para aposentadoria passa a ser de 65
anos para homens e mulheres. Acaba a diferença de tratamento. O aposentado tem
que comprovar a contribuição por 25 anos para ter direito à aposentadoria. E para
ter a aposentadoria integral,
teria que contribuir por 49
anos! Ou seja, se você teve
seu primeiro emprego aos
20 anos, só se aposentaria
com 69 anos! Como dificilmente a pessoa consegue o
tempo inteiro ficar empre-

gada, pois sempre há períodos de desemprego, a realidade é que provavelmente a
maioria nunca se aposentará
(a expectativa de vida é hoje
71, para quem nasce hoje!).
E as pensões são reduzidas a 50% do valor da aposentadoria. Se o velhinho
falece e ganhava salário mínimo, a viúva passa a receber apenas metade do salário mínimo de pensão! Estas
são as novas regras!
Segundo o governo, é
preciso reformar para salvar

a previdência. Em grandes
números, isto é uma falácia
completa. A seguridade social (previdência + saúde +
assistência social) é superavitária. O problema é que o
governo nunca apresenta os
valores de todas as contribuições sociais quando “faz
suas contas”. A verdade é
que esta reforma, combinada com a PEC 55, pretende
reduzir o que é gasto com
previdência, saúde e educação para pagar mais e mais
juros da dívida.
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Briga entre os de cima e a instabilidade desde baixo
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

No dia 29 de novembro,
milhares em Brasília protestaram contra a PEC 55. No dia 4
de dezembro, o MBL convocou
manifestações contra a corrupção, a favor da PEC 55 e sem
atacar Temer. Reuniram 4.000
no Rio e 15.000 em São Paulo,
números pequenos comparados às grandes manifestações
da direita do começo do ano.
Cansaço? Talvez a melhor
resposta venha de um dos
“pensadores” do governo, o
presidente do IBGE Paulo Rabello de Castro que relata as
dificuldades do pais (Folha de
São Paulo, 5/12):
“Essa recessão é um ‘bicho’
diferente, que deveria suscitar um
debate especial. Porque algo de muito ruim pode estar acontecendo na
configuração das forças produtivas,
uma disfuncionalidade entre os fatores de produção... outro grupo
de teorizadores diz que, para que
o mundo não caia sobre nossas cabeças, temos que praticar a taxa de
juros mais elevada do mundo, pois
esse é o remédio universal. Para
mim, isso e tratamento numa clínica vodu são o mesmo.”
A burguesia sabe disso,

mas não tem outra saída,
além das “clínicas vodu” e do
ataque aos direitos dos trabalhadores. A produtividade
do trabalho continua baixa,
seja porque não temos os salários miseráveis da China ou
as condições tecnológicas dos
EUA ou Alemanha. O resultado: para competir no mercado
mundial, mais arrocho!
Os bancos privados demitiram 10 mil pessoas, o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica
Federal pretendem demitir 10
mil cada um! O BB pretende
fechar quase 500 agências!
O desemprego aumenta e os
bancos começam a ficar preocupados porque as empresas,
além dos trabalhadores, começam a não pagar suas dívidas. A resposta de Temer e
Meirelles: mais arrocho, mais
recessão, mais ataques aos
trabalhadores.
A reforma da Previdência é um ataque brutal. Aposentadoria só depois dos 65
anos e com um valor de 70%
do salário médio dos últimos
10 anos! Isso num país onde
44% dos trabalhadores entra no mercado antes dos 14
anos, onde a maioria que não
se aposenta ou continua a tra-

balhar após a aposentadoria
são justamente os trabalhadores braçais e com baixa escolaridade. E são os primeiros
a serem demitidos em recessões, como acontece agora!
Só que a burguesia, ao fazer
o seu ataque no meio da confusão generalizada da tentativa
de “renovação” dos seus “políticos”, principalmente através
da operação Lava Jato, joga
parte do seu aparelho de Estado contra a outra parte. Assim,
abre caminho para a mobilização da classe trabalhadora e da
juventude. As greves e ocupações diminuíram, mas aumentaram nas universidades.
Funcionários e professores de
várias instituições entraram
em greve e as ocupações de estudantes se tornam atividades
massivas, com assembleias lotadas. Os dirigentes operários
apressam-se a fechar acordos
coletivos rebaixados enquanto
as assembleias enchem como
há muito tempo não se via.
Repetimos desde o começo do ano que a maior certeza
deste momento é que não há
nada certo. O curto episódio
da tentativa do ministro do
STF Marco Aurélio de remover
Renan da Presidência do Sena-

Gilmar, Renan e Moro em uma personificação dos conflitos entre a burguesia

do mostrou essa divisão. Se de
um lado era uma clara interferência de um ministro isolado
em outro poder, a confusão gerada mostrou, além da podridão das instituições, o papel
do PT. O Senador Jorge Viana
(PT), vice presidente do Senado, atuou como “bombeiro”
para conter a crise e foi peça
fundamental para manter o
Senado funcionando, para que
a liminar fosse derrubada pelo
pleno do STF e para garantir a
votação da PEC 55.
Mas os trabalhadores sabem que a briga “lá em cima”
não ajuda os “daqui de baixo”. Somente a luta independente dos trabalhadores
pode apresentar uma saída

para a situação que desbanque todos estes senhores. A
Esquerda Marxista apresenta
uma proposta para discussão: é necessária a unidade
de todos os trabalhadores,
de todos os sindicatos, para
derrubar integralmente esta
reforma da previdência de
Temer, a PEC 55 e barrar a
MP 746. Nesse movimento,
propomos uma saída política
para discussão com todos os
trabalhadores e jovens.
Fora Temer e o Congresso Nacional!
Por uma Assembleia Popular Nacional Constituinte!
Por um Governo dos Trabalhadores!

