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Milhões de estudantes e trabalhadores saem às ruas da Ucrânia e
Venezuela, por salário e liberdade, contra a inflação e a crise econômica.

GOLPES OU REVOLUÇÕES?
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Os revolucionários precisam saber seu lado nestes processos!
Dia da mulher é dia de luta!
Pelo direito ao aborto legal, gratuito e seguro
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Maduro afunda a Venezuela em inflação, falta de produtos básicos, corrupção e autoritarismo
Já são 18 os mortos nas manifestações de rua na Venezuela, protagonizadas
por estudantes e centenas de milhares de trabalhadores. Os que estão na rua já foram
chavista ou votou no ex-presidente Chávez, mas se frustraram com um governo que,
continuado pelo atual presidente Nicolás Maduro, prometeu mudar o país, mas o está
afundando numa crise histórica.
O que já vinha se deteriorando de forma acelerada com Chávez ultrapassou
todos os limites com Maduro, e a Venezuela caminha para o fundo do poço! A
hiperinflação de 56,2% em um ano soma-se ao desabastecimento crônico de
produtos alimentares e de higiene, que faltam em quase todas as cidades. Não existe
papel higiênico, sabonete, produtos de limpeza e comida em muitos locais. Há a
escassez de produtos básicos como leite e açúcar, além de seguidos apagões de
energia elétrica.
Como o governo se recusa a estatizar sem indenização toda a cadeia de
produção e venda de bens de consumo e alimentos, a inflação generalizada leva ao
desabastecimento, pois os atacadistas e varejistas não reabastecem mais seus
estoques ou os escondem, pois há um tabelamento inócuo e de fachada decretado
pelo governo. Da mesma forma, o desabastecimento também leva a mais inflação,
pois há uma disputa para que se possam comprar os produtos que estão em falta. No
final, inflação e carestia de alimentos fazem crescer um ao outro, num círculo vicioso
que está empobrecendo ainda mais a população e levando famílias ao desespero.
Junto da crise econômica, se agravou enormemente a violência. De acordo
com a ONG Observatório Venezuelano de Violência (OVV), o país encerrou 2013 com
uma taxa de 24.763 mortes violentas, 79 mortos para cada 100 mil habitantes, o que é

um recorde sulamericano. O próprio governo admite que a violência se alastrou pelo
país, e é claro que a piora das condições de vida é a raiz deste fenômeno, ao
devolver à miséria e à pobreza pessoas que vinham aumentando pouco a pouco sua
renda há alguns anos, após quase uma década de petróleo com preço alto e dinheiro
escorrendo pelos cofres do governo.
O fato é que este período de "riqueza" venezuelana derivado da alta de
preços do petróleo nunca foi investido seriamente no desenvolvimento a médio e
longo prazo do país nem na melhoria estruturada da vida dos trabalhadores. A maior
parte deste dinheiro acabou no bolso dos políticos corruptos ligados a Chávez e da
burguesia que aderiu às benesses governistas. Tal setor passou a ser chamado de
"boliburguesia", em referência ao pretenso aspecto revolucionário e bolivariano dos
chavistas, que só mantiveram a Venezuela o que sempre foi: um país pobre,
semicolonial, dependente da exportação de uma matéria-prima e com a riqueza
concentrada na mão de meia dúzia de políticos e empresários amigos. A Venezuela
perdeu o "boom" do preço petróleo sem ter se industrializado ou resolvido qualquer
problema estrutural dos trabalhadores. O que há apenas são programas
assistenciais mais ou menos amplos, que auxiliaram a população por um tempo,
mas que já começam a se esgotar, tal como no Brasil e em outros países, cujo
modelo econômico nunca mudou.
Inflação, falta de produtos, violência e roubalheira generalizada, que até
mesmo Maduro admite ser o principal problema da Venezuela, são as causas que
levam multidões às ruas, exigindo a deposição de Maduro, eleito por uma fraude
eleitoral explícita no ano passado; ou, ao menos, medidas claras de combate à crise
que se generalizou pelo país.

Autoritarismo e violência burguesa contra manifestantes,
justificadas pelo velho discurso do golpe
A inflação levou a saques de supermercados e lojas na Venezuela, e o
governo "de esquerda" de Maduro não hesitou em mandar reprimir a população, tal
como fizeram os Kirchner na Argentina. Essa é a política mundial da burguesia:
reprimir a pobreza e criminalizar os protestos. Na cidade de Maracay, o corpo de um
estudante morto foi encontrado ao lado de uma loja saqueada, assim como houve
dezenas de feridos. Nos atos de rua que se espalharam pelo país, mais 17 mortos
desde 12 de fevereiro, e ao menos 149 pessoas feridas.
O governo Maduro também prendeu 579 manifestantes, sendo que mais de
30 estão sendo processados, ao passo que apenas nove agentes do governo tiveram
aberto processo contra si, apesar dos disparos com arma letal, dos assassinatos e da
brutalidade. Isso não ocorre por acaso. Sem poder conter a massa que sai à rua, o
governo capitalista e autoritário de Maduro tem duas táticas para tentar se manter no
poder e não cair pela mobilização popular: a severa repressão e o discurso de que é a
direita quem está nas ruas. Como se, tal como na Ucrânia, lutar por salário e emprego
fossem pautas da direita, ou como se a burguesia não se resumisse a algumas
centenas de indivíduos, a grande maioria apoiadora do seu governo.

Maduro aprofunda os traços bonapartistas de seu governo, apoiando-se
ainda mais nas Forças Armadas, principal instituição de defesa do Estado burguês, e
nas milícias dos círculos bolivarianos, que na maioria dos casos não passam de
Cargos de Confiança governistas, pagos pelo governo burguês do PSUV e que
agem livremente intimidando a oposição. Tais milícias nunca ocuparam uma
multinacional, expropriaram latifundiários ou combateram espiões ou soldados
imperialistas; é uma mera milícia paraestatal formada para ser a tropa de choque do
chavismo, e que hoje é a linha de frente da contrarrevolução, golpeando as
manifestações.
É importante repetirmos que não há golpe nenhum na Venezuela, algo que
ocorreu em 2002, e que foi imediatamente derrotado pelas massas, com o evidente
apoio e luta dos revolucionários. O que hoje existe é um governo combalido por uma
forte crise, em que são seus ex-eleitores e ex-apoiadores os primeiros a sair às ruas,
desiludidos e indignados com a situação econômica e política do país, às quais eles
mesmos voltaram a se submeter.

A saída não é a Mesa de Unidade Democrática (MUD)
A crise histórica do proletariado é a crise da direção revolucionária. A velha
lição de Trotsky se repete diariamente pelo mundo afora e nunca é tão verdadeira
como durante processos insurrecionais e grandes levantes populares. Na Venezuela
não é diferente e, apesar do conteúdo social e popular das reivindicações, não há
uma direção de esquerda autêntica e muito menos revolucionária que se apresente
seriamente para tentar dirigir o processo, educar as massas e conduzir a luta em
direção à tomada do poder e a um governo socialista dos trabalhadores. A maior culpa
disso é dos próprios grupos que se dizem socialistas, cuja imensa maioria apoia o
governo ou, no máximo, o critica, mas têm medo de assumir as manifestações e
tentar disputar sua direção. Entre "ousar vencer", escolhem o "medo de perder" o que
o chavismo supostamente representaria como "governo burguês progressivo".
Diante dessa lacuna, é inevitável que a direita ocupe este espaço. Não se
pode nem reclamar. A culpa não é das massas e nem por isso a luta de milhões deixa
de ter o conteúdo insurrecional e proletário que a caracteriza. Mas estabelece-se uma
contradição entre um movimento "à esquerda" e uma direção "à direita". É sobre esta
contradição que despertam setores como os de Leopoldo López, fundador do partido
Voluntad Popular, que integra a ala mais radical da Mesa da Unidade Democrática
(MUD), frente única burguesa opositora ao chavismo. Estes políticos burgueses só
ganham alguma projeção - ainda assim muito limitada - porque apresentam um
projeto concreto contra o chavismo e o desastroso governo Maduro, ao propor "La

