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Pela autodeterminação curda! Fora Assad e o imperialismo!
Viva a luta dos curdos e das massas sírias!
Todos contra os curdos
Os curdos são uma minoria étnica, um povo que pode ser descrito como
pertencendo a uma "nação sem Estado". Como são os bascos, catalães e, em certo
sentido, os palestinos, já que a Palestina já é reconhecida parcialmente, mas ainda não tem
soberania nenhuma e é boicotada pelos principais países capitalistas. Todos estes povos,
caso desejem, têm todo o direito, aliás um direito inalienável, de se constituir como países
independentes onde habitam.
Hoje em dia, os curdos são cerca de 30 milhões de habitantes. Muçulmanos que
descendem dos antigos persas, vivem espalhados por países como Turquia, Síria, Iraque e
Irã, uma região com grandes riquezas e, cada vez mais, alvo de intervenção de países
imperialistas interessados nas matérias-primas e na mão-de-obra baratas presentes
naquela região. É um local extremamente conflituoso, e vítima de uma série de agressões
das grandes potências imperialistas (EUA e UE). Por esse motivo, são eventualmente
também alvo de intervenções militares de algumas dessas potências (tropas da OTAN na
Turquia, intervenção estadunidense na Síria, etc).
No entanto, diante do massacre perpetrado pelo ditador Bashar al-Assad, da Síria,
em que mais de 210 mil pessoas já foram mortas, os curdos, que sempre foram
massacrados por Assad, passaram a um papel de grande destaque no conflito armado da

região.
As potências capitalistas sempre impediram a formação de um novo país, o
Curdistão, sob o controle de um povo historicamente oprimido. A ONU, na verdade, não
apenas foi incapaz de impedir as agressões que os curdos sofrem nos 4 países em que há
grandes populações curdas, como é cúmplice deste massacre, sustentando os governos
que os cometem. Os Estados Unidos, aliado das ditaduras mais criminosas da região, quer
"pacificar" a região curda com o único objetivo de desarmar seus militantes e interromper a
formação de regiões curdas relativamente libertadas.
Parte da região parcialmente libertada pelos curdos vive experiências muito
importantes de armamento popular da população, que constituiu exércitos populares

(inclusive com grade presença feminina) que lutam, neste momento, contra o Estado
Islâmico, principalmente, mas também vão adquirindo mais e mais experiência de luta
(que pode se voltar contra os demais governos burgueses locais).
Diante disso tudo, os mesmos países que sempre oprimiram os curdos, hoje
simulam apoiar parte de suas reivindicações, mas apenas para tentar se apropriar da
causa curda e contê-la dentro dos limites dos governos burgueses da região. Tudo para
tentar usar os curdos apenas como bucha de canhão contra o Estado Islâmico, em troca
de uma autonomia parcial, mas não a independência. Infelizmente, até mesmo setores da
liderança curda embarcam nesta capitulação.
A região autônoma curda no Iraque aderiu de malas e bagagens à frente imperialista que
se formou na região, colaborando com o governo fantoche do Iraque e com as tropas
invasoras dos Estados Unidos. Na Turquia e Síria, os curdos, sob a liderança do PKK,
estão lutando de armas na mão, de forma exemplar no que se refere à disposição de luta.
No entanto, também o PKK se omite da luta contra Assad, o grande carniceiro sírio, que
massacra todas as etnias e o conjunto dos trabalhadores que se opõem à sua ditadura,
incluindo aí os curdos.
Assim, só quem pode criar um novo Estado curdo na região são os próprios
trabalhadores em luta, mas, sob este viés, inevitavelmente, as tarefas de libertação
nacional se confundiriam com o enfrentamento à propriedade capitalista, e ameaçariam
ao próprio Estado burguês.
Por isso, caso a luta dos curdos saia do controle e ameace incendiar todo o
Oriente Médio (algo ainda distante, mas que passou a ser possível, depois da resistência
e vitória heroica dos lutadores curdos que libertaram a cidade de Kobane), tanto os EUA
(que têm bases militares na região e já invadiram os países desta área incontáveis vezes)
como Israel (armado até os dentes e financiador de governos corruptos e de capitulação
ao sionismo) podem tentar assumir algum tipo de “emancipação curda”, sob seus
controles. Ou serão os primeiros a tentar esmagá-la.
A paz que Israel defende para a região, e que saiu esbravejando após os
atentados cometidos por muçulmanos em Paris no início do ano, é a paz dos cemitérios,
com a limpeza étnica dos povos árabes e o genocídio palestino. A “causa curda”, neste
sentido, e numa situação de “último recurso”, por ser um povo não-árabe, poderia vir a
criar uma cortina de fumaça útil aos sionistas, para abafar seus crimes e enfraquecer
países árabes da região.
Por outro lado, há o Estado Islâmico (EI, ex-ISIS), um grupo oriundo da AlQaeda, que angariou parte do antigo exército iraquiano, sunita, extinto pela intervenção
dos EUA (2003-2006) e queda do regime de Saddam Hussein. Ao EI se somaram grandes
contingentes da população síria - que luta desde 2011 contra o regime genocida de
Bashar Al-Assad - além de milhares de milicianos estrangeiros, com ódio dos EUA e de
Assad, e empolgados com a radicalidade do EI.
O Estado Islâmico tem como objetivo criar um Estado teocrático islâmico na
região, fortemente militarizado, monárquico, e tão fascista/nacionalista/fundamentalista
como o Estado de Israel, cujas únicas diferenças com o EI é que Israel não é monárquico
e defende a teocracia judaica, ao invés da islâmica. Entre os crimes do EI, está o aspecto
de seita, criminoso e fundamentalista, que considera os curdos como “infiéis”; e por isso
os ataca.

Revolução curda e contra os governos fantoches da região.
As lutas políticas e militares no Oriente Médio estão no auge, e qualquer
coisa pode acontecer, desde a queda de Assad na Síria, o colapso de algum outro
governo da região, uma vitória militar/diplomática do EI, ou sua derrota violenta...
Da mesma maneira, uma derrota do Estado Islâmico pode fortalecer a luta heroica
dos curdos; ou apenas garantir maio estabilidade a Assad... Tudo está em aberto
e a revolução e a contrarrevolução lutam de forma direta nos territórios da região.
Um sinal de que um banho de sangue aos trabalhadores da região está
sendo preparado (incluindo os milhões de curdos, desnacionalizados e, portanto,
sem direito à defesa pela legislação internacional) é que a Arábia Saudita
recentemente se pronunciou declarando o Estado Islâmico uma "organização
terrorista". Lembremos que, anteriormente, a Arábia Saudita fora, notoriamente, a
principal financiadora da Al-Qaeda. Ainda que o EI seja hoje um dos principais
inimigos da luta dos curdos, ao invocar a necessidade de lutar contra o EI, os
Estados Unidos e a Arábia Saudita não pretendem defender os curdos nem
população nenhuma; querem impor um governo seu sobre a Síria (ou deixar lá
Assad, enfraquecido e sob suas ordens).