NACIONAL

Vidreiros de SP e o compasso da classe Quem são os
compasso de espera entre “amigos” da escola?

josé carlos miranda
zcm4@hotmail.com

Os vidreiros de São Paulo foram a última categoria
operaria a entrar em campanha salarial no segundo
semestre em São Paulo.
39% dos acordos coletivos
dos primeiros seis meses
foram abaixo da inflação
e somente 24% obtiveram
aumento acima do INPC.
Nesse quadro, o Sindicato dos Vidreiros antecipou as mobilizações,
a entrega da pauta de reivindicações para a FIESP
e realizou assembleia no
início de outubro. Reivindicou 7,31% de reposição,
2,5% de aumento real e
manutenção das cláusulas
sociais do atual acordo.
A entidade realizou dezenas de assembleias e paralisações nas fábricas da

Atividade sindical dos vidreiros de SP

categoria. Nessas mobilizações, pararam a entrada de
turnos em duas grandes fábricas nos dias de luta contra a PEC 55/241: na Wheaton, em São Bernardo, 3.500
operários em luta dia 11 de
novembro; e na Cisper, na
Zona Leste de São Paulo,
1.200 operários dia 25.
Apesar da intensa mobilização, foi perceptível o

os operários, uma mistura
de ânimo e apreensão. Os
dirigentes sindicais explicaram a pauta de reivindicações, a situação política
e a necessidade de construir a unidade com todos os trabalhadores para
derrotar o governo Temer
e os patrões. Em algumas
assembleias, os ânimos são
maiores.
Existe disposição de
luta entre os operários.
Falta as lideranças da CUT
impulsionarem
assembleias desde a base explicando a situação e a necessidade urgente de derrotar
o governo Temer e este
Congresso Nacional. A
mobilização independente
dos batalhões pesados do
proletariado precisa apontar para um Governo Dos
Trabalhadores.

larissa duarte
jornal@marxismo.org.br

O Programa “Empresa
Amiga da Educação” foi criado no RJ, enquanto estudantes e professores são tratados
como inimigos pelo Governador Pezão e ALERJ, que nos
ignoram ou nos recebem com
repressão.
Na Lei 7.487/16, as empresas patrocinam escolas e
ganham o direito de divulgar
publicidade. Com a crise econômica, a tendência é o Estado fugir das obrigações e deixar os serviços públicos nas
mãos dos empresários. Mas
será que nós deveríamos aceitar essa “caridade”? Como
ficará aquela escola que mais
precisa de recursos se não der
lucro para as empresas?

Um dia professores com
salário parcelado fazem vaquinha para pagar o transporte do terceirizado sem
salário, no outro ele é demitido e assumimos sua
função para que a escola
continue funcionando. No
dia seguinte nossos salários
são atrasados e escolas são
ameaçadas de fechamento
ou privatização... Assim o
Estado transfere para nós a
fatura da crise. Por isso nos
manifestamos sempre.
As escolas não devem
ser outdoors! Nem assistencialismo, caridade ou esmola para a educação pública!
Nossos muros são trincheiras onde aprendemos a nos
organizar e lutar em defesa
da educação pública, gratuita e para todos!
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A importância da
imprensa revolucionária
nos dias de hoje
johannes halter
haltercontato@gmail.com

Em tempos de mensagens
virtuais instantâneas, são
várias as indagações sobre a
necessidade do tradicional
jornal impresso para uma
organização revolucionária
como a nossa. Uma resposta a essas dúvidas passa por
analisarmos o movimento
dos trabalhadores do Brasil, e
quais tarefas se colocam para
nós marxistas.
A situação política no país
está marcada pela polarização
entre as classes, e pela deterioração acelerada das condições econômicas. Explosões
sociais ocorrem em diferentes níveis, encontrando expressões em greves, ocupações de escolas e rechaço às
instituições e personagens
políticos. Contudo, heranças
ideológicas do passado e a
resistência burguesa continuam dificultando o caminho
para um desenvolvimento da
correlação de forças do proletariado.
Organizações oportunistas antes hegemônicas continuam influenciando setores
dos movimentos sociais, e de
ativistas de vanguarda. Ao
mesmo tempo, novos partidos e movimentos se projetam para ocupar o vácuo político aberto pela falência do
PT. Nessa disputa, cada um
desses personagens expressa
seu programa político na forma literária, seja no formato
impresso ou digital.

