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

Nossas conquistas estão
sob fogo cruzado
Burguesia une-se pelo impeachment do governo, mas ambos avançam contra liberdades

democráticas, organizações populares, direitos sociais, serviços públicos e patrimônio nacional. PÁG 5
145 anos atrás, trabalhadores de Paris assaltaram
os céus, rejeitaram o capitalismo e constituíram
o primeiro Estado
operário da história
PÁG 6

Câmara aprova
mensalidades
nas Federais
PÁG 8

O dia 31 e a
independência
de classe
PÁG 5
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O QUE PENSA O IMPERIALISMO ESSA SEMANA?
Em 15 de março, o republicano Dolnald Trump
e a democrata Hillary
Clinton venceram nas urnas da Flórida, Carolina
do Norte, Illinois, Ohio
(em Ohio Trump foi derrotado) e Missouri. Mas,
nas palavras do jornal The
New York Times, “Clinton
e Trump ganham votos,
mas não corações”.
O jornal aponta vários
motivos, tal como valores
morais para a enorme rejeição de Clinton (53%)
e Trump (63%) entre os
americanos. Porém, não
coloca o principal fator: os
dois candidatos representam a mesma política aplicada por Obama, Bush e
Bill Clinton. Representam

os responsáveis pela crise
que está colocada e a sua
continuidade.
Trump enfrenta uma
resistência dentro de seu
próprio partido. No Partido Democrata, a máquina
partidária luta com todas
as forças para garantir a
candidatura de Clinton,

mas a tarefa é cada vez
menos fácil. Sanders fala
em socialismo e, mesmo
com suas limitações, desperta nos jovens um sentimento de mudança. Ele
não conquista votos ao
modo Clinton, mas ganha
os corações dos americanos que desejam um mundo diferente.

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

Em 1º de abril, PSTU vai às ruas após rejeitar atos dos dias 24 e 31
Várias
manifestações
agitam este mês de março.
Abril começará com outra,
no dia 1º, convocada pela
CSP-Conlutas e pelo Espaço Unidade de Ação. Eles
afirmam que o protesto
será contra as mentiras do
governo Dilma, do PSDB,
do PMDB e dos patrões.
Também fazem uma caracterização dos movimentos
envolvidos nos atos de 13,
18 e 31 de março.
Ao tratar do dia 31, esses movimentos revelam
seu sectarismo e uma análise distorcida da realidade. A postura intolerante
resulta na convocação de

mobilizações nacionais em
descompasso com o que
ocorre por baixo das grandes organizações populares do país. Essas estão se
defrontando com radicalização em suas bases diante do aprofundamento da
crise e dos ataques.
Esse fenômeno é parte
de uma polarização cada
vez maior das classes. As
manifestações do dia 13
de março expressaram isso
nitidamente com o perfil social e econômico dos
participantes. Os protestos organizados para 31 de
abril são o resultado dessa
mesma situação, porém,

do outro lado da arena social.
Existe, hoje, uma disputa em relação aos atos
do dia 31. A ala governista
busca transformá-los em
mobilizações de apoio ao
governo e a Lula, enquanto
a ala mais à esquerda tenta manter sua convocatória
original, que caracteriza
um enfrentamento direto
com o governo e sua política.
O PSTU dá as costas
a esse combate e prefere,
simplesmente, caracterizar
o ato do dia 31 de governista e chamar outro ato,
mais puro, dia 1 de abril.

PSTU

Mobilização organizada dia 21 de março, em São José dos Campos

Eleições gerais para colocar quem no lugar de Dilma?
A convocatória das manifestações
organizadas
para 1 de abril trazem como
bandeira “Fora Todos!”.
Em nota, o PSTU também
aponta “Eleições Gerais
Já!”.
Essa é uma saída confusa. A classe trabalhadora
segue observando as disputas entre setores de direita
e dos aparelhos ligados ao
governo. Não se vê atraída
pelos projetos das frações
em disputa.

A Esquerda Marxista, ao
mesmo tempo em que não
apoia o governo e combate
sua política, não apoia nem
um impeachment e nem
uma cassação. Nós preferimos que todas estas frações em luta nas cúpulas
continuem se paralisando,
se digladiando e se desmoralizando
politicamente.
Enquanto isso, os trabalhadores precisam se recompor do golpe dado pelo PT
e obrigar os sindicatos e as

organizações populares a se
colocar na linha da unidade
contra a política de ajuste e
em ruptura com o capital.
Essa é a política capaz
de abrir uma saída para a
constituição de uma Assembleia Popular Nacional
Constituinte, um Governo
dos Trabalhadores e a tomada de todas as medidas
revolucionárias necessárias
contra os capitalistas nativos e internacionais.
Agitar o “Fora Todos”

CSP-Conlutas
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Trabalhadores precisam construir sua própria saída
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A burguesia brasileira decidiu que é hora de retomar
o governo diretamente. Não
quer mais um governo terceirizado. A classe dominante
sempre prefere seu próprio
governo. Por isso se viu, em
13 de março, a Frente Única
capitalista convocando as manifestações.
Lula, Dilma e a direção do
PT provocaram uma espantosamente rápida ruptura da
base histórica e social do PT
com o governo, que agora não
tem mais que 10% de apoio. O
PT e seu governo afundam em
um mar de lama poucas vezes
visto na história.
A sanha burguesa que agora se vê nas manifestações da
direita foi preparada pela covardia política dos dirigentes
petistas e sua defesa das instituições, seus ataques à classe
trabalhadora e à juventude. No
momento em que se desmoralizou frente às vanguardas
operárias e juvenis, preparou
sua derrocada frente às massas.
Diante disso, a direita insufla seus cachorros loucos e