A independência curda é um direito histórico! Somente os curdos podem
decidir sobre isso e são eles – com a luta conjunta dos demais trabalhadores – os
que podem garantir a autodeterminação. Para isso, o inimigo visível mais
próximo, colado a seus redutos na Síria, é o Estado Islâmico. Mas o verdadeiro e
principal inimigo curdo está muito longe de ser o EI. É, em primeiro lugar, o
imperialismo, que sempre atuou junto dos governos da região para massacrar
este povo. Por isso, e como o imperialismo dá as ordens – mas apenas algumas
vezes atua com tropas –quem faz o serviço sujo e diário da repressão aos curdos
são estes governos pró-imperialistas da região, e são eles os que mais precisam
ser combatidos e derrotados. No caso atual, é Assad o inimigo número 1 dos
curdos, dos sírios em geral e dos povos do Oriente Médio como um todo.
Não há liberdade possível aos curdos sem a derrubada do governo
Assad na Síria! Assim como de Erdogan na Turquia! E do governo fantoche
imposto pelos EUA no Iraque! E da ditadura teocrática dos aiatolás no Irã! Estes
são os inimigos mais importantes, assassinos e cotidianos da luta curda!

Os revolucionários têm o dever de se posicionar
Todos que se consideram marxistas e internacionalistas devem, por
princípio, se solidarizar com o povo curdo. A única maneira de superar esse
sistema internacional, incapaz de se reproduzir indefinidamente e que já está
saturado, é criarmos outro sistema, superior, sem exploração e igualmente
internacional. Lutar pelos curdos, por conseguinte, é mais do que ter
solidariedade de classe; é entender que sua luta é a luta de todos os
trabalhadores, e que a derrota dos governos burgueses que oprimem os curdos
será a derrota da burguesia mundial.
Algumas organizações de esquerda, cada vez mais degeneradas
ideologicamente, são incapazes de enxergar no internacionalismo a única saída
possível para a revolução socialista mundial. Isso por que se adaptaram à
democracia burguesa e à mera disputa eleitoral e sindical; com as revoluções
(que defendem no papel) sendo tratadas como acontecimentos distantes e sobre
os quais não há nada a fazer. Esta esquerda “lava as mãos” diante de outros
trabalhadores que estão sendo massacrados, bem como diz ser solidária, mas

não move um músculo para apoiar efetivamente os povos que se levantam de
forma armada contra seus opressores.
Nós, internacionalistas, ao contrário, nos colocamos na linha de frente
da defesa de minorias étnicas desnacionalizadas, como os curdos ou os
palestinos, e fazemos o possível para apoiá-los ativamente. Nossos militantes já
estiveram no Egito e na Tunísia, palcos de revoluções da Primavera árabe.
Agora, uma militante de nossa Corrente Revolucionária Internacional (CRI),
membro de nosso partido-irmão argentino, a CPT, acaba de atuar como
brigadista na região curda em conflito. E, além de novos apoios à região,
estamos construindo comitês de apoio às revoluções árabes e à
autodeterminação curda.
Estas guerras valem por si mesmas, pela libertação dos povos e pela
derrota do imperialismo, mas valem por ainda mais: são guerras sangrentas,
mas batalhas de uma guerra ainda maior, pelo fim da exploração e da opressão a
todos os povos e trabalhadores, no rumo da construção da revolução socialista
mundial.
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2015: o pior ano de todos!
2015 mal começou (para alguns nem começou, pois o
Carnaval ainda não veio) e já há muita gente torcendo para que ele se
acabe de uma vez. O Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos do Bradesco revisou a projeção para o PIB de 2015 para
queda de 0,5%, ante previsão anterior de alta de 0,5%. O relatório
justifica a deterioração acentuada da previsão pela "piora relevante"
do balanço de riscos deste ano. A principal mudança é que a nova
projeção sobre os investimentos é que eles devem cair 3%, sobre
uma base que já era péssima.
O Bradesco só escreveu o que todos já analisam. 2014 foi
horrível! Mas 2015 vai ser ainda muito pior! A queda de água nos
reservatórios, além da seca em SP, MG e RJ, já afeta o fornecimento
de energia. Devemos viver um 2015 com racionamento de água em
boa parte do país, de energia em quase o Brasil todo, e de apagões e

RAPIDINHAS

crises o ano todo.
O Brasil está afundando! Em corrupção, em serviços caóticos,
em privatização de tudo que ainda é público e em qualidade de vida. A
inflação vai ser recorde em 2015, a maior em 12 anos! O desemprego
vai crescer, assim como as dívidas. Enquanto isso, os cortes na
educação, saúde, saneamento, moradia e segurança se somarão à
perda cada vez maior de direitos e arrocho salarial.
Isto tudo já começou. Como o ano de 2015. E, por mais que
não vejamos a hora de acabarem (os ataques e este ano tenebroso),
ambos mal começaram.
2015 vai ser terrível! Mas que saibamos disso o quanto antes,
que entendamos que, se for para ser diferente, será preciso lutar com
todas nossas forças, de forma radical e profunda. Se 2015 vai ser
péssimo aos trabalhadores, que façamos dele um inferno para a
burguesia! Às ruas!

!

www.mrsocialista.org
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R$ 88 bilhões são roubados da Petrobrás!
O maior assalto de todos os tempos!
Nem o “assalto ao trem pagador”, nem o “roubo ao Banco Central”
nem a “Privataria Tucana”. O maior roubo já praticado ainda não virou filme
nem livro, mas suas páginas e cenas estão vindo à tona todos os dias. E o
Oscar vai para... o PT!
Em 12 anos, o ainda chamado de “Partido dos Trabalhadores”,
aliado há décadas a coronéis, usineiros e banqueiros, desde que chegou no
poder vendeu bancos, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, e entregou a
maior riqueza da História do país, o petróleo do pré-sal, a preço de banana.
Mas toda a destruição do patrimônio público, em uma sanha privatista que
parecia querer superar a do PSDB, não viria sozinha. Veio acompanhada do
assalto violento e arrasador dos cofres públicos.
Depois do mensalão, em que comprou votos do Congresso quase
inteiro, roubando dinheiro público, do Banco do Brasil, dos Correios e de
onde havia recursos, o PT e toda sua direção já estavam na galeria dos
grandes criminosos, que incluem o antigo Adhemar de Barros, Juscelino
Kubitschek, Maluf, Celso Pitta, Collor, FHC, etc. Mas Lula e Dilma ainda
foram mais longe, pois “industrializaram” a corrupção, profissionalizando-a
e generalizando-a a um ponto em que hoje há a “eficiência total” na
roubalheira. Somente na Petrobrás, conseguiram a proeza de roubar R$ 88
bilhões!
Os demais governos brasileiros sempre foram corruptos e a
corrupção é inerente ao próprio capitalismo, na verdade. Um burguês, que
vive de explorar o trabalho alheio sem trabalhar, que sonega impostos, toma