O jornal sempre foi fundamental para organizações que
se apropriaram da concepção
leninista de partido. Em seu
combate às concepções de
oportunismo no início do século 20, Vladimir Lenin defendia a necessidade de um
partido centralizado, cuja expressão fosse um jornal para
toda a Rússia. Esse constituiria o instrumento pelo qual
seria possível a superação do
isolamento dos grupos locais, a elevação ideológica do
conjunto dos revolucionários
e um trabalho coordenado
para alcançar as tarefas históricas do proletariado.
Até algumas décadas
atrás, as publicações impressas eram os únicos modos de
qualquer organização fazer
denúncias, analisar acontecimentos, apresentar palavras
de ordem, e mobilizar para
ações. Com o advento da
internet, a popularização da
TV e do rádio, e a queda da
URSS, a maioria das entidades proletárias abandonou
toda tradição militante do
período anterior.
Nós também construímos
um portal online, mantemos
páginas em redes sociais e
buscamos desenvolver comunicação digital. Contudo,
continuamos editando e difundindo de forma autossuficiente o jornal Foice&Martelo e a revista teórica América
Socialista. Não se trata de
uma
mera
diferença
tática. Há um
fundo ideoló-

gico de divergência, teórico,
de concepção de organização,
de tarefas.
Na sociedade capitalista,
por meio da repressão estatal
e militar, a burguesia busca
controlar todos os aparatos
ideológicos. Apenas a organização independente do proletariado tem potencial de contrapor esse instinto de classe
dos capitalistas. Toda iniciativa que enfraquece essa independência dificulta o caminho para o cumprimento das
tarefas socialistas históricas.
A internet consiste em
uma plataforma de transmissão de dados criada pela
burguesia norte-americana,
e hoje mantida por uma ação
coordenada dos estados de
todo o mundo. Surgiu como
necessidade de aperfeiçoar a
circulação de mercadorias,
tendo como subproduto as
possiblidades de comunicação mediadas por computador. Uma organização que
tenha seu funcionamento baseado somente em sites, redes sociais e recursos digitais
está refém desse controle.
Essa é a mesma armadilha em que cai quem defende o que se convenciona
chamar de “democratização
dos meios de comunicação”,
que coloca para a burguesia o
controle sobre todas as publicações e formas de comunicação do proletariado. Em períodos de estabilidade política,
a classe dominante permite
determinadas
liberdades de-

mocráticas. Contudo, em
momentos de agitação e
guerra civil, o martelo da justiça e os bastões recaem sobre todos que ameacem seu
domínio.
Protestamos contra todo
ataque às liberdades democráticas existentes. Defendemos a mais ampla liberdade
de lutar pela derrubada deste
regime social, e da forma de
Estado que possua. Enquanto
a burguesia estiver no poder,
levantamos a bandeira da liberdade de imprensa para todas as classes e organizações.
Contudo, nós marxistas
não construímos uma organização para funcionar somente em tempos de paz.
Nos preparamos para tempos
de revolução, em que as forças de repressão capitalistas
fecham sites, impedem trocas de mensagens, empastelam equipamentos gráficos,

apreendem publicações, e
perseguem todo tipo de militância revolucionária.
Enquanto
organização
leninista, mantemos nossas
publicações impressas independentes, que tem como
uma de suas expressões este
Foice&Martelo, o qual chega
à sua centésima edição. Militamos junto aos trabalhadores com nossa imprensa, e
educamos toda uma camada
de jovens nas tradições militantes do proletariado.
Entendemos o jornal impresso como uma necessidade ainda hoje, combinado
a outros instrumentos, para
unir sob o estandarte do
marxismo todos os setores
oprimidos pelo capitalismo.
Concebemos sua existência
e sua ampliação como partes
inseparáveis das tarefas para
construir um partido capaz
de reunir todos os revolucionários, para colocar um
fim ao atual regime social,
e para abrir um futuro socialista para a sociedade.

08 DE dezembro DE 2016 • NÚMERO 100

5

“O jornal não é apenas
“A EMANCIPAÇÃO DOS
TRABALHADORES SERÁ
OBRA DOS PRÓPRIOS
TRABALHADORES.” (Karl Marx)