os piores traços da alta pequena burguesia de direita. Desesperados de vários matizes
vêm à tona. Em 13 de março,
o perfil dos manifestantes foi
absolutamente claro: predominantemente alta e média
pequena-burguesia
reunida
pelo capital, convocada por
grandes empresas, partidos de
oposição de direita e a mídia.
Eles reuniram aí a “sua gente”.
O ponto de encontro e palanque da Avenida Paulista foi a
FIESP. E isso já diz tudo.
Desesperada com a incapacidade e paralisia do governo,
a maioria da burguesia brasileira resolveu terminar com o
governo Dilma através de medidas legais, impeachment ou
cassação. Esta é a modificação
central na situação. Este governo que cada dia se autodesmoraliza ainda mais luta para
sobreviver e seu futuro não é
brilhante.
As massas reunidas no dia
18 e 24 gritavam majoritariamente contra a direita, contra
o “golpe”, porque sentem que
a fúria contra o governo, Lula
e o PT é só a máscara burguesa para o ataque contra as liberdades democráticas, para o
avanço em direção a um estado

totalitário onde uma burocracia que não foi eleita governe
de fato, através do Judiciário e
da polícia.
Não há golpe em curso no
país, mas um aprofundamento
brutal da crise política e que
caminha para a queda do governo e sua substituição por
outro também frágil e de crise.
As massas trabalhadoras seguem toda a situação enojadas
e desconfiadas. Nem o governo, nem a oposição, aparecem
como saída para os trabalhadores e para a juventude. O
povo não tem representação
política em que se agarrar. Terá
que construí-la a duras penas.
Tudo se resume a um jogo
de braço entre três poderes
corroídos pela corrupção e
pela incapacidade de apresentar uma saída para o país,
exceto austeridade e ajustes
exigidos por uma burguesia
submissa aos interesses do
imperialismo. Um governo
burguês pós-impeachment, ou
pós-cassação, seria um governo de crise tal qual Dilma, ou
mais ainda.
A Esquerda Marxista, ao
mesmo tempo que não apoia
o governo e combate sua política, não apoia nenhum impe-

Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

No dia 18, apesar da confusão, sentimento era contra a direita e os ataques

achment e nem cassação. Nós
preferimos que todas estas frações em luta nas cúpulas continuem se paralisando, se digladiando e se desmoralizando
politicamente. Enquanto isso,
os trabalhadores precisam se
recompor do golpe dado pelo
PT e obrigar os sindicatos e
as organizações populares a
se colocar na linha da unidade
contra a política de ajuste e em
ruptura com o capital.
Isso abriria uma saída para
a constituição de uma Assembleia Popular Nacional Constituinte, um Governo dos Trabalhadores e a tomada de todas
as medidas revolucionárias necessárias contra os capitalistas
nativos e internacionais.

Portanto,
apresentamos
as seguintes bandeiras diante
dessa situação:
- Defesa da independência de classe! Em defesa das
reivindicações, direitos e
conquistas!
- Defesa das liberdades
democráticas! Fora Sérgio
Moro e a Lei Antiterrorismo!
- Organizar para mobilizar e varrer este Congresso
de corruptos!
- Não pagamento da
Dívida Interna e Externa!
Abaixo os Cortes e as privatizações!
- Assembleia Popular Nacional Constituinte! Por um
Governo dos Trabalhadores!

NACIONAL

Lula paz e amor em meio aos ataques Dilma pede calma e
da burguesia e da perseguição ao PT Alckmin veta protesto
ALEX MINORU
alexminoru.sp@gmail.com

As manifestações de 18
de março, em defesa da democracia e contra o golpe,
foram convocadas pela Frente Brasil Popular (PT, PCdoB,
CUT, UNE, MST etc.) com o
sentido de defesa do governo
e de Lula.
Foram manifestações de
massa, mas que não arrastaram os batalhões pesados da
classe operária e a juventude.
Muitos ativistas foram aos
atos por considerá-los uma
oportunidade de dar uma
resposta à campanha da direita contra a esquerda e aos
ataques às liberdades democráticas. Entre boa parte dos
manifestantes, havia críticas
à política do atual governo

que, aliás, dois dias antes
sancionou a Lei Antiterrorismo, armando mais a burguesia para atacar os movimentos sociais.
A fala conciliadora de
Lula no ato em São Paulo demonstrou toda sua submissão ao capital. Disse que, ao
aceitar participar do governo,
virou outra vez o “Lulinha,
paz e amor”, para dialogar
com “trabalhador, sem terra,
pequeno empresário, médio
empresário, grande empresário, com fazendeiro, com
banqueiro”. Ou seja, tentou
mostrar-se capaz de garantir
a paz social.
A Esquerda Marxista não
participou dos atos do dia 18
por compreender o caráter de
sua convocação, de defesa do
governo e de Lula. Nós nem

Crédito

Paz e amor não eram os sentimentos
dos que foram às ruas dia 18

fazemos coro com a direita
pelo impeachment ou cassação, nem aderimos ao discurso de defesa do governo diante do suposto golpe. Nossa
linha é a independência de
classe, na luta pelas reivindicações, por uma saída construída pelos trabalhadores.

