Abaixo o revisionismo Cubano!
1 – Introdução
Em finais dos anos 80, em Cuito Canavale, uma aldeia do sudeste de Angola, teve lugar
uma batalha entre os representantes das duas superpotências que lutavam entre si pelo
domínio mundial na época: de um lado, estavam as forças racistas da África do Sul
apoiadas por Washington (EUA imperialistas) e do outro lado estavam as forças armadas
social-fascistas de Angola e de Cuba apoiadas por Moscovo (União Soviética socialimperialista).
Cada lado tinha os seus próprios interesses capitalistas e imperialistas para defender, e
por isso a batalha de Cuito Canavale foi uma luta dura em busca da maximização dos
lucros. A superpotência que saia vitoriosa teria o caminho livre para o domínio políticoeconómico absoluto sobre a África Austral e sobre os inestimáveis recursos, matériasprimas e mão-de-obra da região (e daqui, a porta estava aberta para o domínio absoluto e
exclusivo sobre todo o continente Africano). Como o propósito de todos os imperialismos
é a maximização do lucro através da conquista de mercados neo-coloniais, nenhuma das
superpotências envolvidas queria perder esta oportunidade para ter uma das regiões mais
ricas do mundo nas suas mãos. Consequentemente, a batalha de Cuito Canavale foi
extremamente sangrenta, como muitos dos mercenários de ambos os lados sendo mortos
ou feridos. No entanto, o lado financiado pela União Soviética social-imperialista acabou
por conseguir a vitória. Desde então, os ideólogos e admiradores do social-imperialismo
Soviético e do social-fascismo Cubano têm passado o seu tempo elogiando este episódio:
“O papel de Cuba em Angola ilustra a divisão entre aqueles que lutam pela causa da
da liberdade, libertação e justiça para repelir os invasores e os colonialistas, e
aqueles que lutam contra as causas justas, aqueles que fazem a guerra para ocupar,
colonizar e oprimir.” (Isaac Saney, Cuba and Southern African Liberation: the
unknown story, traduzido da versão em Inglês)
O objectivo deste artigo é desmascarar esta falsificação intolerável da história. Com este
texto, pretendemos apresentar a nossa visão Estalinista-Hoxhaista sobre as actividades
reaccionárias dos mercenários Cubanos em África ao serviço do fascismo Castrista e do
social-imperialismo Soviético.
É claro que isto não pode ser feito correctamente sem uma análise das origens e
fundamentos do revisionismo Cubano e da sua subserviência total à União Soviética
social-imperialista. Afinal de contas, a intervenção Castrista em África não aconteceu por
acaso. Foi o resultado de uma sequência de factos que começou muito antes de 1959,
muito antes da pseudo-revolução anti-socialista Cubana. Os revisionistas Cubanos
sempre tentaram descrever o seu regime social-fascista como sendo "socialista":
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"Cuba (...) é o primeiro Estado socialista na América. A revolução Cubana iniciou o
estabelecimento do socialismo na América Latina." (Documentos do Partido
Revisionista de Cuba, O desenvolvimento histórico da revolução Cubana, 1964,
traduzido da versão em língua Alemã)
Mas, como veremos, estas palavras são meras mentiras. A pseudo-revolução burguesa
Cubana e o regime Castrista-Guevarista implementado nunca tiveram nada a ver com o
socialismo. Na verdade, o revisionismo Cubano representa um dos tipos mais perversos
do revisionismo porque conseguiu cultivar uma aura "romantizada" em torno de si que
ainda engana muitos trabalhadores hoje em dia. Há muitos trabalhadores que rejeitam
firmemente todos os outros estados social-fascistas, mas quando se trata da Cuba
Castrista, eles tendem a aceitá-la devido ao seu carácter alegadamente "democrático" e
"popular". Além disso, devido à sua demagogia "de esquerda" e ao seu regime de
aparência "socialista", os revisionistas Cubanos continuam a contribuir para o descrédito
do movimento e da ideologia comunista. Neste artigo, vamos tentar desvendar o
verdadeiro carácter reaccionário, pró-capitalista, pró-imperialista e anti-comunista do
revisionismo Cubano.

2 - Origens e fundamentos do revisionismo Cubano
2.1 - Uma revolução "socialista" que nunca existiu
Ao longo da sua história, os trabalhadores Cubanos foram invariavelmente e
constantemente explorados por um imperialismo ou por outro. Durante vários séculos,
Cuba foi explorada pelo imperialismo Espanhol, que exterminou a população ameríndia e
trouxe os escravos Africanos a fim de transformar Cuba numa plantação de açúcar
gigante. No final de 1800 e início de 1900, os burgueses Americanos (que estavam então
no processo de ascensão imperialista) foram atraídos pelos recursos de Cuba e
conseguiram expulsar os imperialistas espanhóis em 1902, transformando Cuba numa
neo-colónia Americana que "gozava" de uma independência meramente formal. Os
imperialistas norte-Americanos preferiram manter Cuba como uma neo-colónia, pois essa
forma de colonialismo é mais capaz de enganar as massas oprimidas, mantendo-as longe
da ideologia comunista genuína e presas á falsa ideia de que estão vivendo num país
"livre".
Mas nada nem ninguém pode negar o fato de que Cuba era totalmente dependente do
imperialismo Americano. Em 1895, 95% (!) do comércio externo Cubano estava nas
mãos dos burgueses Americanos. Quando a falsa “revolução” de 1959 ocorreu, o gigante
monopolista Corporate Finance detido por Morgan e Rockefeller controlava praticamente
a totalidade do sector produtivo Cubano - do açúcar (a produção principal da ilha) até ás
minas, energia e tabaco. Durante a primeira metade do século XX, Cuba sempre foi um
dos principais receptores de penetração de capital norte-Americano. Estes factos por si só
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são suficientes para revelar a dependência de Cuba do imperialismo Americano. Esta
dependência foi mais do que intensa – foi realmente chocante, e nos atrevemos a afirmar
que não eram certamente muitas as colónias tradicionais que não eram tão dependentes
de suas metrópoles respectivas como Cuba foi dependente dos burgueses imperialistas
Americanos (esta é de facto uma das características do neo-colonialismo: longe de
diminuir, a dependência das neo-colónias relativamente aos seus respectivos
colonizadores torna-se maior do que nunca). Como já referimos, a dependência de Cuba
atingiu níveis escandalosos: por exemplo, Cuba era um dos principais produtores
mundiais de açúcar, no entanto, ela nem sequer possuía indústrias para transformar seus
os produtos. Como resultado, Cuba exportava açúcar bruto, mas tinha de importar açúcar
refinado!
O controle Americano sobre Cuba foi tão intenso que a economia da ilha permaneceu
nada mais do que um mero apêndice da economia imperialista Americana - durante esses
anos, o único propósito da produção Cubana foi satisfazer as necessidades de lucros
máximos dos imperialistas Americanos. Quase todas as riquezas produzidas por Cuba
foram imediata e automaticamente exportadas para os EUA. Cuba fornecia o capitalismo
Americano com matérias-primas, açúcar e café e absorvia as mercadorias excedentes
manufacturadas feitas nos EUA em favor dos interesses dos bilionários norte-Americanos
e contra os interesses dos trabalhadores Cubanos – uma situação neo-colonial típica. E
isto é admitido abertamente até por publicações burguesas Americanas e Britânicas:
"Tendo-se finalmente estabelecido como uma república livre (1902), Cuba tornou-se
dependente dos Estados Unidos (...)." (New Encyclopaedia Britannica, Volume 3,
Chicago, 1992, traduzido da versão em língua Inglesa)
“ (...) Os Estados Unidos obtiveram o direito de fiscalizar os assuntos externos e
internos de Cuba, bem como de estabelecer uma base naval na Baía de
Guantánamo." (Encyclopedia Americana, Volume 8, Danbury (EUA), 1981, traduzido
da versão em língua Inglesa)
É claro que, em conjunto com o controle económico, os burgueses imperialistas
Americanos não perderam tempo estabelecendo o controle político. Eles impuseram uma
ditadura fascista ao povo Cubano, colocando seu fantoche Fulgêncio Batista no poder.
Devido a tudo isso, Cuba também havia sido transformada em um parque de diversões
para as classes abastadas Americanas, com a ilha sendo invadida por hotéis de 5 estrelas,
restaurantes de primeira classe e casinos luxuosos. Tudo isso enquanto a grande maioria
dos Cubanos não tinha acesso a condições mínimas de higiene, muito menos a uma saúde
adequada e a um sistema de ensino. Na verdade, a imensa maioria da população de Cuba
era analfabeta e não poderia pagar os cuidados de saúde. Isto deve ser mencionado,
porque é importante para entender o charme e encantamento que coisas como serviços
gratuitos de saúde, sistema de ensino gratuito e segurança social exerceram sobre os
trabalhadores Cubanos ultra-explorados ao ponto de fazê-los presas fáceis para os
manipuladores revisionistas que enganosamente apresentam o social-fascismo como
socialismo.
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Mas neste momento, vamos focar a nossa atenção no movimento burguês que nasceu em
Cuba nos anos 40 e 50. Este movimento foi composto por membros da burguesia Cubana
"patriótica" que estavam cansados de ver a burguesia pró-Americana compradora que
controlava Batista recebendo todas as esmolas dadas por seus amos imperialistas
Americanos. Inicialmente, esta secção da burguesia usou alguns slogans "nacionalistas" e
o seu objectivo era ocupar um lugar melhor dentro do “mercado” mundial capitalistaimperialista dominado pelos burgueses. Em vez de um domínio explicitamente
colonialista sobre a ilha, com os bilionários Americanos possuindo directamente o sector
produtivo do país, a burguesia "nacional" Cubana queria uma dependência mascarada
que, pelo menos, dar-lhe-ia algum controle aparente sobre os meios de produção. Na
verdade, esta secção "patriótica" da burguesia Cubana nem sequer queria a completa
expulsão do imperialismo Americano - ela só queria uma parte um pouco maior dos
lucros. Neste sentido, a burguesia "nacional" Cubana era muito menos ambiciosa do que
a burguesia nacional Maoista Chinesa, por exemplo, que nunca hesitou em
verdadeiramente derrotar todos os outros imperialismos em sua busca de transformar a
China numa superpotência imperialista dominante a nível mundial. Na verdade, como
vamos entender, estas duas burguesias tinham objectivos semelhantes, mas, devido às
diferenças de ordem geográfica, demográfica, de dimensões e recursos entre a China e
Cuba, o primeiro tornou-se num país imperialista, enquanto o segundo permaneceu
dependente.
Mas vamos voltar aos eventos históricos. O movimento anti-Batista organizado pela
burguesia "nacional" Cubana foi sem surpresa constituído pelos filhos e filhas dessas
famílias Cubanas burguesas que estavam determinadas em colocar as mãos nalguns dos
lucros tomados pelos burgueses imperialistas Americanos e pela burguesia compradora.
No entanto, estes representantes da burguesia Cubana "patriótica" logo entenderam que
eles teriam de seguir o caminho da luta armada se realmente queriam realizar seus
objectivos. Foi nesta altura que Fidel Castro apareceu como um dos principais líderes do
movimento armado da burguesia nacionalista contra o domínio total dos imperialistas
norte-Americanos e dos seus lacaios Cubanos. A primeira acção relevante deste
movimento armado ocorreu no dia 26 de Julho de 1953, quando Fidel e o seu grupo
burguês atacaram uma unidade do exército de Batista (os famosos quartéis de Moncada).
No entanto, este ataque acabou por fracassar e Castro foi preso até 1955, quando foi para
o México e organizou um grupo chamado "Movimento 26 de Julho", composto por 82
combatentes recrutados nas fileiras da burguesia Cubana "radical" que queriam assumir o
controle político e económico do país. Na verdade, a maioria destes "combatentes
revolucionários" vinham de meios favorecidos. Fidel (que era um advogado burguês) e
seu irmão Raul (que mais tarde também se tornou uma figura principal do socialfascismo Cubano) eram filhos de uma família de proprietários latifundiários, do tipo que
pertenceria á classe burguesa. Os seus contactos com os estudantes da Universidade de
Havana foram contactos com os filhos e as filhas das classes proprietárias privilegiadas e
exploradoras tal como eles. Eles nunca tiveram intenções de formar um partido de
qualquer tipo, mas apenas em fazer parte das cliques conspiratórias da burguesia nacional
Cubana. Assim, o pai de Fidel e de Raul era um rico fazendeiro de inclinações
"nacionalistas" (obviamente, um membro da burguesia nacional de Cuba) e Che Guevara
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(que se juntou ao movimento naquele momento) veio de uma próspera família Argentina
e tinha uma licenciatura em Medicina. Portanto, a imagem de um corajoso grupo de
"combatentes Marxistas-Leninistas" nascidos das massas trabalhadoras oprimidas e
exploradas que teriam supostamente "assumido a liderança da luta do povo Cubano
contra o imperialismo Americano" é totalmente falsa. E é importante notar isso, porque
essa imagem falsa é um dos mitos espalhados pelos revisionistas Cubanos junto dos
trabalhadores no que respeita às verdadeiras origens e propósitos da pseudo-revolução
burguesa e anti-comunista Cubana de 1959. Isto não é negar que alguns dos que se
juntaram a Castro e a Guevara vieram das classes exploradas. Claro que havia
trabalhadores que foram enganados pela retórica "anti-imperialista" e "progressista" da
burguesia nacional Cubana e que acreditavam que para apoiar Castro significaria o fim da
opressão atroz afectando proletariado Cubano. Mas, como veremos, os combatentes de
Castro estavam muito longe de serem Marxistas.
Em Dezembro de 1956, os combatentes burgueses de Castro finalmente conseguiram
entrar em Cuba por mar num barco chamado Granma (nome do jornal do futuro regime
social-fascista Cubano que ainda existe até hoje) e que estabeleceu um centro operacional
na Sierra Maestra (uma formação montanhosa em Cuba). Pouco depois, Castro e Guevara
conseguiram reforçar o seu movimento burguês com o apoio da burguesia nacional
Cubana que lhes forneceu armas e munições. Nos primeiros meses de 1958, os irmãos
Castro e Guevara estavam liderando cerca de 300 combatentes na sua busca para
substituir uma tirania burguesa por outra. Durante esse ano e até á chamada "revolução"
Cubana no dia 1 de Janeiro de 1959, as forças de Castro estiveram envolvidas em
batalhas com o fraco exército de Batista. E agora é hora de matar um outro mito
espalhado pelos social-fascistas Cubanos: a de que mesmo antes de ter assumido o poder,
Castro e seus colegas já eram profundamente odiados e temidos pelos imperialistas norteAmericanos e que a sua vitória contra as forças de Batista foi também um triunfo contra o
imperialismo Americano. Isso é uma mentira total.
De facto, desde meados da década de 1950, a relação entre Batista e seus patrões
Americanos tinha-se seriamente deteriorado. E isto porque as posições abertamente prócapitalistas e pró-imperialistas de Batista tornaram-se num problema para os interesses
dos imperialistas norte-Americanos, porque ele estava permitindo que muitos
trabalhadores Cubanos entendessem que a sua situação desesperada era resultado da
dominação dos burgueses imperialistas Americanos e que era necessário combatê-los a
fim de conseguir uma vida melhor. Nesta situação, a tirania brutal de Batista representou
um imenso perigo porque ela poderia até mesmo levar à aquisição e desenvolvimento de
uma ideologia comunista autêntica entre os trabalhadores Cubanos - o pior pesadelo da
classe burguesa imperialista Americana. Portanto, os magnatas capitalistas Americanos já
tinham decidido que a camarilha de Batista tinha que ser substituída por outra que iria
usar uma máscara um pouco mais "democrática" e "patriótica" a fim de enganar os
trabalhadores Cubanos e mantê-los longe do Marxismo-Leninismo enquanto permitia a
manutenção do controle dos capitalistas Americanos sobre a ilha. Estas intenções foram
claramente assumidas pelos representantes do governo burguês Americano na época. Já
em 1957, Robert Hill, então responsável pelas relações do Departamento de Estado com
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o Congresso dos EUA disse a Earl Smith (o recém-nomeado embaixador dos EUA em
Cuba) que:
"Você está atribuído a Cuba para presidir á queda de Batista. A decisão foi tomada
de que Batista tem de se ir embora." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres,
1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, também o próprio Guevara confirma as nossas palavras. Em 1961, ele
declarou que:
"Os monopólios, como é comum nestes casos, começaram a pensar num sucessor
para Batista, provavelmente porque sabiam que o povo se opunha a ele (...)."
(Ernesto Guevara, Cuba - Exception or Vanguard?, Londres, 1969, traduzido da versão
em língua Inglesa)
Não é novidade que todo este contexto fez com que as forças de Batista ficassem
profundamente desmoralizadas e enfraquecidas:
"Os soldados de Batista, desmoralizados pelo repúdio geral do governo que serviam
e pela corrupção acelerado entre os seus próprios oficiais ... simplesmente
desapareceram como força de combate depois de meados de 1958. Batista via agora
todos os elementos de seu poder erodidos, seu grande exército inútil, seu apoio
político em casa inexistente, seus capangas à procura de exílio, e retirado o apoio de
Washington." (Philip Bonsal, Cuba, Castro and the United States, Pittsburgh, 1971,
traduzido da versão em língua Inglesa)
"Os comandantes de Batista estavam começando a desesperar." (Hugh Thomas, The
Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
Pouco antes de perder o poder, Batista lançou uma ofensiva contra os combatentes de
Castro, mas foi inútil. As forças armadas de Batista tinham-se tornado:
"Um bando de oficiais cruéis e preguiçosos corruptos, desmoralizados e sem
experiência de combate.” (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Portanto, longe de estarem em oposição aos interesses imperialistas Americanos, a
derrota de Batista esteve totalmente de acordo com os seus planos. Esta verdade denuncia
a ideia enganosa que os revisionistas Cubanos gostam de reafirmar: a de que um pequeno
grupo liderado por Castro e Guevara conseguiu derrotar um enorme exército, colossal,
massivo, poderoso, bem equipado e apoiado por forças do imperialismo norteAmericano. William Pawnley, um diplomata Americano próximo do presidente
Eisenhower chegou a afirmar que:
“ (...) O governo dos EUA já vinha tomando medidas urgentes para remover Batista
do poder .... William D. Pawley, ex-embaixador no Peru e no Brasil e amigo pessoal
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do presidente Eisenhower, estava prestes a ser enviado como emissário secreto para
negociar com Batista. Pawley seria autorizado a oferecer a Batista a oportunidade
de viver com a sua família em Daytona Beach, na Flórida (...). O aspecto-chave do
plano era que Pawley seria autorizado a falar com Batista pelo presidente
Eisenhower.” (Ramon L. Bonachea & Marya San Martin, The Cuban Insurrection:
1952-1959, New Brunswick (EUA), 1974, traduzido da versão em língua Inglesa)
Então, como pode ser observado, as pequenas forças de Castro em defesa dos interesses
burgueses nacionais Cubanos só foram capazes de derrotar Batista porque seus objectivos
coincidiram com os do imperialismo Americano na época. Isto significa a destruição
completa das reivindicações Castristas / Guevaristas que "os revolucionários Cubanos
triunfaram sobre um gigantesco exército apoiado pela superpotência imperialista
Americana por meios militares":
"Eles (as forças de Castro) não derrotaram o exército de Batista em qualquer
sentido militar." (Theodore Draper, Castro’s Revolution: Myths and Realities, 1962,
traduzido da versão em língua Inglesa)
"O colapso do exército de Batista foi muito mais um fenómeno político e psicológico.
do que uma derrota por uma força inimiga superior." (Theodore Draper, Castroism:
Theory and Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, isto já havia sido percebido pelo camarada Enver, que disse:
"É um facto que ninguém pode negar, que os participantes nesta revolução (ou seja,
a revolução Cubana de 1959) pegaram em armas e foram para as montanhas, mas é
um facto inegável que não lutaram como Marxistas-Leninistas. Eles eram
combatentes da libertação contra a camarilha Batista e triunfaram sobre ela
precisamente porque essa camarilha era um elo fraco do capitalismo." (Enver
Hoxha, The Fist of the Marxist-Leninist Communists Must Also Smash Left Adventurism,
the Offspring of Modern Revisionism (From a conversation with two leaders of the
Communist Party (Marxist-Leninist) of Ecuador), 21 de Outubro de 1968, traduzido a
partir da edição em Inglês)
Mas quem seria escolhido pelos imperialistas Americanos para substituir Batista?