um propagandista e um

edições de luta pela
revolução socialista

Nº 100
Em sua centésima edição, o jornal Foice&Martelo retrata o combate pelas ideias marxistas diante dos
acontecimentos e das experiências dos trabalhadores no
Brasil e no mundo.
Nascido em 1º de maio de 2013, o jornal Foice&Martelo resulta de uma análise sobre o aprofundamento da crise econômica, da capitulação
do governo Dilma, e do aumento de greves e
mobilizações. Concluíamos a necessidade de um
instrumento mais ágil e veloz para apreciação,
orientação e diálogo com militantes, ativistas e
trabalhadores, a partir das ideias do marxismo.
Ainda em formato sulfite preto e vermelho, explicava sua vocação: “Um novo boletim para uma
nova situação política, onde a crise mundial do
capitalismo se aprofunda e chega ao Brasil”.
Na edição 8, de 13 de junho, o que era uma
probabilidade encontrava sua materialização nas
manifestações que passavam a ocorrer contra os
reajustes das tarifas de ônibus e metrô. Em 27
de junho, a publicação 10 explicava que “O movimento das ruas escancarou o que vinha como
corrente subterrânea. (...) tudo isso engrossou o
caldo que se transformou em revolta aberta.”
As contradições, desafios e rumos das Jornadas de Junho também foram alvos de balanço: “Os jovens gritavam nas ruas: ‘sem partido’.
Verdade que o grito começou com provocadores
de direita ou policiais infiltrados. Mas, por que
pegou? Se olharmos a resposta que os partidos
dão para o momento de agora, veremos que a juventude tem razão ao gritar que não quer nada
disso” (F&M 13, 26 de junho).
Já em 2014, a edição 46 de 28 de maio apontava em sua manchete: “Greves de massa começam
a entrar em cena”. E no número 55, de 26 de
agosto, explicava: “O povo pediu saúde, transporte e educação”, com o subtítulo “E a resposta
foi ‘Reforma Política’, ‘Constituinte’, mais privatização, rearmamento geral das polícias e muita,
muita repressão. Afinal, para que serve a Reforma Política?”.
Diante da escalada de repressão, o F&M denunciou a perseguição aos lutadores sociais,
combate em frente única expresso na edição 57
de 9 de setembro: “Proposta da EM agora é Projeto de Lei 7951/2014 – PL da Anistia”. Já em
21 de outubro, depois das eleições, o jornal 61
apresentou uma análise defendida apenas pelos
marxistas na época: “Não existe onda conservadora no Brasil”. Logo após a vitória de Dilma
Rousseff diante de Aécio Neves, seu número 62,
de 29 de outubro, explicava: “Vitória de Dilma:
última advertência ao PT”. E, com o estelionato
eleitoral praticado pelo governo e apoiado pelo
PT, a edição 65 de 11 de novembro afirmava: “É
preciso uma Frente da Esquerda Unida”.

8 de dezembro de 2016
Para continuar junto aos lutadores da classe
trabalhadora e da juventude, a edição 72 de 11
de maio de 2015 registra: “Esquerda Marxista
rompe com o PT e luta por uma Frente de Esquerda Unida”. Em 28 de setembro, a edição 78
expressa: “Esquerda Marxista pede integração
no PSOL”. Essa solicitação ainda está em aberto, pois a direção psolista ainda não tomou uma
decisão. Contudo, isso não nos impediu de continuar a enfatizar que “A luta é pela abolição da
ordem existente” (F&M 80, 14 de outubro).
A edição 86, de 29 de março de 2016, mostrava o conflito da burguesia com o governo, e
os interesses dos trabalhadores: “Nossas conquistas estão sob fogo cruzado”, com o subtítulo
“Burguesia une-se pelo impeachment do governo, mas ambos avançam contra liberdades democráticas, organizações populares, direitos sociais,
serviços públicos e patrimônio nacional”. Com a
queda de Dilma, o jornal F&M 89 de 2 de junho
trazia a manchete: “Por novas Jornadas de Junho
para derrubar Temer e o Congresso”. As eleições
municipais de 2016 foram analisadas em artigo
da edição 96 de 6 de outubro: “Eleições 2016:
crise de legitimidade e um regime que desmorona”.
O Foice&Martelo também narrou o protagonismo de jovens contra as opressões. Em seu
número 2, vemos o artigo “Pela retirada dos processos contra os 72 estudantes da USP! Educação Pública e Gratuita para todos em todos os
níveis!”. Outro artigo, “São Paulo: Alckmin e Haddad juntos para aumentar a tarifa do transporte”, repercutia em 22 de maio de 2013 as mobilizações que iriam tomar o país no mês seguinte.
Já o número 83, de 3 de dezembro de 2015,
enfatizava a coragem pioneira dos secundaristas:
“Mais de 200 escolas ocupadas colocam Alckmin
na parede”. Diante dos ataques do governo Temer, a edição 97 apresentava a palavra de ordem
“Derrotar a PEC 241 e a Reforma do Ensino”.
Quando ocupações de escolas despontaram pelo
país como método de luta, o jornal 98 de 5 de novembro frisou a necessidade de “Ganhar as massas para barrar os ataques do governo”.
As guerras, opressões e crises provocadas
pelo capitalismo ao redor do mundo também foram pautas. Em seu número 5, de 22 de maio de
2013, o jornal apontava: “A luta dos trabalhadores sacode o mundo”. No número 16, de 16 de
agosto de 2013: “Revolução e contrarrevolução
no Egito”. Já em 19 de março de 2014, o jornal
38 destacava: “Na Venezuela, golpistas em ação
e maus conselhos de Lula”. A violência contra
as organizações de esquerda foi tema em 5 de
junho de 2014, no F&M 47: “Ucrânia: Os fascistas não passarão! Solidariedade aos antifascistas

agitador coletivo; é
também um organizador
coletivo.” (Vladimir Lenin)