JOSÉ CARLOS MIRANDA
zcm4@hotmail.com

Um fato inusitado aconteceu nas vésperas do dia 13 de
março. Enquanto os grandes
meios de comunicação continuam sendo os porta-vozes de setores da burguesia,
o governo age como um guri
amedrontado, que se abaixa
cada vez que toma mais um
sopapo.
Em entrevista no dia 8
de março, o governador Alckmin afirmou que vetaria
a manifestação pró-Dilma
anunciada para dia 13: “(...)
dissemos: no mesmo local
não pode. Esse pleito a favor
do impeachment e contra a
corrupção já estava pré-agendado há mais de um mês, não
tinha nada a ver com a opera-

ção ocorrida na semana passada (condução coercitiva de
Lula)”.
E qual a resposta do Planalto? Dilma, em solenidade
do Dia Internacional da Mulher, afirmou que os governos
precisam de “paz”. “Ter um
quadro de paz é fundamental.
Os governos precisam de paz
para que nós tenhamos condições de enfrentar a crise e
retomar o crescimento”, afirmou a presidente, que fez um
apelo pelo diálogo e unidade
do Brasil.
Essas duas declarações
mostram a disposição da
oposição de direita em avançar para garantir seus interesses, e ao mesmo tempo
revelam a covardia do governo ao se submeter à pressão
burguesa.
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LUTA DE CLASSES

Lições da história sobre a Frente Única dos trabalhadores
Acervo Iconographia

EVANDRO COLZANI
evandrocolzani@gmail.com

A tática da Frente Única
serve para que o partido revolucionário possa se juntar
aos trabalhadores de outros
partidos, grupos e inclusive
aos não organizados, para defender seus interesses imediatos contra a burguesia e,
então, ganhar a maioria dos
trabalhadores para a luta pelo
socialismo.
Sempre que ocorrem choques entre os interesses da
burguesia e da classe operária em geral, as massas trabalhadoras sentem a necessidade da unidade na ação, que
pode ser realizada para resistir a um ataque do capital ou
para organizar uma ofensiva.
A Frente Única é uma necessidade da classe operária para
lutar contra o capitalismo.
Esse foi o principal tema
debatido entre os comunistas nas décadas 1920 e 1930.
Os documentos do terceiro
e quarto congresso da Internacional Comunista são relíquias para o movimento operário e devem ser estudados
pelos comunistas. Em 1922,
Leon Trotsky escreveu “As
táticas de Frente Única” para
auxiliar o partido comunista
francês.

Integralista ferido na batalha da Sé, em 1934, episódio que findou ação fascista

O tema tem origem no
Manifesto Comunista, de
Marx e Engels, e trata da
diferença entre proletários
e comunistas. Os autores
explicavam que “os únicos
pontos que distinguem os
comunistas dos outros partidos operários são (…) nas
lutas nacionais dos proletários dos diversos países” em
que os comunistas “fazem
prevalecer os interesses comuns a todo o proletariado”
e “nos vários estágios (…) da
luta da classe operária contra
a burguesia, representam,

sempre e em toda parte, os
interesses do movimento em
seu conjunto.”
O Programa de Transição,
escrito por Trotsky em 1938,
coloca a questão da unidade
proletária para lutar pelas
reivindicações transitórias.
Conforme o texto, isso ajuda
a elevar o nível de consciência
da classe operária e a fazê-la
compreender a necessidade
de tomar os grandes meios
de produção para si.
Se olharmos para a história recente, podemos ver uma
série de exemplos em que a

Frente Única foi importante
para a luta dos trabalhadores.
No Brasil, no dia 7 de outubro de 1934, o proletariado,
através Frente Única Antifascista, enfrentou fisicamente
os integralistas e os derrotou
na Praça da Sé, em São Paulo. Esses fascistas armados,
que vestiam camisas verdes,
fugiram de maneira tão vergonhosa e desordenada que
o episódio ficou conhecido
como “A revoada das galinhas
verdes”. Eles foram desmoralizados frente à unidade e
determinação dos trabalhadores e nunca mais se levantaram no país.
Não é apenas nos momentos decisivos que a Frente Única possui utilidade.
Cada ação, até mesmo para a
demanda diária mais trivial,
pode elevar a consciência e
servir de educação revolucionária. A experiência de luta
convence os trabalhadores da
inevitabilidade da revolução
e da importância histórica do
comunismo.
No entanto, a Frente Única não será feita apenas com
as massas. É necessário se dirigir também às organizações
cujas direções são reconhecidas por elas. Assim, o partido confronta, aos olhos das
massas, as organizações re-

formistas com as tarefas reais
da luta de classes. Revelando
efetivamente que não é o sectarismo dos revolucionários,
mas a sabotagem consciente
dos reformistas que destrói o
trabalho comum. A política
da frente única acelera o desenvolvimento revolucionário da classe.
Vivemos um período turbulento da história. A crise
do capitalismo é a maior de
todos os tempos. Estão evidentes sinais de uma nova
recessão mundial e a burguesia, na tentativa de manter os
seus lucros, ataca os trabalhadores.
No Brasil, Dilma governa
para a burguesia. Aprova uma
série de ataques como a Lei
Antiterrorismo, instrumento
de criminalização dos movimentos sociais, o ajuste fiscal
com cortes em áreas sociais,
privatizações. Promete uma
nova reforma da previdência
e cobra novos impostos.
Contudo, a classe operária resiste. Cresce o ódio das
massas aos governos e políticos empenhados em salvar o
sistema. No Brasil e no mundo, a preparação de uma situação revolucionária em nível
mundial já está em curso. É
preciso colocar a tática da
Frente Única em prática.