Certamente teria que ser alguém que tinha um certo "currículo" de oposição anti-Batista ,
a fim de dar aos trabalhadores Cubanos a falsa impressão de que a derrubada de Batista
tinha representado uma verdadeira mudança de sistema político-económico mantendo
tudo na mesma. A escolha dos burgueses Americanos caiu no Coronel Ramon Barquin
(que mais tarde foi substituído por Castro nas preferências Americanas), um membro de
nada mais nada menos do que do "Movimento 26 de Julho" de Castro e de Che Guevara!
Assim, longe de ter travado uma "guerra feroz e revolucionária" a fim de derrotar Batista,
os apoiantes de Castro foram escolhidos pelo próprio imperialismo Americano para
substituir Batista em cumprimento dos seus interesses capitalistas. Mas como é que isso
aconteceu? Na verdade, as forças de Castro, como representantes da burguesia nacional
Cubana, utilizaram uma estratégia muito sábia: eles entenderam que Batista não estava
servindo o imperialismo Americano bem e que, mais cedo ou mais tarde, os burgueses
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Americanos iriam expulsá-lo do poder. Portanto, eles começaram a fazer o possível para
convencer os imperialistas norte-Americanos que eles eram, de fato, os melhores
candidatos para substituir Batista por um regime que iria manter o proletariado Cubano
submetido a dura exploração e que iria garantir a perpetuação da dominação Americana
sobre o país, enquanto usava uma forma mais "democrática" ou mesmo uma máscara
"progressista" para que os trabalhadores Cubanos nunca se sentissem tentados a aderir a
ideologias autenticamente revolucionárias.
É claro que isto nunca foi exactamente verdade, porque o objectivo da burguesia nacional
Cubana era colocar um fim ao domínio absoluto do imperialismo norte-Americano sobre
a ilha e não permitir a sua continuação. Mas mesmo aqui, a burguesia "patriótica" Cubana
foi extremamente astuta: ela percebeu que nunca teria a chance de alcançar o poder se
antagonizasse os burgueses Americanos. Então, o "Movimento 26 de Julho" pró-burguês
e anti-socialista de Castro e Guevara fez o seu melhor para manter o imperialismo
Americano ao seu lado, mesmo porque nunca iria encontrar uma melhor maneira de por
Batista fora do seu caminho do que deixar que uma poderosa potência imperialista o
derrubasse. E esta mascarada organizada pelos representantes da burguesia nacional
Cubana foi bem sucedida e enganou os burgueses Americanos. O próprio Castro era um
dos jogadores principais neste cenário fabricado pela burguesia "patriótica" Cubana. Já
em 1958, ele afirmou que:
"Não temos planos para a expropriação ou nacionalização dos investimentos
estrangeiros aqui. Os investimentos estrangeiros serão sempre bem-vindos e seguros
aqui." (Fidel Castro, Why we fight, no Coronet, 1958, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Em primeiro lugar, essa afirmação é, certamente, uma denúncia de todos os que persistem
em traiçoeiramente apresentar o anti-Marxista Castro como um "bolchevique ortodoxo" e
um "firme comunista". Na verdade, mesmo após a pseudo-revolução Cubana de 1959,
Castro visitou os EUA e ele declarou que o objectivo da sua viagem era o de garantir a
segurança dos investimentos estrangeiros em Cuba:
"Castro disse a uma audiência de televisão que ele estava indo para os EUA para
assegurar os créditos." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986,
traduzido da versão em língua Inglesa)
E, de facto, como já dissemos, na época, a burguesia nacional Cubana nem sequer tinha a
pretensão de expulsar todos os investimentos e influências dos imperialistas Americanos
em Cuba - ela só queria eliminar um número suficiente deles a fim de alcançar um lugar
favorável dentro do “mercado” mundial capitalista-imperialista dominado pelos
burgueses e uma maior participação nos lucros. Como se pode concluir, estamos muito
longe dos verdadeiros fins e posições Marxistas-Leninistas. Na verdade, no que respeita
ao "Movimento 26 de Julho" pró-burguês de Castro, não há até mesmo os menores sinais
de Marxismo-Leninismo. Pelo contrário, os burgueses imperialistas Americanos
apoiaram o movimento de Castro porque eles viram-no como um movimento anticomunista. Durante essa mesma visita aos EUA, Castro deu entrevistas que foram
amplamente difundidas na televisão Americana e nas quais ele disse abertamente:
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"Eu não sou um comunista, nem concordo com o comunismo." (Fidel Castro, Meet
the Press' Programme, traduzido da versão em língua Inglesa)
Estas foram as palavras exactas usadas por Castro. E a mídia capitalista burguesa dos
EUA confirmou as suas afirmações:
"O Dr. Castro tem afirmado repetidamente que seu movimento não é comunista e
que, se Cuba pode obter algum grau de prosperidade, o comunismo não pode
desenvolver-se lá." (Times Newspaper, 20 de Abril de 1959, traduzido da versão em
língua Inglesa)
"O Dr. Fidel Castro esteve diante do Clube Nacional de Imprensa aqui hoje para
repetir as suas garantias feitas tantas vezes durante a sua visita à capital acerca da
amizade com os Estados Unidos, que não há comunistas em seu governo e que não
tem planos para expropriar quaisquer participações estrangeiras em Cuba." (Times
Newspaper, 21 de Abril de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Castro não só não é um comunista, como é decididamente anti-comunista."
(Herbert Matthews, New York Times, 16 de Julho de 1959, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Na verdade, Castro ainda conseguiu obter ajuda da CIA na luta em favor dos interesses
de classe da burguesia nacional Cubana devido ao seu ardente anti-comunismo que,
naturalmente, encantou os líderes fascistas da CIA:
“ (...) Castro foi convencido a reunir-se com o perito-chefe da CIA sobre o
comunismo na América Latina: os dois conversaram privadamente por três horas, e
depois Droller disse a Lopez Fresquet: "Castro não só não é um comunista, ele é um
firme lutador anti-comunista." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986,
traduzido da versão em língua Inglesa)
E aqueles que pensam que Castro apenas fingiu ser um anti-comunista para
temporariamente ter os imperialistas norte-Americanos a seu favor para fins estratégicos
estão igualmente equivocados. Em Cuba, Castro costumava dizer a seus colegas e amigos
do "Movimento 26 de Julho" o quanto odiava o comunismo e tudo o que está relacionado
com ele. Ele chegou ao ponto de declarar-lhes que:
“ (...) A nossa revolução não é vermelha, mas verde-oliva, a cor do exército rebelde."
(Fidel Castro citado em: Guia del Pensiamento politicoeconomico de Fidel, (Guide to the
Politico-economic Thought of Fidel), Havana, 1959, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"O comunismo é um sistema que suprime as liberdades, as liberdades que são tão
caras ao homem." (Fidel Castro citado em: Theodore Draper, Castroism: Theory and
Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
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"O comunismo é a ditadura de uma classe única e eu lutei toda a minha vida contra
a ditadura." (Fidel Castro citado em: Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres,
1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
Em primeiro lugar, é preciso afirmar que não é de estranhar que Castro se defina como
abertamente anti-comunista. Afinal, não podemos nunca esquecer que ele estava
representando os interesses de exploração da burguesia nacional Cubana que nunca iria
querer que as classes trabalhadoras e oprimidas Cubanas aderissem à ideologia comunista
genuína. E isso é muito compreensível - depois de tantos esforços para conseguir o
controle político-económico predominante sobre Cuba contra a vontade da burguesia e do
compradora e do imperialismo norte-Americano, os exploradores "patrióticos" Cubanos
fariam o possível para não perder tudo em resultado de uma eventual revolução socialista
dos trabalhadores Cubanos. Portanto, eles estavam fazendo o possível para ter os seus
representantes armados (o movimento 26 de Julho de Castro e Guevara) espalhando
veneno anti-comunista entre as massas Cubanas. Na verdade, se tudo tivesse ocorrido de
acordo com os planos iniciais da burguesia nacional Cubana, o regime Castrista teria sido
um regime explicitamente anti-socialista e nacionalista semelhante a todos aqueles que
apareceram não apenas na América Latina, mas também noutras partes do mundo (como
o do argentino Perón e o de Getúlio Vargas no Brasil, que, por sinal, também
constumavam lançar apelos "revolucionários" e “de esquerda" retratando-se como os
"defensores dos descamisados" - ou seja, dos pobres - com o objectivo de desviar os
trabalhadores de ideologia comunista, convencendo-os que a sua esperança estava no
sistema burgueso-capitalista da caridade do Estado de Perón e de Getúlio. Se o
Peronismo e o Varganismo tivessem usado alguma fraseologia "Marxista-Leninista", o
resultado final seria impressionantemente semelhante ao Castrismo).
No entanto, como veremos, a burguesia nacional Cubana foi forçada a alterar os seus
planos e a instalar um regime social-fascista, tornando-se num satélite neo-colonial do
imperialismo Soviético.
E no que respeita ás alegações falsas e ultra-reacionárias de Castro que o "comunismo
nega liberdades que são tão caras aos homens", nós queremos saber a que "queridas
liberdades" o fascista Castro se está referindo. Pelo que percebemos, ele está certamente
referindo-se á "querida liberdade" de exploração da força de trabalho de escravos
assalariados ou á "querido liberdade" de viver uma vida de luxo à custa da miséria dos
trabalhadores. Na verdade, estes tipos de “liberdades” certamente serão suprimidas sob o
socialismo e o comunismo, causando a Castro uma grande desilusão. Mas o que
poderíamos esperar de um advogado burguês, o filho de um fazendeiro abastado? Suas
origens de classe determinam a forma de Castro de pensar até hoje em dia, porque Castro
nunca parou de ser ferrenhamente anti-comunista (aliás, ousamos afirmar que, se ele
tivesse permanecido explicitamente anti-comunista em vez de adoptar uma ideologia
social-fascista, ele não teria causado tantos danos ao avanço da revolução socialista
mundial como causou). Então, Castro tinha clara consciência cujos interesses de classe
ele servia e defendia - os de sua própria classe de nascimento: a burguesia nacional
Cubana.
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E, além disso, temos também de sublinhar a sua manipulação perversa e uso traiçoeiro de
conceitos Marxistas-Leninistas. Ele afirma que "o comunismo é a ditadura de uma única
classe", mas isso é uma mentira total. "Comunismo" e "ditadura" são palavras
mutuamente exclusivas. E isso porque qualquer forma de governo do estado é a prova da
existência de uma ditadura de classe - de acordo com os ensinamentos dos cinco clássicos
do Marxismo-Leninismo. Consequentemente, a inevitabilidade das ditaduras de classe só
será definitivamente evitadas precisamente no comunismo – uma sociedade sem estado,
sem classes e sem propriedade que necessariamente e inevitavelmente exclui qualquer
forma de ditadura de classe, pela simples razão de que não há classes ou governos
estaduais (ditaduras de classe, por exemplo) no comunismo.
De qualquer forma, quando o Sr. Castro afirma que "o comunismo é uma ditadura de
classe" ele provavelmente está se referindo às etapas que vêm antes do comunismo: a
construção de uma sociedade socialista que é, necessariamente, automaticamente e
inevitavelmente estabelecida com base no estabelecimento de uma ditadura proletária.
Então, sim, é claro que o socialismo é a ditadura de uma única classe: a do proletariado,
que é a única classe verdadeiramente revolucionária no mundo. É claro que todas estas
verdades Marxistas-Leninistas-Estalinistas-Hoxhaistas são anátemas para os revisionistas
Cubanos, que frontalmente negam a necessidade tanto da ditadura do proletariado como
da liderança da classe proletária da revolução - como os lacaios pró-capitalistas que
sempre foram e continuam a ser.
Finalmente, nós expressamos o nosso espanto pela declaração incrivelmente hipócrita de
Castro de que "lutei toda a minha vida contra a ditadura". É realmente incrível ouvir isso
de alguém que sempre fez o seu melhor para avançar e consolidar a ditadura da burguesia
nacional Cubana (mais tarde transformada numa burguesia compradora de tipo socialfascista), nomeadamente através da criação de um Estado revisionista e do
desenvolvimento de uma ideologia anti-socialista que causou sofrimentos e danos
inestimáveis, não só ás massas exploradas Cubanas, mas também ao proletariado do
mundo inteiro. E as ideologias liberais e reaccionárias de Castro são claramente
perceptíveis em seus próprios discursos:
"Haverá liberdade para aqueles que falam em nosso favor e para aqueles que falam
contra nós e nos criticam. Haverá liberdade para todos os homens, porque temos
conseguido a liberdade para todos os homens. (...) Devemos seguir um único
preceito, o de respeito pelos direitos e sentimentos dos outros." (Fidel Castro, The
Revolution Begins Now, Janeiro de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
Isto é completamente contrário aos princípios mais básicos do Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo. É verdade, durante a construção socialista e comunista, a crítica
e a auto-crítica devem ser permitidas dentro de determinadas circunstâncias, até porque o
camarada Enver disse uma vez que "um país onde um homem tem medo de criticar outro
homem não é um país socialista". Mas todas as críticas e auto-críticas devem ser
mantidas dentro dos limites da ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista. As
críticas e auto-críticas que vêm de fora da nossa ideologia e são dirigidas contra ela nunca
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podem ser toleradas nem permitidas, porque permiti-las seria dar rédea solta a todo tipo
de ideias capitalista burguesas e revisionistas que podem pôr em causa a construção do
socialismo e desviariam os trabalhadores da sua ideologia do proletariado. Mas os
Castristas defendem o oposto de tudo isso. Para eles, uma vez que o seu regime de
exploração de classe anti-socialista já foi estabelecido, fazer apelos falsos á "livre crítica"
dá-lhes um ar "democrático" e "popular" em frente dos olhos dos trabalhadores sem
terem que mudar absolutamente nada acerca do seu regime burguês opressivo.
Igualmente surpreendentes são as preocupações Castristas hipócritas sobre a "liberdade
para todos" e sobre "os sentimentos dos outros". Esta "preocupação" pela "liberdade e
respeito" certamente não se estende aos trabalhadores Cubanos que foram sempre
sistematicamente explorados, reprimidos, maltratados e submetidos pelos Castristas à
escravidão assalariada mais perversa sob disfarces "socialistas". Assim, as preocupações
de Castro são exclusivamente direccionadas em favor da burguesia Castrista. Pelo menos
nós, Estalinistas-Hoxhaistas, admitimos abertamente que um dos nossos principais
objectivos é guiar o proletariado mundial no combate pela aniquilação completa e
definitiva de todos os elementos e ideologias capitalistas-imperialistas-revisionistas a fim
de abrir o caminho para a construção bem sucedida de uma sociedade sem estado, sem
classes e sem propriedade á escala global. E é óbvio que nós não vamos permitir que os
exploradores sejam "livre" e não vamos a "respeitar os sentimentos" dos que
impiedosamente abateram, escravizaram e roubaram os trabalhadores por milhares de
anos!
Após isso, vamos apenas chamar a atenção para o facto de que tudo isso explica por que
os EUA foram o primeiro país (!) a reconhecer o regime Castrista. Em 03 de Janeiro de
1959, os burgueses Americanos estavam muito felizes por Castro chegar ao poder, e
transmitiram o seu optimismo aos seus lacaios do Departamento de Estado dos EUA:
"Os funcionários do Departamento de Estado dos EUA estão optimistas sobre o
novo governo Cubano e sobre as suas futuras políticas económicas." (Robert Scheer
& Maurice Zeitlin, Cuba: An American Tragedy, Harmondsworth, 1964, traduzido da
versão em língua Inglesa)
E no dia 8 de Janeiro de 1959, o regime capitalista Americano enviou uma mensagem de
confiança ao governo Castrista expressando:
"A boa vontade sincera do Governo e do povo dos Estados Unidos em relação ao
novo Governo e ao povo de Cuba.” (Departamento de Estado dos EUA, Bulletin,
volume 40, n º 1.022 (26 de Janeiro de 1959), traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, os burgueses imperialistas Americanos não perderam tempo em reconhecêlo, porque eles estavam convencidos de que a ascensão de Fidel Castro ao poder era
benéfica para eles. Na verdade, os imperialistas Americanos acreditavam firmemente que
eles iriam receber uma parte dos lucros e do controle sobre Cuba superior àquela que a
burguesia nacional Castrista Cubana estava disposta a dar-lhes, pois eles acreditavam que
o controle completo sobre Cuba que haviam desfrutado até então permaneceria intocado
com o vantagem de que agora eles contavam com um regime fantoche muito mais capaz
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de enganar os trabalhadores e de os manter sujeitos á ideologia burguesa-capitalista. É
por isso que eles prontamente apoiaram e reconheceram o regime de Castro.
Durante algum tempo depois da pseudo-revolução anti-socialista de 1959, a burguesia
nacional Castrista esteve ocupada consolidando o seu poder de classe e, portanto, ela não
fez nada para destruir as ilusões dos burgueses imperialistas Americanos - até porque um
confronto directo com o imperialismo Americano poderia ser letal para o regime burguês
Castrista recém-nascido e ainda não consolidado.
Concluindo, podemos afirmar que até alguns meses após a "revolução" anti-socialista
Cubana de 1959, os imperialistas Americanos estavam muito contentes com Castro e
estavam convencidos de que haviam encontrado o homem certo para servir os seus
predatórios interesses lucrativos. Foi só quando a burguesia nacional Cubana finalmente
sentiu que o seu poder de classe estava suficientemente consolidado para começar a
realizar os seus objectivos de se apropriar dos lucros resultantes da exploração dos
recursos, meios de produção eda força de trabalho de Cuba retirando-os das mãos dos
burgueses imperialistas Americanos, é que as relações Cubano-Americanas começaram a
esfriar.