Salida" do governo, algo como "Fora Maduro".
Leopoldo López, que foi preso por defender a queda de Maduro, estudou em
Harvard nos EUA e é prefeito de Chacao, na região metropolitana de Caracas, sendo
um dos expoentes da burguesia mais reacionária. É óbvio que ele é um inimigo dos
trabalhadores e deve ser combatido pelos manifestantes, mas as mobilizações não
são da MUD nem de López. Longe disso. A imensa maioria dos manifestantes não se
identifica nem tem referência na direita. Mas, na falta de quem os lidere, os nomes
que vão aos microfones e tentam se apropriar da luta são os destas figuras.
O papel dos revolucionários não é o de cair no velho jogo da burguesia no
poder, de ameaçar com outro setor de sua classe na oposição. Até porque López não
conseguiu nem evitar sua prisão e não mobilizou ninguém para ir libertá-lo ou um
soldado que fosse para tentar um golpe! Da mesma forma, Henrique Capriles, o
opositor mis conhecido, que de fato ganhou as eleições de Maduro, mas foi
declarado derrotado depois da fraude, é incapaz de ser visto como porta-voz das
ruas. Sua política, aliás, é a de defender o esvaziamento das manifestações,
apelando para que o povo respeite as instituições e espere a próxima eleição... Por
isso, esta revolução não é da burguesia. É dos trabalhadores. Mas eles estão órfãos
e sem uma direção; é nas ruas, nos protestos e na luta pela derrubada de Maduro
que os revolucionários devem estar, disputando as massas para um programa de
ruptura com o capitalismo e por um governo baseado nos organismos operários e
populares.

Dilma e o Mercosul são cúmplices da repressão
Sob expressões como "tentativas de desestabilizar a ordem democrática" e "as
ações criminais dos grupos violentos que querem disseminar a intolerância e o ódio na
República Bolivariana da Venezuela como instrumento de luta política", o Mercosul vem
declarando seu apoio incondicional a Maduro, justificando o banho de sangue que já matou
18 pessoas e feriu gravemente outras dezenas. Dilma, da mesma forma, alterna o silêncio
diante da repressão com o apoio explícito ao governo mandante das agressões.
Não é nada que surpreenda, depois do Brasil e da Venezuela serem os últimos
defensores do ditador Muamar Kadafi, derrubado e linchado pela revolução na Líbia. Os
países do Mercosul também defendem abertamente Assad, o ditador da Síria e criminoso de
guerra, que até mesmo gás sarin jogou contra crianças de bairros pobres de seu próprio
país. Esta posição deixa claro qual é a disputa na Venezuela. Maduro não está sendo vítima
de um golpe, assim como Cristina Kirchner não sofre tentativa de golpe na Argentina, apesar
da Greve Geral de 2013 e das milhares de lutas que se sucedem contra seu governo. Nem
Dilma é vítima de ameaça de golpe nenhum no Brasil, mesmo diante de milhões de
manifestantes em junho passado e de greves que estouram uma atrás a outra. Embora tanto
Cristina e Dilma também apliquem a manobra de acusar a "direita" por tudo que as

desestabiliza.
Para os lutadores, que devem ser internacionalistas, Maduro, Cristina e Dilma são
parte do mesmo processo, de governos do tipo de Frente Popular, eleitos com o apoio da
massa, contra os planos neoliberais, e que cumprem o papel de tentar amenizar a luta de
classes, por meio de algumas concessões e muito populismo, sem mudar nada estrutural
no capitalismo e impedindo uma revolução popular. São governos burgueses, apoiados
pelos setores majoritários de suas burguesias nacionais, e que vêm atacando cada vez
mais os trabalhadores, que, quando lutam, são drasticamente reprimidos, sempre ao som
de "abaixo o golpe...".
Nós não temos dúvida: apoiamos as manifestações na Venezuela e lutamos pela
construção de uma direção coerente com um processo que é revolucionário em seu
conteúdo de classe e gênese, com o método da mobilização das massas. É assim que
lutamos pela derrubada do governo Maduro e pela expropriação da burguesia
venezuelana ligada ao governo e à oposição, expulsando todos eles, chavistas e MUD, de
seus cargos no Congresso e prefeituras, em direção a um governo das organizações
operárias e populares.
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Com o final do Carnaval, o senso comum diz que, enfim, o ano
começa. Mas o ano de 2014 começou bem antes do carnaval e com
muito barulho. Revoluções ao redor do mundo marcaram estes
primeiros dois meses de 2014 e são o tema principal do Correio dos
Trabalhadores número 59, assim como o dia internacional da mulher,
data histórica e fundamental da luta brasileira.
Mas, voltando ao Carnaval, o que ele mostrou é que não há
mais grandes eventos que sejam só festa no Brasil. Assim como a
Copa das Confederações ficou em 2º plano diante das manifestações
de junho do ano passado, o Carnaval deste ano foi marcado pelas
montanhas de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em razão da greve dos

RAPIDINHAS

garis. A “crise do lixo” foi tão assustadora para os ricos, acostumados
a apenas se esbaldar em festas enquanto os pobres vivem no caos,
quanto havia sido os milhões nas ruas na Primavera brasileira...
E vem Copa do Mundo pela frente. O #naovaitercopa ganha
peso nas ruas, e vem ao encontro de uma situação em que categorias
normalmente sem voz ou caladas pela falta de representatividade de
seus sindicatos, vendidos aos patrões, erguem seus punhos. Foi
assim com os rodoviários que pararam Porto Alegre por semanas
inteiras, e se repetiu com os garis do Rio de Janeiro.
2014 já tinha começado, e com força total nas ruas. Mas março
chegou e o cenário é cada vez de mais enfrentamentos pela frente.

!

www.mrsocialista.org
Entre em contato pelos telefones:
Porto Alegre-RS: (51) 82566835
Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932
São Paulo - SP: (11) 97034-3095
Itaúna - MG: (37) 9162-0032
Brasília - DF : (61) 8152-7618
Natal - RN: (84) 9965-8949

Belém - PA: (91) 8146-7994
Pará (Interior): (91) 8088-6424
Santarém - PA: (93) 8405-0002
Cametá PA: (91) 9308-5928
São Domingos do Capim - PA:
(91) 8339-0906
Macapá - AP: (96) 8104-0922

Rio Grande do Sul

Endereço para contato:

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

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

Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com
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Dia da mulher é dia de luta! Pelo direito ao aborto legal, gratuito e seguro
No dia 08 de março é marcado o dia internacional da mulher,
instituído depois da luta de operárias e mulheres combativas, que, durante
congresso da Internacional Socialista, definiram a data como homenagem a
um grupo de mulheres operárias tecelãs em greve, que foram presas e
queimadas vivas pela patronal. Esta data, que marcou a luta contra a
opressão e o machismo, porém, foi assimilada pela burguesia, que a retrata
como uma simples celebração da mulher, normalmente voltada ao
consumo, à maternidade e a valores femininos artificializados.
Para as mulheres trabalhadoras, contudo, esta data deve ser de
mais e mais protestos, contra a superexploração no trabalho, o trabalho
doméstico, as agressões sofridas e a opressão diária no metrô, no ônibus,

ao andar sozinha, nas escolas, nas empresas... Há pouco a comemorar e
um mundo a conquistar, e este é o desafio do 08/03: colocar a pauta de
reivindicações com ainda maior destaque nas ruas.
Neste sentido, o direito mais básico de qualquer ser humano, que é o
de poder viver e decidir sobre sua vida, sem ser escravo ou tutelado pela
burguesia e por seu Estado, é uma das lutas mais essenciais das mulheres.
Serem de fato livres e se desamarrarem da cadeia que lhes impõe o
capitalismo, como força produtiva considerada de segunda categoria e força
reprodutora da mão de obra, sendo um crime e um pecado não dar à luz
estando grávida, é uma das lutas mais prementes. O direito ao aborto é uma
necessidade às mulheres, como um direito à sua vida, ao seu corpo e às
suas escolhas.