Política do PT dirige a Frente Brasil Popular
JOHANNES HALTER
haltercontato@gmail.com

Duas frentes de mobilização têm protagonizado
a disputa da liderança dos
movimentos sociais diante
da falência do PT enquanto
referência para a classe trabalhadora. São as frentes
Povo Sem Medo (PSM) e
Brasil Popular (BP). Entretanto, não se equiparam ao
que o PT foi na década de
1980. Mesmo assim buscam
se articular, formular políticas para o momento e desenvolver ações que fortaleçam
suas musculaturas.
A BP surgiu a partir de
uma fragilidade observada
pelas entidades e lideranças
que dão sustentação popular
ao projeto de governo de coalizão de classes capitaneado

pelo PT. Após as jornadas de
junho de 2013, esse conjunto de forças viu seu controle
sobre os movimentos derreter. Ações espontâneas despontaram entre trabalhadores, jovens e comunidades.
Isso fez com que esses
entes vissem a necessidade
de buscar uma reorganização que bloqueasse o surgimento de outras lideranças,
ao mesmo tempo que continuam a política de convivência pacífica com o capitalismo. Para isso, formularam
as bandeiras de “defesa da
democracia” e de “contra o
golpe”. Ambas buscam dar
sustentação ao governo Dilma, mas sem escancarar seu
apoio em um contexto que
são formulados ataques e
ajustes.
A PSM advém do mes-

mo cenário, entretanto, reunindo agentes sociais que
querem resistir e se manter independentes, os quais
se uniram para mobilizar
contra a política de ajuste.
Apesar disso, essa frente de
mobilização nacional apresenta ambiguidades e vacilações, como as observadas na
preparação dos atos de 24 e
31 de março. Essa situação
advém da pressão da BP sobre setores que compõem a
PSM.
Os integrantes da BP
identificaram o risco do desenvolvimento de uma iniciativa como a expressa pela
PSM. Devido a isso, deslocaram algumas de suas representações para aplicarem
uma lógica de um pé em cada
canoa. Dessa forma, buscam
dar sustentação ao governo,

Frente Brasil Popular

ao mesmo tempo em que
tentam travar um desenvolvimento muito à esquerda
da PSM. Temem que isso de-

sarticule o já frágil controle
que hoje exercem em entidades sindicais, estudantis e
populares.

29 DE MARÇO DE 2016 • NÚMERO 86

5

CAMPANHAS
CTB

Manifestação de 8 de novembro, uma das organizadas pela Povo Sem Medo em São Paulo

Dia 31, defendemos pautas para
abrir caminho aos trabalhadores
ESQUERDA MARXISTA
jornal@marxismo.org.br

A Marcha a Brasília, chamada para o dia 31 de março, foi convocada de forma
unitária pela Frente Povo
Sem Medo e a Frente Brasil Popular, sobre a base do
combate contra toda a pauta reacionária do Congresso
e do governo federal.
Originalmente, as pautas
unitárias eram: Contra a reforma da previdência; Contra a privatização da Petrobrás; Em defesa do Pré-sal;
Não à Lei Antiterrorismo;
Contra a criminalização dos
movimentos sociais; Não ao
ajuste fiscal e aos cortes nos
investimentos sociais; Em
defesa do emprego e dos
direitos dos trabalhadores;
Fora Cunha; Contra o impeachment.
Ou seja, uma pauta de
choque direto com a política do governo Dilma. A
Frente Brasil Popular (PT,
PCdoB, direção da CUT,
MST, UNE), que defende o
governo, não teve como se
contrapor a esses pontos,
diante da pressão de suas
bases.
Porém, os novos acontecimentos levaram a uma
mudança nos eixos centrais
do ato do dia 31 de março,
que passaram a ser: Em Defesa da Democracia: Golpe
Nunca Mais; Contra o Ajuste Fiscal: Por Outra Política

Econômica; Em Defesa dos
Direitos: Contra a Reforma
da Previdência.
Isso ocorreu após a condução coercitiva de Lula
para depoimento, o vazamento seletivo de novas delações da operação Lava-Jato, a divulgação do áudio da
ligação entre Lula e Dilma,
a forte campanha dos grandes meios de comunicação,
as manifestações de direita
e a agitação dos aparatos e
do governo sob as palavras
de ordem de “Não Vai Ter
Golpe” e “Em Defesa da
Democracia”.
Nós defendemos a convocatória original. Não embarcamos no discurso de
defesa da democracia, contra o suposto golpe. Essa
linha que conduz à defesa
do governo, jogando para
segundo plano a luta contra
os ataques vindos do Palácio do Planalto.
Um governo que tem
11% de apoio, consequência
de um estelionato eleitoral,
minoritário entre as massas
e no Congresso, não pode
alegar golpe se seu mandato
é interrompido. Um golpe
ocorre quando uma minoria
derruba os representantes
da maioria. Se a maioria, ou
seus representantes, derrubam os representantes da
minoria, isso não é golpe, é
revolução. Nesse momento
nem um nem outro existem
no Brasil.

Ao mesmo tempo, não
apoiamos nem impeachment, nem cassação, pois o
que os seus defensores pretendem é colocar um governo em melhores condições
para atacar a classe trabalhadora.
Nem governo, nem oposição de direita, representam a maioria do povo.
A Esquerda Marxista estará presente na Marcha a
Brasília do dia 31 de março, levantando bem alto as
bandeiras da convocatória
original do ato, assim como
suas próprias bandeiras
políticas, que abrem um
caminho para derrotar a
oposição de direita e todos
seus objetivos, o Judiciário
totalitário e o Governo do
capital, agora dirigido por
Dilma e Lula diretamente.
- Defesa da independência de classe! Em defesa das reivindicações,
direitos e conquistas!
- Defesa das liberdades
democráticas! Fora Sérgio
Moro e a Lei Antiterrorismo!
- Organizar para mobilizar e varrer este Congresso de corruptos!
- Não pagamento da
Dívida Interna e Externa!
Abaixo os Cortes e as privatizações!
- Assembleia Popular
Nacional
Constituinte!
Por um Governo dos Trabalhadores!