Algum tempo após a pseudo-revolução anti-socialist de 1959, os Castristas lançaram uma
chamada "reforma agrária", cuja finalidade era confiscar as terras pertencentes a
multinacionais capitalistas norte-Americanas e à burguesia compradora. No entanto, essa
"reforma agrária" foi uma farsa do começo ao fim. Os exploradores "patrióticos"
Cubanos usaram uma estratégia muito inteligente: eles distribuíram algumas pequenas
quantidades de terra aos camponeses pobres sem terra, a fim de darem a si mesmos uma
aura "popular". No entanto, o que eles fizeram com a maior parte das terras que haviam
pertencido aos antigos exploradores? Eles usaram a técnica já bem conhecida por todos
os tipos de regimes social-fascistas do mundo: "expropriar" e "nacionalizar" a terra em
palavras, transformando-a em propriedade privada das classes dominantes em actos. E
este era o objectivo da "reforma agrária" Castrista:
"A Lei da Reforma Agrária (...) transformou as fazendas de gado em granjas
(fazendas estatais)." (Martin & Kenner James Petras, Fidel Castro Speaks, Londres,
1970, traduzido da versão em língua Inglesa)
Estas "granjas" (fazendas / quintas estatais) foram dadas aos membros da burguesia
nacional Cubana que se tornaram os verdadeiros donos da terra - em detrimento dos
camponeses Cubanos, que alimentavam muitas ilusões sobre a "reforma agrária"
Castrista, mas que acabaram sendo tão explorados pelos novos proprietários "patrióticos"
como o eram pelos burgueses imperialistas Americanos. Por esta altura, a burguesia
Castrista Cubana optou por fingir "nacionalizar" e “socializar” a terra a fim de inculcar
nos trabalhadores Cubanos a ideia errada de que o novo regime era "popular" e até
mesmo "progressista". De facto, logo que assumiu o poder, a burguesia Castrista
entendeu que deveria abandonar a sua antiga ideologia e políticas explicitamente anticomunista se quisesse explorar com sucesso os trabalhadores Cubanos. A burguesia
Castrista lembrava-se bem do que tinha acontecido a Batista, que havia perdido o apoio
dos imperialistas Americanos e que foi, consequentemente, expulso do poder porque as
suas características assumidamente fascistas continham o perigo de promover a
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consciência comunista dos trabalhadores Cubanos (e essa ideologia da burguesia
Castrista para substituir uma ideologia fascista por uma social-fascista com o objectivo de
maximizar os lucros e de perpetuar a ditadura capitalista será totalmente confirmada e
completada quando os social-imperialistas Soviéticos ocuparem Cuba e a transformarem
em
mais
uma
das
suas
neo-colónias).
Neste ponto, é importante notar que esta "reforma agrária" é outro dos muitos mitos
inventados pelos revisionistas Cubanos, que tentam apresentar isso como tendo sido uma
espécie de "revolução camponesa" - não podemos esquecer que uma das principais
características ideológicas do revisionismo Cubano é sua pretensão de descrever-se como
"uma ideologia camponesa", enquanto despreza totalmente os camponeses e o
proletariado em favor das classes social-fascistas dominantes. Este é um aspecto que o
revisionismo Cubano e o Castrismo comparte com um monte de outras ideologias
revisionistas e social-fascistas como o Maoismo, por exemplo. Mais adiante neste artigo,
vamos reflectir sobre todas essas questões relacionadas com as características ideológicas
do revisionismo Cubano.
A "reforma agrária" Castrista era anti-comunista na sua própria essência. Referindo-se às
leis implementadas, Castro declarou:
“ (...) Devemos declarar que fazemos leis só para o benefício da nação (...). Nós não
fazemos as leis por ódio, nós não odiar ninguém." (Fidel Castro, The Revolution
Begins Now, Janeiro de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
Essa afirmação de Castro é totalmente reaccionária e anti-socialista. Ela nos lembra dos
discursos fascistas sobre os "interesses nacionais acima dos interesses de classe". Castro
afirma que a sua "reforma agrária" pró-capitalista foi feita por puros "interesses
nacionais" e não por "ódio". A atitude de Castro não é nada de novo. Tal como todos os
fascistas, capitalistas e revisionistas, ele insiste em qualificar como "interesses nacionais"
os interesses das classes opressoras que ele serve. Sem surpresa, Castro está
representando os interesses da burguesia nacional Cubana (sua própria classe) como
sendo sinónimo dos interesses gerais de Cuba numa tentativa oportunista para promover a
união de todos os Cubanos contra o imperialismo Americano e seus lacaios locais em
benefício da burguesia nacional Castrista "patriótica" e dos seus interesses de classe
gananciosos de maximização dos lucros. Castro tenta incutir nos trabalhadores Cubanos a
falsa ideia de que os interesses e os objectivos de classe da burguesia nacional Cubana
também são os seus e que o imperialismo Americano e seus servidores Cubanos são os
únicos inimigos que devem ser combatidos. O camarada Enver denunciou esta noção
anti-socialista há muito tempo, sublinhando que para alcançar a verdadeira emancipação,
as massas trabalhadoras devem derrotar e eliminar os opressores externos (imperialismos
estrangeiros, a burguesia compradora, etc.) e opressores internos (a burguesia nacional
"patriótica” que é igualmente exploradora e repressiva):
"O socialismo é a luta contra o capitalismo, o proletariado mundial está trancado
em uma luta implacável e contínua com a burguesia capitalista, os povos do mundo
estão em luta com os seus opressores internos e externos. O proletariado mundial é
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guiado na luta pela sua ideologia Marxista-Leninista (...)." (Enver Hoxha, O
Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
É também muito interessante notar que Castro afirma que "nós não odiamos ninguém".
Todos os comunistas sabem que o ódio de classe é uma parte inerente da sociedade de
classes - desde que as classes não sejam completamente eliminadas, cada classe é
determinada a odiar seus antagonistas dentro da sociedade de classes. Afinal, deve haver
ódio de classe num mundo onde uma pequena minoria se enriquece escandalosamente
através de matar e condenar ziliões à exploração insustentável, á degradação e á miséria.
Como defensores ferrenhos da burguesia anti-Americana de Cuba, Castro e seus
partidários necessariamente odeiam os seus inimigos de classe: os imperialistas
Americanos e seus lacaios locais, tal como também odeiam as classes trabalhadoras
Cubanas. Mas esta preocupação de Castro em assegurar que os novos exploradores e
opressores Cubanos "não odeiam ninguém" é simplesmente ridícula e é prova de seu
carácter burguês e capitalista. Com efeito, apenas as classes exploradoras e seus lacaios
reaccionários e anti-comunistas como Castro tentam esconder o seu ódio de classe para
com os trabalhadores em geral e para com o proletariado com o objectivo de esconder a
natureza tirânica e predatória da sua ordem politico-socio-económica. Nós, EstalinistasHoxhaistas, não temos o menor problema em assumir que odiamos profundamente todos
os inimigos de classe do proletariado mundial porque eles tentam impedir a revolução
socialista mundial. Na verdade, o ódio de classe do proletariado é algo completamente
natural e saudável desde que seja dirigido para as metas de classe certas e seja
acompanhado por uma aderência firme ao Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo. A promoção e fomento do ódio de classe do proletariado contra todos os
tipos de opressores e exploradores é tão essencial para a aquisição de uma consciência
genuinamente comunista pelos trabalhadores do mundo que pode decisivamente
determinar se o socialismo mundial e o comunismo mundial serão vitoriosos ou não.
Mas vamos voltar aos eventos históricos. Ao contrário das mentiras da burguesia
nacional Cubana - cujo objectivo é enganar os camponeses Cubanos através de agradá-los
com falsas promessas de "terra para todos" a fim de transformá-los em um instrumento
para estabelecer e reforçar a sua ordem exploradora de classe - as fazendas estatais
Castristas estavam longe de ser algum tipo de "paraíso camponês". A realidade dentro
dessas "fazendas estatais" era outra. Como já referido, a "reforma agrária" Castrista não
foi nada mais do que uma mera redistribuição de terras em favor dos interesses da
burguesia nacional Cubana. Como os novos proprietários que eram, os opressores
"patrióticos" Cubanos não hesitaram antes de começar a explorar brutalmente os
camponeses. Assim, em teoria, as fazendas estatais Castristas são "cooperativas", mas na
verdade elas eram e continuam a ser verdadeiros campos de concentração onde
camponeses Cubanos são transformados em escravos assalariados e são explorados até ao
osso pelas novas classes dominantes:
"O INRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária) nomeava o gerente da empresa.
Os trabalhadores eram pagos cerca de 2,50 dólares por dia." (Hugh Thomas, The
Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
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E devemos observar que este salário pode ser severamente reduzido. Na verdade, a
burguesia nacional Cubana trata os camponeses de maneira despótica e arrogante:
"A INRA administrava as cooperativas de cima sem ao menos ter em conta os
desejos dos seus membros, não lhes dando qualquer voz nos seus negócios, ou
mesmo na realização de reuniões.” (Theodore Draper, Castroism: Theory and Practice,
1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, o trabalho e as condições de vida dentro das "cooperativas" e das "fazendas
estatais" propriedade dos novos opressores Cubanos eram tão insuportáveis e
escravizantes que os camponeses rapidamente começaram a recusá-los:
"Em Novembro de 1961, o próprio Castro observou que os camponeses haviam se
tornado tão “alérgicos” ás cooperativas que eles temiam a própria palavra. Em
Junho de 1962, Rodriguez informou que as cooperativas se tornaram “organismos
mortos” (...).” (Theodore Draper, Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Na verdade, ao contrário do que aconteceu em na União Soviética Bolchevique e na
Albânia socialista, onde o Estado de ditadura do proletariado fez todos os investimentos
nos campos económico (incluindo na agricultura), na Cuba Castrista o mesmo nunca
aconteceu. Ao contrário do que ocorreu na União Soviética dos camaradas Lenine e
Estaline e na Albânia do camarada Enver (onde todos os meios de produção inteiramente
pertenciam a todos os trabalhadores), os camponeses na Cuba social-fascista têm de
pagar pelo direito de usar os meios de produção pertencentes ao Estado burguêscapitalista. Portanto, além da escravidão assalariada exploradora habitual, os camponeses
Cubanos também têm de suportar a exploração que vem dos preços especulativos
impostos pelos novos opressores. Esta situação sempre constituiu um sério obstáculo para
o desenvolvimento e a diversificação da agricultura Cubana que ficou para trás e
permaneceu monocultural - o que põe em risco as condições de trabalho e de vida dos
camponeses, mas maximiza os lucros da burguesia Castrista (e dos seus futuros patrões
imperialistas e social-imperialistas).
Assim, como se pode concluir, os desejos dos camponeses ou o seu bem-estar não
contavam nada para os novos exploradores Cubanos. Eles estavam apenas aproveitando o
facto de que, devido à sua natureza, o campesinato é uma classe relativamente fácil de
enganar se usarmos slogans aparentemente "populares" e "progressistas". Não só a
burguesia nacional Cubana, mas também muitas outras burguesias nacionais em todo o
mundo sabiam e continuam a saber muito bem disso. É verdade que a população Cubana
na época era principalmente constituída por camponeses, mas mesmo que este não fosse
o caso, mesmo que o proletariado Cubano fosse numericamente relevante, a burguesia
Castrista Cubana sempre tentaria usar o campesinato como um meio para avançar seus
interesses de classe. E isso porque é muito mais arriscado para burguesia nacional tentar
enganar o proletariado – que é uma classe inerentemente revolucionária que pode
facilmente adquirir uma consciência de classe comunista. Na nossa Declaração de Guerra
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contra o Maoismo, observamos que também os ideólogos e organizações Maoistas que
defendem os interesses da burguesia nacional em seus respectivos países fizeram o
possível para iludir e manter os camponeses ao seu lado durante a sua luta contra a
burguesia compradora e contra os imperialismos estrangeiros, por um lado, e contra a
revolução socialista e proletária, por outro lado. Quando o poder da burguesia nacional
estivesse já suficientemente consolidado, então é que o estado social-fascista e
revisionista de estilo Maoista mostra a sua verdadeira face e reprimia os camponeses
selvaticamente tal como faz relativamente a todos os outros trabalhadores. E assim foi
também o caso da burguesia Castrista de Cuba Castrista: enquanto ela precisou do apoio
dos camponeses Cubanos para consolidar o seu poder de classe contra a burguesia
compradora e o imperialismo Americano, ela invadiu as mentes dos camponeses Cubanos
com slogans sobre a "revolução camponesa". Como os camponeses Cubanos foram
brutalmente explorados pelos proprietários imperialistas Americanos e pelos seus lacaios
Cubanos, eles facilmente acreditaram nas mentiras da burguesia Castrista. No entanto,
como a burguesia nacional começou a sentir que o seu controle sobre o país estava mais
ou menos garantido (ela estava completamente enganada acerca disso, como veremos),
ela também começou a mostrar a sua verdadeira face aos camponeses, aprisionando-os
em "cooperativas" que eram campos de trabalho escravo.
Mas as coisas começaram a ficar complicadas para burguesia Castrista Cubana quando
expropriou as plantações de açúcar que pertenciam ás multinacionais imperialistas
Americanas:
"A lei de reforma agrária envolveu a expropriação aos Americanos de
propriedades, engenhos e plantações em Cuba - que cobrem 1,7 milhões de hectares
de terra, o que representa um investimento total de cerca de 275 milhões de dólares
(...)." (Keesing's Contemporary Archives, volume 12, traduzido da versão em língua
Inglesa)
No meio da euforia por ter finalmente a oportunidade de explorar os trabalhadores
Cubanos a seu favor, a burguesia nacional Cubana erroneamente pensou que tinha o seu
domínio plenamente assegurado e "esqueceu" que os burgueses Americanos nunca iriam
tolerar qualquer tipo de prejuízo aos seus interesses lucrativos. E temos que levar em
conta que, mesmo aqui, a burguesia Castrista fez prova de seu carácter profundamente
reaccionário e anti-socialista, concedendo aos opressores imperialistas Americanos e aos
seus lacaios compradores expropriados generosas indemnizações e compensações:
"Os proprietários das terras que pretendemos distribuir não são roubados, pois eles
serão compensados. Eles serão pagos em títulos do governo, a pagar em 20 anos, o
que produzirá juros de 4,50% ao ano." (Fidel Castro, When the people rule, Janeiro de
1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
Qualquer Estalinista-Hoxhaista sabe que quando uma verdadeira revolução socialista
liderada pelo proletariado tem lugar e a ditadura do proletariado respectivo é
estabelecida, todos os meios de produção devem ser expropriados, socializados e
colocado sob o controle dos trabalhadores e isso deve ocorrer dentro do período mais
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curto de tempo possível (para evitar que os exploradores possam ter tempo e meios para
organizar retaliações contra o novo poder proletário) e sem indemnizações. O camarada
Lenine salientou que, imediatamente após o triunfo da Grande Revolução Socialista de
Outubro, os proprietários capitalistas (incluindo os proprietários de terras) foram
prontamente expropriados "sem indemnizações". (Lenine, L’économie et la politique à
l’époque de la dictature du prolétariat, Oeuvres choisies, Volume II, traduzido da versão
em língua Francesa)
E também os Marxistas-Leninistas Albaneses explicitamente reforçaram a necessidade de
expropriar os opressores sem lhes dar qualquer tipo de indemnizações:
"O fundamento essencial das nacionalizações Albanesas foi o método
profundamente revolucionário através do qual foram realizadas: o método de
expropriação total e imediata, sem dar aos proprietários capitalistas qualquer tipo
de indemnizações. (...) Assim, na Albânia não recorremos a estágios transitórios ou
intermediários e também sempre recusámos o capitalismo de Estado. Obviamente,
rejeitámos firmemente qualquer tentativa de indemnização total ou parcial para os
proprietários capitalistas (...). Indemnizá-los e aceitar a cooperação com eles - sob
qualquer forma - significaria que permitir-lhes usar o seu dinheiro e as suas
posições privilegiadas para atingir a acumulação monetária." (Documentos do
Partido do Trabalho da Albânia (PTA), Etudes politiques et sociales, traduzido da versão
em língua Francesa)
Como se pode concluir, esta atitude Marxista-Leninista dos Marxistas-Leninistas
Soviéticos e Albaneses está nos antípodas da dos revisionistas Cubanos: Castro estava
mesmo preocupado em garantir abertamente que "os proprietários não serão roubados",
dando-lhes indemnizações. Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos perfeitamente que os
proprietários são os verdadeiros ladrões – eles são os que exploram sem piedade e
reprimem os camponeses por causa da sua ganância de classe, eles e os outros capitalistas
são os que roubam a mais valia dos trabalhadores para satisfazer a sua gula insaciável por
lucros. E é também por isso que é tão importante que proletariado exproprie os
proprietários capitalistas exploradores sem indemnizações: é uma maneira de fazer os
trabalhadores liderados pelo proletariado sentir que são agora absolutamente livre para
exercerem a sua ditadura de classe, que eles não são obrigados por qualquer um dos
encargos opressivos que existiam sob o domínio burguês-capitalista escravizante. Além
disso, como os camaradas Albaneses já haviam observado, indemnizar as classes
proprietárias e exploradoras também seria sinónimo de lhes dar os meios monetários para
destruir a revolução socialista e minar a ditadura do proletariado. Com o dinheiro que
recebem através das indemnizações, eles seriam capazes de oferecer privilégios de classe
em troca da ajuda de elementos anti-socialistas para restaurar o sistema capitalistaimperialista-revisionista escravizante. É por isso que é tão crucial não dar indemnizações
ás classes exploradoras opressoras e aos proprietários capitalistas, ainda para mais tendo
em consideração que nos estágios iniciais da construção socialista a ditadura do
proletariado ainda não está totalmente consolidada, a ideologia Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista não tem ainda domínio absoluto e ainda são abundantes os
elementos burgueses-capitalistas e revisionistas anti-comunistas prontos para assumir a
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primeira oportunidade de ajudar os seus patrões capitalistas-imperialistas-revisionistas a
reconquistar as suas antigas posições de classe e o seu antigo domínio explorador e
escravizante.
Tanto na União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline como também na Albânia
socialista do camarada Enver Hoxha, o proletariado Soviético e o proletariado Albanês
(em aliança com o campesinato e os soldados) foram liderados por autênticos partidos
Maxistas-Leninistas que os guiaram na implementação da ditadura do proletariado e na
construção do socialismo. E em ambos os países, as expropriações dos exploradores
foram feitas de uma maneira relativamente rápida: por exemplo, os Marxistas-Leninistas
Albaneses começaram a expropriar os meios de produção pertencentes às classes
exploradoras durante a Guerra de Libertação Albanesa, mesmo antes de terem alcançado
o poder. Mas, além disso, nem a União Soviética Bolchevique nem a Albânia de Enver
desperdiçaram um único centavo em indemnizações dadas aos exploradores. O
"ressarcimento" dos exploradores que sugaram o sangue dos trabalhadores durante
milénios é completamente contrária aos ensinamentos mais fundamentais do MarxismoLeninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, que exigem que as expropriações e socializações
devem ser rápidas, eficientes e violentas (no caso de que os exploradores tentam resistir,
como sempre acontece).