Nº 100
na Ucrânia”. A publicação 52, de 22 de junho de
2014, destacava: “Não à guerra sionista contra o
povo palestino!”.
Estas páginas também trouxeram conteúdos
teóricos, entendendo ser esse outro campo de
combate do proletariado. A edição número 1 explica as raízes históricas do próprio nome desta publicação. Foram vários outros temas tratados, como diversas revoluções, os 100 anos da
Conferência de Zimmerwald, o esquerdismo e o
oportunismo, as disputas entre marxismo e anarquismo na 1ª Internacional, a luta das mulheres
pela revolução, o significado histórico das assembleias populares, e a dissolução da URSS e seus
motivos. Também foram pautas biografias como
as de Leon Trotsky, Friedrich Engels, Che Guevara, Steve Biko e Nelson Mandela.
Como apontado no artigo ao lado, a trajetória
das 100 edições do Foice&Martelo corresponde
a uma concepção bolchevique de organização.
Nosso objetivo consiste em unir em um todo indivisível o movimento do proletariado e as ideias
bem definidas do marxismo revolucionário. Para
isso, militantes de várias gerações, experiências
e lugares esforçam-se para elaborar denúncias,
análises, reflexões e teorizações diversas, produzir estas páginas, organizar sua distribuição,
efetuar vendas, debater seus assuntos e garantir
a existência autofinanciada da imprensa revolucionária nos dias de hoje.

1ª edição do
Iskra (A Faísca),
órgão de
imprensa dos
Bolcheviques
Nesta página, fazemos referência ao jornal
usado por Vladimir Lenin e seus companheiros
para colocar para os socialdemocratas russos o
objetivo de construir uma organização à altura
das tarefas revolucionárias na Rússia do século
20. Na época, não havia a possibilidade de utilizar
os recursos visuais e de design que décadas
depois seriam possíveis pelo desenvolvimento
tecnológico. Com esse jornal, defenderam as
ideias do marxismo na época.
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FORMAÇÃO
andreas maia
jornal@marxismo.org.br

Em 26 de dezembro de
1991, a declaração 142-H do
Soviete Supremo da União
Soviética dissolveu a URSS,
reconhecendo a independência das antigas repúblicas
soviéticas e criando em seu
lugar a Comunidade de Estados Independentes. Essa
declaração foi a resposta da
maioria do aparato burocrático da União Soviética ao
“putsch de Agosto”, onde um
setor conservador do Partido
Comunista da União Soviética (PCUS), apoiado por forças da polícia política, a KGB,
tentou tomar de assalto o poder com o objetivo de deter
as reformas empreendidas e
destituir o presidente Mikhail
Gorbachev.
Esta tentativa de golpe
vai deslocar de vez o PCUS
e precipitar a dissolução da
União Soviética. Em 25 de
dezembro de 1991, dia anterior à declaração do Soviete
Supremo, o presidente Mikhail Gorbachev, o oitavo e
último líder da União Soviética, renunciou, declarou
seu cargo extinto e entregou
seus poderes, incluindo o
controle dos códigos do arsenal nuclear soviético, para
o presidente russo, Boris
Iéltsin. Naquela noite, às
19h32, a bandeira soviética foi baixada do Kremlin
de Moscou pela última vez
e substituída pela bandeira
russa pré-revolucionária.
Acabava assim o regime
burocrático totalitário implantado desde os anos 1930
por Stalin na União Soviética.
Foi esse acontecimento que
degenerou o Estado dos trabalhadores constituído com
a Revolução de Outubro de
1917, expropriando o poder
da classe operária e ursupando as ideias do socialismo e
do marxismo. A História se
vingava assim dos crimes de
Stálin e de seus epígonos no
Kremlin.

O fim da
União Soviética
e a previsão de Trotsky
A tempestade começou em 29 de novembro de 1989, quando o Muro de Berlin começou a ser derrubado por milhares

deira revolução socialista
ao final da Segunda Guerra
Mundial. A tempestade começou em 29 de novembro
de 1989, quando depois de 25
anos de existência, o Muro de
Berlin, que dividia a Alemanha e, principalmente, a classe operária alemã, começou
a ser derrubado por milhares
e milhares de jovens. Estava
acabando ali a ordem mundial
herdada dos acordos de Yalta
e Potsdam entre os Estados
Unidos e seus aliados com a
União Soviética. A queda do
Muro de Berlin foi o começo
do fim do stalinismo.
Uma corrente elétrica varreu todo o leste da Europa,

impulsionando as massas a
saírem às ruas, a decretarem
greve geral, a ocuparem os
prédios públicos e até a pegarem em armas, como na
Romênia, Polonia, Tchecoslováquia, Hungria... Todos
os regimes pró-soviéticos
desabaram como um castelo
de cartas. As massas começaram, a partir da sua intervenção direta, uma revolução
política anti burocrática que
colocou abaixo até a própria
União Soviética. Mas não
tiveram forças para ir até o
fim e garantir um verdadeiro socialismo democrático.
Décadas de severa repressão
efetuada pelos regimes, pe-

A queda do Muro de Berlin
O fim da União Soviética foi o coroamento de uma
tempestade, um furacão político que abalou o Leste da
Europa, onde as massas populares foram pondo fim, um
a um, aos Estados burocráticamente deformados. Esses
haviam sido criados segundo
o modelo stalinista soviético,
como regimes burocráticos
implantados pelo stalinismo
que impediram uma verda-

Tanques na Praça Vermelha durante o Golpe de Agosto de 1991

las constantes purgas das famigeradas polícias políticas,
inviabilizaram uma oposição
comunista de massas. Aproveitando o vazio à esquerda
nesta tempestade política, os
partidos stalinistas no poder
manobraram para uma saída
à direita.