Nas ruas, lutar contra
os ataques do governo
O governo Dilma, sob
ameaça, curva-se ainda mais
para garantir os interesses
da burguesia nacional e
internacional. Realiza cortes no orçamento em áreas como saúde, educação e
moradia. Planeja o aumento
de impostos, com o retorno
da CPMF. Prepara uma nova
reforma da previdência, que
pretende instituir a idade
mínima de 65 anos para
aposentadoria e desvincular
o reajuste das pensões do
reajuste do salário mínimo.
Amplia as privatizações etc.
Este ajuste fiscal visa garantir o pagamento de juros
e amortizações da dívida
interna e externa, que consome quase metade do orçamento da União, enchendo
o bolso de banqueiros e especuladores. O pagamento
da dívida é o grande roubo
do dinheiro público que a
grande mídia esconde.
Este governo, vergonhosamente, enviou o Projeto
de Lei Antiterrorismo em
regime de urgência ao Congresso, sendo sancionado
pela presidente em 16 de
março. A Lei Antiterrorismo é um instrumento de
guerra contra o povo, mais
um meio para a criminalização dos movimentos sociais.
Um ataque às liberdades
democráticas vindo diretamente do governo Dilma.
No dia 21 de março, o
governo detalhou medidas

de contenção do gasto público federal. Na proposta, o
Congresso passa a definir o
limite de gastos e o governo realiza os cortes para se
adequar a esse limite. Os
cortes, em uma primeira
etapa, incluiriam restrição
de contratações e de reajustes de servidores. Isso não
sendo suficiente, em uma
segunda etapa, fica proibido
o reajuste nominal do salário de servidores. Por fim,
em uma terceira etapa, é
vedado o reajuste do salário
mínimo, aplicado corte no
benefício dos servidores em
até 30%, e a implantação de
um programa de demissão
voluntária para funcionários
federais.
Lenin, em abril de 1917,
na Rússia, defendia: “Enquanto estivermos em minoria, desenvolveremos um
trabalho de crítica e esclarecimento dos erros, defendendo ao mesmo tempo a
necessidade de que todo o
poder de Estado passe para
os Sovietes de deputados
operários, a fim de que, sobre a base da experiência, as
massas se libertem dos seus
erros”. (Lenin, “As tarefas
do proletariado na nossa revolução”).
Explicar a necessidade
da classe trabalhadora e da
juventude construírem uma
saída independente. Esta é a
tarefa dos marxistas, na atual situação no Brasil.
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145 anos do assalto aos céus
ANDREAS MAIA
jornal@marxismo.org.br

Paris, 18 de março de
1871. Uma jovem e bela
mulher, cabelos longos,
vestindo botas e uma saia
vermelha longa, bastante
rasgada, se cobrindo com a
túnica azul marinho e listas vermelhas, usando um
quepe também azul marinho com listas vermelhas
e o uniforme da Guarda
Nacional, levando ao ombro um fuzil com a baioneta calada, chega à porta do
Hôtel de Ville. Ela fixa na
parede um cartaz comunicando a decisão da Guarda
Nacional de Paris de não
entregar os canhões e metralhadoras pertencentes
ao povo. A Guarda Nacional de Paris era o “povo em
armas”.
A “República” burguesa e monárquica, apoiada
por certos tipos de “socialistas”, que capitularam
vergonhosamente perante
o cerco prussiano à cidade de Paris, após a derrota vergonhosa de Napoleão III na guerra contra
a Prússia, proclamou em

Versalhes uma “Assembleia
Nacional”, estabelecendo
um governo conservador
monárquico sob liderança
de Thiers. Ela sofre a sua
primeira derrota com a recusa dos parisienses de entregar seus canhões. Paris
se levanta como um só homem gritando “Viva a Comuna!”. Assim começava,
em 18 de março de 1871, o
primeiro governo da classe
operária da história, que ficou conhecido como “A Comuna de Paris”.
Esse foi um governo da
classe operária francesa,
quando da Guerra FrancoPrussiana, originado da reação à política entreguista
empregada pelo chefe do
Poder Executivo, Thiers,
após a queda de Napoleão
III. Thiers destacava-se
pelo perfil conservador e
corrupto. Marx se refere a
esse personagem como “pequeno”. Essa referência de
Marx é explicada pela total
falta de caráter daquele em
companhia de Jules Favre,
ao negociar um armistício
com a Prússia. Nos termos
desse armistício, a Prússia
receberia uma indenização

de guerra de 200 milhões
de francos, a entrega dos
fortes de Paris, dentre outras benesses. Tal conduta
colocava a França em situação caótica e contradizia a
vontade de Paris que, sob o
comando de Blanqui, tomara o Hôtel de Ville e iniciara a Comuna.
Após o início da Comuna, Marx, então secretário
da Associação Internacional dos Trabalhadores
(AIT), redige a “Primeira
mensagem do conselho
geral sobre a guerra Franco-Prussiana”. Nela, ele
já prevê a queda do Império Francês: “Seja qual for
o desenrolar da guerra de
Luís Bonaparte com a Prússia, o dobre fúnebre do Segundo Império já soou em
Paris”. Continuando com
sua arguta visão dos fatos,
Marx exprime o cerne da
Comuna: “Eis o verdadeiro
segredo da Comuna: era essencialmente um governo
da classe operária, o produto da luta dos produtores
contra os apropriadores, a
forma política enfim descoberta para se levar a efeito
a emancipação econômica