Mas nós não precisamos nem de olhar para os exemplos de países genuinamente
socialistas. Mesmo dentro dos parâmetros das burguesias nacionais que procuram uma
fatia maior de controlo político-económico de seus países, a burguesia Castrista de Cuba
é muito flexível. Na verdade, a "reforma agrária" da burguesia nacional Cubana foi bem
menos ambiciosa e "radical" do que a feita pela burguesia nacional Chinesa durante a
época de Mao, por exemplo. Enquanto esta última expropriou os meios de produção
pertencentes aos imperialistas estrangeiros e aos seus lacaios sem lhes dar qualquer
indemnização, os exploradores "patrióticos" Cubanos concederam-lhes compensações
que foram até mesmo superiores às dadas em países sob dominação imperialista
Americana (!):
"As taxas de juros sobre os títulos propostos foram maiores do que a Reforma
Agrária do General MacArthur no Japão. A lei de Reforma Agrária acabou por ser
muito modesta (...)." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido
da versão em língua Inglesa)
Então, aqui estão notícias para todos os Castristas do mundo: o general conservador e
pró-imperialista MacArthur é mais "revolucionário" que o vosso ídolo social-fascista. E
isto pode também ser aplicado a Guevara, porque ele desempenhou um papel muito
importante na políticas internas e externas Cubanas durante e após a pseudo-revolução
burguesa de 1959.
Mas voltando aos acontecimentos históricos, os imperialistas Americanos expressaram a
sua insatisfação com a "reforma agrária" Castrista burguesa, enviando uma nota oficial ao
governo Cubano em Junho de 1959, afirmando que:
"A redistribuição generalizada de terra, que pode ter graves efeitos adversos na
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produtividade, pode revelar-se prejudicial para a economia em geral." (New York
Times, 12 de Junho de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
Escusado será dizer que os burgueses Americanos não se poderiam importar menos sobre
o que era bom ou ruim para a economia Cubana desde que os seus lucros continuassem a
ser maximizados. As suas "sérias preocupações" sobre os efeitos da reforma agrária
Castrista sobre a economia Cubana relacionavam-se unicamente com a sua raiva de ver
como todas as suas propriedades e meios de produção estavam indo directamente para as
mãos dos exploradores Cubanos "patrióticos". Nesta atitude dos imperialistas norteAmericanos também percebemos o facto de que eles se sentiram enganados por Castro.
Afinal de contas, o homem que tinha parecido o candidato ideal para manter o seu
domínio sobre Cuba estava apenas usá-los como um meio de se livrar de Batista a fim de
promover os interesses da classe que ele realmente representava: a burguesia nacional
Cubana. Não admira que os burgueses imperialistas Americanos começassem a sentir
uma profunda hostilidade para com o regime Castrista. E essa inimizade pode ser
percebida em toda a história das relações Cubano-Americanas depois de Junho de 1959.

2.2 - Tornando-se numa neo-colónia dos social-imperialistas Soviéticos
Neste ponto, os social-imperialistas Soviéticos fazem a sua primeira aparição. Estávamos
no início de 1960, numa altura em que o revisionismo Khrushchevista já tinha assumido
o controle do poder político-económico na União Soviética, tendo restaurado o
capitalismo internamente, ao mesmo tempo que consolidava o país como uma
superpotência imperialista externamente. Embora o camarada Enver Hoxha ainda não
tenha feito o seu discurso glorioso e valente contra o revisionismo Soviético, a divisão
entre os que apoiavam o revisionismo de Khrushchev e aqueles que o recusavam já havia
sido consumada. E foi neste contexto que as novas classes dominantes Soviéticas
colocaram seus olhos imperialistas em Cuba.
Em Fevereiro de 1960, por ocasião de uma visita oficial que Anastas Mikoyan (viceprimeiro-ministro da União Soviética revisionista) fez a Cuba, muitos documentos e
acordos foram assinados, sendo o mais importante aquele em que os social-imperialistas
Soviéticos:
"Concordaram em conceder um empréstimo a Cuba no valor de 100 milhões de
dólares tendo uma taxa de juro de 2,5%." (Keesing's Contemporary Archives, volume
12, traduzido da versão em língua Inglesa)
Relativamente a isto, devemos levar em conta que os lucros que os social-imperialistas
Soviéticos retiraram da sua dominação neo-colonial sobre Cuba foram muito maior do
que estes 2,5% de juros (que, por sinal, foram aumentados assim que os capitalistas de
Moscovo sentiram que seu domínio sobre Cuba estava firmemente assegurado). E desde
que os primeiros acordos foram assinados, os revisionistas Soviéticos determinaram que
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os créditos e dinheiro da URSS deveriam ser usados na compra de produtos Soviéticos a
preços altamente inflacionados. De acordo com números oficiais, os social-imperialistas
Soviéticos cobravam 11% a 53% a mais por máquinas do que o preço praticado por elas
no Ocidente. E uma situação semelhante aconteceu com o açúcar que eles compraram aos
social-fascistas Cubanos, e que era depois revendido pelos imperialistas Soviéticos a
preços usurários aos seus satélites coloniais da Europa Oriental, obtendo assim lucros
ultrajantes. De resto, este tipo de comércio desigual sempre foi a marca do social
-imperialismo:
"É através do comércio desigual que a União Soviética recebe o valor excedente
gerado pela exportação de capital. Em essência, é pouco mais do que um arranjo de
escrituração: o lucro vem de volta para a URSS seja na forma de juros ou na forma
de superlucros das vendas quando as vendas estão vinculadas por acordos de
comércio e de exportação de capital." (Red Papers 7: How Capitalism Has Been
Restored in the Soviet Union and What This Means for the World Struggle, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Esta situação é uma prova flagrante da natureza anti-socialista do regime Castrista,
porque nunca uma ditadura proletária genuína aceita tais "acordos" escravizantes nem
aceita créditos ou dinheiro de países não-socialistas (e a União Soviética era um país
revisionista):
"O capitalismo nunca faz investimentos, fornece empréstimos, ou exporta de
capitais para outros países sem antes calcular os lucros que irá obter. (...) Há
também outras formas de créditos, como as praticadas pelos estados pseudosocialistas que estão tentando disfarçar o curso capitalista que estão a seguir. Estes
são créditos fornecidos sob a forma de créditos comerciais que, é claro, devem ser
restituído dentro de um curto período de tempo. Estes são fornecidos em conjunto
por vários países capitalistas, que calculam com antecedência os lucros económicos
bem como políticos que vão exigir ao estado destinatário, tendo em conta o potencial
económico e a sua capacidade de pagamento. Em nenhum caso os capitalistas
fornecerem seus créditos para a construção do socialismo. Eles fornecem-nos para
destruir o socialismo. Portanto, nunca um país verdadeiramente socialista aceita
créditos, sob qualquer forma, de um país capitalista, burguês ou revisionista.”
(Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
Além disso, os social-imperialistas Soviéticos também assinaram um acordo comercial
com a burguesia Castrista, segundo a qual Cuba trocaria açúcar por petróleo Soviético. E
este foi o ponto de viragem. A partir desse momento, os burgueses imperialistas
Americanos não fizeram mais esforços para esconder o seu ódio em relação ao regime
burguês Castrista:
"Os Estados Unidos rapidamente interpretaram os acordos de Castro com a União
Soviética, em 1960, no sentido de que Cuba se tornou num satélite comunista."
(William A. Williams, The United States, Cuba and Castro: An Essay on the Dynamics
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of Revolution and the Dissolution of Empire, Nova Iorque, 1962, traduzido da versão em
língua Inglesa)
"A nova política norte-Americana - não anunciada como tal, mas implícita nas
acções do governo dos Estados Unidos – era a de derrubar Castro por todos os
meios disponíveis e através do emprego aberto das Forças Armadas Americanas em
Cuba." (Philip Bonsal, Cuba, Castro and the United States, Pittsburgh, 1971, traduzido
da versão em língua Inglesa)
"A partir de Março de 1960, os Estados Unidos começaram a trabalhar para a
queda do regime de Castro." (Lilia Ferro-Clerico & Wayne S. Smith, The US Trade
Embargo, 1988, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, imperialistas norte-Americanos sabiam muito bem que nem a Cuba de
Castro nem a União Soviética de Khrushchev tinham nada a ver com o comunismo. Eles
sentiam-se indignados com o facto de que o seu antigo controlo exclusivo e absoluto
sobre Cuba estava agora mais distante do que nunca. Além disso, o jornal capitalista
"New York Times" afirmou que, devido ao tratado recentemente assinado entre Cuba e a
União Soviética revisionista, "os EUA vão perder todo o controlo relativamente à
produção e fornecimento de açúcar Cubano". E, de facto, estas alegações eram
compreensíveis: como já havíamos dito, a produção de açúcar representa a imensa
maioria da produção global de Cuba. No que foi um exemplo típico de um sistema de
monocultura neo-colonial, em 1958, o açúcar representava 81% das exportações
Cubanas. A produção de açúcar abrangeu cerca de 1,8 milhões de km2, dos quais a
grande maioria pertencia a multinacionais Americanas. Portanto, os burgueses
imperialistas Americanos estavam vendo a sua principal fonte de lucros em Cuba ser
colocado sob o controle de seu principal rival: a União Soviética social-imperialista. Foi
neste momento que os imperialistas Americanos começaram a lançar a sua famosa
campanha histérica contra "o perigo de contaminação Castrista". Os revisionistas
Cubanos e seus apoiantes ao redor do mundo tentam apresentá-la como uma "prova
irrefutável de que a revolução Cubana era socialista, porque de outra forma os
imperialistas norte-Americanos não estariam tão assustados com ela". Mas este tipo de
"argumentos" ridículos nunca vai nos enganar, a nós Estalinistas-Hoxhaistas. Sabemos
muito bem que não era o alegado "socialismo" (que, de resto, nunca existiu) Cubano que
causou medo á classe burguesa imperialista Americana, mas o exemplo que a burguesia
Castrista estabeleceu: a de um país que conseguiu com sucesso se livrar do controle
Americano (mesmo que fosse só para depois cair sob o controle de outra superpotência
imperialista). Os imperialistas norte-Americanos tinham medo do risco de contaminação
desse tipo de luta burguesa nacional, que ameaçaria seriamente os interesses predatórios
dos magnatas Americanos não só na América Latina, mas também no resto do mundo.
Afinal, os imperialistas Americanos exigiam um controle exclusivo sobre os meios
produtivos e os recursos económicos dos países sob sua esfera de influência - como tinha
acontecido com Cuba durante muitas décadas. A partir do momento em que entendeu que
a burguesia Castrista não iria satisfazer os seus desejos de permanecerem senhores
absolutos de Cuba, eles prontamente começaram a tentar expulsar a burguesia Castrista
do poder o mais rápido possível, também a fim de evitar a penetração Soviética em Cuba
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(uma ilha a apenas a alguns quilómetros de distância da Costa Sul dos EUA). Na verdade,
a falsa reputação Castro como sendo um "bolchevique radical e perigoso" e um "monstro
vermelho" foi deliberadamente promovida pelos ideólogos do imperialismo norteAmericano a fim de justificar suas acções contra Cuba Castrista. Este tipo de propaganda
ridícula foi espalhada entre os aliados anti-comunistas dos EUA (encorajando-os a tomar
parte na busca dos imperialistas norte-Americanos para terem os seus lucros Cubanos de
volta através do derrube da burguesia Castrista). No entanto, ousamos afirmar que os
burgueses imperialistas Americanos também tinham outro propósito: retratar a Cuba
Castrista (onde os camponeses viviam em acampamentos de escravos e onde os
trabalhadores eram totalmente explorados e tratados como lixo) como um exemplo de
"socialismo". Conforme o tempo passou, o imperialismo Americano reforçou a sua
determinação em demonizar o socialismo através da apresentação do social-fascismo
Cubano social como sendo uma "tirania comunista". Com isso, visa impedir que os
trabalhadores do mundo em geral e o proletariado mundial em particular adiram à
ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista, e de fato, se acreditarmos que esse
regime terrível e explorador como o da Cuba Castrista é "socialista ", a nossa vontade de
lutar pelo socialismo vai desaparecer totalmente. Os camponeses, trabalhadores, soldados
e proletários nunca vão querer combater pela implementação de um sistema despótico,
opressor, explorador, social-fascista, pró-imperialista, escravizante, capitalistarevisionista e anti-comunista como o que governa Cuba desde 1959. A estratégia dos
ideólogos imperialistas Americanos e dos seus aliados em todo o mundo é justamente
usar o regime Castrista burguês como um meio de desacreditar a ideologia e o
movimento comunista, perpetuando a ordem mundial totalitária capitalista-imperialista (e
sem surpresa, esta mesma estratégia foi adoptada rapidamente por todos os tipos de anticomunistas).
Mas é claro que não podemos nunca esquecer que os revisionistas Cubanos são tão
culpados e hipócritas do que os burgueses Americanos, porque eles próprios contribuem
com entusiasmo para este tipo de propaganda anti-socialista devido à natureza e
características da sua ideologia social-fascista (mais tarde, vamos ver como).
Então, seguindo fielmente as ordens dadas a ele pelas multinacionais capitalistas, o
governo Americano preparou-se para impor sanções económicas contra Cuba:
"Apresentou-se um projecto de lei no Senado que deu ao presidente Eisenhower
autoridade para poder cortar a cota açucareira Cubana se for preciso." (Hugh
Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
E os burgueses imperialistas Americanos foram ainda mais longe. Em Março de 1960,
determinaram:
"A decisão formal Americana para armar e treinar um exército no exílio.” (William
A. Williams, The United States, Cuba and Castro: An Essay on the Dynamics of
Revolution and the Dissolution of Empire, Nova Iorque, 1962, traduzido da versão em
língua Inglesa)
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"O presidente Eisenhower aceitou uma recomendação da Agência Central de
Inteligência para começar a armar e treinar exilados Cubanos." (Hugh Thomas, The
Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
E as relações Cubano-Americanos foram de mal a pior quando as empresas petrolíferas
norte-Americanas em Cuba foram obrigadas a refinar o petróleo russo como
consequência do tratado Cubano-Soviético acima referido:
"As três grandes refinarias de petróleo em Cuba - Texaco, Royal Dutch ea Standard
Oil - foram informadas pelo governo de que um carregamento de petróleo da
Rússia, em conformidade com o acordo de Fevereiro, logo chegaria e que passariam
a ter de processar 6.000 barris de petróleo bruto por dia." (Hugh Thomas, The
Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
É claro que elas se recusaram a refinar o petróleo Soviético:
"As grandes empresas de petróleo responderam que não iriam processar petróleo
russo." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Em face da determinação revelada pelos revisionistas Cubanos em forçar as empresas
petrolíferas norte-Americanas localizadas na ilha a refinarem petróleo Soviético
(promovendo assim a expansão, o desenvolvimento e o fortalecimento da economia do
seu principal rival imperialista ao permitir que este cumprisse o acordo e recebesse o
açúcar Cubano), a classe burguesa imperialista dos EUA decidiu pôr fim a todas as
ajudas a Cuba, afirmando que Cuba não estava:
“ (...) Nos interesses nacionais e hemisférica dos Estados Unidos." (Keesing's
Contemporary Archives, volume 12, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como retaliação contra isso, Castro determinou que as refinarias de petróleo pertencentes
a estas multinacionais Americanas que se recusaram a refinar petróleo Soviético seriam
nacionalizadas:
"Castro assinou a ordem dizendo que a refinaria de petróleo Texaco em Santiago
devia refinar o petróleo Soviético ou ser expropriada. Em 30 de Junho, a Esso e as
refinarias da Shell foram tomadas em Havana." (Hugh Thomas, The Cuban
Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Castro tomou todas as três refinarias." (Tad Szulc, Fidel: A Critical Portrait,
Londres, 1987, traduzido da versão em língua Inglesa)
Os imperialistas norte-Americanos ainda tentaram forçar a burguesia Castrista a
abandonar o seu caminho pró-Soviético e a entregar o controlo sobre Cuba ao
imperialismo Americano ao decidir que os EUA iriam abster-se de comprar o açúcar
Cubano. O próprio Eisenhower organizou esta estratégia:
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"Em 6 de Julho, ele reduziu a cota para Cuba em 700.000 toneladas." (Hugh
Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Eisenhower declarou que esta acção representa sanções económicas contra Cuba
Agora temos de olhar para a outros movimentos - económico, diplomático e
estratégico." (Lilia Ferro-Clerico & Wayne S. Smith, The US Trade Embargo, 1988,
traduzido da versão em língua Inglesa)
De forma abrangente, o objectivo desta política era derrubar a burguesia Castrista de
Cuba e substituí-la pela burguesia pró-Americana compradora. E, em termos teóricos,
temos de admitir que esta táctica poderia ser bem-sucedida porque, como já explicámos,
a economia de Cuba era dependente principalmente das exportações de açúcar para os
EUA - se elas parassem, toda a ilha iria parar. No entanto, os imperialistas Americanos
"esqueceram-se" dos social-imperialistas Soviéticos, que viram nesta situação uma
oportunidade de conquistar mais um país satélite para o seu lado:
“ (Esta estratégia) foi calculada para por o regime de Castro de joelhos Mas
imediatamente, a Rússia interveio e concordou em ficar com as 700.000 toneladas de
açúcar." (Peter Taaffe, Cuba: Analysis of the Revolution, Londres, 1975, traduzido da
versão em língua Inglesa)
"A União Soviética imediatamente entrou em cena para anunciar que iria comprar
as 700.000 toneladas de açúcar sancionadas pelos Estados Unidos.” (Lilia FerroClerico & Wayne S. Smith, The US Trade Embargo, 1988, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Claro que os social-imperialistas Soviéticos não estavam fazendo isso por caridade para
com povo Cubano: eles tinham um interesse muito bem definido – ter a burguesia
Castrista Cubana sob seu controle a fim de colocar as suas mãos nojentas sobre os
recursos naturais e humanos de Cuba de forma a expandirem a sua esfera de influência
burguesa-capitalista, neo-colonialista, social-fascista, opressora, escravizante,
exploradora e anti-comunista com o objectivo de maximizarem os seus lucros (tal como
os imperialistas norte-Americanos tinham feito antes). E rapidamente Castro cumpriu
estes planos ao antagonizar totalmente a classe burguesa imperialista Americana através
da suposta “expropriação” e “nacionalização” de todas as propriedades Americanas em
Cuba:
"Em 5 de Julho, Cuba retaliou contra a Lei de Açúcar ao nacionalizar todas as
empresas e imóveis comerciais norte-Americanos em Cuba.” (Lilia Ferro-Clerico &
Wayne S. Smith, The US Trade Embargo, 1988, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Os Cubanos expropriaram todos os bens Americanos." (Theodore Draper,
Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como se pode concluir, esta é a origem da lenda sobre as "nacionalizações feitas por
Castro contra os interesses Americanos" como sendo uma prova do "carácter
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revolucionário e socialista da revolução Cubana". É óbvio que isso é completamente
falso. Só porque um certo regime expropria e nacionaliza não significa necessariamente
que ele seja socialista. Muito pelo contrário, pode apenas significar que o regime em
questão está a lançar uma manobra destinada a redistribuir a propriedade sobre os meios
principais de produção em favor de um determinado ramo da burguesia. O chamado
"sector público" que existe em muitos países capitalistas e em todas as nações
revisionistas também existe na Cuba Castrista. Mas isso está longe de ser um sinal e
muito menos uma "prova" de um suposto "carácter socialista". Se isso fosse verdade,
grande parte dos países imperialistas e / ou capitalistas seria "socialista". Esse "sector
nacionalizado" - que é na verdade o sector do capitalismo de estado - é pago pelas classes
que trabalham em favor dos lucros da burguesia - que o usa para seus próprios fins e que
é a verdadeira dona dele. É claro, a ridícula fraseologia "popular" usada por muitos
ideólogos burgueses-revisionistas relativamente a este "sector público" anti-socialista
nunca conseguiu enganar o camarada Enver Hoxha, que genialmente escreveu no seu
livro "O Eurocomunismo é anticomunismo" que:
"Como a experiência já provou, o capitalismo de estado é apoiado e desenvolvido
pela burguesia, não para criar os alicerces da sociedade socialista, (...), mas para
fortalecer os fundamentos da sociedade capitalista e do seu estado burguês a fim de
explorar e oprimir mais os trabalhadores. Aqueles que possuem o "sector público"
não são os representantes dos trabalhadores, mas os homens do grande capital,
aqueles que têm as rédeas de toda a economia e do Estado em suas mãos. A posição
social do trabalhador nas empresas do "sector público" não é diferente da do
trabalhador no sector privado, sua relação com os meios de produção, a gestão
econômica da empresa, a política de investimentos, pagamentos, etc., é o mesmo. O
Estado burguês, ou seja, a burguesia, se apropria do lucro dessas empresas." (Enver
Hoxha, O Eurocomunismo é Anticomunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
De facto, no caso de Cuba, as nacionalizações e expropriações de propriedades
Americanas foram tudo menos socialistas, elas eram uma mera operação liderada pela
burguesia Castrista a fim de eliminar definitivamente os últimos vestígios de poder e
controle que os imperialistas Americanos e seus lacaios locais ainda mantêm sobre Cuba
em termos político-económicos. Na verdade, esta época marcou uma transição relevante
no estado da burguesia Castrista. Antes do seu envolvimento com o social-imperialismo
Soviético, ela foi principalmente uma burguesia de tipo nacionalista destinada a obter
condições mais favoráveis dentro do “mercado” capitalista-imperialista mundial
controlado pelos burgueses para conseguir obter lucros máximos. Mas desde que os
social-imperialistas Soviéticos entraram em Cuba, a burguesia Castrista transformou-se
em uma classe opressiva do tipo compradora que serviu os interesses do socialimperialismo Soviético acima de tudo. Isto significa que, em menos de três anos, Cuba
deixou de ser uma colônia Americana e passou a ser uma neo-colónia Soviética. A
burguesia Castrista era lacaia dos novos capitalistas Soviéticos tanto quanto a antiga
burguesia pró-Americana tinha sido dos burgueses imperialistas Americanos.