terras à força, suborna e frauda; como a burguesia faz de conjunto, é
evidente que, ao deter um cargo público, ou pagar aqueles que se elegeram,
vai assaltar os cofres públicos. Sempre foi assim, e só uma revolução, que
exproprie o capitalismo, pode dar fim à corrupção.
Mas isso não modifica que a corrupção é determinante para gerar e
agravar a fome, o desemprego, a violência contra a mulher e negros, a falta
de direitos e o caos na saúde e na educação. A corrupção, mesmo
banalizada, causa mortes, miséria e sofrimento. E os revolucionários devem
ser os primeiros a se revoltar com ela, e a denunciar, exigindo devolução dos
valores, expropriação dos bens e prisão aos corruptos e corruptores; além
da destituição de todos os cargos de políticos envolvidos, do vereador à
presidente do país!
E os R$ 88 bilhões roubados da Petrobrás não são “mais do
mesmo”. O PT passou qualquer limite e bateu recordes antes impensados!
Todas as obras no Brasil desviavam dinheiro para o PT e seus aliados do
PMDB e PP, só para falarmos dos 3 partidos já comprovadamente
envolvidos no mega-assalto! No mínimo 3% de tudo que era pago –
podendo chegar a 10% - ia parar nas contas destes 3 partidos, com o PT
levando a maior parte. O PT surrupiou ao menos 200 milhões de dólares
desta forma apenas sob a forma de “doações eleitorais”. Isso quer dizer que
Dilma foi eleita com uma campanha inteiramente paga por dinheiro
assaltado. O PT é uma quadrilha!

A Petrobrás no fundo do poço
O saque sofrido pela Petrobrás acontece num momento de grande
crise da indústria mundial do petróleo. O preço do barril, que já esteve em
150 dólares, hoje está em 50 dólares. A curto prazo, isto até é bom para a
Petrobrás, eu achaca os brasileiros, que pagam R$ 3,50 por um litro de
gasolina. Com um custo mais barato de importação da gasolina, que o Brasil
segue comprando de fora, apesar das mentiras de autossuficiência de Lula,
a Petrobrás está lucrando muito com a venda de gasolina aos
consumidores. Mas, a médio e longo prazo, o petróleo baixo faz com que
não haja interesse em investir no pré-sal, e toda a demanda por petróleo
está em queda, depois da descoberta de xisto nos EUA e da crise
econômica mundial!
Neste cenário ruim à indústria do Petróleo, o PT e seus aliados
roubam um terço de tudo o que vale a empresa! E ainda escondem o valor
exato da roubalheira! O balanço do 3º trimestre de 2014, divulgado com
dois meses de atraso, foi chamado amplamente de “farsa” e “inútil”, pois não
foi auditado por nenhuma empresa, como obriga a lei, e não inclui os
prejuízos (ou “baixas contábeis”) por denúncias de corrupção.
A evidente enrolação que toma conta dos dados da estatal, cujos
números totalmente manipulados já desmoralizam a credibilidade e
afundam o preço da companhia, não tem fim. A expectativa era de que,
finalmente, o custo da roubalheira imposta pelo PT à Petrobrás fosse
contabilizada. Não foi. E o resultado é a queda das ações e o risco de mais e
mais dívidas, pois a empresa não tem mais credibilidade nenhuma e seus
investimentos estão questionados. As ações da Petrobras, que já valeram
R$ 50, hoje valem menos de R$ 10.

Fora Dilma! Fora todos!
O petrolão, montado pela cúpula dos governos Lula e Dilma, desviou
dinheiro para o PT, PMDB e PP, além de dezenas de contas de executivos
da Petrobrás, deputados, governadores, senadores e todo um “trem da
alegria” que assaltava os recursos que deveriam ser do povo brasileiro.
Dilma Rousseff era a presidente do Conselho da Petrobrás de 2003 a 2010,
quando era ministra no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Depois, virou presidente. Em todo este tempo, era impossível que não
soubesse e não comandasse a quadrilha que roubou tantos bilhões da
maior estatal brasileira. Dilma deveria estar presa e ser destituída de seu
cargo!
A Petrobrás sobreviveu ao desmonte neoliberal de Collor e à
roubalheira e entreguismo de FHC! Assim como ainda sobreviveu a Lula,
quando a corrupção de sempre foi industrializada! Mas pode não sobreviver
a Dilma, se seguir sangrando como está ocorrendo. O ataque de FHC à
Petrobrás, acabando com o monopólio público e iniciando os leilões
privatistas, foi um golpe duríssimo contra a estatal; mas fundamentalmente
os ainda mais numerosos leilões privatistas de Lula e Dilma, bem como o
assalto da quadrilha do PT à estatal, praticamente destruíram a empresa!

Os projetos das refinarias Premium I e II, no Maranhão e Ceará,
foram simplesmente cancelados! Apenas nestas duas operações, teve que
ser registrado um prejuízo de R$ 2,7 bilhões! Além disso, houve o aumento
do pagamento de importação do gás natural da Bolívia e o crescimento da
produção de petróleo não foi como o esperado. Ao mesmo tempo, as dívidas
da Petrobrás não param de subir, e já chegam a R$ 261,45 bilhões,
conforme registro ao final do 3o trimestre, tendo subido 8,3% em apenas 3
meses. A Petrobrás é a empresa de capital aberto não financeira mais
endividada do mundo, e sua dívida bruta fechou setembro em R$ 331,7
bilhões!
É urgente que a Petrobrás seja inteiramente reestatizada, sob
controle dos trabalhadores; que se retome o monopólio sobre a exploração
de reservas; e que todo o sistema seja imune às empreiteiras e construtoras
privadas, sendo 100% estatal e sob controle dos trabalhadores! Só a
maioria do povo pode defender a Petrobrás como patrimônio dos
trabalhadores e do país. Aos demais, que a saquearam, prisão imediata,
confisco dos bens e perda de todos os cargos e direitos políticos!
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Fora Dilma! Fora Todo: Temer, o PT, PMDB, PSDB e o Congresso inteiro!