do trabalho”. A defesa do
comunismo se torna evidente.
Dentre
as
medidas
dos comunardos, destacaram-se a definição de um
teto salarial para todos os
trabalhadores, a abolição
da propriedade, a laicização do Estado, a queima
da guilhotina. Um governo
operário no seio europeu
era inaceitável para a burguesia e essa começou a articular a queda da Comuna.
Thiers entrou em acordo
com Bismarck, primeiroministro da Prússia, para
libertar as tropas bonapartistas aprisionadas que poderiam contribuir na tomada de Paris.
Durante o período de
72 dias da Comuna, os
operários puderam finalmente decidir o rumo de
suas vidas, livrando-se das
amarras burguesas. Para
Marx: “(...) com o trabalho
emancipado, todo homem
se converte em trabalhador e o trabalho produtivo
deixa de ser um atributo
de classe (...)”. Ele conclui
esse raciocínio definindo a
Comuna como “a alavanca

para desarraigar o fundamento econômico sobre o
qual descansa a existência
das classes e, por conseguinte, da dominação de
classe”.
O grande erro dos comunardos
proudhounianos e blanquistas foi sua
indecisão ao tomar o banco da França. Essa tomada
teria obrigado as forças repressivas de Thiers e Bismarck a negociar e, consequentemente, equilibrar o
balanço de forças. Para Engels, a tomada do banco da
França equivaleria a 10 mil
reféns inimigos. Após esse
erro crasso, as forças repressoras entraram em Paris e exterminaram a sangue frio os comunardos,
não respeitando mulheres,
nem crianças. Outra vez
a burguesia mostrava sua
verdadeira face e seu poder
de destruição humana.
O fecho argumentativo de Marx sintetiza o que
significou essa experiência
histórica: “A Paris trabalhadora com sua Comuna
será eternamente celebrada
como a gloriosa precursora
de uma nova sociedade.”

PRINCIPAIS CONQUISTAS DA COMUNA DE PARIS
• Residências vazias foram desapropriadas e
ocupadas.
• A jornada de trabalho foi reduzida.
• Instituiu-se a igualdade entre os sexos.
• Projetou-se a autogestão das fábricas.
• O casamento se tornou gratuito e simplificado.
• O cargo de juiz se tornou eletivo.
• O Estado e a Igreja foram separados; a Igreja deixou
de ser subvencionada e espólios sem herdeiros
foram confiscados pelo Estado.
• A educação se tornou gratuita, laica e
compulsória. Escolas noturnas foram criadas e
todas as escolas passaram a ser de frequência
mista.
• O serviço militar obrigatório e o exército regular
foram abolidos.
• Todas as finanças foram reorganizadas.
• Havia um plano para a rotação de trabalhadores.
• Os artistas passaram a autogestionar os teatros
e as editoras.
• Os delegados da Comuna eram eleitos nos locais
de produção e nos bairros. Eram revogáveis pelos
seus próprios eleitores. Recebiam um salário
equivalente a de um operário especializado.
• A Guarda Nacional foi instituída como braço
armado da Comuna e era o “povo em armas”.
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Turquia usa refugiados para pressionar União Europeia
ARTHUR PENNA
thurpena@gmail.com

Com mais de 3 milhões
de refugiados vivendo em seu
território e mais de 9 bilhões
de dólares gastos com eles, o
governo turco protesta diante
do que interpreta como a “má
vontade” dos governos europeus. Segundo o primeiro
ministro, Recep Erdogan, seu
país deve ser elogiado por ter
recebido todos os refugiados
“sem exceções”.
Ao usar essa expressão,
Erdogan alfinetou a evidente
má vontade das instituições
europeias na questão dos refugiados. Até agora, o destino
da maioria das centenas de
milhares de pessoas que cruzaram o Mediterrâneo permanece incerto, e as fronteiras
dos diversos países europeus,
antes abertas, agora são lacradas com cercas, arame e tro-

pas armadas.
Obviamente, não é possível nutrir ilusões no papel
da Turquia como “benfeitora”
dos refugiados. A maioria dos
sírios e iraquianos que vivem
em território turco estão alojados em campos precários,
sem os devidos serviços de
saúde e saneamento. Além
disso, o envolvimento turco
na guerra na Síria ajuda a engrossar o exército de refugiados.
Diante da catástrofe humanitária que se expressa na
onda de refugiados, o governo turco vê a oportunidade
de usar como instrumento
de barganha política sua posição geográfica de corredor
dos imigrantes rumo aos países europeus. Negocia, então,
aportes financeiros, assim
como o direito de ingressar como membro pleno da
União Europeia. Dessa forma,

as nações da Europa e Ancara
jogam com o futuro dos milhões de árabes que tiveram
suas vidas devastadas pela política imperialista e belicistas
das burguesias desses países.
Devemos ser solidários
com seres humanos que buscam, antes de tudo, salvar
suas vidas. Eles são membros
da classe trabalhadora na Síria, na Somália, no Iraque e
em outros países do Oriente
Médio e da África. Sob o capitalismo, a exploração ocorre
em nível internacional. Por
isso, nossa posição é internacionalista.
Lutamos pela unidade dos
explorados de todos os países. Os trabalhadores não têm
pátria. Precisamos de uma
sociedade livre de todas as
contradições existentes sob o
capitalismo, na qual os direitos humanos possam existir
plenamente.

