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Dia I 9 de agosto, o muodo é suÍpree odido por u m golpe
na U RSS, dese ncadeâdo por se tores saudosisl as do PC US,
p€lo KGB e parte do Exército Vermelho. Esta casta acos-
tumadâ a décaJds aos níiúlégio5 Jo csldtismo unipdr
tidáÌio e agarrada ao imonsocomplexo industÍial bélico, ao
sentir tudo gradualmente ruiÍ, desespe.ou_se. O golpe foi
o paÌoxismo desse desesp(ro. mds, d(e que ponlo loi \uÊ
preendente para as lideranças rcloÍmistas?

ficâ ditrcil "crcd'ld' 5uc G,,rL,Jcht\ c Ycll'in.. ôm scus

eficienlcs serúços de inio.mação, não estivcsscÌn a pâr do
que estava para ocorrcr. segundo ;nlormaçõos veículadas
pela grande imprensâ, o presìdente da URSS sâbia do
movimoÍto gotpista 24 horas antes de aconteceí. Sabia,
porém, que as FoÍças Armadas não adeririam em Peso.
Com esta certeza e criando um clima parâ ogolpe, com seu
afastamento d9 Moscou, Gorbachev esperou o desfecho.

o novo governo dürou apenasT2 hoÍas e ogolpo, além
de tudo, teria sido melhor enc€tado en qualquer republi-
qJeta da América Central ou Cdribc. Quâlqueí sargento
cio exército boliüano sabe que o suce..o de um golpe
depende da velocidade com que os obstáculos a ele são

climinâdos. Nâ UR55 cssd premi*d básrca náo Íoiob\er_
vada,

Com o rctümbante fÍacasso da trag;comódia golpista,
eliminou-se grandencn(c á oposição ortodoxa c, conso-
lida se mais a PERES rROlKA. A ajuda cconómica q,,c
corbachev, sem Dìuito sücesso, foi dejoelhos pedir aos "7
gandes", agora ceÍtarnellte será concedida, PaÌa com-

pletar os efeitos proüdeÌrciais do putsh estâlinista, o apoio
popular que Gorbacbevvinha perdendo hámuito,loi con,
seguido âtravés de Yeltsin. Este último, político personaÌh'
ta e populista, foi sem dúüdâ o grande viÌorioso de toda
essa história, obtendo grande parcela de poder decisório
sobre o país. Suas "profundas" divergências com Gor-
bachev [oram sub"riruídas por acordos d€ cooperaçáo
mútua e pela idéiâ dejuntos fundarem um paÌtido social-
democÌata.

A União dâs Repúbìicas Socialistas Soüétìcas, que
jaÍnais foi sociâlis1a râmpouco soviélica, atualmcnlc ncm ó
mrìis uni:ro, rcslrndo apcnxs á (ìrandc Rússia c yíri(,s
óovos prìrsos cm prcccsso dc lnclcpcnclcncra. I udo lovil ir

crcr quc nünÌ iuturc prí)x;nn) havcrá uma Conícdcraçao do
ícpúrÌrlicâs social'dcmocriilicas, no quo outroft ft)rn r
podorosa e indivislvel Mãe Pátria de L€n;n. Do jeito quc
vão as coisas, somada à fragmentação da Iugoslávia, aCopa
Européiâ do Seleções demoraÍá mais de um ano paÍa

E o Partido Comunista? Proibido, perseguido, achin-
calhado, com os bcns desapropriados e seus fiÌiados ca-

çados corno sc fosse numa ditadLìÍa mil;taÍ de direìtâ.
Parece irônico que exatâmente ?0 ânos depois dos bo)-
chcvìques teÍcm esmagado Kronstadt, a Macknoúshina e
a Oposição Operária, matando a RevoluÉo, estas sete
décadas fossem "comemoradas" com seu humilhante de,

Sóculos dc czarismo, décadas de "comunismo", o mas-
sacre dos rcvolucionários que lutaram por uma nação rcal-
mlrnlc socialislâ c soüótica, os atÍaÌivos do Capitalismo e

umâ série dc outros fatores não pâssaram em vão. Hoje o
grosso do povo daquele(s) país(es) volta a entregar seus
destinos nas mãos de "líderes iluminados", acÍeditando que
o consümismodesenfreado os alçaráÀs nuvens doPrime;ro
Mundo, Suger;mos que para auxiliar o soergu;mcnto da
economia, so cìuobrcm todas as eíátuas de knin, Estalin,
Márx, Dzcrjinski e outros monos volados, e scÌrs pcdaços
soj am vcn d idos nâ PÍaça Vermclha, aos turistas ocidenlak,

Esperamos de
nossos companheiros
anarqu;stas russos,
que apresentam um
cÍescimento ace -
l€rado nos últimos
anos, atitudes ob-
jetivas que possam
âÌixiliar o povo na
conquistâ da tão al-
mejada Autonomia s
Libe.dade, sem mais
lídcÍcs carismáticos,
cicnlíiicos, dcílicos
ou pÍagmáticos. sem
nais líderes de espé-
cie alguna!