No Brasil, abortar é mais grave que estuprar
Apesar de haver a primeira presidente mulher no Brasil, o número de
estupros é maior do que o número de homicídios no país! Dados do Fórum
de Segurança Pública indicam que o número de estupros ultrapassou 50 mil
em 2012! Ao mesmo tempo, as mulheres que engravidam após a violência
(até 6% das que são estupradas, o que significam 3 mil por ano, pelo menos,
considerando que há também os casos não notificados) simplesmente não
conseguem exercer o direito de abortar.
O Ministério da Saúde informa que existem apenas 65 serviços para
abortos legais no país, o que, na prática, significa que nem mesmo quem
engravidou após um estupro tem direito ao aborto, mesmo este caso sendo
previsto e autorizado por lei. Os poucos serviços de atendimento ao aborto
legal ainda são mal distribuídos pelo território nacional. Em Roraima, estado
com maior número de estupros por cada cem mil habitantes (52,2), por
exemplo, não existe nenhum centro. Num estado enorme como Minas
Gerais, há apenas dez; e em São Paulo, estado onde mais mulheres são
violentadas (12.886), existem cinco! No Rio, segundo colocado em termos
de estupro (5.923), há apenas um! É um escândalo e deixa claro que, no
Brasil, é mil vezes mais fácil estuprar do que abortar depois de sofrer a
violência, e que o governo e os setores religiosos estão sendo cúmplices
disso!
Em tese, todas as maternidades públicas deveriam oferecer o
serviço, já que o aborto é permitido por lei em quatro situações: risco de vida
à gestante, risco à sua saúde, em casos de fetos anencéfalos (sem cérebro)
e em casos de estupro. Mas isso é uma fantasia, e a mulher costuma morrer
antes de poder abortar, no caso de risco de vida ou de saúde, ou se depara

com o dilema de abortar ilegalmente ou de levar adiante uma gestação sem
perspectivas que só a faz sofrer (no caso dos anencéfalos) ou terrível e
traumatizante, diante do estupro. Em muitos casos, a decisão é pelo aborto
ilegal, que leva milhares de mulheres à morte e outras tantas a ter sequelas
e danos à saúde e psicológicos, muitas vezes irreversíveis.
Tanto nestes quatro casos previstos em lei, como em qualquer outro,
é a mulher quem deve decidir se quer ter um filho ou não, pois é ela a dona
de seu corpo e de sua vida. No Brasil, há um milhão de abortos ilegais por
ano, o que mostra que as mulheres, com ou sem lei, dão um jeito de lutar
pelo direito a ser mãe quando quiserem, e de não ser quando esta for a
opção. Mas estes um milhão de abortos sem cuidados hospitalares
adequados levam a milhares de mortes, danos à saúde, gastos financeiros
absurdos e à prisão e processos em muitos casos, por incrível que isso
ainda pareça hoje em dia.
Defender o direito ao aborto não é defender o aborto; e o que a lei
deve garantir é que seja a mulher a poder decidir. Somos a favor da
completa legalização do aborto, que hoje só é disponível, e ainda assim sob
condições de medo e custos altos, às mulheres com maior renda, deixando
as pobres à merçê de métodos caseiros e procedimentos inseguros e sem
higiene ou cuidados necessários. Toda mulher, em qualquer gravidez, deve
poder ser livre a decidir se levará a gestação adiante ou a interromperá.
Assim como deve ser livre para poder escolher ter relações sexuais ou não,
se relacionar com alguém ou não, e fazer tudo o que envolver sua vida, sem
a tutela dos homens, da burguesia e do Estado e de suas leis e instituições.
Lutamos para que o direito ao aborto seja legal, público, gratuito e seguro,
sem constrangimentos às mulheres.

No Uruguai, a luta garantiu este direito e vidas só foram salvas
No Uruguai, país com 3,5 milhões de habitantes, no período de um
ano de vigência da Lei de Interrupção da Gravidez (lei de aborto), que
legalizou a prática sob pequenas restrições, foram realizados 6.676
abortos, todos eles seguros e sem que nenhuma mulher tenha falecido!
Desde dezembro de 2012, as mulheres uruguaias podem realizar a
interrupção da gravidez indesejada em segurança e na legalidade. No
Brasil, com uma população quase 60 vezes maior, podemos imaginar o
avanço que uma medida dessas representaria.
No Uruguai, a solicitação para a interrupção voluntária da gravidez
pode ser feita até a 12ª semana de gestação,
independente da razão. O período se amplia
para 14 semanas em caso de estupro e não há
restrições nos caso de má-formação do feto ou
risco de vida para a mãe. Antes, as pacientes
devem passar por uma equipe multidisciplinar
formada por um ginecologista, um psicólogo e
um assistente social. Posteriormente, há cinco
dias para a reflexão. Depois, caso a vontade
permaneça, é feito o aborto, farmacológico e
seguindo os critérios recomendados pela OMS
(Organização Mundial da Saúde). Os
resultados oficiais também demonstram que
6,3% das mulheres desistiram da ideia de
abortar e continuaram com sua gravidez, após
realizar as consultas com as equipes
multidisciplinares. O baixo índice sugere que a
maioria das mulheres chega aos centros de
saúde já com uma decisão tomada.
De dezembro de 2012 a novembro de 2013, a média foi de 556
abortos por mês no Uruguai, um número próximo a 18 abortos por dia. Do
total de abortos realizados no marco da nova lei, em apenas 50 casos
(0,007%) houve complicações, e todas elas foram leves, um índice muito
menor do que o que há de complicações na própria gravidez levada até o

