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Truculência no 
Pinheirinho é culpa 
de Dilma e Alckmin!
Todo apoio à luta 
dos moradores!
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EUA são derrotados 
no Iraque e cortam 
489 bilhões de 
dólares do orçamento 
militar. 

Revolução síria comove 
o mundo árabe! 

É preciso armar os trabalhadores 
para derrotar Assad.  
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Egito: 1 ano do início 
da Revolução é
 marcado por 
enormes protestos 
e nova onda de lutas.
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Afetada por uma crescente desindustrialização, a economia 
brasileira está cada vez mais rural, baseada em produtos 

primários voltados à exportação, as chamadas commodities. Além 
de uma tendência histórica do capitalismo recente, que tem transferido 

suas fábricas para países periféricos e semicoloniais, com mão-de-obra 
baratíssima, a demolição da indústria brasileira ainda foi acelerada pela 

amplitude da crise econômica mundial e pela desvalorização do dólar.
Na década de 90, foi realizado um amplo movimento de substituição de 

fábricas nos países imperialistas centrais, como Estados Unidos e Japão, para seus 
entornos e países periféricos, como México, Coreia do Sul, Taiwan, etc. No México, 
especialmente a partir de 1994 com a adoção do NAFTA, suas maquiladoras 
passaram a dar um “selo” mexicano, aproveitando a ausência de impostos e 
trabalhadores bem mais baratos, mas as empresas se mantiveram norteamericanas, 
inclusive enviando seus lucros às matrizes. Na Ásia, os pseudo “tigres asiáticos” 
cumpriram o mesmo papel, terceirizando capital dos EUA e do Japão. Em menor 
escala, tal fenômeno também ocorreu no leste europeu. 

Nesta época, países como o Brasil e Argentina perderam investimentos e 
setores foram engolidos pelas multinacionais ou pelos concorrentes mais baratos. 
Mas, por outro lado, tais países tiveram poucos setores que também ganharam 
investimentos que saíam dos países ricos.

Mais recentemente, porém, este processo também sofreu uma nova mudança 
de orientação, e países que continuavam rurais, sob regimes semifascistas de 
exploração de mão-de-obra, como China e, nos últimos anos, de forma ainda 
incipiente, Vietnã, Camboja, etc., concentraram o grosso de toda a produção fabril 
mundial. A China, pela primeira vez na História, já tem uma maioria de população nas 
cidades, e os demais países da região seguem o mesmo caminho. E os países que 
haviam virado o destino das fábricas imperialistas na década de 90 (Coreia do Sul, 
Taiwan, etc. - quando a China já surgia com força, é verdade, mas ainda não com a 
intensidade atual), foram quase completamente substituídos por outros mais baratos 
ainda.
 Desde então, do ponto de vista estrutural, o capitalismo reserva, na divisão 
internacional do trabalho, o papel de uma enorme fazenda ao nosso país e a nossos 
vizinhos sulamericanos. E o de “fábrica” a China, Vietnã e demais locais sob um modo 
de produção capitalista selvagem, sem direitos trabalhistas, sob jornadas de trabalho 
desumanas e salários miseráveis, tudo sob a repressão férrea de ditaduras ex-
stalinistas e ex-maoístas.

Este é um movimento irreversível do capitalismo como modo de produção. 
Contudo, elementos conjunturais fazem com que esse movimento se tenha 
intensificado nos últimos anos. A depreciação do dólar, estimulada pelo governo 
estadunidense por conta da necessidade desse país vender mais do que comprar, ou 
seja, fazer superávit comercial, como forma de contrabalancear seu déficit fiscal 
(gastos orçamentários bem maiores que sua arrecadação), fez com que produzir fora 
dos EUA tenha se tornado caro também. 

Assim, praticamente só alguns países que controlam o valor de sua moeda, 
como a China e regimes ditatoriais fazem com o yuan e moedas equivalentes, 
conseguem realmente ainda produzir muitíssimo mais barato. Estes mesmos regimes 
garantem uma mão-de-obra com jornadas extenuantes e praticamente sem direitos 
trabalhistas.

O resultado é que o Brasil nem consegue ser atraente o suficiente como 
mercado consumidor que movimente a economia por si só, porque a renda per capita 
brasileira ainda é baixíssima e o consumo é de serviços e bens de pouco valor; nem 
consegue atrair muitas indústrias como uma “plataforma de exportação”, já que, em 
dólares, os salários brasileiros já estão bem mais caros que há 10 anos; assim como 
nossos impostos e custos gerais de produção. 

O salário mínimo, por exemplo, em reais, subiu mais que a inflação nos últimos 
10 anos, mas não chegou sequer a dobrar, descontando-se a inflação. Em dólares, no 
entanto, o salário mínimo passou de menos de US$ 100 para mais de US$ 300. Isso 
não significa que o Brasil esteja mais rico, muito menos que as pessoas estejam 
melhores, como propagandeia a imprensa governista. É pura desvalorização do dólar! 

Assim como o PIB artificialmente vale mais em dólar (e passamos a ser a “6ª 
maior economia”, uma 
interpretação risível e 
estapafúrdia da realidade), 
mesmo sem ter crescido 
nada nos últimos anos; os 
salários, mas também os 
impostos e custos de 
produção no Brasil também 
explodiram. A não ser para 
quem viaja ao exterior e 
poderá comprar mais, isso é 
uma péssima notícia. E mais 
ainda para os exportadores 
brasileiros, cujos produtos 
passam a ser muito caros. 

Por conta disso, 
restam como produtos de 
exportação os grãos de soja 
e café, o açúcar, as carnes, 
o ferro e o petróleo. Itens em 
que não há concorrentes 
internacionais com tantas 
reservas ou milhões de 
hectares para produzir. Não 
por acaso, estes únicos 

produtos ocupam quase 60% de todas as exportações do Brasil. Por sua vez, 
calçados gaúchos, mercadorias têxteis catarinenses e produtos acabados 
paulistas, mineiros e dispersos pelo Brasil não tem mais como competir, e as 
fábricas fecham uma a uma.
Em todos os últimos anos, a indústria brasileira cresce menos do que o Produto 
Interno Bruto (PIB) e o mesmo acontecerá em 2012, mudando o perfil econômico 
brasileiro para uma composição que retrocede várias décadas, a um passado 
agrário e baseado em monoculturas de exportação – historicamente chamadas de 
plantations. A diferença é que não são mais latifundiários e coronéis que controlam 
esta economia, e sim megaempresários do campo, multinacionais e bancos, que 
mandam no agronegócio e nas decisões do governo.

O setor manufatureiro vive um "encolhimento" e a composição da indústria 
no PIB é cada vez menor. Segundo a própria CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), a indústria crescerá apenas 2,3%, para um PIB que se projeta para 3%. 
Em 2011, foi 1,8% industrial comparado com algo como 2,8% geral. Isso em se 
tratando de valor movimentado, mas, quando tratamos de atividade industrial 
(quantidade de produtos, emprego, etc.) foi muito pior.

