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Confiar nos trabalhadores
100 anos depois de 1917
Depois do 15M, a greve geral ocorre apesar da resistência dos reformistas. É preciso confiar na força
independente dos oprimidos pelo capitalismo. Por um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. PÁG 3

Uma situação política cada vez mais instável se apresenta com os trabalhadores e a juventude se colocando em movimento para resistir aos ataques dos governos e dos patrões diante da crise do capital

em defesa de

OUTUbrO

Resolução política da Conferência
da Esquerda Marxista
PÁG 6 e 7

Johannes Halter
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PSOL acerta em apontar
candidatura à Presidência
Johannes Halter
haltercontato@gmail.com

O script já é conhecido.
Em toda importante manifestação em São Paulo, o PT
e a CUT articulam um longo
discurso de Lula. É a campanha já em curso para 2018.
Em uma reedição da Frente
Ampla Uruguaia, sua versão
brasileira – Frente Brasil Po-

pular – tenta construir um
guarda-chuva em torno do
líder do petismo para as eleições do próximo ano.
Ao mesmo tempo, seus
componentes almejam eliminar a possibilidade de outra candidatura à esquerda,
alegando a necessidade de
unidade. Iniciativas para enfrentar essa situação surgiram dentro do PSOL. E quanGustavo Lima / Câmara dos Deputados

Campanha propõe Chico Alencar candidato do PSOL para o Planalto

do sua direção deu sinais de
reação no início deste mês,
o quadro político mudou.
O lançamento da campanha
em torno do nome do deputado federal Chico Alencar
frustrou momentaneamente
os defensores da linha “Lula
2018”.
Para a Esquerda Marxista,
o partido deu um acertado
passo no sentido de oferecer
uma alternativa socialista ao
eleitorado, e ao mesmo tempo se construir como uma
referência entre os trabalhadores e a juventude. Contudo, lançar candidatura própria não basta. O conteúdo
dessa iniciativa determinará
seu futuro e o do PSOL.
Os marxistas estão dispostos a ajudar o conjunto
do partido a alcançar o melhor desenvolvimento da
plataforma política com a
qual a sigla se armará. Entendemos que isso passar
por desde já nosso candidato se apresentar como um
defensor intransigente das
pautas pelas quais milhares
de trabalhadores e jovens
estão se lançando às ruas, e
para a greve geral de 28 de

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

abril. Essa candidatura precisa aparecer para as massas
como a expressão de sua resistência cotidiana aos sofrimentos do capitalismo.
Precisa aparecer como uma
arma para golpear o sistema.
A marca da atual situação
em nível mundial consiste
na instabilidade política decorrente do aprofundamento
da crise mundial do capitalismo. Um acirramento brutal da luta de classes produz
expressões tanto à esquerda
quanto à direita. Grécia-T-

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.

sipras;
Espanha-Iglesias;
Grã-Bretanha-Corbyn; EUASanders; França-Mélenchon.
Chico Alencar e o PSOL
podem se tornar a expressão
à esquerda desse fenômeno
no Brasil. Para isso precisam
evitar ser a ala crítica do edifício da ordem capitalista. As
massas estão fartas de viver
o regime social capitalista
em todo o mundo. Precisamos ser a expressão consciente desse sentimento, e
ajudá-las a esclarecer suas
forças e tarefas.

Lançamento do Livro Stalin, de Leon Trotsky
vinícius camargo
jornal@marxismo.org.br

No ano do centenário da
Revolução Russa, em meio a
uma violenta crise mundial do
capitalismo, num momento
em que cada vez mais trabalhadores buscam uma saída
para a derrubada do sistema
capitalista, a Editora Marxista,
mantida pela Esquerda Marxista e a editora Movimento,
do Movimento Esquerda Socialista - MES, se unem para
lançar no Brasil uma edição
em português do livro Stalin, uma biografia escrita pelo
grande revolucionário russo
Leon Trotsky.
Em 20 de agosto de 1940,
época em que escrevia este
livro, Trotsky foi brutalmente assassinado por um agente
stalinista. O livro ficou inconcluso. Depois de sua morte, os
editores estadunidenses colo-

caram Malamuth (até então
tradutor) no comando não somente da tradução como também da “edição” do livro final.
O resultado foi uma enorme distorção nas idéias de
Trotsky. Apesar da luta de sua
família contra a publicação da
obra adulterada, só agora será
feita justiça.

Graças a um trabalho minucioso baseado nos manuscritos
originais em russo, que tomou
cerca de 10 anos e envolveu
muitos camaradas da CMI e
apoiadores, sob a direção de
Alan Woods, poderemos oferecer a versão mais completa
do livro já publicada, livre das
distorções de Malamuth.

