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pode obrigá-lo a avançar uma força de ocupação,
soldados da fronteira com a Ucrânia, se Biden aceicom o risco de guerra na Ucrânia.
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nômica da China e a recuperação da Rússia, que saiu
Unidos na Europa Central e Oriental, promovido
enfraquecida do desastre do desmoronamento da
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nomia mundial e, em particular, interna aos Estados
Unidos, têm alterado a relação de forças no âmbito
internacional. O imperialismo norte-americano já
não pode assegurar, nos termos do pós-guerra e do
colapso da URSS, as mesmas posições de dominação mundial. A ousadia de Putin de cercar a Ucrânia
e exigir a segurança da Rússia contra a escalada militar da OTAN, bem como de obter apoio estratégico
da China, revela profundas mudanças na ordem internacional, montada sob a égide dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial.
O que está se passando na Ucrânia é uma erupção
da contradição entre as forças produtivas altamente
desenvolvidas, as relações de produção capitalistas
e as fronteiras nacionais. Nesse marco, emergem as
contradições do aumento da concentração de riqueza e ampliação da pobreza, miséria e fome das massas. Os capitalistas, em toda a parte, vêm impondo
contrarreformas que mutilam a força de trabalho e
travam o desenvolvimento econômico dos países
semicoloniais. O período de pouco mais de dois
anos de enfrentamento à pandemia pôs à luz do dia
o quanto a burguesia não tem como proteger os explorados, o quanto os monopólios farmacêuticos se
aproveitaram da catástrofe humana para acumular
fortunas, e o quanto as potências projetaram a guerra comercial por cima da montanha de mortos.
Agora, a possiblidade de guerra na Ucrânia retrata a dimensão da crise mundial de direção revolucionária, que se iniciou com a destruição das
bases soviéticas da Revolução Russa pelo estalinismo, a liquidação da III Internacional, a degeneração
dos partidos comunistas estalinizados em todo o
mundo e a implantação generalizada da política de
conciliação nos sindicatos. O confronto entre os Estados Unidos e a Rússia, por enquanto, emerge sem
uma reação do movimento operário internacional.
A passividade das massas na Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha, França e, em praticamente, toda a
Europa expressa a necessidade de superar a crise de
direção. Somente o proletariado, organizado e empenhado em derrotar as ações contrarrevolucionárias da burguesia, tem como responder às tendências destrutivas da crise capitalista.
O Comitê de Enlace pela Reconstrução da IV
Internacional (CERQUI) vem fazendo uma campanha contra a guerra imperialista com suas Declarações, empunhando o programa internacionalista
do proletariado. A união dos operários e demais

explorados russos, ucranianos, norte-americanos,
poloneses, franceses, alemães e dos demais países
envolvidos é o ponto de partida para a união revolucionária mundial das massas, para derrotar o
imperialismo e arrancar do poder a burocracia oligárquica russa, reconstituindo o poder proletário
soviético. A defesa da autodeterminação da Ucrânia
e de sua reconstituição soviética é parte do combate à guerra de dominação capitalista e imperialista.
Essa luta é muito importante para a vanguarda com
consciência de classe recuperar a tradição científica
do marxismo e trabalhar no terreno sólido aplainado pelo Programa de Transição da IV Internacional,
que deve ser aplicado de acordo com as novas condições do capitalismo em decomposição e da vitória final do imperialismo sobre a URSS.
As bases materiais e sociais da transição do capitalismo ao socialismo continuam vigentes. Trata-se de
construir os partidos marxista-leninista-trotskistas,
como parte da reconstrução do Partido Mundial da
Revolução Socialista, a IV Internacional, para o proletariado encarnar a tarefa de reiniciar o processo de
transição do capitalismo ao socialismo, iniciado com
a revolução de Outubro de 1917 e com a edificação
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
O Comitê de Enlace pela Reconstrução da IV Internacional chama os explorados do mundo todo a
reagirem ao confronto militar na Ucrânia, com seu
programa e política próprios.

Pelo fim da OTAN. Imediata retirada das bases
militares da Polônia, Romênia e outros países.
Expulsão dos Estados Unidos da Europa.
Pelo fim do desmembramento e anexação
territorial da Ucrânia! Pela reintegração de
russos e ucranianos em Donetsk e Luhansk!
Pela união da classe operária contra a guerra,
pelo fim do capitalismo e pela retomada da
transição do capitalismo ao socialismo!
Pela derrota do nacionalismo pró-imperialista
e restauracionista! Pelo internacionalismo
proletário!
Não à guerra! Sim, à revolução socialista!