Neste momento, a economia brasileira deixou de crescer e está estagnada, 
enquanto quase todos os outros países ditos “emergentes” vêm crescendo o dobro 
ou o triplo. Mas analisando os detalhes desta situação é ainda pior: o pouco que se 
cresce vem dos serviços, inflados com um aumento artificial do crédito e das 
dívidas. A produção, porém, vem decaindo e se concentrando nos produtos mais 
básicos e primários, com menor valor e com pouca geração de emprego. 

A produção industrial brasileira cresceu apenas 0,3% no ano passado. Ou 
seja, não cresceu! A tendência, contudo, é de recessão, pois dividindo 2011 em 
duas partes, o primeiro semestre cresceu 1,7%, seguido pelo recuo de 1,0% no 
semestre seguinte. Nos últimos meses, portanto, a indústria vem sendo destruída.

Até mesmo nos Estados Unidos, a produção industrial, depois de 
despencar, já está 2,9% acima do período pré-crise. No Brasil, ainda estava 3,5% 
inferior à registrada em setembro de 2008, antes da quebra do banco Lehman 
Brothers. É claro que alguns destes dados são piores em curto prazo, mas a 
expectativa de crescer mais em 2012 já se demonstra irreal, e a tendência histórica 
e estrutural da indústria no Brasil e países equivalentes é perder ainda mais peso, 
mesmo que não no grau acelerado como vem ocorrendo.

O governo Dilma, pressionado pela preocupada e fraca burguesia 
industrial brasileira, e tentando evitar uma invasão de importados, que 
arrebentariam ainda mais com o saldo de pagamentos brasileiro, aumentando 
ainda mais seu déficit, tenta saídas inócuas. Uma delas é o “Plano Brasil Maior”, que 
promete isenções fiscais para grupos multinacionais virem ao Brasil, sobretaxa a 
importação de automóveis e impõe a obrigatoriedade de que 65% das peças 
usadas na fabricação de alguns bens sejam feitas no Brasil.

Todavia, estas medidas desesperadas não são capazes de deter nem os 
efeitos da desvalorização do dólar e muito menos a tendência inevitável do 
capitalismo buscar a mão-de-obra e os custos mais baratos de produção, ou seja, a 
mais-valia maior que puder arrancar. 

E, se a isenção de impostos e sobretaxas a exportações não solucionam a 
desindustrialização brasileira, ainda podem gerar outros problemas. Um deles é a 
queda de arrecadação, que até poderia ser positiva se fosse direcionada para 
desonerar os tributos sobre a renda da população ou atividades geradoras de 
empregos. Porém, a opção de Dilma é por fazer a defesa contra a importação ou 
desonerar setores burgueses que são multinacionais (como as montadoras de 
carros) ou ligados aos serviços, e não à indústria. Somente a desoneração de 
equipamentos e obras referentes ao Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), por 
exemplo, vai custar R$ 900 milhões. Isso só vai gerar mais endividamento do 
governo semicolonial brasileiro.

Em razão do curso histórico do capitalismo e da dinâmica atual da 
economia capitalista, em completa crise, não há o que fazer: o Brasil caminha para 
ser um país cada vez mais rural, agrário, exportador de commodities e 
desindustrializado. Uma enorme fazenda.

Só a mudança do modo de produção e a planificação econômica sob 
controle dos trabalhadores e 
a serviço de seus interesses 
pode reverter este destino 
t raçado  den t ro  des te  
sistema. É a luta que deve 
ser dada contra o governo 
D i l m a ,  e x i g i n d o  a  
e x p r o p r i a ç ã o  d a  
agroindústria, a estatização 
dos meios de produção e 
bancos, e o direcionamento 
dos recursos do país para a 
indústria e a produção com 
m a i s  c o m p o n e n t e s  
tecnológicos e elaborados, 
capazes de desenvolver de 
fato o Brasil. Esta luta é 
contra o governo, mas 
principalmente contra o 
sistema capitalista.  

O Brasil está deixando de ser um país industrial

edição nº46

Sér
ie

 

“B
ra

si
l 

se
m

ic
olô

nia
” 

par
te

 I



Correio dos Trabalhadores edição n46º

www.movimentorevolucionario.org

Email: contato@movimentorevolucionario.org

Página 2

Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 81310184 

Restinga- POA-RS : (51) 91611754

Alvorada- RS: (51) 92560635

Gravataí - RS: (51) 93011531

Viamão - RS: (51) 92460043

Passo Fundo - RS: (54) 99617450

Rio de Janeiro - RJ: (21) 76644932

São Paulo - SP: (11) 37151557

Natal - RN: (84) 9965-8949

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

EDITORIAL !
Neste número, o Correio dos Trabalhadores apresenta com 

destaque os processos revolucionários que entusiasmam o mundo e 
que colocam na ordem do dia o “assalto ao poder” ao mesmo tempo 
em que trazem à luz o massacre dos métodos fascistas contra os 
trabalhadores.

Com orgulho, e apenas como a 1ª de muitas incursões, o 
Movimento Revolucionário se fez presente no coração destas 
revoluções e apresenta um pouco desta experiência em suas 
páginas. A revolução síria, que avança contra tudo e todos é outro 
destaque desta edição. 

Ainda reservamos uma página de debate e proposta de luta 
quanto à questão da moradia no Brasil, tendo como eixo a criminosa 
desocupação do Pinheirinho e as estratégias para a classe 
trabalhadora avançar na conquista desta bandeira. Seguimos nossa 
cobertura e análise dos processos da luta de classes internacional e 
interno ao imperialismo, com uma matéria que discute o 

enfraquecimento militar dos Estados Unidos. 
Por fim, inauguramos neste CT46 uma série de matérias que 

vão apresentar um debate acerca do Brasil como um país 
semicolonial, atrasado, subdesenvolvido e subalterno do 
imperialismo. Ao contrário do que propagandeia o governo e a 
imprensa burguesa, o Brasil não está virando uma potência e, pelo 
contrário, está cada vez mais condenado a ser uma “fazenda” dentro 
do sistema capitalista. 

Leiam e debatam nossos textos e convidamos a todos para 
que venham fazer a experiência de militar com o Movimento 
Revolucionário. Por que nem só de partidos oportunistas e de ações 
de rua sem um projeto político vivem as lutas. É possível e urgente 
construir uma alternativa marxista, revolucionária, internacionalista e 
de combate que represente as praças, barricadas e protestos pelo 
mundo todo.

RAPIDINHAS!
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Truculência no Pinheirinho é culpa de Dilma e Alckmin! 
Todo apoio à luta dos moradores!

No dia 22 de janeiro, sob ordens da Justiça paulista e uma tímida e parcial 
oposição da Justiça federal, a polícia militar de SP ingressou na ocupação urbana 
Pinheirinho, em São José dos Campos – SP, baleando e agredindo os moradores 
de um conglomerado de cerca de 1600 famílias e 6 mil pessoas.