Mas por que é que isso aconteceu? Na verdade, a burguesia Castrista compreendeu logo
uma coisa muito simples: que se ela persistisse em seus planos anteriores de um curso
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"independente" e nacionalista, seria apenas uma questão de tempo antes que o
imperialismo Americano conseguisse recuperar o controle total sobre a ilha novamente.
Isso ficou evidente devido a vários factores. O primeiro foi o factor económico. Os
burgueses imperialistas Americanos tinham assegurado que nenhum de seus aliados
jamais compraria açúcar de Cuba. Por exemplo, eles impediram:
"Os países que recebem ajuda dos EUA de utilizar esses fundos para comprar
açúcar de Cuba." (Keesing's Contemporary Archives, volume 12, traduzido da versão
em língua Inglesa)
Em Outubro de 1960, os EUA impuseram oficialmente um embargo / bloqueio:
“Em todas as exportações para Cuba (...)." (Keesing's Contemporary Archives,
volume 12, traduzido da versão em língua Inglesa)
Se a burguesia Castrista não se apoiasse no social-imperialismo Soviético, ela
rapidamente se desmoronaria, porque a economia Cubana monocultural e orientada para
o lucro nunca poderia suportar tal embargo:
"O embargo foi destinado a servir como um elemento dissuasor para outros países
(...), isto é, para proteger os interesses dos proprietários de imóveis dos EUA.” (Lilia
Ferro-Clerico & Wayne S. Smith, The US Trade Embargo, 1988, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Além disso, os burgueses imperialistas dos EUA estavam fazendo todo o possível para ter
de volta a sua antiga neo-colónia:
"Em Agosto de 1960 o Sr. Richard M. Bissell se aproximou do Coronel Sheffield
Edwards para determinar se o Escritório de Segurança tinha activos que possam
contribuir para uma missão sensível exigindo um tipo de acção específico. O alvo da
missão era a liquidação de Fidel Castro." (Tad Szulc, Fidel: A Critical Portrait,
Londres, 1987, traduzido da versão em língua Inglesa)
A resposta da burguesia Castrista Cubana a todas estas tentativas por parte do
imperialismo Americano para a derrubar consistiu em expropriar e nacionalizar mais
empresas estrangeiras e também algumas empresas Cubanas cujos donos foram
relacionados com os imperialismos ocidentais:
"O Governo nacionalizou todos os bancos Cubanos e 382 outras empresas detidas
por proprietários de outras nacionalidades, incluindo a maioria das grandes
empresas industriais, comerciais e de transporte." (Keesing's Contemporary Archives,
volume 12, traduzido da versão em língua Inglesa)
"O Governo adquiriu posse de todas as 161 usinas em Cuba. As outras empresas
afectadas incluíram todas as fábricas têxteis, 8 caminhos-de-ferro, 47 armazéns
comerciais, 13 lojas, 11 empresas de café, seis destilarias, 16 engenhos de arroz e 11
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circuitos de cinema." (Keesing's Contemporary Archives, volume 12, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Essas medidas serviram como retaliação contra a classe burguesa imperialista dos EUA,
contra os seus aliados ocidentais que prontamente apoiaram seu mestre imperialista
contra o regime Castrista; e ao mesmo tempo, estas alegadas “nacionalizações” serviram
também para abrir caminho para a apropriação de todos os meios de produção, recursos,
meios de produção eforça de trabalho de Cuba pelos social-imperialistas Soviéticos e
para a sua dominação neo-colonialista total, absoluta e exclusiva sobre a ilha em todos os
aspectos e sectores. De facto, uma lição muito importante a retirar deste episódio é a
destruição da imagem fornecida pelos revisionistas Cubanos de que o imperialismo norteAmericano havia supostamente "imposto um embargo económico" e "começou a tentar
matar Castro" porque Cuba seria um suposto símbolo "de um sistema social diferente que
os imperialistas Americanos odeiam" (ou seja, o "socialismo"). Esta é uma mentira
completa organizada pelos revisionistas Cubanos para enganar as massas trabalhadoras:
as "expropriações" e "nacionalizações" capitalistas de Castro e as subsequentes
retaliações Americanas (embargos, tentativas de assassínio, etc.) estão todos incluídos no
contexto de uma rivalidade entre as duas superpotências imperialistas que se esforçavam
para assumir o controle sobre Cuba a fim de maximizar seus lucros. Nada mais, nada
menos do que isso. Mesmo o famoso episódio histórico da crise dos mísseis em Cuba, no
início da década de 1960, também foi uma mera dispute entre os EUA imperialista e a
União Soviética social-imperialista tentando ultrapassar-se nos seus esforços para
dominar e explorar o mundo em geral, e Cuba em particular.
E a percepção da burguesia Castrista de que seu reinado não duraria muito mais tempo se
não tivesse apoio contra a classe burguesa imperialista Americana foi reforçada quando o
governo Americano terminou relações diplomáticas com Cuba e ainda mais quando
organizou e lançou a bem conhecida invasão da “Baía dos Porcos", destinada a derrotar o
regime Castrista e a reconquistar o seu antigo domínio explorador e colonial absoluto e
exclusivo sobre os meios de produção e os recursos naturais, económicos e humanos da
ilha.
"Apesar da CIA ter organizado o dia-a-dia da operação da força contrarevolucionária Cubana, o planeamento global foi debatido em Washington ao mais
alto nível com o que foi chamado de “o grupo especial” - um grupo de funcionários
do Departamento de Estado, do Pentágono, da CIA e da Casa Branca que se reunia
periodicamente sobre Cuba." (Haynes B. Johnson, The Bay of Pigs: The Invasion of
Cuba by Brigade 2506, Londres, traduzido da versão em língua Inglesa)
Portanto, as operações foram organizadas por oficiais superiores da classe burguesa
imperialista Americana com a ajuda de "exilados Cubanos" (que ainda hoje insistem em
apresentar-se como "lutadores pela democracia e liberdade em Cuba", mas que não são
nada mais do que os membros da burguesia compradora pró-Americana tentando
reconquistar suas antigas posições de classe).
Infelizmente para os imperialistas norte-Americanos, a "operação da Baía dos Porcos",
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foi um fracasso total, com mais de 1.200 homens sendo capturados pelas forças
Castristas. Apesar de seu fracasso, a invasão da "Baía dos Porcos" tornou claro para a
burguesia Castrista que outras operações semelhantes se certamente seguiriam, e se ela
teve a sorte de ser capaz de derrotar a primeira delas, talvez não teria a mesma sorte com
a segunda. Isto juntamente com as pressões económicas e políticas já mencionadas
transformou a situação da burguesia Castrista numa situação desesperada. O
imperialismo Americano era naquele tempo o mais poderoso do mundo em termos
político-económico-militares e estava determinado em voltar a reconquistar Cuba para a
sua influência de exploração. Nesta situação, só havia duas opções para a burguesia
Castrista: ou ela se rendia ao imperialismo norte-Americano (cuja reconquista de controlo
sobre Cuba seria mais ou menos inevitável) ou colocava-se do lado de alguém que
pudesse oferecer-lhe protecção e segurança contra os burgueses imperialistas
Americanos. E quem poderia oferecer este tipo de segurança contra uma superpotência
ultra-poderosa? Apenas outra superpotência ultra-poderosa, é claro!
Durante a época do socialismo em um único país, se a Cuba Castrista fosse uma nação
verdadeiramente socialista, poderia ter conseguido defender-se e manter o seu sistema
socio-económico socialista só confiando em suas próprias forças, como a União Soviética
Bolchevique e a Albânia socialista fizeram. No entanto, como a burguesia Castrista
instalou um regime capitalista, tinha de manter sua tirania de classe contra a vontade dos
trabalhadores Cubanos. E a verdade é que, durante o primeiro estágio do socialismo, os
pequenos países como Cuba ou a Albânia só podem basear-se com êxito nas suas
próprias forças, se eles estão seguindo um caminho autenticamente socialista, se as
massas trabalhadoras destroem todos os exploradores, concentram todos os meios de
produção nas suas mãos e são conduzidas pelo proletariado e por um partido MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista genuíno que implementa a ditadura do proletariado em
direcção ao socialismo e ao comunismo. Somente em tais condições pode um país
pequeno resistir a todos os tipos de invasão imperialista. A Albânia do camarada Enver
foi capaz de fazer isso porque ela seguiu um caminho verdadeiramente socialista. Pelo
contrário, a Cuba Castrista nunca poderia ter feito o mesmo porque ela permaneceu uma
nação capitalista que estava inerentemente sujeita á penetração imperialista.
É claro que quando optou por se colocar sob o domínio da União Soviética socialimperialista, a burguesia Castrista sabia muito bem que teria que desistir de seus planos
anteriores de explorar livremente os trabalhadores e os recursos Cubanos para sua própria
vantagem exclusiva, mas ela não tinha outra opção: se se colocasse sob o domínio do
social-imperialismo Soviético, talvez pudesse continuar a receber alguma pequena parte
dos lucros como esmolas dadas pelos social-imperialistas Soviéticos, enquanto que se
insistisse em enfrentar o imperialismo Americano, ela iria ser rapidamente derrubada e
perderia qualquer chance de colectar mesmo a menor quantidade de lucros e privilégios
de classe.
Portanto, como podemos concluir, a infinita cobiça, arrogância e gula dos burgueses
imperialistas Americanos contribuiu muito para forçar a burguesia Castrista a aceitar um
status semi-colonial sob a influência social-imperialista Soviética:
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"Cuba se tornou muito mais dependente dos países do Leste do que tinha sido dos
Estados Unidos." (Boris Goldenberg, The Cuban Revolution and Latin America,
Londres, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Além disso, a retórica "socialista" e até mesmo "Leninista" traiçoeiramente utilizada
pelos social-imperialistas Soviéticos também pode ter seduzido a burguesia Castrista, que
abandonou a sua antiga ideologia abertamente anti-comunista e adoptou uma fraseologia
social-fascista mais capaz de enganar, oprimir e explorar os trabalhadores Cubanos de
acordo com os desejos dos revisionistas Soviéticos. Juntamente com a retórica, a
burguesia Castrista importou também todos os disfarces usados pelos revisionistas
Soviéticos não só em seu próprio país, mas também nas outras nações sob a sua esfera de
influência, e cujo objectivo era fingir que o socialismo ainda existia lá (através da
existência de um alegado “partido Marxista-Leninista", de fraseologia “comunista”, de
uma falsa economia “centralizada e nacionalizada”, etc.) Na verdade, os socialimperialistas Soviéticos sabiam que esta falsa aparência "socialista" era vital para a
manutenção e ampliação de sua esfera de influência, porque permitia enganar muitos
trabalhadores que acreditavam que a União Soviética ainda era o país verdadeiramente
socialista que era nos tempos dos camaradas Lenine e Estaline. Desta forma, não só eles
conseguiram o apoio de grande parte das massas trabalhadoras lutando contra outros
imperialismos rivais, mas também evitaram a ocorrência de autênticas revoluções
socialistas em países sob seu domínio, porque se o campo do imperialismo Soviético já
era "socialista", os proletários das nações incluídas nesse capo que acreditavam nisso
nunca iriam pensar em fazer uma revolução socialista ou em lutar pelo estabelecimento
de uma ditadura do proletariado - isso não faria qualquer sentido, uma vez que o
"socialismo" e a "ditadura do proletariado" já estavam supostamente "implementados" lá
(ou seja, perpetuando eternamente o domínio de classe capitalista, explorador, opressivo,
escravizante e tirânico dos imperialistas Soviéticos, permitindo-lhes assim maximizar os
seus lucros de forma infinita). Claro que, com o passar do tempo e o desenvolvimento do
movimento anti-revisionista, os social-imperialistas Soviéticos experimentaram
dificuldades crescentes para manter os trabalhadores longe do autêntico MarxismoLeninismo, mas quando a burguesia Castrista assumiu o poder - no final dos anos 50 e
início dos anos 60 – o anti-revisionismo ainda se estava a adaptar às novas condições e,
portanto, as mentiras mencionadas dos social-imperialistas Soviéticos ainda eram
bastante eficiente entre a maioria dos proletários e trabalhadores do mundo.
Claro que os social-imperialistas Soviéticos também sabiam que uma condição essencial
para manter os trabalhadores do mundo convencidos sobre essas mentiras era que tinham
para apoiar os países que tivessem também uma aparência "Marxista-Leninista" para
fingir que esfera de influência neo-colonialista Soviética era verdadeiramente
"socialista". Esta foi a principal razão por detrás da súbita “adesão ao MarxismoLeninismo" por parte da burguesia Castrista no final de 1961:
"A revolução em Cuba foi declarada oficialmente uma revolução socialista." (Blas
Roca, New Stage in the Cuban Revolution, de 1961, traduzido da versão em língua
Inglesa)
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A burguesia Castrista compreendeu claramente que, se ela queria desfrutar da protecção
do social-imperialismo Soviético contra o imperialismo Americano, ela teria de dar uma
aparência "socialista" ao seu próprio reinado de classe. Caso contrário, o apoio dos
capitalistas-imperialistas da União Soviética não seria concedido e as ameaças dos
burgueses imperialistas Americanos iriam continuar a reinar como uma espada de
Dâmocles sobre as cabeças da burguesia Castrista. Como os ideólogos burgueses
reconhecem:
"Castro logo viu que os Soviéticos não eram susceptíveis de fornecer o guardachuva de defesa a menos que Cuba fosse um "estado Marxista-Leninista". Só então
haveria um imperativo para que eles viessem em sua defesa. Assim, (…) num
esforço transparente para forçar os Soviéticos a garantir a segurança de Cuba, Fidel
declarou que a sua revolução era socialista." (Wayne S. Smith, US-Cuba Relations:
Twenty-Five Years of Hostility, 1959-1984, 1985, traduzido da versão em língua Inglesa)
Dar uma falsa aparência "socialista" ao regime Castrista permitiu aos revisionistas
Soviéticos afirmar que eles estavam "ajudando um país Marxista-Leninista fraternal",
justificando e legitimando a submersão em créditos imperialistas Soviéticos da economia
de Cuba através do uso de falsa "comunista fraseologia ". Relativamente a isso, o
camarada Enver observou que:
"Os revisionistas Soviéticos são capitalistas disfarçados. Eles traíram o socialismo.