fim. O único caso de morte em um ano foi o de uma mulher que realizou um
aborto clandestino, fora de um centro de saúde, aparentemente usando
uma agulha de crochê. Ela já teria chegado em estado grave ao hospital. Isto
ocorre porque, apesar do aborto legal, ainda há mulheres que têm vergonha
de solicitar o serviço, fruto de uma sociedade machista em que muitos ainda
recriminam quem ousa decidir por não ser mãe.
Outro dado importante é que, mesmo após a lei, o Uruguai tem uma
taxa de nove interrupções da gravidez a cada mil mulheres entre 15 e 44
anos, o que é um dos índices mais baixos do mundo, inclusive mais baixo
que os países da Europa Ocidental, em que há
pouco crescimento vegetativo, e onde há 12
interrupções a cada mil mulheres. Isso
desmonta a tese machista e ridícula de que,
com o aborto legal, mais mulheres vão "querer"
abortar.
O direito ao aborto na terra do presidente
Mujica, porém, está longe de ser o ideal. Além
do partido e da coalizão do presidente (a Frente
Ampla) ter vetado esta mesma lei alguns anos
atrás, depois de já aprovada no Congresso, a
legalização atual, fruto das lutas das mulheres
e dos trabalhadores, ainda é, em boa parte
controlada por setores privados, que lucram
com a saúde e a vida das mulheres. 41% dos
abortos foram realizados pelo setor público e
59% pelo setor privado!
É preciso que o direito ao aborto não se converta num custo ainda
mais alto àquelas que já sofrem por decidir abortar. Por isso, junto da
legalização, que deve ser 100% pública, gratuita, segura e de qualidade, é
preciso preparar médicos, enfermeiros e hospitais para atender às
mulheres, e ganhar sua confiança e respeito, com um sistema de saúde
voltado aos interesses da maioria da população.
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Milhões de estudantes e trabalhadores saem às ruas da Ucrânia e Venezuela, por salário e liberdade, contra a inflação e a crise econômica.
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Mas não pela maioria dos
internacionais de luta contagiaram
o mundo neste início de ano. Em
especial ao final de fevereiro,
ambas situações conduziram a
enfrentamentos violentos nas ruas
de Caracas, capital da Venezuela, e
K i e v, c a p i t a l d a U c r â n i a ,
provocando dezenas de mortes de
um lado e de outro do planeta.
Diante de forças policiais e
parapoliciais armadas atirando em
manifestantes, a maioria das
pessoas, informadas sobre o
assunto através de notícias
superficiais da imprensa, se
revoltou, e condenou a violência
governamental, mas repetindo os
argumentos de que se trata de
"uma luta para se aproximar da
Europa" na Ucrânia e coisas do
tipo. Outras pessoas, em menor
número, mas em boa parte
identificadas com a esquerda,
justificavam a repressão, com o
argumento de que as
manifestações de massa eram
ensaios de golpes, contra os
governos supostamente de
esquerda de Nicolás Maduro e
Victor Yanukovich. O que há de
correto nestas análises?
Em primeiro lugar, é preciso
definir os critérios para se
conceituar um processo de luta de
classes tão intenso. No marxismo,
as categorias denominadas de
infraestrutura (em especial as
forças produtivas) e superestrutura

e tantos outros aspectos) são
muitíssimo importantes, mas não
são elas a gênese nem o centro da
luta de classes. Quem determina não de forma estática e isolada,
mas como centro e raiz dos
processos - a dinâmica da luta de
classes e a natureza dos conflitos
entre estas classes é,
essencialmente, a estrutura. E a
estrutura nada mais é que o
movimento das classes sociais,
algo que parece redundante e
repetitivo, mas que é tão elementar
t e o r i c a m e n t e c o m o
incompreendido quando
organizações e indivíduos se põem
a analisar as lutas na vida real.
Como as duas classes
fundamentais sob o capitalismo, a
burguesia e o proletariado estão
numa guerra permanente, na
maioria dos casos latente, indireta,
amenizada pela estrutura de
coerção e cooptação que o
capitalismo exerce sobre a imensa
maioria da população; e entram em
guerra aberta e direta em
momentos especiais, que
correspondem às crises
revolucionárias. Tais crises são o
ponto máximo de situações
revolucionárias, historicamente
definidas como condições em que
"os de cima já não podem, e os de
baixo já não querem", numa
simplificação da frase célebre de
Lênin, ao se referir à necessidade

profunda mobilização das massas.
Sob qualquer ângulo que se
analisem as realidades da
Venezuela e da Ucrânia atuais, há,
evidentemente, uma crise
revolucionária, agudizando
situações revolucionárias que já
vêm se manifestando há bastante
tempo. Ambas burguesias estão
numa crise irremediável. Os dois
países são semicolônias
capitalistas, e formados por
governos burgueses entreguistas e
pró-imperialistas no seu comando ainda de pé na Venezuela e
derrubado na Ucrânia. Nos dois
casos, a redução do comércio
internacional, provocado pela crise
mundial capitalista iniciada em
2008 foi decisiva para desmontar a
economia, agravando os
problemas da Ucrânia, que se
tornou ainda mais pobre e
dependente da Rússia, por um
lado, e da Europa, do outro; e
demolindo a economia
venezuelana, que viu as
exportações e recursos oriundos
do petróleo serem gravemente
reduzidos.
A deterioração da economia
e a inevitável degradação do nível
de vida dos trabalhadores e da
juventude são as responsáveis
pelas enormes manifestações de
rua que se veem nestes países,
como, de resto, na grande maioria
dos processos de luta de classes,

pois estes estão, na sua maioria,
apoiando os governos e, mesmo
somados, burgueses governistas e
oposicionistas, não passam de
algumas centenas ou poucos
milhares. Assim, do ponto de vista
da estrutura, a primeira
constatação dos fatos é a de que os
enfrentamentos em Caracas e em
Kiev são protagonizado por
milhões de trabalhadores e jovens,
empobrecidos pela crise
econômica e que se revoltaram
contra governos burgueses que a
geraram (como parte do modo de
produção capitalista que defendem
e reproduzem nacionalmente) e
agravaram, com medidas que
mantiveram os interesses dos
grandes grupos capitalistas
intactos, jogando sobre a classe
trabalhadora os custos da crise.
Tanto na Venezuela como
na Ucrânia, o custo de vida
aumentou severamente desde o
início da crise, assim como o
desemprego. Na Ucrânia, o
desemprego e o subemprego são
tão terríveis que o afluxo de jovens
à Europa, mesmo em crise, segue
forte, com fenômenos como a
prostituição e a criminalidade se
mantendo altíssimos. Na
Venezuela, a face mais cruel da
crise se manifesta na inflação, de
56% ao ano, que corroi salários e
joga milhões na pobreza.

Os golpistas são os governos inimigos dos trabalhadores
O argumento de que o que
haveria nos dois países de que
tratamos são golpes não resiste à
melhor observação. A começar, a
presença massiva de milhões de
manifestantes enfrentando
praticamente o tempo todo
desarmados as forças policiais, o
exército e grupos de franco
atiradores na Ucrânia e de
milicianos chavistas na
Venezuela, utilizando as clássicas
medidas capitalista de terror de
Estado burguês contra quem
protesta, não condizem com o
cenários típico de um golpe.
Não que isso seja algo
determinante, mas golpes
costumam ser "quarteladas";
medidas de força sem apoio
p o p u l a r, a l i á s , c o n t r a a
manifestação popular mobilizada.
Desde as tentativas de golpes de
direita de Kornilov, Yudenich e
Denikin na Rússia de 1917, até o
golpe de Pinochet no Chile em
1973, foram forças armadas

representando o antigo regime ou
setores burgueses mais
reacionários os que, por meio de
medidas de força, praticavam um
"putch" ou assalto ao poder, contra
a opinião das ruas.
Isso é a regra - que pode
apresentar raras exceções, é claro
- pelo fato de que as massas não se
movem por ideologia. Nem
ideologia golpista e reacionária,
nem por ideologia marxista e
revolucionária, lamentavelmente.