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
Em um mês de governo,
Dilma atacou os trabalhadores de
forma implacável e já deixou claro o
quanto mentiu nas eleições para
poder se reeleger. Tudo o que o PT e
Dilma disseram que Marina ou Aécio
fariam contra os trabalhadores (e
provavelmente fariam mesmo),
Dilma está fazendo igual, ou ainda
pior.
A começar por seu ministério,
que é o pior ministério desde a
ditadura. O número de criminosos em
seu ministério é recorde, tanto
porque são 39 ministérios, como pelo
fato de que Dilma parece ter
escolhido a dedo os maiores inimigos
dos trabalhadores. Na área
econômica, há agentes dos
banqueiros na Fazenda (Joaquim

Levi), no Planejamento (Barbosa) e
no Banco Central (Tombini). Na
Defesa, há Jaques Wagner, que é um
capacho do sionismo de ultradireita
israelense. Na Agricultura, a
“motosserra de ouro” Kátia Abreu,
inimiga número 1 dos sem-terra,
índios, quilombolas e meioambiente. Na indústria, Monteiro, um
industrial, banqueiro e usineiro, ao
mesmo tempo – o estereótipo do
burguês e coronel, ainda por cima
tendo vindo do PSDB, como Levy.
Nos esportes, um ministro da Igreja
Universal, que conseguiu a façanha
de ser expulso do PFL (hoje DEM)
por corrupção! Na Aviação Civil, foi
nomeado Eliseu Padilha (ou
“Quadrilha”, como é chamado), líder
do governo FHC! Na educação, Cid

Gomes, que mandou bater em
professores no Ceará e é inimigo do
piso salarial. Na Ciência e
Tecnologia, Aldo Rebelo, estalinista
que é contra as pesquisas científicas.
Na Pesca (!!!), um sobrinho de Jader
Barbalho, coronel e velho ladrão do
Pará. Literalmente, somando com
Dilma, são os 40 ladrões da história!
É a “nata da nata” da burguesia, das
empreiteiras, dos bancos, dos
grupos criminosos e dos
exploradores em geral.
E este turma toda junta não
poderia fazer outra coisa, que não
fosse atacar os trabalhadores. Desde
a eleição em fins de outubro, o
governo já reajustou o preço da luz
de todos os estados, subiu os juros 3
vezes, aumentou a gasolina duas

vezes – ressuscitando o imposto
sobre os combustíveis – e cortou 1/3
de todo o orçamento, sendo a
educação a área que mais perdeu
recursos.
Enquanto isso, a inflação de
janeiro foi de 1,24%, a maior em mais
de 12 anos, e tudo indica que o ano
de 2015 vai ser o ano em que os
preços mais vão ir às alturas.
Paralelamente aos preços lá em cima
e à destruição dos serviços públicos,
os impostos seguem subindo, assim
como as tarifas públicas, e a
economia vai para o buraco. Depois
de 4 anos horrorosos
economicamente, com crescimento
zero em 2014, a economia deve
voltar à recessão e deve cair em
2015!

A crise não tem fim. Dívidas, arrocho e desemprego marcarão 2015.
De acordo com dados
divulgados pelo próprio governo, em
2014, o volume de famílias que
tomaram empréstimos caiu em
relação a 2013, de 62,5% para
61,9%. No entanto, a parcela da
renda comprometida subiu no
período, de 29,4% para 30,4%. Outro
levantamento, divulgado em
dezembro pelo Banco Central (BC),
mostra que em outubro o
comprometimento da renda em 12
meses atingiu 46,05%. O nível é o
maior desde 2005, ano do começo da
série histórica.
Ou seja, as pessoas nunca
deveram tanto! O crédito já não está
mais acessível (até pelo aumento de
impostos como o IOF e dos juros,
praticados por Dilma) e as contas já
batem na porta dos trabalhadores,
que não têm como pagá-las. Isso ao
mesmo tempo em que os preços
sobem por todos os lados, e subirão
ainda mais. Dilma já anunciou que a

luz vai subir outra vez em março, e
outro reajuste deve ocorrer no meio
do ano. Ao todo, a conta de energia
deve ficar até 40% mais cara! Por
tabela, com luz e frete mais caros
(pelo aumento do combustível),
assim como por conta de mais
impostos, todo vai subir de preço:
alimentos, remédios, o próprio
transporte público...
Num mundo em que a vida
está se degradando sem parar, só a
fraude dos números ainda explica
alguns índices mentirosos. É o caso
da pobreza, que se engana a
população dizendo que diminuiu.
Atualmente, são consideradas
famílias em situação de extrema
pobreza (miseráveis) aquelas com
renda por pessoa de até R$ 77,00; e
famílias em situação de pobreza (“só”
pobres) aquelas com renda entre R$
77,01 e R$ 154,00 por pessoa. Ou
seja, se um(a) trabalhador(a) ganhar
apenas um salário mínimo (R$ 788) e

sustentar uma esposa ou marido e
mais 3 filhos sem renda nenhuma,
eles são considerados classe média!
Não são pobres, pois R$ 788
divididos pelas 5 pessoas da família
dão R$ 157,60 e eles são
considerados bem de vida, e não
pobres.
Se este mesmo trabalhador
ou trabalhadora sustentar seu
companheiro ou sua companheira e
mais 8 filhos (!!!), ainda são
considerados apenas pobres, mas
não miseráveis, pois cada um teria a
renda média de R$ 78,80. É uma
palhaçada! Imaginem uma família
com dois adultos e 8 crianças e
adolescentes; ou 5 ou 6 adultos (se
houver pais doentes para sustentar)
e mais 4 ou 5 crianças; todos com um
único salário mínimo, e dizer que esta
família não é miserável!! Como não?
Vivem de quê? Moram onde? Como
comem? Só neste mundo da fantasia
do governo Dilma, os miseráveis têm

diminuído.
Mas este drama não afeta
apenas aos mais miseráveis e
pobres. Os trabalhadores
assalariados veem os impostos
crescer sem parar (como o de Renda,
que nunca é corrigido conforme a
inflação e já tinge até quem ganha 2
salários mínimos!), seus direitos
serem retirados de uma hora para
outra e seus empregos estão
ameaçados! De2013 a 2014, mesmo
pelos dados oficiais e manipulados,
se admite que houve alta do
desemprego de 6,2% para 6,5%. Em
2014, o emprego industrial acumula
queda de 3,1%. No setor de
montadoras de veículos e autopeças,
houve 42 mil demissões em 2014, e
há cerca de 10 mil demitidos ou
ameaçados de demissão nas
empresas ligadas ao ramo de
petróleo, com a crise da Petrobrás e
suspensão de pagamentos.

Ataque brutal aos direitos trabalhistas.
Dilma anunciou um pacote
de maldades contra os direitos
trabalhistas e previdenciários de
deixar assustados os governantes
dos países falidos da Europa, que
também passaram a tesoura nos
seus benefícios sociais. De uma
tacada só, Dilma praticamente
acabou com o abono do PIS, e
atacou gravemente os (as)
pensionistas do INSS, os
desempregados e os pescadores
pobres.
Uma das medidas foi mudar
as regras para receber o abono do
PIS, que é de apenas 1 salário
mínimo, e que era obtido pelos
trabalhadores mais pobres, que
tivessem carteira assinada e
recebido menos de 2 salários
mínimos no ano anterior. Agora, será
preciso ter trabalhado pelo menos 6
meses seguidos no ano anterior, e,