A glasnost e a perestroika
na URSS
A União Soviética era um
Estado “operário” degenerado burocraticamente desde a
era de Stálin. Esse Estado era
fiador de uma brutal desigualdade social onde todo o excedente produzido pela classe

trabalhadora ia para o sustento do aparato burocrático, do
exército, da KGB e do partido
stalinista no poder. Durante décadas essa situação foi
deteriorando a economia e a
sociedade soviética. Na “era
Brejnev”, como ficou conhecido o governo de Leonid Brejnev (1964-82), a burocracia
adquiriu proporções assustadoras e a face burguesa desse
estado totalitário não parou
de crescer. Isso seguiu até a
economia entrar em colapso.
Assim, em 1986, Mikhail
Gorbachev assume o governo
da URSS. Apoiado por uma
ala “reformadora” da burocracia, começa a empreender
a “perestroika” (restruturação) e a “glasnost” (abertura), com o claro objetivo de
sair do impasse do fracasso
do último Plano Quinquenal
(1981-1985), onde a taxa de
crescimento da economia soviética foi zero. O que Gorbachev fez foi uma manobra.
Acenou com uma esperada
“democratização do regime”,
reabilitação das vítimas do
terror stalinista, uma limitada liberdade de opinião
como forma de aprovar uma
restruturação econômica e
reformas que iam no sentido
de restaurar a economia de
mercado e o capitalismo. Ao
fazer isso, Gorbachev liberou
forças centrífugas na sociedade soviética que ele não pôde
mais controlar.

O anátema de Trotsky
Não foi à toa que a primeira vítima do terror de Stálin a
ser reabilitada foi Bukharin,
o teórico que queria construir o socialismo expandindo a economia de mercado.
A glasnost reabilitou todos
os velhos bolcheviques com
execeção de apenas um: Leon
Trotsky. O líder do Soviete de
Petrogrado e da Revolução de
1917, o fundador do Exercito
Vermelho, o defensor da revolução permamente mundial e
o fundador da IV Internacional era um fantasma assustador demais para os burocratas
do Kremlin.
Trotsky lançou sobre Stálin e a burocracia soviética
uma profecia que se transformou numa maldição: ou a
classe trabalhadora derruba a
burocracia e passa a construir
o socialismo ou a burocracia
vai querer se transformar em
uma nova classe possuidora e
restaurar o capitalismo, destruindo a União Soviética.
Era o anátema de Trotsky
que a História confirmou.
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INTERNACIONAL

Escola Panamericana da CMI discute Cuba, EUA
e faz balanço de governos da América Latina
alex minoru
alexminoru.sp@gmail.com

CIDADE DO MÉXICO Ocorreu dos dias 2 a 4 de
dezembro, na Cidade do
México, a Escola Panamericana da Corrente Marxista
Internacional (CMI). Participaram camaradas do Canadá, EUA, México, El Salvador, Venezuela, Colômbia,
Argentina, Bolívia e Brasil,
além de companheiros convidados de Cuba. A abertura ocorreu no auditório do
Museu Casa de Leon Trotsky, local da última residência do revolucionário russo,
assassinado por um agente
a mando de Stálin em 1940.
No primeiro dia, a discussão foi sobre um balanço dos diferentes governos
na América Latina, centralmente os governos de Néstor e Cristina Kirchner, na
Argentina; de Evo Morales,
na Bolívia; de Hugo Chávez
e de Nicolás Maduro, na Venezuela; e de Lula e Dilma
no Brasil. Foram analisadas
as diferenças entre cada um
desses, sendo Chávez, aquele que foi mais à esquerda.

Participantes do evento internacional, realizado na Cidade do México, com abertura no Museu Casa de Leon Trotsky

Os Kirchner e Morales tendo jogado um papel de estabilizar o estado burguês
após rebeliões populares
em seus países no início
dos anos 2000. Já Lula e
Dilma, aplicaram a política
de colaboração, traindo as
esperanças de milhões de
trabalhadores, provocando
a destruição do PT. A discussão se deu sobre nossa
intervenção em cada país,
sendo enriquecida com contribuições de camaradas de

diferentes países.
No sábado, os trabalhos
seguiram tratando da história da Revolução Cubana e
da atual situação, marcada
pelos perigos de restauração capitalista na ilha, que
só pode ser contida com
uma verdadeira democracia
operária e com a luta internacional do proletariado
contra o regime capitalista.
Na tarde do segundo dia, o
debate foi sobre a Revolução
Mexicana, iniciada em 1910