O que faz as massas se
mobilizarem não são ideias,
fundamentalmente, e sim
questões materiais, de sua
vida concreta. E estas
questões as levam contra o
capitalismo e seus governos
de plantão, sejam eles quais
forem! É isso que faz com
historicamente os golpes
derivem de processos
isolados das massas,
levados adiante pela força.
Em toda a América Latina,
dos sucessivos golpes na
Argentina, Bolívia, Colômbia,
Panamá etc., aos recentes golpes
contra Zelaya em Honduras e
mesmo contra Chávez em 2002,
sempre foi assim. Mesmo no Brasil
de 1964, apesar da famosa Marcha
da Família com Deus pela
Liberdade e de suas carolas e
setores de direita nas ruas, está
longe, muito longe... de ter havido
manifestações de rua expressivas
pelo golpe. O que ocorria era o

contrário!
O que havia era
manifestações imensas de
trabalhadores exigindo reforma
agrária, urbana, educacional e
econômica, para combater a
burguesia. Mobilizações pelo país
todo e enormes atos ocorriam,
radicalizando o país, nas ruas, pela
esquerda. O comício da Central do
Brasil e muitos outros que se
seguiam, alguns dirigidos pelo
governo Jango, assim como se
repetiam nos estados, eram parte
desse processo, em que até os
políticos burgueses da situação
eram obrigados a radicalizar o
discurso e prometer as "reformas
de base" em função da pressão
popular pela esquerda,
amplamente majoritária.
É verdade que o golpe
contou com o apoio de parte
importante da população,
notadamente seus setores de
classe média, assim como foi
quase unanimemente apoiado

trabalhadores e muito menos
contou com manifestações
massivas de rua, como algo
expressivo e que sequer rivalizasse
com as manifestações da
esquerda. Quem sustenta o
contrário são os setores prófascistas, que alegam não ter
havido golpe e sim a "revolução de
1964", uma mentira e crime contra
a História.
No golpe - verdadeiro contra Chávez em 2002, da mesma
forma, não houve manifestações
representativas de setor algum
contra o governo. Outra vez, foi
uma quartelada, que sequestrou
Chávez e o prendeu por algumas
horas, antes da massa sair às ruas
e derrotar os golpistas, libertando o
presidente. Desde então, porém,
esta heroica luta das massas
venezuelanas, que derrotaram o
golpe quando Chávez foi incapaz
de fazer qualquer coisa, foi utilizada
para dezenas e dezenas de
pequenos autogolpes do chavismo
contra a maioria da população,
alertando sobre falsos novos
golpes da velha direita, que nunca
mais existiram.
O fato da velha direita não
aplicar golpes não a torna menos
reacionária ou mais democrática.
Sua opção pelo golpe sempre
estará na mesa, para uma situação
em que isso seja possível e
necessário. Mas o fato da velha
direita ter como método histórico os
golpes tampouco pode significar
que se ignore a realidade, e que se
produza um alarmismo contra um
golpe que não existe,
principalmente quando tal discurso
serve para esmagar a luta dos
trabalhadores pela esquerda contra
governos da nova direita,
burgueses e capitalistas, como
sempre foram os de Chávez - e
agora Maduro - ou de Yanukovich.
Aliás, há uma coincidência
a mais entre o governo Maduro e o
finado governo de Yanukovich: o
fato de que ambos fraudaram suas
eleições, podendo ser descritos eles sim! - como governos
golpistas. A eleição de Yanukovich
em 2004, por exemplo, foi tão
flagrantemente roubada, que
desencadeou a chamada
"Revolução Laranja",
protagonizada por sua rival
eleitoral, que também é de direita e
pró-imperialista, o que não a torna
nenhuma mártir ou aliada dos
trabalhadores, mas que,
independentemente disso, não a
torna menos vítima de uma farsa
eleitoral grotesca. Maduro, por sua

0,5% a mais que o opositor e
igualmente burguês Capriles, sem
direito à recontagem dos votos, e
com a manipulação escrachada de
urnas, transporte de cédulas e
manobras institucionais, de
campanha irregular explícita, voto a
cabresto, transporte e intimidação
de eleitores. Nada que a velha
direita venezuelana já não tenha
feito inumeráveis vezes, mas que
não torna menos golpista a eleição
de Maduro, o candidato da nova
direita.
Outra semelhança entre
Maduro e Yanukovich é que os dois
governos são, ou eram,
completamente pró-imperalistas.
Maduro e seu mentor, Chávez,
sempre falam ou falaram contra o
imperialismo, mas a Venezuela
s e g u e
v e n d e n d o
disciplinadamente seu petróleo aos
EUA e à União Europeia. Como
sempre fez... Aliás, ironicamente, a
recente técnica de extração de gás
de xisto nos EUA, que cresceu
gigantescamente, diminuiu as
compras do petróleo venezuelano
por parte do imperialismo norteamericano por decisão dos EUA!
Este é mais um dos fatores que
está desgovernando a Venezuela,
que é e nunca deixou de ser um
país capacho e submisso ao
imperialismo! Na Venezuela, as
grandes empresas privadas
seguem lucrando e tendo o controle
da economia e dos meios de
produção. As empresas que foram
estatizadas com grande alarde
foram indenizadas com bilhões de
dólares, deixando seus donos
riquíssimos! A dívida externa, que
segue nas nuvens, nunca deixou
de ser paga e nem sequer foi
renegociada ou sofreu qualquer
contestação, mesmo do tipo que
governo burgueses como Sarney,
que decretou moratória no Brasil
em 1987, já foram capazes de
fazer...
Na Rússia, atribuir a Putin
um caráter progressivo é ainda
mais inacreditável. Ex-chefe da
KGB, cujo papel era aterrorizar os
operários russos que se voltassem
contra a burocracia e a restauração
capitalista, Putin persegue
qualquer manifestação no país,
criminalizando a homofobia, os
protestos de todo tipo e o direito de
greve! Putin é o presidente dos
mafiosos russos, que dividiram o
espólio da ex-URSS e que se
transformaram em megaburgueses
depois de saquearem e se
apropriarem das ex-empresas
estatais. Mais burguês que Putin,

capacho de Putin, em maior
medida, e, ao mesmo tempo, da
União Europeia, em menor medida
(o que nunca deixou de ser),
também é difícil de encontrar.
Ambos governos, na
Ucrânia e na Venezuela, são
burgueses, inimigos dos
trabalhadores e atacam seus
direitos democráticos e
econômicos, fazendo pequenas e
superficiais contestações, no
estrito espaço que o imperialismo
lhes permite, sem nenhuma
objeção séria ou resistência
concreta.
Evidente que, apesar de
não haver nada a defender nos
governos burgueses e próimperialistas de Maduro e
Ya n u k o v i c h , e d e q u e o s
trabalhadores têm não apenas o
direito e o dever histórico e imediato
de tentar derrubar seus governos,
como todos os governos
capitalistas, para governarem por si
mesmos, se houvesse um golpe
real (como ocorreu contra os
governos burgueses de Allende no
Chile, Jango no Brasil e mesmo
Chávez em 2002 na Venezuela) é
óbvio que os revolucionários se
perfilariam contra o golpe, lutando
para impedir a deposição
fascistoide dos governos
burgueses de plantão, ainda que
mantendo a independência política
de classe e a luta estratégica contra
estes mesmos governos. Mas não
é o caso. Não existe golpe em
curso, mas sim uma população
massiva enfurecida contra
governos inimigos de seus
interesses.
Como bem fazia o
stalinismo soviético, copiado por
seus pares mundo afora, a técnica
de propaganda de alardear
qualquer oposição a seu regime
burocrático e contrarrevolucionário
como sendo obra "da direita, do
imperialismo e da CIA" é bastante e
tristemente recorrente ainda hoje.
Durante 70 anos, a burocracia
stalinista e pós-stalinista soviética
derrotou a revolução proletária
mundial e atacou as conquistas
dentro da União Soviética,
preparando a restauração
capitalista. Neste meio tempo,
contudo, qualquer crítica operária
que fosse formulada contra os
privilégios dos dirigentes, as
traições internacionais e a
repressão interna, eram
denunciadas como "crimes
trotskistas", revisionismo, obra de
agentes da CIA e por aí vai. Os
verdadeiros revolucionários