Os revisionistas Soviéticos fornecem "ajuda" para outros países, mas eles fazem isso
a partir de posições imperialistas, enquanto um país socialista está sempre inspirado
pelo Marxismo-Leninismo e por justas razões internacionalistas ao ajudar os
outros." (Enver Hoxha, Conversation with a delegation coming from the Popular
Republic of Congo (Brazzaville), Outubro de 1970, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"O social-imperialismo Soviético ainda esconde os seus propósitos expansionistas
sob o lema da «ajuda para a revolução proletária»." (Enver Hoxha, Reflections on
China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido a partir da edição em Inglês)
E, de facto, as consequências da dominação imperialista Soviética sobre Cuba eram bem
visíveis no facto de que ela só reforçou as desigualdades básicas da economia Cubana e
do seu carácter monocultural e unilateral. O camarada Enver observou o seguinte:
"Apesar dos investimentos de capital por parte dos estados imperialistas na
América Latina levarem à criação de alguma indústria moderna, particularmente a
indústria de extração, bem como da indústria leve e processamento de alimentos,
esses investimentos têm sido um obstáculo muito grande para o desenvolvimento
econômico geral do países latino-Americanos. Os monopólios estrangeiros e a
política neo-colonialista dos Estados imperialistas têm dado ao desenvolvimento
económico desses países uma forma distorcida e unilateral, um carácter
monocultural transformando-os simplesmente em fornecedores especializados de
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matérias-primas: Venezuela – petróleo, Bolívia – estanho, cobre, Chile, Brasil e
Colômbia – café, Cuba, Haiti e República Dominicana – açúcar, Uruguai e
Argentina – produtos animais, Equador – bananas e assim por diante." (Enver
Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
Assim, Cuba tornou-se numa plantação de açúcar gigante ainda mais do que tinha sido
sob o domínio Americano. Este tipo de relações neo-coloniais não permitiu que Cuba
construísse uma base industrial diversificada, porque os social-imperialistas Soviéticos
jamais permitiriam que Cuba poderia se tornar verdadeiramente independente ao fabricar
seus próprios meios de produção através do desenvolvimento da indústria pesada. E a
burguesia Castrista fez tudo o que podia para agradar aos seus novos mestres Soviéticos e
manter-se no poder. Ela intensificou a produção de açúcar para exportação. É por isso
que em Agosto de 1963:
"Castro anunciou que a sua política económica totalmente nova foi postulada por
um aumento espetacular na produção de açúcar, com o objetivo de atingir 10
milhões de toneladas em 1970 (duplicando assim a produção de açúcar de 1950). A
diversificação agrícola andou para trás em vez de avançar., Por exemplo, a
produção de arroz havia avançado até um ponto elevado de 181.000 toneladas em
1957, dois anos antes de Castro, mas caiu para as 95.400 toneladas em 1962, três
anos depois da ascensão de Castro." (Theodore Draper, Castroism: Theory and
Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta subserviência neocolonial económica em relação aos capitalistas de Moscovo exigiu
que a burguesia Castrista projectasse novos planos:
"Prevendo um aumento na produção de açúcar em 35-40%, atingindo cerca de 8,7
milhões de toneladas até 1980." (Keesing's Contemporary Archives, volume 22,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Estes planos megalomaníacos dos Castristas foram um fracasso. Em 1977-1978, Cuba
produziu cerca de 6 milhões de toneladas de açúcar - pouco mais da metade dos valores
Castristas fixado para 1970. Isto deveu-se a falta de infraestruturas modernizadas da
economia Cubana que ainda estava sujeita a causalidades meteorológicas. Mas os
revisionistas Cubanos estavam determinados em seguir o seu curso neo-colonial e
monocultural. O ideólogo social-fascista Cubano Rafael Rodriguez uma vez afirmou que
"é melhor produzir açúcar para comprar arroz do que tentar produzir tanto açúcar como
arroz." Como pode ser observado, esta afirmação está em total oposição ao
desenvolvimento da União Soviética Bolchevique e da Albânia socialista, onde a
economia se diversificou dando sempre prioridade à indústria pesada dos meios de
produção a fim de assegurar a independência total do país relativamente ao imperialismo
estrangeiro e ao mundo burguês-capitalista-revisionista.
Pelo contrário, Cuba foi forçada a colocar a sua economia em acordo total com os
interesses dos social-imperialistas Soviéticos que estavam tratando Cuba como um
apêndice de seu mundo económico imperialista: as afirmações que fizemos no início
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deste artigo relativamente á situação económica de Cuba durante o domínio Americano
também são inteiramente aplicáveis à época do domínio social-imperialista Soviético
(com a eventual ressalva de que a dominância social-imperialista Soviética sobre Cuba
era, em certos aspectos, ainda mais intensa do que a do imperialismo Americano).
E o que dizer de Che Guevara? Quais foram suas posições relativamente à sujeição
Cubana ao social-imperialismo Soviético?
Durante muitas décadas, têm circulado todos os tipos de mitos em torno de Guevara, a
maioria deles inventados pelos capitalistas e revisionistas. A fim de manter os
trabalhadores longe da ideologia comunista, autêntica, a burguesia fabrica ídolos
pequeno-burgueses "esquerdistas" como Guevara. As lendas de Guevara ainda povoam as
mentes de muitos trabalhadores em todo o mundo, por isso é importante destruir essas
impressões falsas que apenas servem os interesses predatórios das classes dominantes do
mundo. A imagem de Che Guevara tornou-se mesmo um produto comercial, outro
instrumento de lucro nas mãos de capitalistas de todos os tipos. Até o governo de Carlos
Menem, que é conhecido por sua assistência imediata ao imperialismo Americano na
Guerra do Golfo I e por sua subserviência incondicional ao capital financeiro mundial e
ao FMI social-darwinista, afirmou que Che deve ser comemorado porque "ele foi um
grande Argentino". Especialmente entre os jovens trabalhadores, fala-se muito sobre a
alegada personalidade Marxista "heróica, corajosa e rebelde" de Guevara e sobre a sua
"oposição incondicional ao imperialismo e á opressão". No entanto, a experiência nos
ensina que um dos parâmetros que distinguem os verdadeiros anti-revisionistas dos falsos
"anti-revisionistas" é a posição adotada relativamente a Che Guevara. De facto, nota-se
que muitos dos supostos "anti-revisionistas" que não poupam esforços em se esconder
atrás de máscaras "Marxistas-Leninistas" e até mesmo "Estalinistas" não hesitam em
defender
abertamente
Che.
Por
exemplo,
o
site:
http://espressostalinist.wordpress.com/category/revisionism/castroism/, é um desses
falsos sites "anti-revisionistas" que fingem estar defendendo o verdadeiro socialismo e
comunismo. O site aparentemente elogia a Albânia socialista do camarada Enver da
Albânia e fala sobre "os cinco chefes do Marxismo-Leninismo" (embora ele não
reconheça Enver Hoxha como um clássico, mas apenas se refere às suas "contribuições
valiosas para o Marxismo-Leninismo" - portanto, desmascarar este site contribui para a
implementação do nosso slogan de 2013: "Abaixo os 4 e 1/2istas!" Os 4 e 1/2istas são
aqueles que não reconhecem o camarada Enver como o 5º Clássico do MarxismoLeninismo, mas apenas como alguém que fez "contribuições enriquecedoras" para ele.
Esta posição é sinónimo de um anti-comunismo completo, porque recusar um dos
Clássicos significa rejeitar todos eles como um todo. Ao contrário dos neo-revisionistas
do "Expresso Stalinist", nós não podemos simplesmente considerar o camarada Enver
Hoxha como tendo feito meras "contribuições valiosas" para o movimento e a ideologia
comunista. É absolutamente necessário e indispensável reconhecê-lo como o autêntico 5º
Clássico do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, como o líder do proletariado,
que verdadeiramente desenvolveu os ensinamentos de Marx, Engels, Lenine e Estaline
após a morte deste último e no contexto de cerco capitalista-imperialista-revisionista
mundial). O site publica slogans e artigos aparentemente "anti-revisionistas", incluindo
alguns que supostamente criticam o "revisionismo Castrista". Mas longe de ser anti-
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revisionista, este site é, de facto, neo-revisionista ("anti-revisionista" em palavras, mas
revisionista em actos). Uma das provas mais importantes disto é precisamente a defesa
firme do revisionismo Guevarista que é feita pelo site:
“ (...) O melhor revolucionário no movimento Cubano foi Che, já que defendeu
Estaline e alinhou com o bloco sino-Albanês durante a cisão sino-Soviética."
(http://espressostalinist.wordpress.com/category/revisionism/castroism/,Cuban Revis
ionism, 2011, traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta declaração é ilustrativa do tipo de "argumentos" utilizados pelos editores do site para
justificar sua aceitação do revisionismo Guevarista. Em primeiro lugar, o Che nunca
defendeu o camarada Estaline verdadeiramente Marxistas-Leninistas posições. Tudo o
que ele disse foi que os Krushchevistas haviam condenado Estaline porque tinham sido
enganados pela "propaganda imperialista". Esta posição do Che tem sido muito utilizada
por seus defensores para lhe dar mais um ar "anti-revisionista". No entanto, se prestarmos
atenção, longe de defender verdadeiramente o legado do camarada Estaline, Che está de
facto desculpando os revisionistas Krushchevistas de terem impedido a construção
comunista na União Soviética. Com sua posição, Che está tentando passar uma imagem
dos Krushchevistas como inocentes e ingénuos astuciosamente enganados pelo
imperialismo ocidental que supostamente maliciosamente os forçou a fazer o seu infame
relatório anti-Estaline. Escusado será dizer que isto é completamente falso. Os
revisionistas Krushchevistas sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles agiram com
o propósito claro de restaurar a exploração capitalista e a escravidão assalariada na União
Soviética e eles fizeram-no com sucesso. É verdade que eles poderiam ter sido
incentivados pelas mentiras imperialistas ocidentais, mas seria ridículo pensar que os
Krushchevistas teriam sido algum tipo de vítimas enganadas das calúnias AntiEstalinistas. Na verdade, com as suas posições, Che tenta dar a ideia de que "as intenções
dos Krushchevistas eram boas, mas eles foram enganados pelo imperialismo ocidental."
Apesar de suas tentativas, pressões e contribuições para a restauração capitalista na União
Soviética, os imperialistas-capitalistas Ocidentais não podem ser culpados mais que os
Krushchevistas pela eliminação do socialismo no país. Os revisionistas Krushchevistas
agiram em favor dos interesses do imperialismo mundial em geral e do imperialismo
ocidental em particular, mas aniquilaram a sociedade socialista Soviética
deliberadamente e não como "vítimas" inofensivas e bem-intencionadas que teriam sido
enganadas pelo capitalismo-imperialismo mundial. Com este tipo de posições, Che está
de facto a promover a reconciliação com o revisionismo Soviético em geral e com o
Krushchevismo em particular. E não devemos esquecer que Che assumiu publicamente
esta posição em meados dos anos 60, quando o movimento anti-revisionista foi crescendo
e desmascarava os objectivos pró-capitalistas dos revisionistas Soviéticos. Neste
contexto, os Krushchevistas e os outros revisionistas Soviéticos precisavam de alguém
com um certo ar "anti-revisionista" e fraseologia "revolucionária" que poderia desviar os
trabalhadores do referido movimento e trazê-los de volta para as garras da camarilha
burguesa-capitalista-imperialista Soviética. E a pessoa ideal logo apareceu: era Che
Guevara, que pregou a reconciliação com os Krushchevistas, descrevendo-os como bons
comunistas que, ingenuamente, sucumbiram à estratégia anti-Estalinista dos imperialistas
ocidentais. O que Guevara diz é que a restauração capitalista-imperialista na União
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Soviética por meio da destruição do socialismo não foi culpa dos Krushchevistas,
portanto não há razão para rejeitá-los como anti-socialistas. Em vez disso, os verdadeiros
anti-revisionistas devem se unir com os Krushchevistas, sendo assim submetidos à
influência venenosa das suas teorias burguesas, reaccionárias pró-capitalistas e anticomunistas. A partir daí, o caminho está aberto para a plena reconciliação e aceitação do
revisionismo Khrushchevista / Soviético em particular, e do revisionismo em geral.
Assim, podemos concluir que também com a sua falsa "defesa de Estaline", Che estava
de facto fazendo o máximo para defender o Krushchevismo e para servir os interesses dos
revisionistas Soviéticos em infiltrar e destruir o movimento mundial anti-revisionista
através da sua apresentação como não tendo nada a ver com a restauração capitalistaimperialista nem com a destruição do socialismo na União Soviética (a propósito, a
maneira como Guevara culpa o imperialismo ocidental por isso também é muito
conveniente para os revisionistas Soviéticos, porque, enquanto os "liberta" de
responsabilidade pelo desaparecimento do socialismo na União Soviética perante os
trabalhadores mais conscientes, também lhes permite direccionar a raiva desses
trabalhadores anti-revisionistas para o imperialismo ocidental - que era o seu principal
rival no contexto da sua própria ascensão social-imperialista). E é isso que os neorevisionistas do site “Expresso Stalinist" (que nome ridículo...) se atrevem a apresentar-se
como sendo "a prova de defesa de Estaline anti-revisionista de Guevara"!
E o que dizer da suposta adesão de Guevara ao "bloco sino-Albanês"? Uma vez mais, o
Che não fez isto a partir de posições verdadeiramente Marxistas-Leninistas e antirevisionistas. Como veremos em breve, Che apoiou a neo-colonização Khrushchevista de
Cuba e até defendeu publicamente que a economia Cubana deve ser totalmente
organizada de acordo com os interesses dos imperialistas Soviéticos. Eis o que o "antiimperialista" e "anti-conformista" Guevara disse sobre a bárbara penetração socialimperialista Soviética em Cuba que acentuou o carácter do país como sendo um
fornecedor de açúcar em massa:
"Temos que mudar todo o nosso sistema de produção para adaptá-lo aos países que
nos fornecem com (...) materiais." (Ernesto Che Guevara citado em: Boris Goldenberg,
The Cuban Revolution and Latin America, Londres, 1965, traduzido da versão em língua
Inglesa)
E quem eram os países que forneciam Cuba com materiais em troca de açúcar naquela
época? Eles eram os países do chamado "bloco de Leste", isto é, os países satélites sob o
domínio neocolonial do imperialismo Soviético. Então, Guevara está exigindo que tudo
na economia Cubana deve ser repensado e readaptado para servir a maximização do lucro
dos capitalistas Soviéticos da maneira mais eficiente possível. Como se pode concluir, ele
não estava nem um pouco preocupado com os trabalhadores Cubanos em geral e com os
proletários Cubanos em particular, muito menos com o avanço da revolução socialista tudo que ele queria era satisfazer seus chefes Soviéticos. E nunca devemos esquecer que
o social-imperialismo Soviético foi tão sangrento, tão ganancioso, tão explorador, tão
reaccionário, tão pró-capitalista e tão anti-comunista como o imperialismo Americano,
por exemplo. Em essência, eles são iguais. Isso é muito interessante, pois a maioria dos
que se assumem como Guevaristas adoram afirmam a sua "oposição ao imperialismo
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Americano" quando a verdade é que o seu "herói" detestável defendeu um imperialismo
que foi pelo menos tão predatório como o imperialismo norte-Americano. De facto, em
certo sentido, era ainda mais hipócrita do que este último porque, enquanto os
imperialistas norte-Americanos sempre assumiram abertamente o seu anti-comunismo, os
social-imperialistas Soviéticos traiçoeiramente utilizavam uma falsa fraseologia
“Marxista-Leninista” para enganar os trabalhadores do mundo a fim de conquistar novas
"esferas de influência" neo-coloniais e de maximizar seus lucros.
De qualquer forma, á medida que o tempo passou, podemos constatar que o Che sofreu
uma decepção relativamente às acções dos imperialistas Soviéticos. Na verdade, Che era
um defensor dos interesses das secções "radicais" da burguesia nacional. Ele participou
na pseudo-revolução anti-socialista Cubana de 1959 ao lado da burguesia nacional
Cubana contra o imperialismo Americano, mas acreditava erradamente que a experiência
Cubana serviria como exemplo para os sectores "radicais" da burguesia nacional noutros
países. De facto, a Cuba Castrista começou a seguir um caminho neo-colonialista de
subserviência em relação ao social-imperialismo Soviético. No início, Che favoreceu essa
penetração e encarou-a como uma mera ajuda para reconstruir a economia Cubana
arruinada. As alegadas "críticas" e "desentendimentos" de Che com os revisionistas
Soviéticos começaram quando ele percebeu que os "camaradas" Soviéticos eram
imperialistas como todos os outros: eles queriam estabelecer um domínio sócioeconómico-político exclusivo sobre Cuba e transformá-la noutra dos seus satélites neocoloniais. Pelo contrário, Che queria que a burguesia nacional Cubana explorasse
livremente a ilha sem interferências de potências imperialistas mundiais. Che
representava a facção da burguesia nacional Cubana que insistia em enfrentar as pressões
dos burgueses imperialistas Americanos sozinha e cujas esperanças de conseguir todos os
lucros para si sem ter que os dar aos imperialistas-capitalistas estrangeiros sofreram uma
grande desilusão quando as facções burguesas ao redor de Castro aceitaram o neocolonialismo Soviéticos em troca de protecção e de manutenção no poder.
Além disso, Che também observou que não era apenas em Cuba que, longe de ajudar as
burguesias nacionais "anti-imperialistas" a se livrarem dos concorrentes imperialistas
pelos lucros, os revisionistas Soviéticos estavam envolvidos na sua própria expansão
imperialista e estavam impedindo as burguesias nacionais "radicais" de realizarem os
seus objectivos de classe. Essa é a origem da chamada "oposição de Guevara ao
imperialismo Soviético". Che descreveu uma vez a política comercial Soviética em
relação a Cuba e a outros países subdesenvolvidos como sendo "exploração imperialista"
não porque ele estava atacando o revisionismo e o imperialismo Soviético a partir de
posições verdadeiramente Marxistas-Leninistas, mas porque ele defendeu que o direito de
explorar os recursos, meios de produção ea força de trabalho de cada país em busca da
maximização do lucro deve pertencer á burguesia nacional cada nação e não a potências
imperialistas estrangeiras (claro que essa meta está condenada ao fracasso, porque, por
um lado, enquanto o capitalismo existir, o imperialismo é sempre inevitável e sempre
haverá potências imperialistas saqueando as outras nações contra os interesses da
burguesia nacional. Mas por outro lado, como não existem alternativas nem “terceiras
vias” para além do capitalismo e do socialismo, quando revolução socialista mundial
finalmente triunfar, as burguesias nacionais serão eliminadas enquanto classes
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exploradoras, frustrando assim os objectivos de Guevara. Como se pode concluir, os
propósitos pró-burguesias nacionais de Che estão destinados a falhar de qualquer
maneira).
E, a propósito, ao contrário do que os neo-revisionistas do site "Expresso Estalinista"
afirmam, Che nunca teve nada a ver com o combate que os Marxistas-Leninistas
Albaneses consistentemente travaram contra o revisionismo e o social-imperialismo
Soviético. Durante a sua vida, Guevara ignorou e desprezou a Albânia socialista do
camarada Enver. Pelo contrário, Che simpatizava com a China maoista e ele nunca
perdeu uma oportunidade de a elogiar, porque ele a via como a realização dos seus
próprios sonhos: uma nação cuja burguesia nacional conseguiu verdadeiramente derrotar
a burguesia compradora e se livrar do jugo imperialista estrangeiro ao estabelecer-se
como a classe dominante absoluta livremente explorando e oprimindo os trabalhadores
Chineses (na verdade, nessa época, a burguesia nacional Chinesa preparou as bases para a
sua própria ascensão imperialista através da transformação da China numa superpotência
- como já explicámos na DGM I, II e III – a falsa luta "anti-Khrushchevista" de Mao era
devida ao facto de que os revisionistas Chineses queriam substituir os Krushchevistas
como líderes do movimento social-fascista mundial, a fim de enganar os trabalhadores do
mundo em favor dos seus próprios objectivos imperialistas).
Foi isso que Che queria que acontecesse em Cuba. Mas a realidade esteve em total
oposição com o que ele tinha idealizado: Cuba havia se tornado uma neo-colónia
Soviética e maior parte da burguesia nacional do país tinha abandonado os seus planos
anteriores de curso independente em favor de subserviência ao imperialismo Soviético.