a partir de um chamado de
Francisco Madero contra a
fraude eleitoral organizada pelo presidente Porfirio
Díaz. Isto desencadeou uma
rebelião camponesa encabeçada pelos exércitos de Pancho Villa e Emiliano Zapata,
que chegaram a controlar
a maior parte do país. Mas
as debilidades dessa revolução, a ausência de um partido revolucionário baseado
no proletariado urbano, fez
com que acabasse nas mãos

de regimes burgueses bonapartistas.
No último dia, foram
apresentadas as tradições
revolucionárias nos EUA,
desde a luta pela independência, até a Guerra Civil,
as mobilizações operárias
etc. Foi destacado que a luta
contra a burguesia imperialista norte-americana nada
tem a ver com rechaçar a
classe trabalhadora desse
país, que tem um forte potencial revolucionário, cuja
ação traz repercussões em
todo o mundo. Isto se expressou, recentemente, em
movimentos como Occupy Wall Street, Black Lives
Matter, e na luta contra o
presidente
recém-eleito,
Donald Trump, cuja chegada
ao poder só poderá significar maior instabilidade para
o regime.
Essa foi uma excelente
atividade de formação para
os militantes da CMI nas
Américas, que, certamente,
renova o ânimo dos camaradas e arma as diferentes
seções com a teoria marxista para a luta pela revolução mundial.

Entrevista: a vitória de Trump
ameaça piorar a barbárie no México
DAISON COLZANI
daisonroberto@gmail.com

O militante marxista Daison
Colzani esteve na Cidade do México e entrevistou o revolucionário
Ubaldo Oropeza, dirigente da Izquierda Socialista.
ESQUERDA MARXISTA –
Por que a Revolução Mexicana
merece ser estudada para entender a situação atual do México?
UBALDO OROPEZA – A
situação política no país é
muito complicada. A Revolução Mexicana acabou
derrotada pela burguesia
nacional. Porém, foram alcançadas importantes conquistas que eram muito
progressistas para a época.
Contudo, nos últimos 30

anos, o capitalismo destroçou todas elas. Houve um
retrocesso tremendo.
E.M. – Pode falar um pouco sobre a questão da segurança e da
violência?
U.O. – Na questão da segurança, é impressionante o que
estamos vivendo. Hoje no país
a cada 7 horas uma mulher é
assassinada. O narcotráfico se
tornou dono da situação econômica e política de diferentes
lugares. É uma situação de
barbárie.

cano. Neste momento em que
chega Trump, se coloca a questão do muro. O muro é o menos importante. Mas há duas
coisas que afetam de maneira
direta o México.
Primeiro, a questão da deportação dos imigrantes. A
segunda questão a respeito de
Trump é que está propondo a
revisão dos tratados de livre
comércio. As eleições de 2018
serão um pólo de atração das
tensões em um país onde há
muito conflito acumulado.

Neto de Trotsky, Esteban Volkov, Ubaldo Oropeza e Alan Woods, em agosto

E.M. – Agora, com a vitória
de Trump, quais são as perspectivas em relação aos Estados Unidos?
U.O – Há uma mescla de tensões. A economia está 100%
ligada ao imperialismo ameri-

E.M. – Nessa situação, o que
tem feito a Izquierda Socialista?
U.O. – Nós nos conectamos
aos setores que estão tirando
mais conclusões desse processo. Nossa abordagem é de
que a falência de tudo isso não

é somente obra do governo
Peña Nieto, mas sim do sistema capitalista. Fazemos isso
com nossa intervenção em
sindicatos e escolas. Essa é basicamente nossa tarefa, é uma
tarefa ideológica. Acompanha-

mos as lutas e sempre que temos a possibilidade levamos a
uma luta política contra o sistema capitalista.
Esta entrevista integral está disponível no site da Esquerda Marxista.
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Por que ir ao Acampamento
Revolucionário da Liberdade e Luta?
evandro colzani
evandrocolzani@gmail.com

Iniciamos 2016 da mesma maneira que 2015 se encerrou, com ataques contra a
juventude e a classe operária
de um lado, e do outro com
resistência e combates a todas essas medidas.
Após a fundação da Liberdade e Luta em janeiro,
combates foram travados em
diversas escolas e universidades do país. Mas a luta
contra a retrógrada Lei da
Mordaça, projeto da ONG
Escola Sem Partido, foi a
principal atuação no primeiro semestre. Lançamos uma
campanha nacional e que
foi assimilada pelo conjunto
dos movimentos sociais. O
projeto foi barrado em São
Paulo, Rio Grande do Sul e
na cidade de Campo Grande - MS, onde foi derrotada
após intenso combate. No
restante do país, o trabalho
continua.
Enquanto isso, pelo planeta, jovens franceses tomavam as praças de Paris para