abjetas, mas nunca capitularam à
l ó g i c a s i m p l i s t a e
contrarrevolucionária de apoiar
nacionalistas burgueses, ditadores
semicoloniais ou burocratas
traidores em nome de "defender o
polo progressivo" dos inimigos dos
trabalhadores. Não capitularam e
não capitulam neste momento,
apesar da incompreensão de
muitos setores.
A verdade tem que ser dita!
É a classe trabalhadora quem está
num ascenso mundial, e os
governos que fingem ser de
oposição ao imperialismo,
colaborando com ele todos os dias,
estão caindo ou sendo alvo de
protestos em todo o mundo, tanto
quanto os governos abertamente
reacionários. Nós devemos vibrar e
nos somar a este ascenso, que
desestabiliza governos mundo
afora. Há uma onda revolucionária
em curso, e que não durará para
sempre!
Colocar objeções às
revoluções em curso, apontando
academicamente seus limites ou
contradições, ou - pior ainda relativizando o caráter terrorista do
Estado burguês, muitas vezes
ditatorial de seus regimes e de
conteúdo sempre capitalista dos
governos que estão sendo
enfrentados pelos trabalhadores, é
um crime sem tamanho. Muitas
vezes, estas revoluções se dão por
meio de milícias operárias,
embriões de duplo poder e greve
geral revolucionária (táticas
supremas da revolução, que muitos
intelectuais dizem defender), e,
nem assim, estes "entendidos" da
revolução conseguem fazer algo
em favor da vitória das massas
para, inclusive, ajudar a corrigir
seus equívocos.
O s v e r d a d e i r o s
revolucionários não podem titubear
ou ficar em cima do muro: fomos a
favor da revolução na Líbia contra o
carniceiro Kadafi, assim como
somos a favor e fazemos parte das
revoluções contra o genocida
Assad na Síria. Por isso, só
podemos ser parte da luta
revolucionária, mesmo que
desorganizada e de conteúdo
socialista inconsciente, que se
produz na Ucrânia e na Venezuela.
Nós sabemos que há inimigos na
trincheira, e eles devem ser
combatidos a cada segundo,
simultaneamente à luta contra os
governos. Mas o mais importante é
sabermos qual é o lado de nossas
trincheiras. Ele é junto das massas
insurgentes!
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ATerremoto,
luta pela liberdade
não é uma futilidade
exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
A luta pela liberdade
costuma ser menosprezada por
setores que se acham ou se
definem como socialistas, como
sendo algo menor, secundário ou
"individualista". Esta é uma
concepção tomada de preconceito
e ideologia pequenos burgueses,
geralmente provindo de estudantes
diletantes e de pseudointelectuais
que nunca precisaram lutar por
liberdade, já que sempre a
desfrutaram, do conforto de suas
cátedras universitárias, colunas e
artigos em jornais de esquerda, e
privilégios de berço e de classe, de
quem normalmente é branco, com
estudo, emprego, e é melhor
tratado pela polícia, pela Justiça e
por onde ande.
Um pobre, favelado e de cor
negra sabe muito bem o valor da
liberdade. No passado escravista,
negros africanos eram
animalizados, agredidos até a
morte e tratados como coisas; Na

vida atual, não têm direito a olhar
torto nem a dizer "ai" durante uma
abordagem policial racista sem
correr o sério risco de tomar um tiro
na cabeça. A juventude negra vive
em permanente luta pela liberdade,
assim como os operários
terceirizados ou subempregados,
que não têm nem o direito de fazer
greve ou de sindicalizar-se. O
direito de expressão, de ir e vir, de
pensamento e de livre organização;
o direito à sindicalização, à greve e
aos protestos são fundamentais na
luta pela libertação da classe
trabalhadora e pelo fim da
exploração, e pelo socialismo.
Da mesma forma, atribuir o
tema da liberdade como sendo um
valor criado pelo Ocidente ou ao
capitalismo ocidental, é outra
ignorância histórica e
reacionarismo de setores
pseudoesquerdistas. Enquanto na
Europa Ocidental as mulheres não
tinham direito ao voto, nem aqueles

mais pobres ou imigrantes, a
Rússia revolucionária,
semiasiática, após 1917, implantou
plenas liberdades democráticas às
mulheres, às nacionalidades
oprimidas e ao povo trabalhador
em geral. A liberdade não é uma
aspiração ocidental ou oriental e
atribuí-la a questões geográficas
ou culturais é justificar a opressão e
o terror de Estado contra
populações esmagadas por
ditaduras de Leste a Oeste.
Por isso, o fato de Maduro e
Yanukovich, assim como Putin,
serem criminosos e assassinos da
população que ousa lhes enfrentar
e protestar não é uma coisa
pequena. Não é algo
desimportante que dezenas de
manifestantes tenham sido mortos
a balas na Ucrânia ou que sejam
mortos à luz do dia por pistoleiros
governistas e policiais à paisana na
Venezuela. Os revolucionários
coerentes, que atuassem nestes

locais, seriam as primeiras vítimas
destas brutalidades, que servem,
da primeira à última instância,
apenas para defender o
capitalismo, a ordem e as leis
burguesas.
Por isso, somos solidários
aos que lutam contra estes
governos, também reivindicando
liberdade, contra a opressão
imperialista e de submetrópoles
regionais, assim como contra a
limitação das atividades e
pensamentos da classe
trabalhadora. Para garantir
liberdade, paz e o fim da
exploração, nada mais justo e
necessário do que o armamento do
proletariado contra os que
disparam contra nossa classe;
única forma possível de tomar o
poder aos trabalhadores. Querer
liberdade não é uma ideia boba; é
uma luta sangrenta que exige
sacrifícios e um programa
revolucionário.

ATerremoto,
eterna crise
de direção. Lições históricas do erro de não diferenciar
exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
os processos de suas direções
Os revolucionários
socialistas autênticos, em especial
os trotskistas, passaram décadas
defendendo uma revolução política
nos ex-Estados operários, tomados
pela burocracia, que tiranizava a
classe operária e os demais setores
explorados. Neste meio tempo, os
stalinistas do mundo todo exigiam a
rendição dos críticos marxistas, e
cobravam o apoio político
incondicional a seus regimes, sob
pena da "vitória do imperialismo".
Através desta repetição a favor da
capitulação a seus crimes,
desarmavam e isolavam os
comunistas fieis aos princípios e à
luta pela emancipação dos
trabalhadores e pela revolução
mundial.
Da mesma forma, a socialdemocracia pregava a colaboração
com governos capitalistas
"democráticos", contra o "perigo
dos golpes militares", e assim
esteve por décadas se ajoelhando
diante de governos que só
aprofundaram a exploração da
maioria da população, mas sempre
com o discurso de que, se era ruim
com aqueles governos, podia ser
ainda bem pior sem eles...
O que a social democracia
tem de igual ao stalinismo, entre
o u t r o s
a s p e c t o s
contrarrevolucionários, é uma
política consciente, deliberada e
PERMANENTE de recusa e
negação da revolução. Para eles,
sempre há um perigo e um inimigo
maior a combater, que exige que se