A prefeitura de Eduardo Cury do PSDB é a responsável inicial, pois foi quem 
primeiro se colocou em defesa da propriedade do bandido Naji Nahas, exigindo a 
desocupação e ignorando a necessidade de garantir o direito à moradia aos 
trabalhadores do Pinheirinho. No entanto, o governador Geraldo Alckmin do PSDB 
e a presidente Dilma do PT são igualmente responsáveis pelo desfecho do 
Pinheirinho. Um mandou a tropa de choque para atirar, e a outra cortou R$ 60 
bilhões do orçamento de 2011 e cortará mais R$ 70 bilhões em 2012, congelando o 
PAC e todas as obras habitacionais. 

Alckmin é a parte visível de uma política de exclusão e truculência para com 
os pobres, expressa no uso de bombas e cassetetes até mesmo contra pessoas 
viciadas em crack, tratadas a pancadas no centro de São Paulo. No Pinheirinho, 
Alckmin aplicou uma política higienista e semifascista de tratar os problemas sociais 
como caso de polícia, criminalizando a luta por uma vida melhor. 

E é esta luta pelo direito de ter onde morar que faz cair a máscara e a 
responsabilidade dos sucessivos governos federais. O PT, em especial, vêm 
administrando o país há 9 anos, com recordes de arrecadação de impostos, mas 
nunca fez nada pela moradia popular. Quem tem a chave do maior cofre é o maior 

culpado pelo abandono de quem não tem teto, e esta pessoa tem nome hoje em dia: 
Dilma!

A população favelada no Brasil aumentou 42% em 15 anos e alcança cerca 
de 7 milhões de pessoas. Mas isso não é tudo. Analisando o número de pessoas 
que dormem por cômodo, 54,6 milhões pessoas (ou 34,5% de quem mora nas 
cidades) vivem em situação inadequada: sem casa, com casas precárias, 
irregulares ou superlotadas. Também há 30 milhões de pessoas sem sequer 
sistema de esgoto sanitário em suas residências.
Dilma, que dirigia as políticas do governo Lula na Casa Civil, como a “mãe do PAC”, 
é a culpada por nada ter sido feito quanto à garantia do direito a morar com 
dignidade. O Pinheirinho existe há 8 anos, quando Lula estava recém em seu 2º ano 
no poder. Dilma, Lula e o PT nada resolveram nem neste, nem em nenhum outro 
Pinheirinho no Brasil. Quando ficou explícito que haveria a desocupação do 
Pinheirinho, Dilma preferiu se omitir, sendo cúmplice de Alckmin e Cury no ataque. 
Cury mandou e Alckmin apertou o gatilho, mas foi Dilma quem colocou e manteve os 
moradores na linha de tiro.

Todos os governos e todos os partidos eleitoreiros são culpados por 
milhares de pessoas estarem hoje no olho da rua em São José dos Campos. São o 
braço político de um sistema que também conta com a Justiça burguesa e a 
imprensa patronal para distorcer a realidade, manipular fatos e justificar a violência 
contra a classe trabalhadora e os mais pobres.  

Outro fato impressionante diante da agressão a trabalhadores é o silêncio 
ou aberta capitulação da esquerda ao papel do governo Dilma no caso. Menos 
chocante apenas que as balas e bombas da polícia, o “esquecimento” do PT e de 
Dilma como culpada é parte de um processo profundo de adaptação à 
institucionalidade burguesa dos partidos de esquerda, começando pelo PT e 
PCdoB, por razões óbvias, mas atingindo PSOL e o próprio PSTU, que dirigia a 
ocupação.

Nas semanas anteriores à decretação da ordem de despejo pela Justiça 
estadual, o principal foco da resistência do Pinheirinho eram as medidas judiciais e 
as exigências de inclusão no programa MCMV. Em se tratando de um plano 
articulado de expulsão dos pobres em nome de empreiteiras e setores imobiliários 
que são muito mais aliados do PT que do PSDB hoje em dia, é evidente que a 
pressão sobre o governo federal deveria combinar às exigências uma dose ainda 
maior, ou ao menos significativa, de denúncias. Como o trotsquismo sempre 
ensinou e como a vida prática do Pinheirinho e tantas outras lutas nos mostram, só é 
possível fazer as exigências serem ouvidas e atendidas se não soam como súplicas 
e se são alicerçadas em lutas, protestos, ameaças e denúncias. Infelizmente, nada 
disso foi feito.

Assim, desde o início, o PSTU, para “ampliar” sua base de apoio e de 
aliados, concentrou o discurso denunciando apenas o PSDB, ignorando a 
existência de Dilma, que é quem mais tem recursos e montanhas de verbas para a 
habitação. É a política, tão repetida e simpática aos petistas, de tratar o PT como um 
governo que não nos atende, mas ao PSDB como gente da ultradireita, fascistas, 
nazistas e inimigos mortais da democracia e dos pobres.
Esta falsa polarização que demoniza o PSDB e omite ou atenua o papel do PT já era 
uma capitulação enquanto ainda existia o Pinheirinho. Foi uma tentativa 
irresponsável de “trazer” o PT e o governo para junto da reivindicação de dar apoio 
aos moradores, numa ilusão de instigar a “divisão interburguesa” e apostar nos 
interesses eleitorais do PT na cidade e no estado como contraponto aos planos do 
PSDB, e como provável apoio à luta foi um conjunto de análise e política criminosos! 
Isso desarmou o movimento para a dimensão da agressão que se preparava contra 
si.

O PSTU, ao contrário do que deveria ter feito, sempre apostou que Dilma 
interviria para resolver a questão, e chegou até mesmo a anunciar, tragicamente 
poucas semanas antes do desastre, que o governo federal tinha se manifestado a 
favor da desapropriação da área e inclusão no MCMV. É claro que nada foi feito, 
mas o PSTU acreditou e publicou este tipo de falsa promessa. Junto disso, 
capitulou-se a setores da Justiça burguesa, reproduzindo e alimentando o discurso 
também de “divisão do Judiciário”, apresentando a Justiça de SP como o “mau 
Judiciário”, e a federal, se não como o “bom Judiciário”, no mínimo como um 
Judiciário mais justo e cumpridor da lei.

Após um despacho federal suspendendo a desocupação, o PSTU 
comemorou com fogos de artifício, literalmente, e estampou como principal matéria 
de seu site a “vitória” obtida no gabinete da magistrada, sem que, de fato, nem a 

ordem original da Justiça paulista tivesse sido revogada, nem a troika (Cury, 
Alckmin, Dilma) tivesse mudado um milímetro seus planos. O resultado: poucos 
dias depois a polícia entrou com tudo na ocupação, que estava já completamente 
despreparada, desarmada e entorpecida pela versão de que até uma nova decisão 
judicial nada poderia ocorrer. O PSTU acreditou o tempo inteiro na “legalidade” e se 
chocou quando ela foi interpretada de outra forma (como se fosse novidade) ou 
simplesmente ignorada pelas autoridades burguesas. 