Como princípio político,
defendemos a nossa absoluta independência financeira como condição essencial
para a nossa independência
política.
Lançamos uma campanha de financiamento coletivo online, que ocorrerá
entre os dias 02/4 e 11/6,
com o objetivo de arrecadar
54 mil reais, para lançarmos o livro Stalin, às vésperas das comemorações do
centenário da Revolução de
Outubro. Acesse a página da
campanha e da plataforma
de contribuição pelo site da
Esquerda Marxista.
Nesta campanha, faremos
a venda antecipada do livro,
com ótimos descontos e outras vantagens aos apoiadores.
Pedimos aos que se interessam pela história da luta
de classes, pela teoria marxista e, acima de tudo, aos

que combatem pela revolução socialista, que acompanhem esta campanha, contribuam e nos ajudem nesta
batalha.
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Quem tem medo da classe operária?
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

O Colunista da Folha de
São Paulo João Pereira Coutinho em 24 de abril escreve
um artigo intitulado “Macron é a última oportunidade
da França antes da revolução”.
E termina o artigo com a
seguinte frase: “Mas existe
também outro caminho: reformar a economia nativa - do seu
mercado laboral ossificado a
um Estado voraz e perdulário para reintegrar, ou pelo menos
compensar, os que ficaram pelo
caminho... Não sei se Emannuel
Macron é o homem certo para a
tarefa. Tenho dúvidas, muitas
dúvidas. Mas há duas coisas
que eu sei: a França de 2017
tem todos os condimentos para
uma revolução futura. E o pobre
Macron é provavelmente a última oportunidade do país antes
dessa revolução chegar.”
Emmanuel Macron é um
burguês francês, que fez
carreira pelo Partido Socialista, e hoje tem sua própria
sigla, o Em Marcha!, propondo a manutenção da ordem capitalista.
É engraçado como as
palavras batem exatamente com o que todos aqui
falam do Brasil: é preciso
reformar o Estado que gasta demais, é preciso acabar
com as despesas inúteis
como a corrupção e termos
um sistema de “compensação” como a bolsa família.
Claro, também precisamos
“liberar” o mercado de trabalho (reforma trabalhista)
e “despesas inúteis” como
a Previdência. O que eles
todos não dizem é a conclusão que apavora Coutinho
e provavelmente a todos os
outros: pode ser que seja a
última oportunidade antes
da revolução chegar!
Afinal, há um mês o editorial do jornal O Estado de
São Paulo dizia que não se
podia mudar uma vírgula
na reforma da previdência.

Depois do dia 15 de março, algo se passou e Temer
mudou, mudou, mudou e
terminou, novamente neste
domingo, reunindo a “base
aliada” para dizer que chega
e agora nada mais pode ser
mudado.
O problema é que Temer
pode não ter o cacife para
pagar. Afinal, quando ele
tentou mostrar força e conseguir 308 votos para acelerar reforma trabalhista (só
precisa de 250 votos), ele
perdeu a votação! E então
um esforço redobrado, pagamentos e distribuição de cargos, e no dia seguinte os votos foram conseguidos. Mas
ainda muito longe dos 308
necessários. E a coisa piora.
O Estadão analisa que a
base de Temer deixa de ser
“tão fiel” quanto no início
do mandato. E colunistas
fofocam que os auxiliares
de Temer estão desesperados porque mesmos os
mais otimistas dizem faltar 60 votos para aprovar
a Reforma da Previdência.
Então, a classe trabalhado-

ra ganhou? Temer e seus
auxiliares se desesperam,
manobram, chantageiam,
nomeiam ministros para o
TSE, negociam com Janot
(procurador da República)
e tentam postergar as ações
judiciais e “fazer tudo pelo
Brasil”. Mas o Brasil não
pensa assim.
As massas, inquietas,
esperam a greve do dia 28
e a reação das centrais sindicais. Mas tem muito mais
gente que teme a classe operária além do próprio Temer.

Por um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora (Enclat)

Na verdade, o 15 de março pesa sobre o Congresso e
o governo. As massas saíram
às ruas e mostraram a sua
disposição: empurra o temer
que ele cai! Fora Temer! Fora
o congresso Nacional! Abaixo as reformas. O problema é: o que as direções que
convocaram o 15 de março e
agora a greve geral de 28 de
abril propõem para derrubar
as reformas, Temer e o Con-

gresso Nacional?
Os relatos são muitos. A
CUT está convocando que
todos fiquem em casa no dia
28. E convocando os malfadados showmícios para o dia
1 de Maio. Em outras palavras, vão tentar impedir as
massas de se manifestarem.
Mas a pressão das bases
se manifesta inclusive nos
maiores sindicatos da CUT.
O Sindicato dos metalúrgicos do ABC divulga um vídeo com vários sindicalistas
convocando a greve geral e
termina com Zé Maria (Conlutas) chamando para que
no dia 28 vão todos às ruas.
As frentes Brasil Popular e
Povo Sem Medo convocam
uma manifestação no dia 28
no Largo da Batata, 17 horas. A questão não é saber
se isto vai ser realizado ou
não. Mas a pressão das bases chega quente, e todos
têm que dar alguma resposta, para disfarçar a manobra.
E no dia 24 as centrais se
reúnem e definem que haverá nova reunião em 8 de
maio para discutir a conti-

nuidade da luta! 8 de maio?
Porque a direção demora
tanto a se reunir se nesta
semana pode ser votada a
reforma trabalhista? Porque
a direção não chama a base
a se manifestar e dizer o que
ela quer fazer de agora em
diante? Afinal, qual o medo
de que a base se manifeste
e diga o que pensa e o que
deve ser feito?
A Esquerda Marxista
tem a posição clara: é preciso dar voz e voto a base.
Por isso propomos que seja
convocado um Encontro
Nacional da Classe Trabalhadora (Enclat). Esse deve
decidir as formas e meios de
luta para derrotar todas as
reformas reacionárias, para
colocar abaixo Temer e o
Congresso Nacional.
Os marxistas estão na
luta para acabar com o governo Temer e este Congresso Nacional. Combatemos
por uma Assembleia Nacional Popular Constituinte. E
por dar voz e voto a base da
classe trabalhadora. Juntese a nós neste combate!
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Dias 21 e 22 de abril, a Esquerda
Marxista realizou sua Escola de
Quadros celebrando o centenário da
Revolução Russa de 1917. O evento
faz parte da campanha da Corrente
Marxista Internacional (CMI) de
comemoração e de defesa do legado
dessa experiência.