mesmo assim, só se receberá ½
salário mínimo neste caso.
Outra medida foi atacar as
viúvas cujos maridos falecidos
tenham lhes deixado o direito à
pensão. Dilma agora exige que o
contribuinte morto tenha recolhido ao
INSS por 2 anos e que a relação
conjugal também tivesse no mínimo
esta duração. Mesmo assim, a viúva,
caso tenha passado a vida toda
fazendo trabalho doméstico e
submetida ao marido, tendo filhos
para cuidar, receberá apenas 50% do
salário do ex-marido. E mais 10% por
filho, no caso de tê-los. Mas é pior:
isto não é mais por toda a vida para
todas, e o benefício irá variar
conforme a idade da mulher. Ou seja,
se a viúva, que já perdeu o marido e
terá parte da pensão cortada, ainda
der o “azar” de ter 55 anos, por
exemplo, pode ser que receba a

pensão apenas por mais 15 anos,
ficando na miséria aos 70 anos,
justamente quando mais irá precisar!
Quanto ao segurodesemprego, o governo quer impedir
que o trabalhador, especialmente o
mais jovem, possa usufruir deste
direito, a não ser que tenha tido 18
meses de emprego antes da
demissão (ou 12 meses, conforme
uma possível “negociação” em
curso). Sejam 12 ou 18 meses (hoje
são exigidos 6 meses), isto é um
ataque sem precedentes. O Brasil é
um dos países em que é mais alto o
índice de rotatividade. As empresas
demitem o empregado por qualquer
coisa, de forma imotivada, e o
seguro-desemprego é umas das
poucas garantias que o trabalhador
tem de que poderá sobreviver
enquanto é mandado embora de um
emprego atrás do outro.

Por último, Dilma está
atacando o seguro-defeso, que
remunera os pescadores por 4
meses durante o ano, enquanto os
peixes estão em fase de reprodução
e a pesca é proibida. Em
comunidades isoladas, com
economias precárias, a pesca é a
única forma de renda para muita
gente. O seguro-defeso é a maneira
de estas pessoas não morrerem de
fome, e de preservar o ecossistema,
pois só “educação ambiental”,
quando se tem contas para pagar e
bocas a alimentar, não é o suficiente.
Pois Dilma acabou de restringir o
acesso ao seguro, e limitá-lo apenas
a quem já é pescador há mais de 3
anos, depois dos 18 anos, dentre
outros ataques. Isso significa que um
jovem que é vítima disso, que
trabalhe desde os 10 anos pescando,
terá que esperar ter 21 anos para ter

renda nos 4 meses em que é proibido
de trabalhar.
Todos estes ataques são
sórdidos e mesquinhos! Sórdidos,
pois Dilma ataca os mais explorados:

as mulheres, os negros e mais
pobres. São os que têm os piores
empregos, idosas pensionistas,
pescadores pobres dos rincões do
Brasil, desempregados sem

qualificação profissional e quem
ganha um salário mínimo e antes
buscava seu abono do PIS; estes são
as vítimas prioritárias de Dilma,
presidente covarde e criminosa! E é

um ataque mesquinho, pois todas
estas maldades vão “economizar” R$
20 bilhões por ano. Sendo que o
governo gastou R$ 900 bilhões com a
dívida em 2014!

Terremoto, exploração e miséria
podem ter matado
100 não
mil pessoas!
Privatizando
tudo. Pode
sobrar nada!
Os militares, Sarney, Collor e
FHC deixaram pouca coisa a ser
privatizada no Brasil. Mas o PT
parece procurar cada patrimônio
restante para terminar o serviço.
Privatizou os bancos do Maranhão e
Piauí, vendeu um recorde de

rodovias, ferrovias, portos e
aeroportos; fez mais leilões do
petróleo e gás que FHC; deu a área
do pré-sal de mão beijada;
transformou os Correios numa S/A;
vendeu partes inteiras do Banco do
Brasil; e agora já anunciou que quer

privatizar a Caixa!
Dilma está acabando com o
país! E, se for deixada no cargo, pode
não sobrar mais nada. A venda da
Caixa significaria a extinção das
empresas públicas no atendimento a
correntistas. Levaria a demissões e

perseguições de funcionários, fim de
subsídios populares e aumento de
juros aos clientes. Dilma é a maior
inimiga dos trabalhadores e não pode
levar seu plano adiante. É urgente
derrubar Dilma!

Um governo fraco, mas disposto a tudo. É preciso colocar todos abaixo.
Nunca um governo petista
teve tão baixa popularidade como
Dilma! FHC teve um momento
péssimo em 1999; Sarney afundou
junto com o Plano Cruzado no fim do
mandato; Collor beirou o fundo do
poço antes de ser derrubado. Mas o
diferencial do PT era justamente que,
apesar de ser um partido burguês
igual aos outros, ele ainda parecia
ser diferente aos olhos de setores da
massa. Cada vez menos setores da
massa, é verdade...
Eleito em 2002, com a
bandeira da esperança, o PT logo se
mostrou de direita, neoliberal e
inimigo dos trabalhadores, aplicando
a Reforma da Previdência com
poucos meses de mandato. Mas
muita gente ainda seguia iludida.
Veio 2005, com o mensalão, e a
moral do PT foi jogada na lama. O
tempo foi passando, e as coisa cada
vez piores, e o entusiasmo com o PT
acabou. Sobraram os cabos
eleitorais pagos e os militantes com
cargos nos governos ou dinheiro
sustentando suas ONGs e
maracutaias.
Mas, quando vinham as
eleições, os mesmos que já odiavam
o PT, votavam no partido com o “nariz

tapado” para derrotar o PSDB. Até
isto acabou. Na eleição passada, as
principais cidades operárias e com
proletariado organizado do Brasil
votou nulo, branco, se absteve, ou
escolheu Marina e Aécio Neves! A
classe trabalhadora mais dinâmica
votou em qualquer alternativa,
menos no PT! Que ainda foi eleito
pelo voto dos setores mais
miseráveis da classe trabalhadora,
desamparados e desorganizados.
Eis que Dilma assume, faz o
eu vem fazendo e até esta base
difusa, despolitizada e atrasada que
ainda vota no PT parece lhe virar as
costas de forma crescente! Nas
pesquisas de avaliação do governo
divulgadas recentemente, a
aprovação do governo Dilma
despencou pela metade. O que já era
ruim se tornou insuportável, e pouco
mais de 20% da população ainda
defende o governo, ainda assim sem
entusiasmo e disposição para “salválo”. É hora de derrubar Dilma!
O governo do PT, tendo
perdido sua base social, nunca
esteve tão fraco. A oposição, com a
ajuda explícita da maioria da base
governista, impõe uma derrota atrás
da outra ao governo Dilma. Foi