Hoje, os neo-revisionistas gostam de retratar a partida de Che de Cuba, em meados da
década de 1960, como prova da "oposição entre ele e Castro". Também de acordo com os
social-fascistas do site "Expresso Stalinist", o “Marxista-Leninista" Guevara estaria em
desacordo com o revisionista Castro quando a verdade é que ambos eram completamente
pró-capitalistas. A única diferença era que Castro e as facções burguesas que o apoiaram
estavam prontos para se contentar com as esmolas dadas pelos imperialistas Soviéticos
em troca de serem mantidos no poder contra o imperialismo Americano. Eles não se
importavam em esquecer os planos anteriores de um curso "independente" a favor de
deixar Cuba se tornar uma neo-colónia Soviética. Por outro lado, Guevara defendeu que a
burguesia nacional Cubana não deveria desistir de seus objetivos de controlar seu próprio
país em sua totalidade sem interferências de potências imperialistas estrangeiras. É por
isso que os neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" afirmam que "Guevara se rebelou
contra as políticas pró-Soviéticas de Castro". A fim de "provar" as suas afirmações, eles
publicam esta citação de Guevara:
"Eu vejo este movimento (o movimento 26 de Julho de Castro) como um dos muitos
inspirado pelo desejo da burguesia de se libertar das cadeias económicas do
imperialismo. (...) É nesse espírito que entrei para a luta; (...) pronto para sair
quando as condições da luta se virassem para a direita." (Ernesto Che Guevara citado
em:http://espressostalinist.wordpress.com/category/revisionism/castroism/,Cuban Re
visionism, 2011, traduzido da versão em língua Inglesa)
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Infelizmente para os neo-revisionistas do site mencionado, se esta citação prova alguma
coisa, é a correção de nossas próprias palavras: Che está aqui assumindo que ele
participou na pseudo-revolução anti-socialista Cubana de 1959 com o objectivo de ajudar
a burguesia nacional "radical" Cubana a livrar-se da escravidão imperialista Americana a
fim de ser capaz de acumular os lucros provenientes da exploração dos trabalhadores
Cubanos em suas próprias mãos. E relativamente à afirmação de Che de que "eu estava
pronto para sair quando as condições da luta se virassem para a direita", ela apenas indica
que Guevara previu que talvez seus objectivos não seriam cumpridos e que ele entendia
que a maioria dos elementos da burguesia nacional Cubana abandonariam prontamente os
seus projectos anteriores de "caminho independente" em favor de qualquer imperialismo
capaz de protegê-los contra os burgueses imperialistas Americanos que continuaram
tentando reconquistar Cuba. Nossas afirmações são ainda mais reforçadas pela declaração
de Che na ONU em 11 de Dezembro de 1964:
"Temos defendido que a coexistência pacífica entre as nações não inclui a
coexistência entre exploradores e explorados." (Ernesto Che Guevara citado
em:http://espressostalinist.wordpress.com/category/revisionism/castroism/,Cuban Re
visionism, 2011, traduzido da versão em língua Inglesa)
É claro, os neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" apresentam esta afirmação de Che
como uma espécie de confirmação de que Guevara se teria de facto oposto à teoria
Khrushchevista da "coexistência pacífica" entre o capitalismo e o socialismo. Mas, se
prestarmos atenção, notaremos que ao mencionar os "exploradores e explorados",
Guevara não está se referindo a dois grupos de pessoas, mas sim a dois grupos de países /
nações: os que exploram (os imperialistas) e os que são explorados (os não-imperialistas).
Em vez de rejeitar a coexistência pacífica entre exploradores e explorados em todos os
países e como um todo, Che está aqui promovendo a luta "anti-imperialista" das nações
exploradas. Mas dentro de cada nação explorada há também exploradores, ou seja, a
burguesia. E qual é a facção das classes exploradoras dentro das nações exploradas que
visa derrotar o imperialismo estrangeiro? É a burguesia nacional, que inclusive usa
"slogans revolucionários" com o objetivo de ganhar o apoio dos trabalhadores contra o
imperialismo estrangeiro, fazendo-os acreditar que, tal como eles, a burguesia nacional
também faz parte dos "explorados" e, portanto, os seus interesses são os mesmos dos das
classes trabalhadoras. Com esse objectivo, a burguesia "radical" e "patriótica" engana os
trabalhadores com falsa fraseologia "anti-imperialista" para esconder o facto de que
apesar dos seus slogans "esquerdistas", ela é tão opressiva, tão predatória e tão anticomunista como qualquer outra facção das classes exploradoras. Então, Che está
defendendo que as burguesias nacionais do mundo devem lutar contra as potências
imperialistas a fim de ganhar o direito de explorar livremente e reprimir os trabalhadores
em suas respectivas nações sem terem que ver os lucros irem para as mãos dos
imperialistas estrangeiros. Che chegou a afirmar que a burguesia nacional nunca deve
desistir desse objectivo, mesmo se o seu cumprimento "custar milhões de vítimas
atómicas" (para usar as próprias palavras de Guevara - claro, nós Estalinistas-Hoxhaistas,
defendemos o mesmo relativamente à realização do socialismo mundial e do comunismo
mundial, mas o fazemos para permitir a emancipação total e definitiva dos trabalhadores
e não para que uma certa facção da burguesia possa maximizar os lucros. Mesmo nisto,
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Guevara é igual a todos os outros capitalistas e imperialistas, que não hesitam em
assassinar ziliões se isso lhes assegurar a acumulação do lucro máximo).
Vamos repetir que nós, Estalinistas-Hoxhaistas, recusamos a teoria da "coexistência
pacífica" entre exploradores e explorados como um todo e também entre exploradores e
explorados dentro de cada nação, seja imperialista ou não, porque ao contrário de Che
nós não defendemos os interesses gananciosos da burguesia nacional de todo o mundo.
E relativamente à alegada "condenação" de Che da implementação do "socialismo de
mercado" (isto é, do capitalismo) no "bloco de Leste" que é apresentada pelos neorevisionistas do "Expresso Stalinist" como um suposto sinal do “anti-revisionismo de
Guevara", Che não estava minimamente preocupado com o retorno de exploração,
opressão e alienação em resultado da restauração capitalista-imperialista nesses países.
Ele só estava preocupado com o facto de que se a restauração capitalista-imperialista
fosse muito aberta e explícita, isso poderia levar os trabalhadores a entender que esses
países já não eram socialistas e que todos os sofrimentos e dificuldades pelos quais
passavam eram uma consequência dos desvios revisionistas que implementaram o
capitalismo-imperialismo novamente. Guevara era um acérrimo defensor do capitalismo
de Estado como a melhor forma de esconder a natureza exploradora e opressora dos
estados social-fascistas burgueso-capitalistas e pró-imperialistas sob disfarces "vermelhos
e Marxistas-Leninistas" e temia que a adoção do "modelo Jugoslavo" e do capitalismo
clássico faria os trabalhadores perceberem o que o revisionismo realmente é e faria com
que eles aderissem á verdadeira ideologia comunista e anti-revisionista (abolindo a
existência de todas as classes exploradoras de todo o mundo, incluindo as burguesias
nacionais).
Os neo-revisionistas do site "Expresso Stalinist" podem pensar que enganam os
proletários do mundo com este tipo de mentiras, mas eles estão profundamente
enganados. Che continua sendo um dos principais ideólogos do revisionismo / socialfascismo Cubano. A defesa do revisionismo e do anti-comunismo Guevarista desmascara
completamente o site neo-revisionista "Expresso Stalinist" e faz com que as suas ridículas
máscaras "Estalinistas ortodoxas" e "anti-revisionistas pró-Hoxhaistas" se desmoronem.
Este site está totalmente infectado com veneno anti-comunista, pró-capitalista e antiEstalinista-Hoxhaista. Os trabalhadores mundiais sabem perfeitamente que a sua
"denúncia" do revisionismo Castrista é uma farsa total:
"O sistema de Cuba é muito mais progressista do que as políticas neo-liberais
selvagens seguidas pelos estados lacaios dos EUA na América Latina. (...) Devemos
(...) defender o seu direito à auto-determinação em face do embargo de meio século
de duração contra Cuba projectado para dificultar o sucesso de sistema político
mais de esquerda."
(http://espressostalinist.wordpress.com/category/revisionism/castroism/,Cuban Revis
ionism, 2011, traduzido da versão em língua Inglesa)
Em primeiro lugar, é falso que o sistema social-fascista Cubano seja mais progressista do
que as ditaduras fascistas neo-liberais pró-Americanas. É claro que o fascismo não é de
todo "progressista" e, portanto, logicamente, uma espécie de fascismo (social-fascismo,
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neste caso) não pode ser "mais progressista" do que todas as outras. Os neo-revisionistas
do "Expresso Stalinist" promovem vergonhosamente as mentiras fabricadas pelos
Castristas para convencerem os trabalhadores que o regime revisionista Cubano é
socialista quando na verdade ela é fascismo disfarçado sob máscaras "socialistas" - ou
seja, é social-fascismo. Com isso, eles afirmam de facto que o social-fascismo (do qual a
Cuba Castrista é um exemplo flagrante) é melhor do que os outros formatos do fascismo,
quando a verdade é que dizer que o fascismo é pior do que o social-fascismo significa
estar totalmente submerso no anti-comunismo mais negro. Todos os tipos de fascismo
são maus, o conteúdo e todas as suas consequências para a classe trabalhadora são
igualmente más. Ou nós aceitamos todos os tipos de fascismo (incluindo o socialfascismo) ou rejeitamos todos os tipos de fascismo (incluindo o social-fascismo). Não é
possível condenar completamente o fascismo sem condenar todos os seus tipos formais,
incluindo o social-fascismo, é claro. E defender um deles é defender todos, tal como os
neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" fazem. Afinal, todos os tipos de fascismo são
substancialmente iguais e partilham os mesmos objectivos. É por isso que é impossível
ter um duplo padrão relativamente a eles: ou apoiamos todos eles ou nós condenamos e
recusamos todos eles. Pode haver diferentes formas de fascismo, mas o seu conteúdo de
classe burgueso-capitalista é totalmente igual. Eles são fenómenos históricos e que estão
sempre a mudar de forma de acordo com o desenvolvimento dos factores subjectivos e
objectivos das particularidades de uma sociedade capitalista (particularidades da crise da
burguesia) - no entanto: em essência, no carácter, na natureza - todos eles são iguais são a expressão do carácter contra-revolucionário da ditadura exploradora, opressora e
brutal da burguesia [tanto a mudança da "democracia" para o fascismo e a mudança entre
as diferentes formas de fascismo (e vice-versa) depende de muitos factores subjectivos e
objectivos – e também do nível de consciência da classe trabalhadora e da sua força real e
objectiva como classe revolucionária. Nem nós, os comunistas, nem a classe trabalhadora
têm qualquer hipótese de "preferir" uma forma de fascismo que gostamos mais de
combater. Temos que preparar a classe trabalhadora para a destruição revolucionária do
fascismo independentemente da sua aparência especial. Temos que elaborar a nossa
estratégia e táctica especiais de acordo com cada forma diferente e com as formas
cambiantes da ditadura burguesa].
Portanto, ao defender o social-fascismo (respectivamente, a sua versão Cubana) como
sendo uma ordem "progressista", os neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" estão, na
verdade, também defendendo o fascismo como um todo (ou seja, todas as suas formas).
Como todos os tipos formais do fascismo são substancialmente iguais, defender um é
automaticamente sinónimo de também defender todos os outros, até porque o que não é
verdadeiramente revolucionário é necessariamente reaccionário: entre todos os formatos
diferentes do fascismo, uma posição que defende um deles é automaticamente
reaccionária (mesmo que essa posição pretenda "condenar" os outros, isso não muda o
seu caráter reaccionário). Concluindo, os neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" estão
criticando o fascismo como um todo em palavras, mas estão defendendo-o em acções por
meio da sua descrição traiçoeira do social-fascismo capitalista, explorador, repressivo e
escravizante como sendo um sistema "progressista".
É claro, isto não nos impede de concluir que não pode haver certos casos em que o social-
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fascismo pode dificultar a tarefa revolucionária de espalhar a nossa ideologia MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista e de promover a aquisição de uma consciência
genuinamente comunista entre os proletários e trabalhadores. Por exemplo, de um lado,
temos a tirania Castrista social-fascista, com as suas máscaras "vermelhas" que tentam
fazer os trabalhadores Cubanos acreditar que a tirania burguesa-capitalista totalitária que
os está oprimindo é "socialismo". Levando em conta que a maioria (para não dizer todos)
dos trabalhadores Cubanos nunca experimentaram o verdadeiro socialismo, que eles não
têm informação adequada sobre a União Soviética Bolchevique e sobre a Albânia
socialista, que eles não têm qualquer tipo de formação ideológica Estalinista-Hoxhaista,
nós temos que admitir que as mentiras dos revisionistas Cubanos sobre a "construção do
socialismo em Cuba" têm muitas probabilidades de convencer os proletários e
trabalhadores Cubanos. Nessas condições, é normal que os trabalhadores Cubanos vejam
o "socialismo" como uma ordem repressiva e exploradora que lhes nega liberdade,
enquanto o capitalismo de tipo ocidental aparece como um "regime de liberdade". A
propaganda imperialista Americana também contribui para a divulgação desta imagem
falsa. Esta é a origem do fascínio que muitos trabalhadores Cubanos sentem pelo
capitalismo Americano (apesar do seu entusiasmo morrer rapidamente quando eles
percebem que há uma diferença abissal entre o que classe burguesa Americana afirma ser
e o que ela realmente é). Por isso, pode ser mais difícil para nós convencer os
trabalhadores Cubanos sobre a justeza da nossa ideologia Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista, porque primeiro temos que mostrar a esses trabalhadores que somos
defensores do autêntico socialismo e não do Castrismo, que a tirania revisionista
exploradora e opressiva Cubana não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro
socialismo / comunismo, que estamos de facto em oposição ao social-fascismo Cubano e
queremos a sua aniquilação definitiva.
Por outro lado, é muito mais fácil atrair para a nossa ideologia autenticamente comunista
aqueles trabalhadores que vivem nos regimes fascistas pró-Americanos neoliberais da
América Latina. E isso porque esses regimes devem apresentar - até certo ponto - o
carácter de classe predatório do Estado capitalista na frente dos olhos dos trabalhadores
de uma forma mais aberta, sem muitos dos subterfúgios e máscaras utilizadas pelos
sociais-fascismos em geral e pelo Cubano-fascismo social, em particular, permitindo
assim que os trabalhadores de vejam a ordem capitalista-imperialista escravizante como
ela realmente é entendendo que uma vida melhor só pode ser alcançada através da
eliminação do sistema capitalista-imperialista. Então, quais destes regimes anticomunistas são mais fáceis de desmascarar? Quais deles mostram o carácter predatório,
reaccionário, explorador, opressor e anti-comunista inerente e inevitável do estado
capitalista de uma forma mais explícita na frente dos trabalhadores? Qual deles é mais
capaz de facilitar a aquisição de uma genuína consciência comunista e a aderência ao
Estalinismo-Hoxhaismo? Estes últimos, é claro. A verdade é que não existe uma forma
pura do fascismo assim como não há uma forma pura do social-fascismo (essas formas
puras só existem em construções teóricas) e que mesmo o fascismo "aberto" faz uso de
diferentes máscaras escondidas com o propósito de enganar as classes trabalhadoras (é
sabido que, por exemplo, o fascismo de Hitler estava escondido atrás do
nacional-"socialismo" Na verdade, a burguesia evitaria estabelecer o fascismo puro
devido a suas óbvias lições históricas negativas e á sua rejeição pela classe trabalhadora -.
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e até mesmo pela pequena burguesia). Não devemos subestimar a influência negativa das
novas máscaras "progressistas" de alguns regimes reaccionários da América Latina, como
na Bolívia de Morales, na Venezuela Chavista, etc. [de facto, estes regimes burguesocapitalistas que transformaram os seus países em neo-colónias do imperialismo Chinês
tentam esconder o seu carácter de classe explorador, repressivo, pró-imperialista e anticomunista ao retratarem-se como sendo “grandes amigos” da Cuba burguesa-capitalistarevisionista e pró-imperialista com o propósito de se aproveitarem das falsas máscaras
“Marxistas-Leninistas” e da sua suposta “luta contra o imperialismo Americano” (que,
por sinal, é actualmente o principal rival do imperialismo Chinês, sendo que mais uma
vez se verifica que os referidos regimes agem inteiramente de acordo com os interesses
de classe predatórios da burguesia monopolista social-fascista e social-imperialista
Chinesa em desacreditar e destruir o imperialismo Americano) para se apresentarem
como também sendo “anti-imperialistas” e até mesmo “socialistas”. Segundo estes
regimes burgueso-capitalistas Latino-Americanos, a sua “amizade” com o regime Cubano
explorador e social-fascista significaria automaticamente que eles também são
alegadamente “socialistas”]. No que respeita ao Brasil, nós já cumprimos essa tarefa com
sucesso (ver: Abaixo o Neo-Revisionismo Brasileiro!). É nosso dever desmascarar o
carácter reaccionário destes regimes (que se escondem atrás de slogans de "reformas
sociais" ou mesmo de fraseologia "socialista") com a mesma intensidade com que
desmascaramos os social-fascismo Cubano. Quanto mais esclarecidas foram as massas da
América Latina e quanto mais elas se tornarem politicamente conscientes, mais os
regimes reaccionários vão ser forçados a enganar as massas com falsas frases
"socialistas".
De modo geral, o desmascaramento da social-fascismo é mais difícil para a classe
trabalhadora, pois é fascismo disfarçado - escondido por trás da máscara do "socialismo".
Portanto, uma organização Estalinista-Hoxhaista é indispensável para a classe
trabalhadora com o objetivo do desmascarar totalmente o social-fascismo. A revolução
socialista é a única alternativa para a abolição da inevitabilidade de todos os tipos de
fascismo, inclusive das formas de social-fascismo.
Na verdade, isto aplica-se perfeitamente à substituição do fascismo de Batista (que
também usava muitas máscaras “populares” para enganar os trabalhadores) pelo socialfascismo Castrista. Para evitar outra nova forma de fascismo Cubana, a revolução
socialista e a ditadura do proletariado são necessárias para a construção do socialismo como o único baluarte contra a inevitabilidade de todos os tipos de fascismo.
Na Linha-Geral do Comintern (SH) escrevemos:
"O nosso objectivo é a abolição da inevitabilidade do social-fascismo. Isso significa
-destruir a influência do neo-revisionismo (como acontece com o site "Expresso
Stalinist, que defende e abre caminho para o social-fascismo) A garantia da abolição
da inevitabilidade do social-fascismo só é possível por meio da revolução socialista
mundial." (Documentos da Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista), LinhaGeral do Comintern (EH), 2001, versão em Inglês)
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Na verdade, as experiências com períodos de diferentes formas de fascismo ajudam
a classe trabalhadora a tirar mais facilmente as suas conclusões sobre a natureza
geral do fascismo e a inevitabilidade do fascismo enquanto a burguesia estiver no
poder. A única alternativa para a abolição da inevitabilidade do fascismo – não
importa as suas diferentes formas:
- É A REVOLUÇÃO SOCIALISTA DA CLASS TRABALHADORA!