O ensaio geral de 1905
riobaldo tartarana
jornal@marxismo.org.br

A revolução russa de 1905
combinou anos de combate prático da classe operária
com o desenvolvimento do
seu partido (POSDR – Partido Operário Social Democrata
Russo) e de suas frações. A
Rússia era, na época, um país
atrasado, dominado por uma
monarquia absoluta há mais
de 600 anos. Seu modo de
produção feudal era atravessado pela entrada do capital
estrangeiro, que dominava o
comércio exterior e construía
fábricas e rodovias.
O império tinha uma burocracia sustentada e organizada
pela igreja ortodoxa, com escolas e universidades. O exército era formado por camponeses e pela pequena nobreza
(os cossacos, que constituíam
uma cavalaria temível). Mas
este exército foi posto a prova numa guerra contra um
moderno estado capitalista
(o Japão) em 1904 e sofreu
derrotas atras de derrotas. A

fome e a miséria aumentavam
no pais para sustentar uma
guerra impopular.
Dirigidos por um padre
agente da Okrana (Gaspon),
os sindicatos operários de Petrogrado organizam em 9 de
janeiro de 1905 uma manifestação que guarda a aparência
de uma procissão religiosa. A
autocracia não tolerou tal manifestação. O czar sai de Petrogrado e seu irmão ordena
o fuzilamento. Mais de 10 mil
mortos. E a revolução estoura
na Rússia.
Durante os meses que se
seguem as greves espalham-se
pela Rússia. Chegam a própria
Marinha, cujo corpo de marinheiros era composto majoritariamente por operários. A
revolta do encouraçado Potekim ficou famosa e retratada
magistralmente em um filme
de Eisenstein. Em Petrogrado
e Moscou, os operários elegeram delegados e construíram
um “conselhos” (sovietes),
que dirigiram as lutas operárias e tiveram a vocação de se
constituir como governos.

As derrotas na guerra e a
revolução levaram a assinatura de um acordo de paz, na
verdade a rendição do império frente ao Japão. Mas isto
possibilitou que o czar trouxesse as tropas de volta e as
utilizasse para a repressão interna. As greves foram reprimidas, o soviete de Petrogrado foi dissolvido e preso. A
repressão em Moscou levou a
uma insurreição e a luta armada dos operários durante
quase 15 dias, até a derrota
dos operários.
De forma geral, o PSODR
interviu como três frações:
bolcheviques, Mencheviques
e a “fração Trotsky-Parvus.
Bolcheviques e Trotsky defendiam a constituição de
um governo provisório com a
participação dos operários. Os
mencheviques pelo contrário
defendiam que o governo resultante da revolução deveria
ser a burguesia (já que a revolução era burguesa).
A revolução russa de 1905
foi o ensaio geral para a revolução de 1917.

A revolucao de 1917
alex minoru
jornal@marxismo.org.br

As condições de fome e miséria entre camponeses e operários, alta inflação, derrotas e
mortes no front, fizeram das
vésperas de fevereiro de 1917
na Rússia uma bomba prestes a
explodir. Ela explodiu em 23 de
fevereiro (8 de março no calendário atual), no Dia da Mulher
Trabalhadora, em Petrogrado,
com uma greve gigantesca e
manifestações
encabeçadas
pelas mulheres reivindicando
“Paz e Pão!” Este foi o episódio
que iniciou a revolução que pôs
abaixo o já débil regime czarista no dia 2 de março.
Essa revolução fez ressurgir
também o soviete de Petrogra-

do, espalhando a constituição
de soviets de operários, camponeses e de soldados pelo vasto
território russo. O poder “legal” cai no colo de um governo
provisório formado pela Duma,
o parlamento, dirigido pelo Partido Constitucional Democrata
(cadetes), representantes da
burguesia, com a participação
dos Socialistas Revolucionário
(SRs), a pequena burguesia.
É criada uma situação de
duplo poder, de um lado os Soviets, de outro o Governo Provisório. Os bolcheviques eram
minoritários no Soviete de Petrogrado, a maioria estava com
os mencheviques e SRs, que se
recusavam a tomar o poder.
O retorno de Lenin do exílio é fundamental para rearmar