A hora, depois disso, era de preparar uma ampla denúncia de toda a 
Justiça, como correia de transmissão dos interesses dos poderosos. Denunciar 
inclusive a juíza “progressista” da esfera federal, que serviu para anestesiar a 
resistência dos moradores, concedendo uma ordem que não teve força nem 
interesse em fazer cumprir, ao não acompanhar sua aplicação e garantia de 
validade. Também se deveria ter avançado no sentido de, após criminosamente 
todas as esferas da Justiça e do governo terem atacado ou permitido o ataque aos 
moradores, construirmos juntos, apenas através das entidades dos próprios 
trabalhadores, a denúncia e a luta pela moradia de uma forma séria, contra o 
governo Dilma e os grandes proprietários.

Mas, até certo ponto de modo inacreditável, a política de capitulação 
anterior à desocupação se manteve a mesma após ela. Não se aprendeu nada e 
não se modificou coisa alguma após a violenta ação policial.

A nota do PSTU após a agressão cita o PSDB, tucanos e seus governantes 
ao menos 15 vezes, sempre os denunciando e culpando como exclusivos culpados 
da agressão. Dilma é citada apenas em um parágrafo, e como parte da solução, a 
quem se apela para resolver a situação e fazer “valer a lei”, numa única e rebaixada 
exigência. O governo federal é apresentado como um ente inocente e distante, com 
quem os governos do PSDB “não quiseram negociar”, sugerindo claramente que o 
PT queria negociar e resolver o problema...

Da mesma forma, a “Nota dos sindicatos e movimentos sobre a 
desocupação”, assinada por entidades que vão da Conlutas à CUT, denuncia com 
furor por mais de 10 vezes o PSDB como responsável pela violência. Mas cita numa 
única e tímida frase a presidente Dilma, outra vez num tom bastante polido de 
solicitação para que intervenha e resolva a situação.

Uma nota que se construa com a CUT para ter mais peso político, mas que, 
em troca, apague a crítica ao governo federal, já é algo sério a se discutir. Mas uma 
nota de um partido que se reivindica revolucionário ter praticamente a mesma 
redação dela e expressar a mesma política é algo ainda mais grave e deseducativo. 

Num momento de dor e consternação, não é agradável nem diplomático 
colocar o dedo nas feridas. Mas é nas derrotas do movimento que muitas vezes 
mais podemos aprender. Foi assim na Revolução de 1905 na Rússia, um 
verdadeiro banho de sangue, mas que foi considerado um “ensaio geral” do que 
veio a ser a vitoriosa Revolução Russa de 1917. 

Que os baleados, agredidos e despejados lutadores do Pinheirinho não 
sejam em vão e que avancemos com os erros cometidos, ao invés de ignorá-los e 
repeti-los.

É preciso fazer dois, três, mil novos Pinheirinhos, 
contra Dilma, Alckmin, o PT e o PSDB

Por que a esquerda só critica o PSDB? 
Por que se poupa o governo Dilma?

A exemplar experiência do Pinheirinho, com milhares de trabalhadores, provou ser 
possível ocupar, resistir e trabalhar, vivendo e construindo uma realidade distinta e a 
serviço dos trabalhadores. Mesmo contra tudo e todos, os trabalhadores mostraram por 
8 anos ser possível derrotar a especulação imobiliária, a mídia, os lobbies empresariais, 
as diversas esferas da Justiça e os 3 níveis de governo. Mas é preciso ir mais longe.A luta 
pela moradia em cada bairro, cidade e ocupação, a começar pelos moradores do 
Pinheirinho, agora sem ter para onde ir, depende de uma ampla luta contra o governo 
Dilma, em primeiro lugar, exigindo que se destine à habitação popular os bilhões que se 
anuncia como cortes do orçamento. Ao invés de economizar para pagar a dívida pública, 
e empobrecer a população brasileira, Dilma precisa destinar estas verbas para dar teto a 
toda família do país. É preciso desapropriar todos os vazios urbanos destinados à 
especulação imobiliária no país e construir milhões de casas, através de um plano 
nacional de obras públicas, estatal, e sem contratação de empresas corruptas privadas, 
para, em pouco tempo, com qualidade e de forma gratuita, entregar casas a toda a 

população.Aos companheiros do Pinheirinho, como forma imediata, temos de exigir que 
o governo federal encampe a área da ocupação, expropriando sem indenização o 
bandido Naji Nahas e garantindo de imediato a construção de casas para todos os que 
foram expulsos. Esta cobrança, porém, só pode ser efetiva e bem-sucedida se fizer parte 
de uma amplo plano de denúncia e combate ao governo Dilma, que precisa ser 
desmascarado como inimigo dos sem-teto e da habitação aos mais pobres. Estivemos 
nos atos de repúdio à ação no Pinheirinho em todas as cidades em que temos militantes 
e estamos à disposição de todas as iniciativas de ação direta que forem organizadas. 
Nossas conclusões divergentes não podem nos desviar um segundo da necessária 
unidade de ação entre todas as organizações de fato combativas, e nos somamos neste 
esforço. Tendo como desculpa a Copa do Mundo de 2014, desalojamentos estão sendo 
feitos em todo o Brasil. Áreas de quilombos também estão sendo atacadas e territórios 
indígenas destruídos. A luta pela terra, por seu território e pela moradia é uma prioridade 
de todos os trabalhadores, e deve ser uma só, cada vez mais forte.
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 Cerca de 1,5 milhão de pessoas ocuparam a Praça Tarhir no Cairo 
no dia 25 de janeiro de 2012. Há exatamente um ano começava uma das 
maiores ondas revolucionárias de massas que a História já presenciou e 
que determinou a queda do ditador Hosni Mubarak. Mas não de seu 
regime.

O conflito entre a revolução e a reação persistiu por alguns meses, 
em que as forças da continuidade da revolução se chocaram com a 
“reação democrática”, que tentava canalizar todo o descontentamento 
popular para a ilusão eleitoral. Da mesma forma, a junta militar seguia 
mantendo um controle ditatorial que impedia os avanços da revolução.

Neste momento, a reação tenta se converter em aberta 
contrarrevolução, com o massacre de 74 ativistas contra a ditadura, 
mortos durante uma partida de futebol para tentar encobrir suas 
motivações.

Na Tahrir, em 25 de janeiro, a 
polícia e o exército não apareceram 
nem como figuras decorativas. 
Tamanha era a quantidade de 
manifestantes e a indignação dos 
mesmos que as forças da repressão 
tiveram que recuar. Por conta disso, 
também o estado de emergência foi 
extinto, após 30 anos de duração. 
Estas concessões parciais não 
podem existir sem mais repressão, no 
entanto. E foi isso que levou à chacina 
de Port Said, em que torcedores do 
Al-Ahli, vinculados à torcida “ultras” e 
conhecidos por combater o governo, 
foram assassinados por policiais 
infiltrados.

Esta dualidade na política do 
governo, que acena com distensão, 
mas preserva a repressão, é parte de 
uma situação que se mantém sob 
uma crise revolucionária, com 
massas na rua.