reaberta a CPI da Petrobrás, o
candidato do PT foi derrotado de
forma humilhante na eleição da
Câmara e nem na mesa diretora o PT
entrou.
Neste momento, crescem
manifestações defendendo o
impeachment de Dilma. O que está
mais do que justificado, seja pelos
crimes cometidos com sua
aprovação e chefia na Petrobrás,
seja pela corrupção eu pagou suas
contas de governo, e dezenas de
outros escândalos de corrupção ao
longo de seus 4 primeiros anos de
governo.
Assim como defendíamos a
queda de Collor pelas ruas, mas, com
todas as limitações disso,
entendemos seu impeachment como
uma forma distorcida de expressar a
punição exigida pelas massas nas
ruas, o impeachment de Dilma (como
poderia ter ocorrido com o corrupto
FHC) pode, perfeitamente, vir a ser
defendido pelos trabalhadores.
Neste momento, porém, o
impeachment é uma saída
institucional e legalista que pretende
derrubar Dilma para manter tudo
igual. Que assuma Temer, ou
Eduardo Cunha, ambos do PMDB,

ou mesmo que se tenha que fazer
uma nova eleição. É uma saída, da
forma como vem sendo proposta,
que não resolve nada, troca 6 por
meia dúzia e reforça as falsas ilusões
na democracia burguesa. Por isso,
não estamos construindo os atos do
impeachment, neste momento. Se
eles assumirem outra dimensão, de
porta-vozes das reais demandas da
população, a começar pela
derrubada de Dilma, mas sem parar
por aí, a situação pode mudar.
Em alternativa, o que nós
defendemos são atos pela derrubada
de Dilma pela esquerda! Que Dilma,
Temer e todo o Congresso, a
começar pelo fascistoide Eduardo
Cunha, também sejam derrubados.
No fundo, todos devem seus
mandatos ao petrolão, ou a outros
esquemas de corrupção ou
financiamento de empresas
burguesas! Todos tem eu cair, pois
nenhum é uma alternativa aos
trabalhadores. Para isso, temos que
preparar imediatamente atos,
marchas e uma forte campanha pelo
fim do mandato de Dilma. Mas que
ela caia pela esquerda, junto com
todo seu governo de direita e com a
oposição, igualmente de direita!

O Brasil precisa de uma revolução!
O MRS nunca se calou diante
dos ataques do PT, mesmo quando
Lula tinha mais de 80% de aprovação
e a esquerda, como PSTU e PSOL,
capitulava vergonhosamente àquele
governo. Sempre denunciamos cada
ataque do governo, e seu próprio
caráter geral, de representante dos
patrões e inimigo dos trabalhadores.
Mas, diante das ilusões
massivas naquele governo, que
vieram diminuindo drasticamente
com o passar do tempo, sempre
soubemos dialogar com aqueles que
defendiam o governo, ou, ao menos,
o viam como uma resistência ao
PSDB. Mas a crise econômica,
política e social atual, que já é
compreendida pela grande maioria
dos trabalhadores, não permite mais

que o combate ao governo prossiga
apenas no campo das ideias. É
preciso sair às ruas e colocar mãos à
obra, sem titubear, e derrubar de
verdade o governo Dilma!
Assim como os gregos
derrubaram “seu governo socialista”
em 2011 (em um processo que ainda
está em aberto para ser decidido
onde vai dar), ou os trabalhadores
russos derrubaram o governo
“socialista” de Kerensky em 1917,
para tomarem eles mesmos o poder
e fazer a revolução, os explorados
brasileiros terão que lutar para
derrotar Dilma, a fim de que se abra o
caminho para um governo socialista
e sem exploração no Brasil.
É evidente que a direita pode
tentar impor alguma de suas saídas,

caso Dilma caia. Mas não é a direita
quem tem interesse em derrubar
Dilma. As Forças Armadas são
controladas pelo PT há 13 anos. Os
banqueiros, empreiteiros,
latifundiários e grandes empresários,
além do imperialismo, estão dentro
do governo Dilma, dos pés à cabeça,
nunca lucraram tanto como nestes 12
últimos anos e estão satisfeitos com
Dilma, exceto por “ajustes”, pelos
quais pressionam, a fim de lucrar
ainda mais. Para a burguesia, apesar
de poder criticar alguma coisa do
governo, como sempre fazem, é
extremamente perigoso derrubar um
governo, pois isto implica mostrar ao
povo que o próximo governo também
poderia ser derrubado.
São os trabalhadores,

portanto, os que têm a ganhar e pelo
que lutar ao tentar derrubar Dilma. E
não podemos esperar até que algum
setor expressivo da direita mude de
ideia e resolva derrubar o governo
sob suas condições; ou deixar eu
manifestações espontâneas ou
bastante desorganizadas assumam
uma luta sem objetivo nenhum,
condenadas ao fracasso. São os
revolucionários, inimigos genéticos
dos governos contrarrevolucionários
como os do PT, e que desde seu 1º
dia estiveram numa implacável
oposição, os que devem ser os
primeiros a sair às ruas exigindo:
Fora Dilma, Fora todos; que os
trabalhadores governem!
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Partido Syriza vence as eleições na Grécia,
A maior crise de todos os tempos
A Europa vive uma crise sem fim desde 2008. Portugal, Irlanda,
Grécia e Espanha (os PIGS, ou “porcos”, em palavra formada pelas
abreviaturas em inglês), quebraram, e todos acabaram nas mãos do Fundo
Monetário Internacional (FMI), do Banco Central Europeu e da Comissão
Europeia, os três pilares da chamada troika. Em uma Europa cada vez com
menos soberania nacional, a troika é quem comanda a vida dos países e
impõe suas medidas de arrocho aos trabalhadores. Os governos nacionais
não passam de marionetes.
A crise da economia grega estourou em 2010, mas iniciou em 2008,
como parte da crise da dívida pública de toda a zona do euro. A grosso
modo, a maior crise capitalista de todos os tempos levou à quebra de
milhares de empresas e à recessão da economia capitalista no próprio
centro do capitalismo. Como “solução”, os países (da pobre Grécia aos ricos
Estados Unidos), injetaram trilhões de dólares nas empresas privadas,

salvando a burguesia,muitas vezes ao “custo” de ter que estatizar
provisoriamente as empresas – antes de revendê-las a preço de
banana,como ocorreu até com a gigante General Motors dos EUA.
O resultado foi a transferência das dívidas das empresas ao Estado,
que “assumiu as dívidas da burguesia”. Imediatamente, as empresas
voltaram a se recuperar, ainda que de forma lenta. Mas quem quebrou foram
os países! Todos os PIGS, dezenas de outros ao redor do mundo, mas, em
particular, a Grécia, país mais pobre e endividado da zona do euro. Esta
quebradeira grega virou um ciclo vicioso ao começar a tentar ser “resolvida”
com os empréstimos da troika. Em 23 de abril de 2010, a Grécia fechou um
acordo para receber € 100 bilhões da União Europeia. De lápara cá, já foram
5 pacotes de austeridade, em que cada novo centavo repassado ao país foi
acompanhado da exigência de mais e mais retiradas de direitos e destruição
do país. Após anta “ajuda”, a Grécia está muito mais pobre do que antes e a
população está enfurecida e radicalizada nas ruas!