renuncie à luta
pela revolução.
O tempo inteiro
estes grupos
negam a luta
pelo poder aos
trabalhadores,
acusando os
que a mantém de "irresponsáveis",
"provocadores" e de estarem
"fazendo o jogo dos inimigos". Por
esta lógica oportunista, nunca é a
hora da revolução, nem nunca esta
hora chegará. Pois, ou não há lutas
o suficiente, ou, quando há mais e
mais lutas, por também haver mais
repressão como reação, seria a
hora de recuar, para não disparar
um golpe.
Os revolucionários devem
repudiar esta lógica inteiramente
capitalista, que discursa em nome
de uma revolução futura utópica e
falsa, que nunca virá. Tal lógica é
um pilar de sustentação
determinante do capitalismo, e
serve, na prática, unicamente para
preservar a burguesia e seu
sistema, pois sempre se
posicionam para derrotar as lutas,
em nome de combater um
retrocesso. Curioso que os setores
mais reacionários estão justamente
ao lado destes traidores nestes
momentos crucias da luta de
classes.
O s s o c i a l i s t a s
revolucionários de verdade, de fato
e não de dias de festa, ao contrário,
apoiam as revoluções reais, e não
as que se imagina que deveriam

ser feitas, sob condições ideais.
Lutamos no dia a dia para que as
revoluções se combinem com uma
direção revolucionária, e não
apenas escrevemos sobre isso.
Por isso, viajamos até onde há
lutas, investimos recursos e
colocamos nossa existência a
serviço destas vitórias.
Foi assim na derrubada do
aparato stalinista criminoso da exURSS, por exemplo, quando
milhões de pessoas saíram às
ruas, não para serem capitalistas
ou poder tomar coca cola, e sim
porque o desemprego, a miséria, a
violência e a crise afetava o país
todo. Foi para recuperar as
conquistas sociais de décadas, que
vinham sendo atacadas e perdidas,
que a maioria das pessoas saíram
às ruas, ainda que sem a clareza de
que, para isso, deveriam defender
ainda mais o socialismo, contra os
que o tinham usurpado. A confusão
dos manifestantes, porém, só pôde
se multiplicar e se converter num
apoio popular parcial à implantação
de uma ordem política subalterna
da Europa capitalista porque a
maioria da chamada "esquerda"
virou as costas aos manifestantes e
os entregou de mão beijada ao
imperialismo.
A revolução no Leste
Europeu, país após país no final da
década de 80 e início dos anos 90,
assim como a Primavera Árabe de
2012 e 2013, não foi feita por
golpistas ou gente de direita, mas
por trabalhadores querendo

derrubar seus ditadores prócapitalistas, que estavam atacando
os seus direitos. Se não viraram
revoluções socialistas vitoriosas ou
se o imperialismo roubou parte
desta vitória, a responsabilidade é
da ausência de uma direção
revolucionária, e não das massas,
que foram até onde puderam.
Hoje, da mesma forma, as
revoluções na Líbia, no Egito, na
Tunísia, na Síria e agora na Ucrânia
e na Venezuela, só correm o risco
de ser dirigidas pelo imperialismose vierem a ser, pois ainda são os
trabalhadores independentes e
combativos a maioria dos que
lutam - porque a esquerda olha com
desprezo para estas batalhas
heroicas dos trabalhadores por
liberdade, salário, emprego e
contra a exploração.
E quem, mesmo não tendo
nada a oferecer a estes
revolucionários, pode angariar sua
direção, acaba sendo a burguesia
opositora, em função de um vazio
d e p o d e r, e s t a b e l e c i d o
fundamentalmente pela traição
acumulada em anos anteriores
pela falsa esquerda e que se
acentua nos momentos de luta,
quando esta "esquerda" prefere
defender os capitalistas no poder,
com medo da "direita" e mais ainda
de uma revolução, que lhe exigiria
sair de sua vida pequeno-burguesa
adaptada, parasitando sindicatos,
mandatos eleitorais e círculos
acadêmicos.

Todo apoio às manifestações na Venezuela e na Ucrânia. Fora Maduro, Yanukovich
e seus assassinos. Por um governo revolucionáriodos trabalhadores,
que impeça a manobra e confisco da revolução pelas oposições burguesas
As manifestações na
Ucrânia e Venezuela não são
golpes! Nem sequer são apenas
lutas justas. São mais: são
revoluções! Os de cima já não
podem se aguentar onde estão e os
de baixo já não querem nem
suportam viver como vivem hoje. O
choque entre as classes assume
proporções crescentes e vai
enchendo as massas de
experiências históricas,
aprendendo a resistir à polícia, a
devolver as agressões sofridas, a
não confiar na Justiça, a enxergar
governos e Congresso como
inimigos, e a desconfiar e denunciar

interesses de potências
estrangeiras interessadas em se
apropriar da luta dos próprios
explorados.
São revoluções
inconscientes, pois não têm uma
direção revolucionária, nem a
consciência de classe que seria
necessária. Os manifestantes
lutam por pautas que só uma
revolução socialista poderia
atender, mas não defendem o
socialismo, e mesmo reagem
contra os que dizem falar em seu
nome, e que estão nos governos.
Mas isso não torna estas
revoluções menos revoluções, e só

coloca diante dos marxistas uma
necessidade ainda maior de intervir
nestes processos, de ter que apoiar
e estar presentes nestas lutas,
disputando contra os oportunistas e
defendendo uma saída
revolucionária dos trabalhadores.
Entre as medidas urgentes
que as massas devem impor, junto
da derrubada de Maduro e
Ya n u k o v i c h , p o r q u e m o s
socialistas não devem derramar
uma só lágrima e devem estar na
1a fila dos inimigos que os
colocaram ou colocarão para
correr, é preciso impor que os ricos
paguem pela crise, expropriando

as grandes empresas, bancos e as
propriedades imperialistas. Ao
tomar estas medidas
anticapitalistas, além de atender os
interesses da classe trabalhadora,
ficará claro quem está, de fato,
junto da revolução e quem a quer
trair para manter tudo como sempre
esteve.
É lutando lado a lado dos
trabalhadores e defendendo e
impondo medidas concretas de
transição ao socialismo que a
revolução poderá adquirir um
conteúdo conscientemente
socialista, e somente assim poderá
triunfar!

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas!
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Revolução ucraniana derruba presidente Viktor Yanukovych, que fugiu do país!
As manifestações de rua de milhões de ucranianos, que vinham resistindo à feroz
repressão do governo e às tentativas de conciliação oferecidas sob a forma de um governo
de unidade nacional, acabaram vitoriosas! Ainda que a luta pela transformação da Ucrânia
ainda esteja incompleta e que esta vitória seja parcial, com a luta estando ainda em
andamento, é inegável que houve uma vitória tática expressiva dos trabalhadores. Viktor
Yanukovych foi derrubado, depois de se colocar como irremovível e ter liderado um banho
de sangue contra os manifestantes.
A destituição do presidente, que foi colocado literalmente para correr, levou o
parlamento da Ucrânia a nomear Oleksander Turchynov como presidente interino. Antes
disso, e com o ex-presidente já derrubado e escorraçado pelas massas, o parlamento votou
a saída oficial de Viktor Yanukovych, que a esta altura já estava longe, escondido da
multidão. Agora, Turchynov tenta derrotar a revolução, normalizando o regime democrático
burguês e formando um novo governo de coalizão.
A revolução ucraniana demonstrou sua força ao derrubar Yanukovych, mas
precisará de ainda mais garra para prosseguir nas ruas por um governo dos trabalhadores e
de seus organismos, que rejeite a formação de um novo governo mafioso e pró-imperialista,
chefiado por Turchynov, apenas mudando a submissão à Rússia pela submissão à União
Europeia!
O novo presidente é aliado da ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, a mais
conhecida opositora do governo deposto, que foi libertada após a derrubada de Viktor
Yanukovych. Ela estava presa desde 2011, quando foi condenada a sete anos de prisão, por
abuso de poder. Tymoshenko, que já dirigiu a Ucrânia, é a representante do outro bloco