Esta disputa também se expressa entre os lutadores. Há dois 
tipos de manifestações: os que valorizam o que se avançou mas admitem 
esperar até o processo democrático-burguês se estabelecer (sendo que 

nem isso ocorrerá se a revolução não prosseguir), e há os que protestam 
incessantemente, por concluírem que ou se avança ou se retrocede. A 
experiência profunda de uma revolução os levou a este avanço enorme 
de consciência. E é este 2º caminho que ganha forças depois dos 
enfrentamentos recentes em função das mortes em Port Said.

A Irmandade Muçulmana, grande vitoriosa nas eleições 
legislativas, tenta conter as mobilizações, esperando sua posse, e sumiu 
das ruas nos últimos dias, abandonando os que foram massacrados. O 
resultado é que também com a Irmandade há uma experiência em curso, 
e muitos cantos já a denunciavam como traidora e de ter vendido a 
revolução nas ruas do Cairo.

Esta é a situação que vive a revolução egípcia neste momento. 
Multidões que repudiam suas direções e lutam heroicamente rumo à sua 

libertação. Este processo, porém, ou 
se faz em conjunto com a construção 
de uma organização revolucionária 
para estes processos, ou fracassará, 
sendo presa fácil para a repressão 
das forças armadas em conjunto com 
as artimanhas da falsa democracia 
que se quer impor.

O Movimento Revolucionário, 
q u e  é  p a r t e  d a  C o r r e n t e  
Revolucionária Internacional e do 
Comitê de Solidariedade e Apoio às 
Revoluções no Egito e Líbia, esteve 
presente nas últimas jornadas 
revolucionárias do Egito, tanto no 1º 
aniversário da revolução de 2011, 
como nos conflitos abertos em Port 
Said, que agora levam à possibilidade 
de se derrubar a junta militar. Nossa 
campanha se fortalece nas ruas do 
Brasil e chegará mais vezes aos 
países cujas revoluções já estão 
mudando a luta de classes mundial. 

Convidamos a todos para se somarem neste esforço pelo triunfo da 
revolução no mundo inteiro.  

Egito: 1 ano do início da Revolução é marcado por 
enormes protestos e nova onda de lutas.

Relato de uma revolucionária do interior da revolução no Egito
Uma revolução, também, feminista!

As mulheres, jovens, velhas, mães, participam ativamente das 
manifestações na Tahrir. Não apenas seguindo as palavras de ordem 
puxadas por algum homem. Muitas vezes, são elas que, desde o 
chão, em meio a multidões, puxam os gritos e lideram os protestos. 
Isso quando não sobem nos palanques, pegam o microfone e, de lá, 
gritam por liberdade, chamam a queda da junta militar e exigem o fim 
da violência policial! E, nisso, mais uma vez são seguidas e 
aplaudidas por multidões!Emocionante, e contagiante!

Nós, vindas de uma cultura que nos ensina a andarmos 
seminuas, acreditamos, muitas vezes sem qualquer reflexão, que isso 
é a liberdade! Que liberdade é essa que exige a exposição máxima do 
corpo para nos sentirmos bonitas, valorizadas e desejadas? É a 
liberdade da “democracia” ocidental! É papo furado!Se no oriente há 
machismo, no ocidente também há! Não fechemos os olhos para isso!

As mulheres que lá estão, lutando e reivindicando o fim de uma 
ditadura militar. Estudam, trabalham, cuidam de suas famílias, tal qual 
no nosso mundo. Atravessavam as passeatas com o filho no colo. 
Cobrem, ou não, a cabeça e o rosto com o hijab (véu tradicional). Vi 
muitas com a cabeça e o rosto descobertos, andando tranquilamente, 
sem serem “atacadas” por ninguém. Da mesma forma que vimos 
muitas andando sozinhas nas ruas, em grupo apenas de mulheres! 
Justamente pela carga do machismo histórico que sofrem, é uma 
necessidade objetiva das mulheres serem vanguarda nesse processo 
de transformação.

Assim, juntamente com a revolução democrática em curso, 
que só pode ser vitoriosa na medida em que se converta em revolução 
social, existe uma revolução sexual, feminista, de libertação e 
emancipação das mulheres, que passam a ser junto aos jovens as 
maiores interessadas e necessitadas da transformação em curso no 

Egito.
Observações assim são importantes, principalmente para 

quem prefere acreditar que as mulheres do oriente não passam de 
“apêndices” de seus maridos!

Entre os jovens na Praça Tahrir, o ambiente é ainda mais 
parecido com o que vemos no Brasil. Jovens, meninos e meninas, 
sentados juntos, em rodas. Amigos, namorados de mãos dadas, 
conversando, comendo, bebendo (qualquer coisa, menos álcool que, 
pelas tradições daqui, é extremamente vergonhoso consumir). 
Jovens, como os brasileiros...Num país de esmagadora maioria 
muçulmana, os cristãos são pouco mais de 10% da população. E 
estão todos juntos nos protesto: homens e mulheres, muçulmanos e 
cristãos!

Para a maioria de nós, que conhece o Oriente através da 
imprensa e dos governos do Ocidente, é fundamental destacar isso!

O machismo, assim como a intolerância religiosa, não são 
exclusividade do oriente muçulmano! Que religião foi mais autoritária 
e “colonialista”, no mundo inteiro, que a cristã? E o que dizer do 
judaísmo do “laico” Estado de Israel, que promove um genocídio diário 
contra os palestinos?
Assim, sobre as revoluções no mundo árabe e as novas sociedades 
que se constroem, assim como uma revolução também cultural, cabe 
a nossa humildade para aprendermos juntos. Aprender com aqueles 
que hoje, saem de suas casas, deixam de lado suas aspirações 
individuais, para coletivamente buscarem um mundo melhor, sem 
preconceito de gênero, de raça, de religião, mas também sem miséria, 
sem exploração, sem um exército armado nas ruas, pronto para 
atacar covardemente a juventude e as mulheres que se levantam para 
transformar essa sociedade!.

MR presente na comemoração de 1 ano da queda de Mubarak.
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Após quase nove anos de ocupação no Iraque, o governo dos 
Estados Unidos finalmente teve que retirar todas as suas tropas de 
combate do país, amargando uma das derrotas mais vergonhosas de 
sua história. Com uma cerimônia constrangedora e de quem está 
saindo às pressas pela porta dos fundos, Bagdá assistiu os invasores 
voltando de cabeça baixa na última semana de dezembro. 

Em Washington, os EUA declararam o fim da guerra, numa 
versão menos ridícula e espalhafatosa do que o anúncio de Bush de 
“missão cumprida” quando os atentados e assassinatos 
revolucionários dos soldados imperialistas recém estava começando, 
7 anos atrás. Obama foi mais “discreto” e evitou qualquer menção à 
palavra “vitória” ou outras equivalentes. Mas a verdade é que, mesmo 
de modo mais contido, o anúncio de fim da guerra é uma piada. A 
guerra, no sentido que o imperialismo atribuía, de enfrentar a 
resistência armada a seus interesses, não apenas não acabou, como 
segue mobilizando milhares de jovens armados, que seguem 
combatendo as tropas do governo fantoche instalado no país.