Situação revolucionária; reação democrático-burguesa.
Os ataques trabalhistas, previdenciários e sociais como um todo
foram terríveis na Grécia. Entre outras coisas, os pacotes da troika
obrigaram a Grécia a fazer as seguintes medidas: cortar quase 20% dos
subsídios sociais; cortar 3% dos salários públicos (não apenas não se repôs
a inflação, como baixaram os salários!); acabar com gratificações de quem
ganha mais de €3000 por mês, assim como acabar com o 13º salário e o 14º
salário (um direito a mais que existia em quase toda a Europa), assim como
restringir estes direitos para todos os demais empregados; abolição de 13º e
14º para as pensionistas que ganham mais de €2500 por mês; aumento de
impostos para as pensões; aumento geral de impostos sobre propriedade,
consumo e do IVA (principal imposto europeu) de 19% para 23%; ampliação
da idade para aposentadoria das mulheres (com o argumento de igualdade!
Algo como aumentar a idade das mulheres em 5 anos no Brasil);
introduçãode uma espécie de “fator previdenciário”, que reduz os benefícios
de quem se aposenta; aumento da idade de aposentadoria de 61 para 65 no
setor público; fechamento de 2/3 de todas as empresas públicas! (que
passam de 6000 para 2000); fechamento de municípios! (que passam de
1000 para 400). Além disso, feriados foram extintos, o desemprego bateu
todos os recordes, a inflação subiu e os serviços públicos foram
destroçados.
No fim das contas, 240 bilhões de euros, ou 175% do PIB grego,
foram repassados pela troika, que hoje é dona da Grécia! Apear desta
“ajuda”, a produtividade caiu 25%, o desemprego é de 26% (entre 25 e 35
anos, chega a 50%) e mais de 30% da população está na miséria!
Em uma situação econômica tão caótica, com a dívida grega
ultrapassando os 175% do PIB, e de medidas sociais completamente contra
os trabalhadores, os partidos burgueses mostraram completamente a sua
cara. Os dois principais partidos gregos eram o Pasok (partido “socialista”,
em tese de esquerda) e o Nova Democracia (em tese, a direita
democrática). Ambos, assim como o PT e o PSDB no Brasil, são partidos
burgueses e pró-imperialistas, mas durante muito tempo se revezaram no
poder e fingiam ser diferentes, quando sempre foram as duas faces de uma
mesma moeda neoliberal. Quando a crise explodiu com maior força na
Grécia, era o Pasok “socialista” quem estava no poder e foi ele quem
primeiro se ajoelhou à troika! O Pasok chefiou o governo que quebrou de vez
o país, e o vendeu por pouco ais que nada aos burgueses europeus. Foi a
“esquerda” eleitoral quem destruiu completamente o país! Aí, veio um novo
governo da Nova Democracia, o PSDB de lá.
A Nova Democracia manteve tudo o que o Pasok vinha fazendo, e
que ela mesma fizera nos anos anteriores. O resultado foi um pacote atrás
do outro, num total de 5! Cada novo pacote empobrecia ainda mais a Grécia
e revoltava mais os trabalhadores. Que reagiram com força! Em dois anos,
foram realizadas 30 greves gerais na Grécia. Não uma, nem duas ou 10.
Trinta greves gerais em apenas dois anos! O país virou de ponta-cabeça e a
luta de classes assumiu contornos revolucionários. Bloqueios de ruas,
greves com ocupação de fábrica, enormes mobilizações, greves gerais,
formação de conselhos populares; a burguesia já não conseguia se manter
no poder sem balançar, e as massas já não queriam nem suportavam viver
como vinham vivendo.
Aí, a radicalização social produziu o que costuma produzir nestes
momentos: uma enorme radicalização política. De um lado, o partido
neonazista Aurora Dourada, com a colaboração e omissão do Nova
Democracia e até mesmo do Pasok, passou a hostilizar estrangeiros,
montou milícias em alguns bairros e cresceu bastante nas eleições, tendo
atingido mais de 6% na última votação. Por outro lado, e com muito, mas
muito mais força, cresceu a esquerda. Pois a crise capitalista empurra com
uma força imensamente maior os trabalhadores a se radicalizarem à
esquerda; na Grécia e no mundo todo!

Neste cenário, de aumento das luta e de esquerdização geral da
sociedade, veio o Syriza. Para conter uma revolução e novamente “acalmar
a situação” chamando os gregos a votar e mudar as coisas por dentro. Em
língua grega, Syriza é acrônimo para Coalizão da Esquerda Radical. Criada
em 2004, a sigla aglutina formações de diferentes inclinações esquerdistas.
Na verdade, o partido central para a formação do Syriza foi a sigla
Synapismos, também formado de movimentos esquerdistas e ecológicos.
Alexis Tsipras, agora novo primeiro-ministro da Grécia pelo Syriza, era o
líder da ala jovem do Synapismos. Foi este radicalismo de fachada que
levou o Syriza a ser mais uma “última esperança” da população por dentro
do regime democrático-burguês. Enquanto o neonazista Aurora Dourada
fez 17 deputados nas últimas eleições, os “radicais de esquerda” do Syriza
fizeram 149 deputados!
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se alia à direita e já descumpre promessas!
esquerda.
A realidade material, entretanto, é o grande motor da revolução
socialista. Assim como o Pasok foi desmascarado, a Nova Democracia foi
desmascarada e o Syriza também será. Dizemos com toda a convicção,
ainda nos primeiros dias do novo governo: o Syriza vai se render
explicitamente e a massa também se voltará contra ele. Aí, a falta de

direitos, salário e emprego novamente empurrará os gregos às ruas.
Quando este momento chegar, no entanto, haverá a falta de uma direção
revolucionária, a grande tragédia grega e mundial. Por isso, é de vida ou
morte que se construa uma esquerda de verdade na Grécia. E a única
esquerda de verdade é a esquerda revolucionária.

Um governo diferente; mas igual aos outros.
O governo do premier “socialista” George Papandreou, do Pasok,
caiu em novembro de 2011. Depois dele, veio o governo de Antonis
Samaras, da Nova Democracia. A prova de que ambos os partidos eram
iguais é que, além de terem mantido sempre as mesmas medidas, o Pasok
simplesmente apoiou o governo de Samaras! Sim. O Pasok, “socialista”, foi
derrubado pela força da massa, a esquerda verdadeira no país, ainda que
uma esquerda de forma inconsciente, pois constituída de independentes e
militantes sem ter um programa claro em substituição aos partidos
tradicionais. E, ao cair, perdeu as novas eleições para o Nova democracia,
seu “grande e furioso rival”, mas esta rivalidade evaporou quando se viu que
a massa ameaçava a ambos. Aí se juntaram e vieram governando a Grécia
juntos desde então.

Manifestação pró-governo em frente ao parlamento grego
ocorrida no dia 5 de fevereiro.Grande expectativa com novo governo,
mas que será frustada!