discutir política, realizar atividades culturais e organizar
suas lutas. As noites em claro (Nuit Debout) inspiraram
o mundo inteiro. No México,
professores e estudantes saíram às ruas para enfrentar a
contrarreforma educacional
de Peña Nieto. Assistimos
jovens ocuparem as escolas
do Paraguai, agirem no Chile e se mobilizarem por seus
direitos em diversos países.
Se há algo que ficou evidente para todos é que a classe
operária e a juventude estão
dispostas a resistir ao máximo para manter seus direitos.
No Paraná tivemos um
belo exemplo dessa disposição. Quando o governo
Temer anunciou a Reforma
do Ensino Médio e a PEC
241/55, que congela os gastos públicos, centenas de escolas foram ocupadas. Mais
de 800 só no Paraná. Porém,
foi justamente nesse embate que vimos o movimento
esbarrar numa enorme confusão causada tanto pelas direções traidoras quanto pela

própria inexperiência dos
que lutavam.
É preciso utilizar toda
a energia dessa juventude
que desperta, sem gastá-la
com essas confusões. Para
alcançar vitórias, os métodos de luta corretos precisam ser utilizados. E o mais
importante: é preciso organização. No Acampamento Revolucionário, jovens

de diversos estados - e de
outros países - irão compartilhar suas experiências,
seus métodos de atuação,
os erros e acertos em cada
lugar. Será um grande momento para aprender, ensinar, se divertir e ser jovem.
Quer saber como fazer para
mudar o mundo? Vá para o
Acampamento Revolucionário da Liberdade e Luta.

Em entrevista, Mayara Colzani relata
preparação pro Acampa 2017
FRANCINE HELLMANN
hellmann.francine@gmail.com

Nesta edição o Jornal Foice e
Martelo entrevista a dirigente da
União Joinvilense dos Estudantes
Secundaristas e membro da direção nacional da Liberdade e Luta,
Mayara Colzani. Ela conta como
está a preparação para o Acampamento Revolucionário 2017, que
acontecerá de 26 a 29 de janeiro,
em Florianópolis, capital de Santa
Catarina, na escola Herondina Medeiros Zeferino.
F&M: Como está a preparação
das delegações para o acampamento Revolucionário 2017?
A preparação do Acampamento está acontecendo
principalmente a partir da luta
em defesa da educação pública, gratuita e para todos. Em

Santa Catarina, São Paulo, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Amazonas, Distrito
Federal, Bahia, Minas Gerais,
Ceará, entre vários outros locais, estamos lutando contra a
Lei da Mordaça, a Reforma do
Ensino e a PEC 55. Intervimos
em ocupações estudantis, em
nossos locais de estudo, fizemos debates em escolas e universidades.
F&M: Como está sendo arrecadado dinheiro para a ida a
Florianópolis?
A independência financeira para nós é o que garante
nossa independência política.
Estamos arrecadando dinheiro para o transporte com sindicatos, vendendo camisetas,
botons, trufas e cartilhas. Te-

mos feito festas e brechós. O
Rio de Janeiro está organizando um “Churrasco rumo ao
acampamento”. Em Joinville,
faremos o “Ano Novo da Liberdade e Luta”. Em Cuiabá,
os companheiros estão fazendo a “Banquinha do amor e da
revolução”. Alimentação, acomodação e estrutura serão pagos por nós mesmos, através
da taxa de inscrição de R$ 150.
F&M: Quais atividades estão
programadas para o Acampamento?
Na quinta, dia em que
começa o Acampamento, teremos a abertura e a Festa
Vermelha. Na sexta, haverá
um debate sobre “As lutas da
juventude no mundo”. Vamos
discutir também a situação política nacional, a Reforma do

Ensino, socialismo e anarquismo. À noite, teremos apresentações culturais. No sábado, faremos um debate sobre
“Luta de classes e o combate
ao racismo, machismo e homofobia”. Também teremos
uma tarde para irmos pra
praia. No domingo, acontece a
plenária final, que elege a nova
coordenação Nacional da LL.

O “novo”
ENEM de
Temer
Longe de ser uma mudança que beneficiará os
estudantes, o Novo Enem
afunila ainda mais o acesso
ao ensino superior.
O já excludente Enem
impedirá que a prova sirva para certificar a conclusão do Ensino médio e
excluirá a participação de
treineiros. A justificativa
é sempre a mesma usada
pelos servos do capital,
cortes de gastos, e está diretamente vinculada à horrível Reforma do Ensino
Médio, que consta na Medida Provisória 746/2016.
Tal reformulação do Enem
será oficializada após a segunda aplicação do exame
e limitará a quantidade de
estudantes que poderão
tentar ingressar no ensino
superior.
Maria Inês Fini, do
MEC, pronunciou-se dizendo que “não agredirá os
direitos adquiridos na concorrência de vagas do Sisu
e das bolsas do ProUni”.
Mas sabemos que as tais
“medidas de contingenciamento” do presidente
ilegítimo Michel Temer
colocarão em xeque todos
os direitos dos estudantes
para salvar o capital.
A saída não é a negociação de um projeto que
deixa a maioria dos jovens
trabalhadores de fora das
universidades. Devemos
lutar contra os cortes do
governo, contra a Reforma
do Ensino Médio, contra a
PEC 241/55 e pelo fim do
vestibular!

tawanna d’agnes
jornal@marxismo.org