O efeito do anúncio, por trás do ufanismo e patriotada típicos 
dos Estados Unidos, é a fuga de um país que segue em guerra, onde 
o imperialismo foi derrotado de forma irreversível e teve que se retirar, 
deixando o Iraque sob uma guerra civil, opondo projetos políticos que, 
por mais que expressem diferentes setores burgueses nacionais e 
religiosos, são unânimes na incapacidade de manter a segurança dos 
negócios imperialistas na região.

O fracasso da campanha do Iraque custou US$ 1,257 trilhão 
ao contribuinte americano. 4.483 militares do país foram mortos pela 
resistência e 115,5 mil civis iraquianos foram covardemente 
assassinados, além das torturas, violações dos direitos humanos em 
geral e empobrecimento da população.

O secretário americano de Defesa, Leon Panetta teve que 
admitir esta impotência de seu arrogante governo a partir de agora: 
"Deixe-me ser claro: o Iraque será testado nos dias que vêm pela 
frente pelo terrorismo e por aqueles que buscam a divisão, por meio 
de questões econômicas e sociais e da demanda por democracia.". E 
a resistência não perdeu tempo. Desde o anúncio de Obama 
confirmando a retirada total do Iraque até o dia 31 de dezembro, feito 
em outubro, as bases americanas e setores do governo iraquiano 
foram impiedosamente atacados, direta ou indiretamente, por grupos 
tanto xiitas como sunitas.

Após a fuga dos imperialistas do final do ano, então, os 
ataques passaram a ocorrer livremente.  Oficialmente, ainda há 
negociações bilaterais sobre um possível reenvio de tropas ao Iraque, 
conforme avaliação das condições do país. Porém, todos sabem que 
isso é impossível. Os EUA mal se aguentam em pé, demolidos por 
uma histórica crise econômica, e não tem nem mesmo como atacar o 
Irã, apesar das provocações recorrentes.

Agora, apenas 150 militares ficarão no Iraque para defender a 
embaixada e os consulados americanos, sob ordens do 
Departamento de Estado. Um número irrisório perto dos 180 mil 
soldados ocupantes presentes em mais de 500 bases no Iraque, no 
início do mandato de Obama. Em 9 anos, cerca de 1 milhão de 
soldados passaram pelo front, sem que nunca se tenham achado as 
tais “armas químicas de destruição em massa” alegadas por Bush 
para atacar o país. 

Um lamentável desfecho para o imperialismo de uma guerra 
que pode ficar sendo a última por um bom tempo, diante da iminência 
da retirada também do Afeganistão e dos cortes generalizados agora 
anunciados, que podem colocar os EUA sob um grande período de 
decadência militar.

EUA são derrotados no Iraque e cortam 489 bilhões de dólares do orçamento militar.
 Obama e o imperialismo já não podem deter as massas como antes.

Obama corta quase meio trilhão de dólares das Forças Armadas
O presidente dos EUA, Barack Obama, sob o nome pomposo 

de “nova estratégia militar do país” acaba de anunciar um corte de 
quase US$ 0,5 trilhão pelos próximos 10 anos, reduzindo muito o 
orçamento do setor e aceitando o fato de que a crise econômica 
derrubou as pretensões militaristas neste momento.

Sob o efeito da terrível derrota no Iraque, de onde teve que se 
retirar pela porta dos fundos no final e 2011 e dos crescentes 
enfrentamentos no Afeganistão, Obama adota este grande recuo, 
concentrando as Forças Armadas especialmente no Oriente Médio (e 
ainda assim com muito menos tropas) 
e deixando claro que as forças 
terrestres deixarão de ter condições 
d e  e m p r e e n d e r  c a m p a n h a s  
prolongadas e em grande escala 
simultâneas, como até a pouco tempo 
os EUA se orgulhavam e ameaçavam 
poder fazer.

A partir de agora, as iniciativas 
militares dependerão mais do poderio 
naval e aéreo no Pacífico e no Estreito 
de Ormuz, ameaçando China e Irã, e o 
governo claramente sabe que está 
encolhendo seu poder de força. 
"Precisamos colocar em ordem nossa 
situação fiscal e recompor nosso 
poder econômico em longo prazo", 
justificou Obama, que, obviamente, 
fo i  duramente atacado pelos 
candidatos republicanos e setores ligados à indústria bélica e mesmo 
pelos que ainda não admitem o recuo que o imperialismo é obrigado a 
fazer, produto da crise e do ascenso internacional da classe 
trabalhadora.

Obama seguirá insistindo no discurso de “combate ao 
terrorismo”, mas seu foco deve variar mais para temas secundários 
como a coleta de informações, a “guerra cibernética” e a dissuasão da 
proliferação das armas nucleares; temas também hipócritas, mas 
pelo menos bem mais baratos e com menos riscos de outro fracasso 
como o do Iraque.

E Obama sabe que este é um caminho provavelmente sem 

volta, correspondente à decadência do imperialismo. Por isso, faz 
questão de embelezar as frases, mas admitir este conteúdo, quando 
fala em uma nova estratégia por um longo período e num plano por 
mais de 10 anos. "Agora, estamos virando a página de uma década 
de guerra", declarou. E também: "Não podemos repetir os erros do 
passado - depois da Segunda Guerra, depois do Vietnã -, quando as 
nossas Forças Armadas não estavam devidamente preparadas. 
Portanto, elas serão menores (...)"
Os cortes de verba impactarão de forma imediata a produção da nova 

geração de armas e a compra de caças 
F - 3 5 ,  u m  d o s  p r o g r a m a s  d e  
armamentos mais caros da História. Da 
mesma forma, gerarão desemprego de 
milhares de soldados e poderão reduzir 
o peso da burguesia armamentista no 
país, uma das que mais investe em 
tecnologia do mundo. Do ponto de vista 
capitalista, portanto, são medidas que 
podem se voltar contra os próprios EUA, 
mas que Obama, com um orçamento 
falido e sendo derrotado nos campos de 
batalha, não poderia deixar de tomar.

Os trabalhadores, por sua vez, não 
podem se contentar apenas com isso, e 
devem exigir o fim absoluto de toda e 
qualquer ação imperialista dos EUA ao 
redor do mundo. Nenhum soldado ou 
equipamento militar das forças Armadas 

do país pode estar em solo estrangeiro e as ocupações e bases 
militares no estrangeiro devem ser encerradas imediatamente.

O orçamento público norteamericano deve estar a serviço dos 
trabalhadores, e os gastos militares só servem para massacrar outros 
povos e sugar os recursos que deveriam estar indo para a saúde a 
educação, a moradia popular e os empregos em setores que de fato 
desenvolvam o país.

Obama não será capaz de fazer nada disso, e, por isso, 
deverão ser os trabalhadores a conquistar nas ruas o fim dos gastos 
militares por completo e o controle popular do orçamento para a 
maioria da população.