o Partido Bolchevique, apontando com clareza que a classe
trabalhadora não deveria confiar no governo provisório que
a tarefa seguinte seria “pôr o
poder nas mãos do proletariado e dos setores mais pobres
do campesinato”. Os bolcheviques, com uma correta política de frente única, utilizando
a cada momento palavras de
ordem adequadas, tais como
“Abaixo os 10 ministros capitalistas!”, “Todo o poder aos
Soviets”, ganham a confiança
da maioria das massas operárias, que não via suas mais
sentidas reivindicações, “Paz,
pão e terra”, serem atendidas
pelos governos da burguesia.
Os principais Sovietes são
majoritariamente
bolchevi-

ques. Lenin e Trotsky travam
um combate para que o partido decida-se pela tomada do
poder. Ganham a disputa e a
insurreição ocorre no dia 25
de outubro. O 2º Congresso
Pan-Russo dos Sovietes decide
tomar o poder no país e formar
um governo de comissários do
povo. No mesmo Congresso,
uma resolução lida por Lenin
faz o chamado para os governos e povos dos países
envolvidos na guerra estabeleceram a paz sem anexações,
além de um decreto sobre a
terra, expropriando os latifundiários e distribuindo as terras
entre os camponeses. Estes
foram os primeiros passos do
primeiro governo operário
que conseguiu tomar o poder

e conservá-lo. Mostraram as
imensas conquistas possíveis
com a economia planificada e
um regime baseado na democracia operária.
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em DEfesa de OuTubrO
Degeneracao da URSS e a ascensao da burocracia
rafael prata
rafaelprataem@gmail.com

No fim da guerra civil
(1918/1921), o país da revolução proletária estava arrasado.
A vitória do Exército Vermelho
sobre “os brancos” (tropas reacionárias compostas por militares de 11 países capitalistas e
antigos oficiais do regime czarista) garante a existência do
governo soviético, mas numa
situação alarmante de pobreza
e penúria.
A produção industrial
é 20% menor do que antes
da guerra, a produção agrícola sofre forte queda. Uma
onda de fome afeta 36 milhões de pessoas e estima-se
que os trabalhadores com
melhores salários só conseguem consumir entre 1.200
a 1.900 calorias! As cidades
se esvaziam: Petrogrado, por
exemplo, perdeu 57,5% de
seus habitantes em relação a
1917. Em 1919 havia 3 milhões de operários, mas em

1921 apenas 1,25 milhão: a
maioria, subempregado.
A vanguarda da classe
operária também não se encontra mais nas fábricas e
sim no Exército e na administração do Estado. A princípio, isso não lhes garantia
nenhum privilégio, mas de
forma ainda imperceptível
se inicia um processo de “diferenciação funcional” que
irá levar um bom número
de comunistas a abandonar
o vínculo com a classe que
pertenciam.

A revolução alemã fracassa

Em 1918 na Alemanha, espalham-se conselhos operários.
O governo republicano sob a
batuta da social-democracia,
com Gustav Noske organizando os “freikorps” (forças paramilitares formada por antigos
membros do Exército imperial), derrota a insurreição - que
não contava ainda com um partido comunista estabelecido.
Rosa Luxemburgo e Karl Lie-

bknecth são assassinados.
Os bolcheviques correm
contra o tempo e, em março de
1919, conseguem reunir e fundar a III Internacional porque
sabem que a vitória da Revolução Russa depende da vitória
da revolução em outros países,
particularmente, na industrializada Alemanha.
O trabalho dá resultados.
Em dezembro de 1920, o Partido Comunista Alemão já é um
partido de massas, mas uma
insurreição mal organizada em
março de 1921 significou o fim
da fase revolucionária do pós I
Guerra Mundial.

A ascenção do aparato

É nessa situação de isolamento e de crise que a burocracia do partido começa a ascender como casta dominante
na URSS. Devido também ao
atraso econômico e cultural,
pouco a pouco, o poder vai
sendo transferido dos sovietes ao partido e do partido à
burocracia. Através de nome-

Churchill, Roosevelt e Stalin reunidos em 1945, na cidade de Yalta

ações, transferências, depurações e intervenções, a cúpula
vai moldando um emaranhado
de fios de interesses entre “os
homens do aparato” e seus
serviçais (que buscam ascensão pessoal em meio à pobreza
geral). Encarnando essa rede
hierárquica de administradores que adquire o poder de fato
no país, emerge a figura de Joseph Stalin.

operário e camponês, com
deformações burocráticas” e
propôs tirar Stalin do cargo
de secretário-geral em suas
últimas cartas antes de falecer. Trotsky e a Oposição de
1923 e, posteriormente, a
Oposição Unificada, buscam
girar o partido para salvar a
revolução, mas são derrotados pelo aparato. O termidor* soviético se impõe.