As recentes eleições, portanto, foram um soco no estômago destes
partidos, e o Syriza venceu amplamente por dar os discursos mais radicais
contra eles. Mas, mesmo com 149 deputados, ainda faltavam duas cadeiras
para obter uma maioria absoluta, e, assim, o Syriza juntou-se aos Gregos
Independentes (Anel), que conseguiram 13 deputados. Mas quem é o Anel?
Um partido de direita! E não uma direita comportada, mas uma direita
populista, nacionalista e altamente reacionária, que vem de uma dissidência
do Nova Democracia. Seguindo o pararelo de comparações com o Brasil, é
como se fosse o PSD de Gilberto Kassab!
Agora, à frente de um governo burguês e pró-imperialista, Tsipras
governará para os grandes burgueses, como sempre foi e será no
capitalismo. Mas pretende fazer pequenas concessões sociais, como
aumentar o salário mínimo de 580 para 750 euros por mês, dar pequenas
isenções ficais e criar programas assistenciais aos mais miseráveis. Um
governo capitalista com pequenas migalhas. Como Obama nos EUA,
Getúlio Vargas foi no Brasil, e tantos outros. Como Lula. Falando em Getúlio,
atribui-se a ele a célebre frase, diante da Revolução de 1930, que
modernizou o capitalismo no Brasil, sem mudar nenhuma estrutura social,
de “façamos a revolução antes que o povo a faça contra nós”.
Tsipras e o Syriza são mais do mesmo. Um governo
contrarrevolucionário e inimigo dos trabalhadores, que manterá a defesa da
grande propriedade privada e a exploração. Os trabalhadores precisarão
derrubar o Syriza, e nada podem esperar dele, a não ser o fortalecimento do
regime democrático-burguês capitalista e medidas para conter a revolução
e as lutas nas ruas. O Syriza pode dar algumas migalhas, não para melhorar
a vida de ninguém, mas para barrar que as coisas mudem de verdade. Pode
dar alguns anéis (que os partidos tradicionais se recusavam a ceder) em
troca de não perder os dedos. Isso, se, de fato, a crise permitir que migalhas
sejam concedidas. Se não, nem isso!
O governo Syriza é igual aos demais governos burgueses em seu
conteúdo burguês. Mas é diferente na expectativa das massas, que o
enxergam como seu. O clássico exemplo de um governo de Frente Popular.
Os revolucionários já os enfrentam há 100 anos. E a resposta a eles é uma
só: construir o duplo poder operário e popular e preparar a tomada
revolucionária do poder pelos trabalhadores.

A burguesia já aceitou e aprovou o Syriza

Alexis Tsipras, primeiro-ministro grego e militante do Syriza.
Na verdade, porém, o Syriza não é mudança nenhuma. Se o Pasok
parece o PT e o Nova Democracia parece o PSDB, o Syriza é um PSOL.
Assim como o PSOL já recebeu dinheiro da corrupção via Carlinhos
Cachoeira, e é sustentado por empresas como a Gerdau e o Zaffari, além de
já ter se aliado inúmeras vezes ao PT, PCdoB, PSDB, PMDB e até ao DEM;
o Syriza é do mesmo jeito oportunista, com a diferença de agora ser grande.
O Syriza é capitalista e defende um programa burguês! Quer que o Estado
intervenha mais na economia, que haja mais benefícios sociais e que se
implantem pequenas reformas. Mas nem as reformas burguesas mais
sérias o Syriza se dispõe a fazer. Tsipras prometia que tiraria a Grécia da
zona do euro e deixaria de pagar a dívida externa. Depois, disse que ficaria
na zona do euro, mas não pagaria a dívida. Agora, já admite que vai pagar e
deixar tudo como sempre; só quer juros mais baixos e mais prazo! É pior que
o que Sarney fez no Brasil em 1987, ou o que o peronismo fez na Argentina
nos anos 2000. Tsipras e o Syriza não só não são revolucionários ou
socialistas, como irão fazer um governo neoliberal!
Mais uma vez, um processo revolucionário é abortado ou desviado,
sendo conduzido para a chamada “reação democrática”, que consiste em
aprisionar a energia revolucionária de volta ao regime e ao sistema, por
meio da ilusão eleitoral. A vitória do Syriza é a manifestação distorcida de
uma vitória da massa de haver varrido do mapa os partidos tradicionais da
Grécia, mas é uma derrota da revolução grega, cujo processo se interrompe
para dar lugar a mais uma farsa, de um governo burguês, com cara de

Como ocorre com os partidos de origem de esquerda que passam a
ser gestores do Estado burguês, a burguesia sempre lhes mantêm alguma
desconfiança. Não são sua primeira nem melhor escolha, em épocas de
calmaria. Mas a burguesia sabe lhes render homenagens e apoiá-los com
entusiasmo em momentos de crise, pois sabe que eles, melhor que
ninguém, podem fazer o jogo sujo e enganador da contrarrevolução,
disfarçando-a de “reformas”.
Tsipras já declarou estar em busca de um compromisso, não de um
confronto. Também repete que a Grécia vai seguir na Zona do Euro e que
quer, dos credores, apenas uma possível reestruturação da dívida. O
presidente francês, François Hollande, e o premier italiano, Matteo Renzi,
foram os primeiros a parabenizar Tsipras. Ambos são neoliberais e
governantes capitalistas imperialistas! Mas se dizem “de esquerda”. Da
mesma forma, movimentos reformistas burgueses da Europa também
saudaram a vitória do Syriza, querendo repetir o papel de amortecedor da
luta de classes em seus países. Foi assim com o “Podemos” da Espanha, o
Die Link da Alemanha, e a Frente de Esquerda na França.
Mas não para por aí. Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, partido
neonazista da França, também apoiou o Syriza! Não apenas saudou sua
vitória; os apoiou antes mesmo das eleições! Disse Le Pen: “Trata-se de o
povo reassumir a luta contra o totalitarismo da UE.” e "Não estamos de
acordo com todo o seu programa, nomeadamente no que diz respeito à
imigração. Mas regozijar-mos-íamos com a sua vitória". Cristina Kirchner,
que quebrou novamente a Argentina e está massacrando economicamente
os trabalhadores, igualmente festejou a vitória do Syriza. O mesmo feito
pelo PT no Brasil.
O partido-quadrilha que comanda os ataques aos brasileiros há 13
anos, e que chefia o assalto aos cofres públicos desde então, lançou uma
nota oficial, em que diz que “saúda a importante vitória alcançada pelo
SYRIZA”, que “esta conquista mostra a decisão da população grega em

trilhar um novo caminho, dando um basta às políticas econômicas ditadas
até o momento pela troika” e “o companheiro Tsipras” deve “servir de
exemplo a outros países que sofrem com as mesmas políticas, para que
também busquem uma solução democrática e popular para atacar os
problemas econômicos que os afligem.”. Não há dúvidas de quem é o Syriza
e de que tipo de governo ele vai fazer!

Panos Kammenos, do Gregos Independentes, legítimo representante
da burguesia grega, se reúne com Alexis Tsipras, «radical» Syriza,
para organizar coalizão burguesa para o governo.