A crise econômica pressionou Obama a acabar com a guerra.
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Num caos nacional, a 
Síria é o retrato dramático de 
uma revolução sem direção, 
abandonada pela esquerda e 
com um povo desarmado contra 
um governo semisfascista, onde 
s e  m i s t u r a m  c e n á r i o s  
chocantes.

Diariamente, tropas do 
g o v e r n o  a s s a s s i n a m  

manifestantes aos punhados e à 
luz do dia. Ao mesmo tempo, 
“observadores” internacionais 
f i n g e m  r e p r e e n d e r  o s  
m a s s a c r e s ,  s e n d o  q u e  
absolutamente nada mudou 
desde sua chegada. Por sua 
vez, o heroísmo das massas é 
c o m o v e n t e ,  c o m  g e n t e  
morrendo sem parar, mas 

saindo em cada vez maior 
número às ruas. Em algumas 
cidades do interior, já há 
organismos de duplo poder, e 
parte das cidades convive com 
áreas “libertadas” e outras 
ocupadas com tanques.

No meio disso tudo, o 
governo iniciou uma série de 
atentados criminosos contra a 

população civil, sem diferenciar 
manifestantes de gente comum, 
fingindo que tais atentados 
seriam obra de “terroristas”, que 
ninguém conhece, que nunca 
são presos e que nem um 
manifesto ou ação pública 
sequer já fizeram, numa farsa 
escandalosa com o objetivo de 
justificar os massacres do 
governo Assad.

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Após meses de repressão 
e isolamento, mas de incansável 
luta, manifestantes da oposição 
descreveram Deraa como 
"território libertado", e dois 
integrantes do Parlamento, 
autoridades religiosas e até 
mesmo militares, no feito mais 
esperado e necessário apoio à 
revolução, desertaram e aderiram 
aos protestos. Deraa é a principal 
cidade da região de Hawran e 
está situada a poucos quilômetros 
da fronteira com a Jordânia. 

Da mesma maneira, a 
cidade de Hama construiu 
organismos de duplo poder ainda 
mais claros, quase tendo banido a 
presença do governo oficial de 
Assad. Quarta maior cidade do 
país, Hama concentra opositores 
e representa um dos maiores 
desafios para o governo, que não 
consegue retomar o controle, 
apesar de ter “ocupado” a cidade 
com tanques. A população 
simplesmente rechaça e não 
tolera o governo.

Hama, apesar de todas 
suas limitações, ajuda os sírios a 
imaginar como pode ser a vida 
após a ditadura, e faz isso ao 
forjar novos líderes, organizar a 
sua própria defesa e lidar com um 
e m b r i ã o  d e  g o v e r n o  e  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  
independentes, ao colocar um fim 
ao governo do atual presidente.

Dezenas de barricadas de 
latas de lixo, postes de iluminação 
pública, caminhões e sacos de 
areia, defendidos em vários 
estados de vigilância, impedem a 
passagem das temidas forças de 
segurança e multidões de jovens 
celebram e organizam a cidade 
“libertada”. 

Infelizmente, porém, ao 
contrário da Líbia em que estas 
áreas libertas ficaram claramente 
demarcadas e constituíram 
milícias armadas locais, na Síria 
estas experiências são efêmeras 
e logo depois são atacadas com 
toda força pelos tanques e balas 
do governo.

Após  o  que  a lguns  
calculam em até 10 mil ou 20 mil 
mortos, manifestantes gritaram 
muitas vezes: "Hama é livre e 
permanecerá livre", mas os 
tanques voltam. 

Mas esta dualidade de 
poder, inclusive mais atípica que o 
tradicional, pois alterna o poder 
das ruas com o poder da 
institucionalidade de uma forma 
mais anormal, com semanas sob 
as armas de Assad e outras sob a 
l i b e r d a d e  d o s  c o n s e l h o s  
populares, não pode durar muito 
tempo. Como nenhuma dualidade 
de poder pode durar... 

As massas já destruíram a 
sede do governista Partido Baath, 
moradores se reúnem na calçada 
para debater a política, cantar 
canções de protesto e recontar os 
traumas da repressão de 1982, 
quando o governo também 
invadiu Hama para acabar com 
uma insurreição popular e 
islâmica. 

Há uma atmosfera nesta e 
em outras cidades que respiram 
os ares de um novo regime. "É 
assim que deve ser uma cidade", 
dizem manifestantes. Mas as 
massas, ou destroem de vez o 
governo Assad, e controlam o 
país inteiro, como fizeram na 
Líbia, ou serão esmagadas, como 
Kadafi  tentou fazer sobre 
Benghazi, antes de ser derrotado 

e justiçado.
A mesma situação não 

ocorre numa cidade igualmente 
combativa, Homs. Tanques estão 
estacionados dentro da cidade. 
Mais estão estacionados nas 
entradas para as cidades 
menores entre Homs e Hama, 
como Talbiseh e Rastan, onde os 
manifestantes desmantelaram 
uma estátua do pai de Assad, 
Hafez, que tomou o poder em 
1970 .  Enquan to  ca r tazes  
governistas estampam: "O 
Exército e as pessoas são uma só 
mão”, soldados se escondem 
atrás de sacos de areia e tanques 
apontados para o tráfego de 
veículos, num cenário típico de 
um exército de ocupação. 

“A Síria é colonizada pelos 
seus próprios filhos", é dito pela 
população. Tanto em Homs como 
em Hama, jovens distribuíam 
sacos de pedras antes dos postos 
d e  c o n t r o l e ,  p r e p a r a n d o  
confrontos, enquanto outros 
carregavam barras e paus, num 
“ j o g o  d e  g a t o  e  r a t o ” ,  
característico da guerrilha e de 

situações onde a luta é sob 
condições muito inferiores de 
enfrentamento. 

Ao mesmo tempo, segue a 
luta política, para dividir as Forças 
Armadas e derrotar o governo. 
C a r t a z e s  d o  p o v o ,  e m  
contraposição aos do governo, 
dizem, por exemlpo: "Aqui é 
Hama. Não é Tel Aviv", uma 
referência à capital sionista, 
famosa pelo exército terrorista de 
ocupação contra os árabes.

Mas este orgulho e 
combatividade convive com as 
sabotagens de espiões e 
d e l a t o r e s ,  q u e  “ m a r c a m ”  
revolucionários para depois 
serem assass inados  pe lo  
governo, da mesma forma que 
sente-se o risco de novas 
ocupações. Neste cenário, em 
ações justíssimas e de defesa da 
vida da população, um informante 
foi enforcado em um poste de 
eletricidade da cidade e os corpos 
de três ou quatro outros foram 
jogados no rio Orontes.

N o s  m o m e n t o s  d e  
calmaria, as pessoas sabem que 
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pode vir uma nova ocupação: 
"Claro, sabemos que o regime 
pode entrar na cidade a qualquer 
momento", disse um carpinteiro 
de 30 anos, citado por agências 
internacionais. Dizendo se 
chamar Abdel -Razzaq,  se 
resignava: "A batalha acontecerá. 
O que podemos fazer a respeito 
disso?".