A luta contra a burocracia

*Alusão ao período de reação
da ala direita da burguesia contra
sua ala esquerda, pequeno-burguesa no Ano II da revolução francesa
(1789/1799)

Mutos bolcheviques estavam cientes do perigo.
Em 1921, Lenin caracteriza
a URSS como “um Estado

Internacional Comunista 1919-1922)
esquerda marxista
jornal@marxismo.org.br

Fundada após a Revolução
Russa, a Internacional Comunista (IC) expressou um intenso combate para expandir
o poder soviético para o mundo, sob a liderança de Lenin e
Trotsky. Seus quatro primeiros
congressos expressaram a ousadia revolucionária de uma
classe operária.
Ela surgiu depois da traição e capitulação da Segunda
Internacional por ocasião da
Primeira Guerra Mundial. Setenta e dois anos antes, Marx e
Engels apresentavam um manifesto que apontava o caminho para as tarefas que agora
os russos assinalavam para os
povos do mundo.
Um dos documentos fun-

dadores da IC é o “Manifesto
da Internacional Comunista aos
Proletários do Mundo Inteiro”. Ele
frisa o objetivo daquela organização:
“Nossa tarefa é de generalizar
a experiência revolucionária da
classe operária, de desvencilhar o
movimento das mentiras impuras
do oportunismo e do social-patriotismo, de unir forças de todos os
partidos verdadeiramente revolucionários do proletariado mundial e
com isso facilitar e acelerar a vitória
da Revolução comunista no mundo
inteiro”.
Reivindicando o legado de
várias gerações, de Babeuf a
Rosa Luxemburgo, eles buscaram atualizar o chamado à unidade do proletariado mundial.
Por todo o mundo, a influência
da IC se expandiu, inclusive ao
Brasil. Sob a liderança da IC, o

proletariado de diversos países ousou desafiar as forças da
ordem e buscar o caminho da
emancipação.
Um arsenal teórico riquíssimo se encontra entre os
documentos e as discussões
travadas por meio desse instrumento mundial do proletariado
até 1922. Trata-se de uma indicação valiosa todo revolucionário se apropriar e refletir a
partir do estudo desse material.
A vida desse organismo
continuará por muito tempo
após essa data, mas com uma
transformação de qualidade. A
contrarrevolução liderada por
Josef Stalin assumiu o comando
da União Soviética, removendo
o controle do proletariado sobre seu Estado e exterminando
os revolucionários. Os efeitos
desse acontecimento também

se abateram sobre a IC.
O combate à degeneração
burocrática da URSS se confunde com a luta mundial para
retomar a IC para os trabalhadores. É desse processo que se
pode compreender a trajetória

da Oposição de Esquerda em
nível internacional, que irá resultar na fundação da Quarta
Internacional em 1938. Esses
dois agrupamentos mundiais
existirão simultaneamente até
1943, quando a IC será dissolvida oficialmente por um telegrama de Stalin.
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Situação política e o combate da Esquerda Marxista
Trechos da resolução política aprovada por unanimidade pela
Conferência Nacional da Esquerda Marxista realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2017
Aline Seitenfus

esqierda marxista
jornal@marxismo.org.br

O traço essencial da situação internacional é o da luta
de classes que se polariza cada
vez mais e que se desenvolve
sobre o terreno da maior crise econômica do capitalismo
em 80 anos. Esta crise, longe de resolver-se, continua a
provocar tremores na superfície de todo o planeta como
uma onda de lava derretida e
submersa que a cada explosão aterroriza ainda mais os
imperialistas de todo o mundo. Eles não sabem como sair
desta situação e sua única iniciativa, seja qual for a cor política com que se apresentem, é
ampliar a exploração da classe trabalhadora, destruir forças produtivas e fazer girar a
máquina de guerra das forças
destrutivas.
No Brasil o governo Temer
nasce como resultado do assalto aos cofres públicos empreendidos pelos representantes mais medíocres que
a burguesia já teve no Congresso, mas que se assentou
na política de conciliação de
classes dos últimos anos e no
resultado político do estelionato eleitoral de Dilma.
O que o imperialismo pretendia que o segundo governo
Dilma fizesse, aplicando todos os planos de austeridade e
destruição de conquistas operárias, passou para a responsabilidade do governo Temer.
A cassação de Dilma, a que
nos opusemos inteiramente
sem, entretanto, apoiar seu
governo reacionário, feita de
forma atabalhoada por parlamentares e partidos inteiramente corrompidos provocou
uma situação extremamente
contraditória.
- Tirou das mãos de Lula/
Dilma a tarefa de aplicar os
planos de austeridade e de
combate aberto contra a classe trabalhadora.
- Permitiu uma sobrevida
ao PT e Lula, que não tiveram
que aprofundar os planos que
vinham já aplicando, e assim
se livraram do ódio que estes
planos provocam nas massas.
Saíram como vítimas dos
bandidos da direita no Congresso Nacional e recupera-

Plenário acompanha informe sobre a Revolução de 1905, durante Escola de Quadros que precedeu Conferência

ram fôlego. Esta é a situação
que permite Lula ser, hoje,
o primeiro em intenções
de voto para presidente em
2018. Conta para isso, também, o afundamento político
geral da grande maioria dos
candidatos burgueses.
Assim, não se pode descartar que Lula venha a ganhar as eleições de 2018. De
fato, com o atual clima de fim
de regime onde se decompõe
a olhos vistos todo o sistema
político brasileiro, onde o presidente da república e todos
seus os ministros são acusados de crimes eleitorais e corrupção, onde todos os prováveis candidatos da burguesia
são acusados de corrupção,
tudo isso compõe um quadro
em que o imperialismo pode
optar por Lula para um último esforço na aplicação dos
planos com um presidente
com certa capacidade de ação
no interior do movimento de
massas.
Isto, entretanto, não significará a salvação do PT, mas a
sua perdição final. Se Lula ganha em 2018, sua tarefa será
continuar o que hoje está nas