Bernie Sanders, um democrata que
colocou o socialismo na pauta
FRANCINE HELLMANN
hellmann.francine@gmail.com

Os EUA vivem neste momento a escolha dos candidatos que concorrerão à presidência em novembro. Era para ser
apenas mais um jogo de cena,
que preparava a alternância de
poder entre os Republicanos
e Democratas. Os acontecimentos, no entanto, têm explicitado o descontentamento
popular, fortemente impactado
por anos no centro da crise do
capitalismo.
Essa consciência nem
sempre se apresenta de forma organizada. Ela é mais um
sentimento de que as coisas
precisam mudar. A proporção
alcançada pela candidatura de
Bernie Sanders, um senador de
74 anos que se diz socialista, é
a maior prova de que os EUA
vivem coisas que há poucos
anos seriam impensáveis. Ele
concorre dentro do Partido Democrata e, embora sua derrota
seja previsível, os quase 850
delegados obtidos nas prévias
até o momento são um número considerável.
Entre os republicanos,

desponta o bilionário Donald
Trump, que Alan Woods descreve assim: “ele se utiliza da
demagogia populista e simula
representar as ‘pessoas simples’ como uma forma de entregar essas pessoas simples,
de mãos e pés atados, à misericórdia do Big Business”.
Também ele pode representar
essa tentativa desfigurada de
mudança.
Sanders, por sua vez, fala
contra a injustiça econômica e
social, defende os estudantes
endividados e afirma que a economia está sendo manipulada a
favor da elite rica. O lugar onde
ele escolheu estar, no entanto,
não é um simples detalhe. O
Partido Democrata está irreparavelmente a serviço da burguesia imperialista.
Nos EUA, a classe trabalhadora tem número e potencial
para transformar a situação da
noite para o dia. No entanto,
sofre pela falta de um partido
da classe trabalhadora com
inserção de massas. Essa é a
principal tarefa do movimento
operário americano. Sanders
poderia cumprir um importante papel nisso, mas até o

momento não se mostrou disposto. Além de concorrer pelos
democratas, ele defende uma
mistura de reformismo e defesa do Estado de bem-estar social que não tem mais lugar no
capitalismo.
Durante muito tempo, imaginou-se que a construção de
um partido operário nos EUA
se daria a partir dos sindicatos,
mas os dirigentes sindicais desse país estão em níveis avançados de traição de classe. Esse
instrumento poderia ser construído nos dias atuais a partir
de um racha dentro do Partido
Democrata? Sim, este é um caminho possível a partir de um
chamado do próprio Sanders,
ou de uma ruptura da base de
sua campanha, caso ele se negue a cumprir essa tarefa.
Sanders é um acidente histórico, pois a natureza abomina
o vácuo e ele o preencheu. O
que é mais importante não é
sua campanha como tal, mas
o significado por trás desse fenômeno. Os marxistas devem
trabalhar para construir uma
ponte até as pessoas e organizações que apoiam Sanders por
suas ideias socialistas.

EC/ECHO

Milhares de refugiados usados como instrumento de pressão diplomática

Ditadura teocrática do Irã
é nova aliada de Obama
O Irã foi às urnas após
acordo sobre o programa nuclear e a suspensão
das sanções das potências
mundiais. As negociações
permitiram que o Irã volte
a exportar petróleo, quando o preço do barril despenca em todo o mundo.
Sua economia se encontra devastada após 13 anos
de embargo. A taxa de desemprego oficial é de 10%
(25% entre os jovens).
Os chamados moderaEFE

Presidente do Irã, Rohani

dos são mais abertos às
relações comerciais com o
Ocidente, mas não à flexibilização dos rígidos padrões culturais e suas leis
draconianas. São a aposta
do imperialismo para abertura de novos mercados em
tempos de crise.
O Irã é uma singular teocracia republicana onde
o parlamento constitui-se
de uma Assembleia Consultiva Islâmica de 290
cadeiras, renovadas a cada
quatro anos. Suas leis precisam ser ratificadas pelo
Conselho de Guardiões da
Revolução, composto por
seis juristas e seis clérigos
nomeados (não eleitos),
com poder de veto às inscrições de candidatos. Dos
12 mil inscritos, apenas 6,2
mil candidatos foram aprovados.
Um clérigo xiita é o líder supremo (maior autoridade), nomeada pela
Assembleia dos Especialistas, eleita a cada oito anos,
composta por 88 cadeiras.
Os números de cadeiras
conquistadas por conservadores e moderados variam
nas agências de notícias.
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Aumento das mensalidades geram protestos
estudantis em várias instituições do país
LUCY DIAS
dlucy.1917@gmail.com

Em 2015 a inflação oficial
fechou em 10,67% - maior
número desde 2002 - e os
tubarões de ensino não hesitam em aumentar o valor
das mensalidades, repassando aos estudantes o ônus da
crise, limitando o acesso da
universidade àqueles que
não possuem condições de
pagar pelas mensalidades e
de se manter na instituição,
gastando com alimentação,
transporte, Xerox, livros etc.
No ano passado, dia 2
de setembro, os estudantes
das universidades privadas
de São Paulo, se colocaram
em movimento contra os
cortes de Dilma na educação e contra os tubarões do
ensino, ato este organizado
pela Oposição de Esquerda
da UNE e ANEL.
O ato já denunciava o aumento progressivo de mensalidades, a falta de políticas
de permanência, cortes de
recursos e aumento de juros no FIES e da volumosa
subtração de R$ 9 bilhões
do orçamento federal para