Em todas as cidades, os 
protestos acontecem com muita 
força, em especial às sextas-
feiras. Isso inclui até mesmo 
a lguns bai r ros da capi ta l  
Damasco, que, como Kadafi fazia 
e m  Tr í p o l i ,  c o n c e n t r a  a  
c o n t r a r r e v o l u ç ã o  e  a s  
manifestantes armadas em 
defesa da ditadura. No subúrbio 
de Douma, em Damasco - onde 
também houve manifestações em 
grande escala -, testemunhas 
disseram que autoridades fizeram 
buscas na região, atirando e 
prendendo pessoas.

No interior do país, há 
mobilizações com mais de 100 mil 
pessoas e o eixo é sempre o de 
"Fora Bashar". Com o vácuo de 
poder, novos líderes começaram 
a surgir, por vezes sem uma 
plataforma política clara ou 
simplesmente expressando 
reivindicações imediatas da 
população.

Jovens manifestantes se 
uniram em um grupo chamado Os 
Livres de Hama, mas formam 
mais um nome do que uma 
organização de verdade. Seu 
trabalho verdadeiro, dizem os 
ativistas, acontece em seus 
próprios bairros, onde organizam 
tu rnos  pa ra  de fende r  as  
b a r r i c a d a s ,  g a r a n t e m  
alimentação aos proto-brigadistas 
e documentam a revolta com 
câmeras, celulares e filmadoras.

Paralelamente, porém, 
Hama é representada por Mustafa 
Abdel-Rahman, clérigo de 60 
anos no comando da Mesquita 
Serjawi, que simula consultar os 
fiéis de sua mesquita, junto com 
m é d i c o s ,  a d v o g a d o s ,  
engenheiros e “personalidades” 
dos bairros, para tomar decisões. 
Uma forma aristocrática de 
governo ,  d is tanc iada  dos  
i n t e r e s s e s  q u e  v ê m  d a s  
barricadas, mas já diferente e 
“reformista” em relação à 
ditadura. 

É este o dilema que 
decidirá a sorte da Síria: a força 
dos trabalhadores em criar 
organismos mais desenvolvidos 
de poder popular e armar-se para 
destroçar Assad. Ambas tarefas, 
desenvolver os “soviets” ou 
conselhos populares, e “armar o 
proletariado”, só podem avançar 
com a construção de um partido 
revolucionário na Síria. 

Mais sofrida ainda que a 
situação de qualquer outra 
revolução até agora, como a da 
Tunísia, Egito e Líbia, a guerra 
civil revolucionária na Síria não 
vai sequer chegar ao ponto dos 
demais países se não construir 
este part ido.  A burguesia 
assassina aprende com suas 
derrotas e prepara um massacre 
sem precedentes na Síria. Os 
trabalhadores também precisam 
aprender com suas vitórias 
parciais e suas derrotas. É 
urgente e necessário construir um 
partido revolucionário na Síria.

A s  b a n d e i r a s  
democráticas, que envolvem o 
direito ao voto, à liberdade de 
expressão, de organização 
política e sindical, de imprensa, 
das mulheres; as bandeiras que 
tratam da independência nacional 
plena; as bandeiras econômica ou 
parciais, como as lutas por 
salário, emprego e direitos 
sociais; e as bandeiras de 
transição social, de destruição 
das Forças Armadas e do regime 
sírio, com a expropriação de 
bancos e empresas sob controle 
dos  t raba lhadores ;  todas  
bande i ras  só  podem se r  
conquistadas com a vitória de 
uma revolução, que também só 
v i r á  c o m  u m  p a r t i d o  
revolucionário socialista mundial. 
Desde a reivindicação mais banal, 
a de ter o direito de viver sem ser 
massacrado, hoje depende disso.

 
País já vive guerra civil revolucionária e é preciso armar os trabalhadores para 

libertar país cidade por cidade e derrubar Assad e seu regime assassino!

REVOLUÇÃO SÍRIA COMOVE O MUNDO ÁRABE!

Duplo poder e guerra civil: cidades divididas entre um governo 
do povo e das ruas X tanques e bombas por todo lado. 

Pelo quinto dia consecutivo 
de ofensiva e ocupação, a ditadura 
síria bombardeia e assassina 
manifestantes na cidade de Homs, 
cujo controle o governo já havia 
perdido completamente. Apenas 
no 1º dia de matança, foram entre 
250 e 300 mortos, num episódio 
monstruoso, em que o governo 
invadiu a cidade e bombardeou 
casas e edifícios a esmo, com o 
único intuito de promover uma 
chacina e intimidar a população, 
que governava a cidade na prática.

Au to r i zada  a  segu i r  
matando quem bem entender após 
se sentir livre de qualquer sanção 
da ONU, devido ao veto de China e 
Rússia, a ditadura síria está 
acelerando o extermínio da 
resistência. Os relatos e imagens 
são chocantes: "Qualquer casa em 
Baba Amr é alvo. Você precisa ter 
sorte para sobreviver. Você 
precisa ter sorte para seguir 
vivendo", disse à imprensa 
in te rnac iona l  um morador  
chamado Omar. "A casa ao lado da 
minha foi atingida. Um bebê...a 
cabeça dela explodiu por causa da 
pressão dos foguetes." Há relatos 
de que 18 bebês prematuros 
teriam morrido apenas no dia 
08/02, depois de um hospital ficar 
sem eletricidade e as incubadoras 
serem desligadas. 

F i c a  c l a r o  q u e  a  
deformação fasc is tó ide do 

governo Assad não tem limites e 
enquanto houver uma revolução 
em curso, os massacres também 
seguirão. O imperialismo, que 
sempre foi cúmplice de Assad, não 
quer o sucesso da revolução e por 
isso apenas simula ojeriza ao 
banho de sangue. Mas, assim 
como na Líbia, à medida que a 
revolução avança e as pessoas 
começam a se armar e libertar 
cidades, onde estabelecem um 
duplo poder,  por meio de 
conselhos populares (como os 
soviets russos), o imperialismo 
tenta intervir para assumir a 
direção do processo.

Nossa política deve ser 
bem clara: que os trabalhadores 
tomem o poder! Para isso, deve 
haver condições, e são os 
trabalhadores do mundo todo que 
devem garanti-las, através da 
ampliação e extensão de um 
comitê internacional de apoio ativo 
às revoluções árabes, que 
incorpore o comitê de apoio às 
revoluções na Líbia e Egito. São as 
organizações de nossa classe que 
devem sustentar o esforço 
revolucionário neste momento, 
com armas, brigadas e recursos 
para a resistência. 
O Movimento Revolucionário 
conclama a todos os ativistas e 
o rgan i zações  ope rá r i as  e  
socialistas a aderir a este 
chamado.

A revolução e a contrarrevolução em Homs!
 Al-Assad massacra centenas tentando sufocar 

“soviet” da 3ª maior cidade da Síria

Enterro de criança em Homs. A repressão de Assad não escolhe o alvo. Mulheres presentes na revolução Síria.