burguês mafioso que herdou e dividiu o espólio do país ao final da União Soviética, a quem o
país antes pertencia. O novo presidente deve representar a volta do controle da fração
burguesa de Tymoshenko sobre a Ucrânia, o que não vai ter representado mudança
alguma, ainda que seja decorrência de uma vitória imensa das massas nas ruas.
Por isso, é que os manifestantes não devem abandonar as ruas. Não foi nem
Turchynov nem Tymoshenko que derrubaram o presidente ucraniano. Foram os
trabalhadores, que deram suas vidas e enfrentaram quase quatro meses de frio intenso,
tiros e bombas da polícia. Esta luta, que parcialmente ganha, só poderá realmente ser
vitoriosa, no sentido estratégico, se derrubar também o novo governo e colocar para fora do
país ou na cadeia os dois blocos burgueses que saqueiam a Ucrânia desde sua
independência.
Para que esta vitória ocorra é preciso acabar com o Estado burguês e o
capitalismo, superando esta fase democrático-burguesa em que se encontra para uma luta
aberta pelo poder aos trabalhadores.
A burguesia, sabendo que a massa está confiante e que ganhou experiência
política e armada nestes recentes enfrentamentos, sabe que o novo governo de Turchynov
será um governo frágil e sem respaldo popular, ameaçado pela continuidade da revolução
que pode derrubar a burguesia. Por isso, fazem questão de dizer que este é um governo
provisório, marcando novas eleições para a Presidência para 25 de maio. Representantes
do governo do derrubado se apressaram em aceitar e até apoiar esta "transição", que
pretende tirar dos trabalhadores a decisão sobre seu futuro, e conciliar a burguesia sob um
novo arranjo que seguirá explorando a maioria da população!

Repressão sangrenta, com reação armada dos trabalhadores
As manifestações multitudinárias iniciaram em novembro de 2013, e, desde lá, o
governo alternou muita repressão com a tentativa de cooptar dirigentes da oposição e oferecer
a divisão do governo para acalmar os ânimos. Nem a repressão pôde conter a massa em fúria
contra o governo; nem a conciliação com o governo pôde ser levada adiante, dada a
indignação dos trabalhadores, que não permitiriam que ninguém se apresentasse como
representante das lutas nas ruas se assumisse cargos no governo.
Neste aprendizado de classe, os trabalhadores inicialmente se apresentavam
orgulhosamente como "pacíficos", indo de peito aberto às manifestações, em que foram
duramente reprimidos, uma vez após a outra. Após a violenta repressão, com mortos entre os
manifestantes, finalmente a consciência de classe deu um salto, e o "pacifismo" deu lugar à
resistência. A partir daí, barricadas, pedaços de pau, escudos improvisados, capacetes,
máscaras e coquetéis molotovs se disseminaram entre os lutadores, e a revolução ucraniana
emparedou o governo de Viktor Yanukovych.
Mas a luta mais acirrada levou a ainda mais repressão num primeiro momento. A
História mostra isso: a burguesia não entrega suas posições de forma pacífica. A diferença é
que, quando os trabalhadores se armam e aplicam a legítima e necessária autodefesa, esta
repressão de que são vítimas pode ser enfrentada e uma vitória se torna possível. Foi o preço
que os manifestantes revolucionários pagaram na Ucrânia, e que lhes permitiu uma vitória,
ainda que parcial, histórica!
O governo ucraniano chegou a anunciar, na véspera de sua derrubada, uma série de
medidas que incluíam uma mudança na cúpula das Forças Armadas e uma operação
"antiterrorista" contra grupos chamados de "radicais". O então presidente Viktor Yanukovytch
concedeu amplos poderes aos militares e disparou a repressão ao grau máximo, matando
mais de 100 manifestantes em poucos dias! Sob o comando das Forças Armadas e dos
Serviços de Segurança Ucranianos (SBU), Yanukovych lançou um massacre para se manter
no poder, já completamente sem condições de dirigir o país, que já estava submerso numa
crise revolucionária, em que o duplo poder emanado das ruas deixava o regime burguês
pairando sobre o ar, sem nenhuma sustentação.
Segundo o governo, mais de 1.500 armas de fogo e 100.000 cartuchos de munições
passaram pelas "mãos dos criminosos", como eram chamados os revolucionários. Este
número foi claramente inflado, com o objetivo de justificar a repressão violenta contra os
manifestantes. Mas, apesar de ser menor, é verdade que os manifestantes passaram a contar
com armas, e esse elemento foi determinante na vitória contra o governo. As milhares de
pessoas na Praça da Independência - ou Maidan - juntas dos milhões de ucranianos nas ruas
do país, passaram a contar com a capacidade de resistir à dispersão armada do exército, com
uma resistência também armada a partir das posições nas barricadas. Dez policiais teriam

morrido nesta resistência popular e operária, segundo o Ministério do Interior do governo
derrubado. Mesmo que este número também tenha sido falsificado, é verdade que houve baixa
entre as forças policiais, e os manifestantes devem se orgulhar disso, pois foi este passo
adiante que pôde levar ao avanço da revolução!
Além da capital Kiev, a revolução se alastrou para o restante da Ucrânia. Em
Leopolis, reduto dos protestos no oeste do país, 5.000 manifestantes assumiram o controle das
sedes do governo local e da Polícia, assim como de prédios militares e depósitos de armas. A
derrubada de Viktor Yanukovych tem a ver com isso: uma situação revolucionária com uma
crise revolucionária, em que organismos de duplo poder operário e armamento do proletariado
começavam a se multiplicar, ameaçando a burguesia com uma revolução operária e popular,
de conteúdo prático socialista, ainda que inconsciente.
A vitória revolucionária parcial e ainda bastante limitada, resumida à derrubada do
governo até este momento, é uma derrota do setor burguês ucraniano pró-Rússia, ligado a
Viktor Yanukovych, e da própria Rússia de Putin, que insuflou o governo a reprimir as
manifestações com toda a força que poderia, incluindo franco-atiradores disparando contra
manifestantes desarmados e as ações de terror de Estado típicas, como prisões em massa,
toque de recolher etc. Mas, mais do que o setor burguês pró-russo, a burguesia ucraniana
como um todo sai derrotada deste processo, pois o novo governo provisório, e aquele que o
suceder após as eleições de maio, caso a revolução não atropele este calendário, serão
governos fracos e sob a ameaça de uma classe trabalhadora que aprendeu que pode vencer
bombas e tiros, organizada e de forma coletiva, armada e com seus organismos.
Estas lições não serão facilmente apagadas e constituem um perigo constante ao
poder burguês, representado pelos três partidos da oposição burguesa que tentarão se
apropriar da revolução e derrotá-la, limitando seus efeitos à derrubada de Yanukovych. Estes
três partidos, o movimento Udar, pró-UE; o Fatherland, maior grupo opositor; e Oleh Tyahnybo,
da extrema direita Svoboda; não podem atender aos anseios da maioria da população e logo
também deverão ser alvo da revolução, que precisa derrotá-los desde já, pois a luta por um
governo dos trabalhadores exige a derrota simultânea de toda a burguesia em um processo
contínuo e permanente de revolução operária e popular, de caráter socialista, o único sistema
que pode atender às reivindicações das ruas.
Este é o desafio desta nova fase da revolução ucraniana em curso, a mesma
revolução que já derrubou Yanukovych, quando isso parecia impossível. O processo ainda está
aberto, e os revolucionários do mundo todo devem colaborar para que se construa uma direção
revolucionária socialista no país, e que as massas possam, com um programa de ruptura com o
capitalismo, expulsão do imperialismo e expropriação da burguesia, garantir um futuro
realmente livre, independente e sem exploração.