CUBA: OS
AÌ{ARQUISTAS
ESQUBCIDOS

No fundo de uma c€la, numa das mals famosas prlsóes
cubanas, se enconiE um militante anarco-sindicallsta que
acredita ter sldo êsquecido para sêmpre. Angel Donato Mar-
tinoz é um dos poucos mêmbros que restam do GRUpO
ZAPATA, um col€tlvo anarco-sindlcallsta que âpargcsu no
inícjo dos anos 80, pâra desaÍìar as práticas esÌalinistas do
regmê.

O grupo era seguldor da tradlção dos gíandes
revolucionáíos mexicanos Emlliano Zapata e Ficârdo Flores
Ì\4agón, panicipando ativamente das agitaçoes industriais I
sindic€llstas. Como os sindicalos livres não sào lolerados na
ilhâ, sous militantes vkam-se obrigados a atuar clandestlna-
mente. Em 1982 houveram várias greves dê grande escâla,
quando as autoridades decldkam livrar-se dos ativisÌas. A
pglÍçja atuando ssm csf:ìrdalhaço, eaplurou 20 rreínDros do
GRUPO ZAPAÌA, acusando'os do organizar sindicatos indê-
pendentes e do sabotagem induskial.

Umdos20detidos, CaridadParón, morreunaprisãovÍtima
de torturas aplicadas no têmido Cêntro de lnterrogatórios de
Villa Marista. Outros cinco ativistaÍoram condenadosà morte.
lme diatamente, através de exilad os cubanos, ln lclou-sê cam-
panha lntêrôâciohal dè protesto e solidariedade. Devido às
pressões vindas de todo mundo, as penas íoram comutadas,
para longas penas de pÍisâo.

Hoje é conhecldo o dêstino de apenas um dos anarquistas,
Doôato, sendo quo os ouÌros podem eslar presos ou monos,
Acrediìa-se quo DonaÌo pode gstar no cárcere de Combinado
DelEstê, próxlmodê Havana. Sobre sua saúde, nada se sabe-

E m Cubâ, os anarq uistas e sind icalistas ag rá rios q ue reÌvin-
dicam Llberdade, Ìerra e ColeÌivização, vem sendo per-
seguldos, presos e, freqüentemente mortos. Vários
anarquistas foram assassinados por esquadrões da morte e
outros, como os irmãos Caíos, Jorge e David Cardo, Jesus
Varda, lsrael Lópe2 ToÌedo e Timoteo Lugo, Íoram con-
denados a 30 anos de prlsáo. Ìudo isso representa apenas
uma pêquena Í.açãoda luta anarquista e sindicalista em Cuba.
As açõês têm sido lsoladas mas contÍnuas, havendo um
esforQo muito grande, píncipalmentê âtravés dos exilados,
em dlvulgar lnternaclonalmente €ssa luta.
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CICLO DE PALESTRAS E DEBATES

03/09 - REICH Ë AUTO-GËSTÃO (palesrrd

10/09 - COMUNIDAD DEL SUR, UMA
EXPERIÊNCIA coMUNnÁRIA (piestra)

tzloq - eouclçÃo PoPULAR (pale\rra)

24109 - PALMARES E O MOVIMENTO
NEGRO (palestÍa,/debate)

Local:Escola SenadorCorrêa.PraçaSãoSal-
vador - Laranjeiras.

TERçAs-FEIRAS Às 2o:ooh - sala s

Excürsáo às cavernas do Pôrqüe Nâcional da Tijuca

Com o objetivo de integÌar câda vez mais seus membÌos
e de universalizar o coohecimento, o CEL promoverá no
dia 14 de setembro (sábado), uma excursão na floresta, com
âülâs de Ceologia, Biologi4 Ecologia e História. O €n-
cotrtÌo será na pÌaça Afonso Vizeu ( pracinÀa do alto) às
8:00 h. Traga lanche e lanterna.

VÍDÊo.DÉBAÍÉ

Ciclo â Liberdade nâs Íelas,
em eribição no Clube de
Cinema sempÍe ôs 2Oj00h.

1 I /09 - Rede de lnÍigas -A
absoÍção dos movimentos
contestadores p€lo câpita-
lismo,

25109 - Ssssõo Espocial dô
Justiça A Justiça, essa

Clubs do Cinomar Âua Vis'
conde dê Pnsjá, 303/Lj.3l7

ENDEREçOS PARA CORRESPON.
DENCIA NO RJ

GRUPO UTOPIÀ - Cx. Post l 1500r
CDP:20155

C^JO (Grupo Ànerqüilt{ José Oithics)
Cx. Posbl14576 - CEP:22420

G^ÂD (G.upo Anarqui$tr Ação Dir€t )
Cx. Posrál 68003 - 21944

o MUTrRÃo - cx, Portit126049
CEP: 24240 - Niterói