mãos de Temer: atacar os trabalhadores. Embora exista a
possibilidade pouco provável
de Temer conseguir cumprir
todo o papel sujo, fazendo
aprovar todos os ataques aos
direitos e conquistas ainda no
seu mandato, isso somente
reforçará o mandato das urnas para que Lula revogue os
ataques. Será sobre esta base
que poderá ser eleito recebendo mais uma vez o apoio de
amplos setores da classe trabalhadora. Mas Lula não tem
a menor intenção de revogar
nenhum dos ataques. Ele se
apresenta à burguesia como
um candidato para voltar ao
comando do aparelho de Estado para servir aos interesses
do capital.
Sua possibilidade de ser ou
não candidato depende de um
cálculo político das frações
burguesas que se engalfinham
hoje. As diferentes frações
dentro do judiciário também
têm diferentes saídas. Todas
dependem de como evoluirá a
crise e a luta de classes.
Temer é um governo de
crise, um governo incapaz
de se estabilizar e incapaz de

constituir uma base social
que lhe permita aplicar até o
final os planos que lhe encarregaram de implementar sem
criar uma enorme resistência
dos trabalhadores e insatisfação popular. São planos contra as massas e como a Esquerda Marxista já explicou
estas massas não foram até

agora derrotadas. As pesadas
perdas que Temer tenta infligir às massas ainda não foram
enfrentadas pela classe trabalhadora com seus métodos
próprios de combate, manifestações, greves e greve geral
realizadas como classe organizada, unida e mobilizada. O
15 de março foi apenas o início deste movimento que vai
se expressar ainda com mais
força na Greve Geral de 28 de
abril.
A aprovação de contrarreformas no Congresso são
golpes, são retiradas de conquistas das massas, são perdas, mas estão longe de ser
uma derrota do movimento
de massas. As massas seguem expectantes e com
crescente raiva de tudo o que
se passa no plano nacional e
internacional. Elas ainda não
entraram em combate. Estão
se preparando para a luta.
Quando a classe trabalhadora
entre em combate com toda
sua força saberemos quem ganhará e quem será derrotado.
Desde já afirmamos que se as
massas conseguem impor a
Frente Única às organizações
que ela reconhece como suas,
então a burguesia, o Congresso, Temer e o judiciário, não
terão mais o que fazer que
recuar em debandada ou enfrentar a revolução. Essas são
as condições em que tudo
que for atacado por Temer e o
Congresso Nacional deve ser
Aline Seitenfus

Banca de livros uniu o debate com a teoria dos clássicos e de análises atuais
sobre a sociedade capitalista
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ilusões na saída eleitoral.

Henrique Macedo

Nossas palavras de ordem

Camarada Fred Weston, do Secretariado Internacional da CMI, expõe análise marxista internacional

inscrito imediatamente nas
lutas como direitos a reconquistar.
A maioria de Temer no
Congresso Nacional não tem
bases sociais dispostas a sustentar este governo, assim
como mesmo esta maioria
de gangsteres do Congresso
se forjou sobre a base da corrupção e da abstenção de voto
de cerca de 40% dos eleitores
que recusaram, mesmo com
voto obrigatório, a caucionar
qualquer dos partidos implicados nestas instituições burguesas podres.

Lava Jato e Carne Fraca

Os últimos desdobramentos da Operação Lava Jato
confirmaram o que a Esquerda Marxista vem explicando
desde o início desta manobra. Que ela é o resultado de
uma operação imperialista de
“limpeza geral” para varrendo
os políticos e partidos mais
odiados pelas massas salvar
as instituições burguesas que
afundam ao mesmo tempo
em que liquidam setores da
economia que lhes interessa
agora controlar.
Não por acaso há uma febre de “lava Jatos” pela América Latina se desenvolvendo.
Peru, Argentina e mais uma
dezena. Todas acompanhas
gentilmente por um desinteressado departamento de Justiça dos EUA.
Após a as denúncias da
Odebrecht e sua divulgação
por um Ministro do STF, ou
a capa da revista Veja denunciando os tucanos com a face
tenebrosa de Aécio, todos
aqueles que apresentavam a
Lava Jato somente como uma
operação tucana contra o PT

encontram-se sem argumentos. Esta operação é muito
mais complexa e há uma luta
entre várias frações reacionárias dentro do judiciário
(Gilmar Mendes contra Janot,
nomeação de Alexandre de
Moraes, etc.)
Sobre estas empresas vampiras como as empreiteiras, a
Friboi e outras, construídas
com dinheiro público e corruptas até a medula a Esquerda Marxista tem posição clara: Estatização sob controle
dos trabalhadores. Defender
estas empresas como “empresas nacionais”, como faz o petismo rasteiro e outros nacionalistas, é entrar no canto da
defesa da burguesia nacional
e sua dominação mesmo que
na forma disfarçada de defesa
de “engenharia nacional” ou
de “patrimônio nacional”. É
entrar no terreno das etapas
e de remeter a luta pela revolução e o socialismo para o
futuro.