a educação, fruto do ajuste
fiscal. O resultado é o desmonte das universidades
federais, com fechamento
de bibliotecas, demissão de
funcionários e professores,
menor incentivo às pesquisas, menos investimento em
estrutura para permanência
estudantil etc. E, diante do
novo critério, para as universidades privadas, em que
aumentos acima da inflação
causam suspensão dos contratos de FIES E PROUNI,
essas mesmas universidades
se viram sem um enorme
volume de dinheiro público
injetado em seus cofres. A
consequência direta são os
novos aumentos, agora cada
vez mais abusivos.
Mas os estudantes estão
cansados e em várias universidades a resposta é a luta!
Na UNINOVE-SP, os
estudantes estão desenvolvendo atos com a chamada “esse aumento eu não
pago”. A próxima manifestação será em 17 de março,
no campus Memorial, próximo ao Metrô Barra Funda.
Na PUC-SP, além do aumento das mensalidades,

a universidade promoveu
demissões de professores,
terceirização dos funcionários da limpeza e segurança.
Aprofundam-se cortes das
bolsas filantrópicas e houve
aumento no bandejão. Os
alunos já começam a se organizar, denunciando esses
aumentos.
Na FMU, os estudantes
organizaram um ato contra
o aumento das mensalidades e contra as disciplinas
online, na última semana.
Em Joinville, Santa Catarina, estudantes da Univille
e do Ielusc se colocaram em
movimento pela redução
das mensalidades. A luta
contou com atos bastante
expressivos que encaminharam assembleias gerais dos
estudantes no último dia 10
de março. Em uma posição
de enfrentamento em relação à perseguição da direção do Ielusc, com ameaças
de expulsão, mantiveram
firmes suas reivindicações.
Nessa semana, os estudantes estão realizando atos de
mobilização.
Nas assembleias, foi
apresentado aos estudantes

Aline Seitenfus

Manifestação na faculdade Ielusc

o manifesto das universidades privadas com os seguintes eixos de luta: revogação
dos aumentos das mensalidades; nenhum corte nos
programas de apoio estudantil; nenhuma precarização no ensino; federalização
das universidades privadas;
vagas para todos nas universidades públicas.
A Liberdade e Luta apoia
esse manifesto e ajuda a
construí-lo, entendendo que
o conjunto de reivindicações
nele expresso faz o questionamento à lógica promovida
pelo sistema capitalista em
um serviço que deveria ser
público, gratuito e para todos!

O ano começa quente no Rio de Janeiro
“Pezão veio quente. Nós já tá fervendo. Mexeu com a juventude, você vai sair perdendo”
FELIPE ARAUJO
felipe.araujo87@hotmail.com

Os profissionais da educação da Rede Estadual, UERJ e
FAETEC estão em greve. Mas
os estudantes não aproveitaram a greve para ir à praia. Na
verdade a juventude, da favela
e do asfalto, decidiu colocar

seu bloco na rua e se juntar na
luta por uma educação pública
mais digna pra todos.
Quase que diariamente
estão havendo manifestações
em todos os pontos da cidade,
na maioria das vezes espontâneas. Os próprios estudantes
se organizam, por contra própria, fazem faixas e cartazes

Estudantes e professores do Rio entram em movimento para barrar ataques

inventam palavras de ordem,
paródias e funks que denunciem o descaso do Governador
Pezão e do prefeito Eduardo
Paes.
As políticas para juventude
hoje são: repressão, privatização e sucateamento dos serviços públicos. Os equipamentos culturais se concentram
nas áreas nobres da cidade,
enquanto que nas periferias as
poucas manifestações culturais são realizadas pela própria
juventude, na marra, enfrentando todo tipo de dificuldade
e repressão.
A opressão é cotidiana. Racismo, machismo e homofobia
estão sendo confrontados diariamente. No dia 8 de Março,
por exemplo, as mulheres deram o recado para Pedro Pau-

lo (pupilo do atual prefeito),
dizendo que não aceitarão um
prefeito que agride mulher.
As estruturas políticas
tradicionais estão podres. A
juventude vem com sangue
novo para dar vida à política.
A verdade é que, desde Junho
de 2013, as coisas não são
mais as mesmas. Nada mais
“passa batido.A juventude
aprendeu que sua voz tem que
ser ouvida.
Em 2015 tivemos os secundaristas ocupando escolas
em São Paulo e este ano o Rio
de Janeiro tem o seu levante
de juventude. Os velhos políticos que se cuidem. A juventude quer sua liberdade e está
disposta a lutar por ela. Um
mundo novo está sendo construído.

Onde estão
a UNE e a
ANEL?
Enquanto a Câmara
dos Deputados aprovava, no dia 21 de março,
o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite que as universidades
públicas cobrem mensalidade para cursos de
extensão, pós-graduação lato sensu e mestrados profissionais, onde
estavam a UNE, a Anel?
A UNE estava nas
ruas gritando contra o
“golpe” e assim dando
um verdadeiro golpe nos
estudantes, escondendo a PEC e desviando a
atenção, permitindo ao
Congresso de corruptos
aprovar essa medida.
Já a Anel não estava
em lugar nenhum. Só
anunciou que não vai a
nenhum ato, exceto o
seu próprio no dia 1º de
abril, dia da mentira. Lá
eles vão gritar sozinhos
“Fora Todos!”, enquanto a Câmara aprova em
2º Turno o início da privatização das universidades federais.
A PEC altera o artigo 206 da Constituição,
para dizer que o princípio da “gratuidade do
ensino público em estabelecimentos oficiais”
não se aplica nos casos
de pós-graduação, cursos de extensão e mestrado.
O texto recebeu 318
votos favoráveis, 129
votos contra e 4 abstenções. Agora passará
por um segundo turno
e depois vai ao Senado. A responsabilidade por não haver luta
e nem mobilização dos
milhões de estudantes
contra esse golpe de
quem é?!
UNE

Dilma e a presidente da UNE