A candidatura Lula
e a candidatura do PSOL

Neste contexto a política
de Lula se concentra em recuperar o PT e sua candidatura
presidencial em 2018 através da Frente Brasil Popular.
Esta Frente tenta se constituir
como uma espécie de Frente
Ampla do Uruguai. Seu objetivo principal é reapresentar
Lula como o candidato da esquerda popular e democrática
em 2018, barrando o caminho
para o surgimento de uma alternativa de esquerda.
Neste contexto, toma importância o lançamento de
uma candidatura do PSOL
desde já. A Esquerda Marxista toma conhecimento e

apoia a decisão da direção
do PSOL de apresentar uma
candidatura própria nas eleições presidenciais de 2018. A
candidatura de Chico Alencar
pode ser uma via importante
se ela se desenvolve apoiada
e apoiando as lutas em curso
e apontando uma alternativa
contra todas as instituições
que sustentam o regime de
exploração de classe, responsáveis pelo aprofundamento
da miséria capitalista, que só
provoca sofrimento.
Mas, isso não deve desviar
a atenção de que na atual situação de polarização da luta
de classes, de profundos ataques contra os trabalhadores
é absolutamente necessário
concentrar as forças para
barrar os ataques de Temer e
do Congresso Nacional. De
forma alguma se pode relegar para as eleições de 2018
a luta contra os ataques que
ocorrem hoje. Esta é a política
dos reformistas que vendem

A traição da direção do PT
criou a situação em que se forma uma maioria reacionária
dominando o Congresso Nacional, mas não como produto de uma suposta onda conservadora na sociedade, mas
como subproduto da política
de colaboração de classes do
PT, sua falência política e da
repulsa da classe trabalhadora
a toda a situação. Esta repulsa
é uma expressão do mal-estar da civilização de que se
expressou massivamente nas
grandes jornadas de 2013.
O resultado global desta
situação é a crescente e acelerada crise do regime da Nova
República surgida do pacto
da Constituinte de 1988. Os
próprios jornais e analistas
burgueses mais sérios agora
constatam essa situação que a
Esquerda Marxista já explicou
desde o início do processo.
É o caráter e a fragilidade deste governo que dá tamanha repercussão à nossa
palavra de ordem de Frente
Única “Fora Temer e o Congresso Nacional”. Adotada
em diversas manifestações
sindicais, contando com simpatia e apoio entre os mais
diversos setores sociais explorados ela aparece até mesmo
numa missa de páscoa feita
para uma multidão na rua em
que o orador religioso explica
que é preciso tirar os algozes
do povo crufificado pelo Senado e a Câmara de deputados e também tirar o rei dos
ladrões, o presidente atual do
país.
Neste contexto a palavra
de ordem de Governo dos
Trabalhadores continua extremamente atual. Essa palavra
de ordem se volta concreta-

Serge Goulart, secretário-geral da
Esquerda Marxista

mente contra a manobra de
Lula e o PT de constituição
de uma Frente com setores
da burguesia, a Frente Brasil
Popular, e coloca na pratica
a questão de um governo de
unidade da classe trabalhadora contra o capital. É, portanto, a expressão concreta da
Frente Única que desmascara
os colaboracionistas da direção do PT e PCdoB.
Essa é a agitação que precisa continuar em toda nossa
atividade política ajudando as
massas a se mobilizar, mas
principalmente abrindo caminho para nossa explicação de
que é preciso colocar no lugar
de tudo isso a auto-organização das massas, a Assembleia
Popular Nacional Constituinte, que erguerá outras instituições onde os trabalhadores
e todos os explorados governarão no caminho de uma sociedade socialista.
Ver resolução completa em
www.marxismo.org.br
Henrique Macedo

Conferência da EM foi precedida por uma Escola de Quadros que celebrou os 100 anos da Revolução Russa
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Jovens de todo país se preparam para
participar do 55º CONUNE
Daison Colzani

renata ribeiro
ribeiralt@gmail.com

O Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE), terá sua 55°edição no
final desse semestre, entre os
dias 14 e 18 de junho, em Belo
Horizonte (MG).
O congresso pretende reunir cerca de 10 mil universitários de todo o país. É uma ocasião propícia para a juventude
discutir a conjuntura política e
o movimento estudantil. Além
disso, no CONUNE ocorre a
eleição da próxima direção da
UNE e, infelizmente, essa é a
parte que mais interessa aos
que fazem parte do campo majoritário (UJS/Kizomba) que
detém a direção da entidade
atualmente. Para manter a direção sob seu controle, a UJS,
juventude do PCdoB, realiza
processos eleitorais fraudulentos em centenas de universidades. A preocupação de discutir
política e engajar jovens na luta
é excluída em troca da manutenção de uma direção que promove a degeneração da UNE.

Liberdade e Luta contra a
maré reformista

De encontro com a corrente reformista, a Liberdade e

65º Coneg da UNE

Luta está preparando delegações para levar ao CONUNE
sua tese com a defesa do retorno à carta de princípios da
UNE de 1979 cuja base é a luta
pelo ensino público, gratuito e
para todos.
“Nosso eixo principal pela educação pública, gratuita e para todos
e em todos os níveis pode conquistar
muitos outros estudantes descontentes com a situação política, e nós
como LL temos a tarefa de organizá-los a lutar contra este sistema,
pelo socialismo”, afirma Evelyn
Mora Gonzalez, estudante de

Letras na Universidade de São
Paulo. Através da realização de
atividades sobre a Reforma da
Previdência e da luta pela educação pública, o núcleo da USP
apresentará a tese e formará
chapas para eleição de delegados. “Na próxima semana faremos
uma campanha divulgando trechos
da nossa tese em panfletos e pela
internet na nossa página”, outro
modo de ajuntar contatos, segundo Evelyn.
Alguns militantes participarão do CONUNE pela
primeira vez e a expectativa é

grande. “Eu nunca fui a um Congresso de UNE. Minha perspectiva
é que a UNE assuma o papel que
ela deveria ter desempenhado de
combate à burguesia e aos monopólios da educação”, é o que espera Erick Borges, estudante
de Ciências Sociais da PUC de
São Paulo, que também está
participando da organização
de chapas para eleição de delegados.
A tese da LL chama a juventude para a defesa de uma
plataforma, de fato, revolucionária que se destaca em meio
a atual conjuntura política.
“Acredito que será um congresso
muito notável, pois, com os diversos ataques do governo Temer, a
juventude mais do que nunca está
disposta a lutar”, afirma Bianca
Fujimori, estudante de Jornalismo da Universidade Federal
de Mato Grosso em Cuiabá.
Neste mesmo sentido, Mayara
Colzani, estudante de Medicina Veterinária na UniSociesc
em Joinville/SC, afirma que
a Liberdade e Luta deve fazer
combate ao freio que a majoritária da UNE tenta colocar no
movimento estudantil: “Haverá muito jovem com disposição para
mudar a atual conjuntura. Como
sabemos a direção majoritária da
UNE tenta frear o ME, mesmo com

todos os ataques do governo. Então
teremos um papel muito importante ao dialogar com esses jovens e
mostrar que há uma saída”.
Bruna dos Reis, estudante
de Direito da Univille, também de Joinville/SC, conta
que a Liberdade e Luta já habilitou comissão eleitoral em
duas universidades da cidade
e que a eleição dos delegados será feito do modo mais
democrático, para isso, o período de inscrição de chapas
acontecerá durante todo o
mês de abril. Bruna conta que
a intenção é levar não só os
delegados eleitos, mas todos
que se inscreveram no processo. Essa disposição de formar uma grande delegação é
a essência da real intenção de
participar do CONUNE: “É
importante antes de tudo preparar
o Congresso da UNE, preparar a
discussão na base, nas universidades. É um momento pra gente
discutir com os estudantes o movimento estudantil e daí toda situação política que estamos vivendo.
Dialogar com eles e organizar
com o objetivo de se eleger delegado para ir ao congresso e medir o
quanto conseguimos agrupar em
torno dessas idéias, o quanto essas
idéias estão ecoando dentro da universidade”, finaliza Bruna.

Liberdade e Luta no Acampamento Internacional das
Juventudes em Luta
johannes halter
haltercontato@gmail.com

“Sem muros nem fronteiras”.
Esse era o slogan de uma imensa faixa do Juntos!, posicionada sobre o palanque de apresentação do Acampamento
Internacional das Juventudes
em Luta. Realizado de 13 a 16
de abril, o evento reuniu cerca
de mil jovens no Rio de Janeiro, com convidados de países
da América Latina, dos EUA,
de Portugal e da Grã-Bretanha.
Convidados para acompanhar
todos os dias, militantes da
Liberdade e Luta contribuíram
em vários painéis.
Marca forte em todos os
momentos, o internacionalis-

mo e a solidariedade para com
os explorados e oprimidos do
mundo davam uma perspectiva mundial para os problemas
apontados da realidade brasileira. Além das exposições dos
convidados de outros países,
grupos de discussão aprofundaram as conjunturas nacionais e os desafios para a superação socialista dos problemas
identificados.
Componente da Corrente
Marxista Internacional (CMI),
a Federação dos Estudantes
Marxistas Britânicos esteve representada na atividade
pelo camarada Ben Gliniecki,
que foi um dos informantes
internacionais. Outro ponto
alto do evento foi a participa-

Evandro Colzani

Lucy Dias expõe visão marxista sobre a luta das mulheres sob o capitalismo

ção por transmissão ao vivo de
Edward Snowden, hoje exilado na Rússia por ter divulgado
os segredos de vigilância mundial guardados pelo governo
dos EUA.
Acompanhando todo o
evento, os militantes da Liberdade e Luta contribuíram nos

debates sobre luta das mulheres e contra o racismo. Lucy
Dias e Felipe Araujo destacaram a necessidade da unidade
entre os trabalhadores brancos
e negros, homens e mulheres, para as lutas contra essas
opressões, indissociáveis da
luta revolucionária contra o

capitalismo. Também participando das plenárias, a Esquerda Marxista fez uma saudação
na abertura do acampamento,
com Serge Goulart expondo a
análise internacional da CMI.
No painel que debateu os 100
anos da Revolução Russa, Riobaldo Tartarana expôs como os
marxistas analisam as lições
essa exemplar experiência da
luta do proletariado por sua
emancipação.
Um espírito de ousadia
cresceu durante os quatro dias
no galpão que abrigou os debates. Um apelo revolucionário mirou um mundo novo,
compreendendo que, sob o capitalismo, não há direito a um
futuro.