E sobre a afirmação de que "temos de apoiar Cuba porque o embargo Americano contra
ela tem o propósito de destruir um sistema político diferente e de esquerda"? Esta
afirmação é totalmente reaccionária. Ao dizerem isso, os neo-revisionistas do "Expresso
Stalinist" estão na verdade promovendo o mito revisionista Cubano, segundo o qual a
Cuba social-fascista representaria um "sistema diferente e de esquerda" (isto é, o
socialismo) em oposição à classe burguesa imperialista Americana que simbolizaria o
capitalismo. Na verdade, o objectivo do embargo Americano contra Cuba não é destruir
um "sistema social diferente" porque não há diferenças substanciais entre o capitalismo
Castrista e o capitalismo Americano. O seu objectivo é recuperar o domínio absoluto e
exclusivo colonial sobre Cuba e instalar ali um regime fantoche pró-Americano
inteiramente fiel aos interesses e desejos dos magnatas Americanos. Nada mais do que
isso.
E como se isso não fosse suficiente, os neo-revisionistas do "Expresso Stalinist" fingem
"criticar o Castrismo" por um lado, mas por outro eles publicam elogios a Castro e á
"revolução" anti-socialista Cubana em seu site (ver: Happy 86th, Fidel Castro Ruz e
PCMLE: Fidel Castro Ruz, the most outstanding soldier of the Cuban
revolutionary process). Na verdade, enquanto afirma que "denuncia o Castrismo", o site
neo-revisionista "Expresso Stalinist" está de facto a promover a reconciliação com ele.
Mas vamos voltar para as nossas críticas contra Guevara. As lendas e mitos que cercam
Guevara e a sua participação na construção do social-fascismo Cubano também são
constantemente utilizados pelos revisionistas Cubanos para romantizar o seu regime antisocialista. Como brilhante Quinto Clássico do Marxismo-Leninismo, o camarada Enver
logo entendeu quem Guevara realmente era. Já citamos esta afirmação do camarada
Enver sobre Guevara em muitas ocasiões, mas vamos fazê-lo uma vez mais porque vale
sempre a pena:
"Quem foi Che Guevara? (...) Ele era um rebelde, um revolucionário, mas não um
marxista Leninista como eles tentam apresentá-lo. (...) As ideias de Che Guevara e
de qualquer outra pessoa que se apresenta como marxista e afirma a "paternidade"
dessas ideias nunca tiveram nada a ver com o Marxismo-Leninismo. (...)."(Enver
Hoxha, The Fist of the Marxist-Leninist Communists Must Also Smash Left Adventurism,
the Offspring of Modern Revisionism (From a conversation with two leaders of the
Communist Party (Marxist-Leninist) of Ecuador), 21 de Outubro de 1968, traduzido a
partir da edição em Inglês)
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Com esta afirmação, o camarada Enver conseguiu dar uma descrição perfeita da essência
do Guevarismo em apenas algumas palavras. E Guevara foi - junto com Fidel Castro também um dos principais defensores da "integração" da Cuba Castrista na chamada
"divisão internacional socialista do trabalho":
"No seu relatório sobre sua turnê Soviética em 04 de Junho de 1963 Castro fez saber
que era necessária uma “divisão internacional do trabalho"." (Theodore Draper,
Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta "divisão internacional do trabalho socialista" é um termo pseudo-Marxista inventado
pelos revisionistas Soviéticos a fim de esconder o facto de que eles estavam liderando um
império mundial explorador e neo-colonialista típico, cujo objectivo era acumular activos
e lucros através de colocar a economia de cada país sob seu domínio num estado de
especialização perigosa apenas nos produtos que eram rentáveis de acordo com os
interesses dos novos capitalistas Soviéticos. Isso foi o que ocorreu também com Cuba e
com a sua produção de açúcar. O camarada Enver entendeu muito bem o que era a
"divisão internacional do trabalho socialista" imposta pelos revisionistas Soviéticos:
“ (...) O Partido do Trabalho da Albânia tem resolutamente condenado e
denunciado a linha traiçoeira dos revisionistas Krushchevistas, que, para
favorecerem os seus próprios interesses nacionalistas e chauvinistas, tentaram e
estão tentando impor uma política económica anti-socialista, capitalista e
imperialista (…). Sob o disfarce da chamada divisão internacional do trabalho, da
de especialização e cooperação, os revisionistas Krushchevistas estão tentando
obstruir a industrialização real desses países para explorá-los como fontes de
produtos agrícolas, minerais assim como de matérias-primas e mercados para a
venda de bens industriais manufacturados de forma a torná-los economicamente
dependentes e, nesta base, minar a sua independência económica e política,
forçando-os a submeterem-se ao ditame revisionista." (Enver Hoxha, Report to the 5th
Congress of the PLA, Novembro de 1966, traduzido da versão em língua Inglesa)
“ (...) a União Soviética está a implementar uma política tipicamente neocolonialista. As economias desses países (satélites Soviéticos) foram transformadas
em apêndices da economia Soviética. (...) As «teorias» revisionistas-imperialistas
sobre «a comunidade socialista», «a divisão socialista do trabalho», «soberania
limitada», «integração económica socialista», etc., também servem esta política neocolonialista." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em
Português)
Então, nos perguntamos: onde está a famosa "coragem revolucionária" tantas vezes
atribuída a Guevara? Esperamos sinceramente que este texto contribua para elucidar
todos aqueles que pensam erroneamente que o uso de uma t-shirt de Che Guevara é
sinónimo de ser um Marxista-Leninista. É hora de os trabalhadores do mundo se livrarem
definitivamente do revisionismo de Guevara através da aderência total á única ideologia
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verdadeiramente revolucionária e comunista: o Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo.
E igualmente impressionantes são as declarações de outros líderes Castristas para
justificar a sua subserviência completa relativamente ao imperialismo Soviético:
"Estamos conscientes de que podemos superar a monocultura exclusivamente pelo
desenvolvimento dessa mesma monocultura." (Alban Lataste em Borba (Luta), 28 de
Dezembro de 1964, traduzido da versão em língua Inglesa)
Assim, de acordo com os revisionistas Cubanos, a dependência neo-colonial da
monocultura pode ser superada através da sua ...intensificação cada vez maior! Esta frase
surpreendente foi dita durante uma conferência bilateral entre os revisionistas Cubanos e
os revisionistas Jugoslavos. E isto é muito natural porque só revisionistas perversos
podem se entender entre si. Na verdade, o Castrismo e o Titoismo têm muito em comum,
especialmente no que respeita à sua recusa da liderança do partido na revolução através
de o relegarem para meras funções de "orientação":
"Quais são as funções do partido? Orientar. O partido orienta em todos os
aspectos." (Fidel Castro, Revolution Cubaine, traduzido da versão em língua Francesa)
Perante isto, vamos deixar o 5º Clássico do Marxismo-Leninismo falar por nós. No seu
grande livro "A auto-administração Jugoslava: teoria e prática capitalista", o camarada
Enver literalmente destrói a ideologia social-fascista Titoista nos seus fundamentos e
declara algo que pode ser considerado como uma resposta directa ás noções antisocialistas de Castro sobre o papel do partido:
"A negação do papel do partido comunista na construção do socialismo e a redução
do seu papel a um mero factor «ideológico» e de «orientação» está em aberta
oposição ao Marxismo-Leninismo. Os inimigos do socialismo científico substanciam
esta tese ao afirmarem que a liderança do partido é supostamente incompatível com
o papel determinante que deve ser desempenhado pelas massas de produtores, que,
afirmam, devem exercer a sua influência política directamente, e não através do
partido comunista, porque isto traria o «despotismo burocrático»! Contrariamente
às teses anti-científicas destes inimigos do comunismo, a experiência histórica
mostra que o papel de liderança único do partido revolucionário da classe
trabalhadora na luta pelo socialismo e pelo comunismo é absolutamente essencial.
(…) O “despotismo burocrático” é característico do estado capitalista, e não pode
nunca ser atribuído ao papel de liderança do partido no sistema de ditadura
proletária que é firmemente anti-burocrática por natureza e carácter de classe.”
(Enver Hoxha, Yugoslav self-administration, capitalist theory and practice, Tirana, 1978,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Agora, vamos analisar as principais características do sistema social-fascista estabelecido
pela burguesia Castrista sob o controle total dos social-imperialistas Soviéticos. Assim
como aconteceu e continua a acontecer com todos os tipos de burguesia revisionista, o
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objectivo principal do Castrista burguesia foi o de estabelecer um regime que teria uma
aparência "socialista" permanecendo totalmente capitalista e neo-colonial em conteúdo.
Mas como é que os revisionistas Cubanos alcançaram este propósito? Isso é o que vamos
ver.

3 – A ideologia Castrista-Guevarista
3.1 – Credenciais "Marxistas-Leninistas”
Como já havíamos dito, a ideologia Castrista é um ramo do revisionismo que nasceu a
partir da necessidade da burguesia pró-social-imperialista Cubana esconder sua
dominação de classe tirânica e exploradora sob máscaras "socialistas". Além disso,
durante a maior parte de sua história, a ideologia Castrista também fingiu ser "a
expressão máxima da revolução nas condições latino-Americanas". O seu nome mais
correcto seria talvez Castrismo-Guevarismo, porque o Castrismo é constituído
principalmente pelas ideias anti-comunistas de Fidel Castro e de Che Guevara, embora
tenha havido outros ideólogos revisionistas como Regis Debray que também
contribuíram para o seu desenvolvimento. No entanto, por motivos de simplificação,
vamos nos referir a ela apenas como "Castrismo".
A fim de compreender adequadamente o surgimento do Castrismo, devemos notar que o
movimento "comunista" Cubano tinha uma longa tradição de ideologias oportunistas e
revisionistas antes de Castro entrar em cena. Após a vitória da Revolução de Outubro em
1917, foram criados alguns grupos comunistas de Cuba que saudaram e seguiram a linha
do Leninismo. O Partido Comunista de Cuba foi fundado em 1925 e, durante seus
primeiros anos, seguiu uma linha correcta de acordo com as directrizes do Comintern
Estalinista. Durante os primeiros anos, o PCC lutou bravamente contra a ditadura de
Batista e contra os imperialistas norte-Americanos que a apoiavam contra os interesses
das classes trabalhadoras Cubanas ultra-exploradas.
O PC de Cuba - tornou-se membro do Comintern por decisão do VI Congresso Mundial
do Comintern. O PC de Cuba tomou parte na Conferência latino-Americana do
Comintern em Buenos Aires, em 1928/29. Esta conferência foi útil para o alinhamento da
"bolchevização" do PC de Cuba. Em 1930/31, o Comintern criou o "Bureau das
Caraíbas” em Nova Iorque, que foi dissolvido em meados dos anos 30.
Em Março de 1932, o Bureau Sul-Americano da Internacional Comunista publicou um
documento programático chamado: "La lucha por el Leninismo en América Latina".
Neste documento foi incluída a polémica carta de Estaline sobre a história do
bolchevismo aos editores da revista "Proletarskaja Revoljucija" e "Las Tareas de los
Partidos Comunistas en el Frente ideológico".
Refira-se que, no Outono de 1929, o PC de Cuba lutou intransigentemente contra o
"perigo de direita" e contra os "reconciliadores" em suas próprias fileiras. Esta luta
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terminou com uma derrota por causa do facto de que o Comintern tinha abandonado
sucessivamente a sua linha Estalinista em meados dos anos 30. Muitos líderes Estalinistas
do PC de Cuba foram trocados pelos "direitistas". Este período pode, portanto, ser visto
como a raiz histórica do social-fascismo de Castro - uma consequência das decisões
revisionistas do VII. Congresso Mundial do Comintern.
Na preparação do VII Congresso Mundial, deu-se a tristemente célebre "Conferência de
Montevideu" que teve lugar em Moscovo em Outubro de 1934. Esta conferência foi a
base para a linha liquidacionista e revisionista da nova "política da frente unida popular
do Comintern.
Portanto, não foi por acaso que o Comintern dissolveu a sua "Secretaria para a América
Latina" em 1935 [fundada em Maio-Junho de 1928]. A dissolução foi decidida pela nova
direcção revisionista do Comintern.
Em consequência, o PCC adoptou mais tarde uma linha reformista que desviou o partido
dos interesses dos trabalhadores Cubanos. Esta adopção do revisionismo coincidiu com o
tristemente famoso VII Congresso do Comintern em 1935 no qual Dimitrov defendeu o
abandono dos princípios Estalinistas em favor de uma estratégia capitulacionista em face
dos partidos, ideologias e classes capitalistas-burgueses-revisionistas com o pretexto de
um falso "combate ao nazi-fascismo " baseando-se nos representantes do sistema socioeconómico que dá origem a esse mesmo nazi-fascismo: o capitalismo-imperialismo.
As teorias anti-socialistas de direita de Dimitrov negam a independência essencial que
deve existir entre o partido Marxista-Leninista do proletariado e todas as forças nãocomunistas, e acabou contribuindo para a tomada do poder pelos revisionistas não só na
União Soviética mas também em muitos outros países. Os ensinamentos de Estaline
sobre o social-fascismo não foram a razão para a derrota da frente unida anti-fascista,
mas sim a sua traição revisionista de Dimitrov.
Não é a construção de um bloco com os líderes social-democratas – há 80 anos atrás - ou
com os revisionistas de hoje que vai abolir a inevitabilidade do fascismo, mas apenas a
ditadura do proletariado que é baseada na derrubada violenta da ditadura da burguesia por
meio da revolução socialista do proletariado o pode fazer. No entanto, uma análise
completa do revisionismo de Dimitrov é algo que não pertence ao escopo deste artigo.
Portanto, vamos apenas afirmar que a ascensão das ideias burgueso-capitalistas de
Dimitrov coincidiram com a ascensão de Blas Roca à liderança do PCC. Blas Roca era
um ideólogo bem conhecido do revisionismo Cubano (ele foi chamado até mesmo de
forma significativa como o "Browder" Cubano) que nunca hesitou em colocar as teses
anti-socialistas de Dimitrov em prática. A situação dentro do PCC estava de acordo total
com as sábias palavras do camarada Estaline:
"A vitória do desvio de direita no seio dos partidos comunistas dos países
capitalistas significa a degeneração ideológica dos partidos comunistas e a
intensificação da social-democracia. (...) Isto significa a consolidação do capitalismo,
pois a social-democracia é o principal agente do capitalismo entre a classe
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trabalhadora. Portanto, a vitória do desvio de direita nos partidos comunistas dos
países capitalistas criou as condições necessárias para a perpetuação do
capitalismo." (Estaline, Les Questions du Léninisme, 1931, traduzido da versão em
língua Francesa)
Na verdade, no 10º Plenário do Comité Central do P"C" C em Julho de 1938, Blas Roca
defendeu abertamente um acordo entre o P “C”C e o fascista Batista:
"Perguntados se teríamos chegado a um acordo com Batista, respondemos
abertamente que tudo depende da atitude de Batista em relação aos problemas
básicos da democracia." (Blas Roca, Speech at 10th Plenum of CC of the CPC, citado
em: K. S. Karol, Guerillas in Power: The Course of the Cuban Revolution, Londres,
1971, traduzido da versão em língua Inglesa)
Claro que Batista entendeu muito facilmente o que revisionistas Cubanos entendiam por
"democracia". Em troca do apoio, Batista legalizou o P “C”C:
"O Partido Comunista foi legalizado pela primeira vez na sua história de 13 anos no
dia 25 de Setembro de 1938." (Robert J. Alexander, Communism in Latin America,
Nova Iorque, 1957, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A ascensão dos comunistas foi devido ao seu acordo com Batista, pelo qual eles
receberam total liberdade de acção e de ajuda do governo no campo sindical em
troca de apoio político para as ambições presidenciais de Batista." (Robert J.
Alexander, Communism in Latin America, Nova Iorque, 1957, traduzido da versão em
língua Inglesa)
É claro que entretanto Batista continuou a explorar, reprimir e abusar os proletários e
trabalhadores Cubanos tanto como ou até mais do que antes, mas como os revisionistas
Cubanos não se poderiam importar menos com isso, como os revisionistas Cubanos
estavam apenas interessados em obter alguns privilégios de classe burgueses, eles
apoiaram totalmente o fascista Batista, mesmo sabendo que ele era um fantoche político
que massacrava as massas trabalhadoras Cubanas em favor das empresas Americanas
imperialistas e burguesas. Os revisionistas Cubanos não tinham a mínima vergonha em
afirmar que o fascista Batista era "progressista":
"O coronel Batista tornou-se parte integrante das forças progressistas. Devemos
trabalhar abertamente em favor do apoio das massas ás políticas de Batista." (R. A
Martinez, The Latin American Significance of the Cuban Democratic Upsurge, citado em
World News and Views, Abril de 1939, traduzido da versão em língua Inglesa)
Escusado será dizer que o P “C” C tornou-se num inimigo das aspirações e interesses dos
trabalhadores Cubanos, apoiando um regime que brutalmente os explorava e matava. Mas
é fácil ver que o objectivo de Batista em legalizar o P"C"C era dar a seu regime um certo
ar "popular" e até mesmo "de esquerda" para enganar os trabalhadores Cubanos, e assim
convencê-los a apoiar o seu regime fascista. Batista fingiu ser "democrático" ao legalizar
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o partido revisionista Cubano. É claro que, se o P “C” C tivesse permanecido leal ao
Marxismo-Leninismo, se tivesse permanecido fiel à linha Estalinista, Batista nunca o
teria legalizado, porque ele teria percebido que o P “C” P era um partido verdadeiramente
revolucionário que ameaçava o sistema capitalista-imperialista. Mas como o P “C” C foi
transformado num cadáver oportunista no contexto do abandono dos princípios
Estalinistas pelo movimento comunista mundial, Batista sabia que o P"C"C não
representava qualquer ameaça real para o sistema de exploração nem em Cuba, nem nos
EUA, nem em outro lugar qualquer – ele tornou-se num partido reformista totalmente
inofensivo cujo objectivo era o de ajudar os burgueses imperialistas Americanos a
manterem o seu reinado sangrento sobre Cuba através de dar ao seu fantoche Batista um
ar mais "democrático" e "popular" com o objectivo de fazer os trabalhadores Cubanos
renunciarem á aquisição de uma genuína ideologia Marxista-Leninista para a realização
do verdadeiro socialismo e comunismo [com esse mesmo propósito, a burguesia
compradora Cubana ao serviço dos burgueses imperialistas Americanos permitiram
mesmo a existência de alguns "sindicatos" pró-capitalistas e anti-socialistas (organizados
por Eusébio Mujal) sob o controle total do seu fantoche fascista Batista].
Tal era o estado do movimento "comunista" Cubano várias décadas antes de Castro!
E temos de repetir que as atitudes e posições tomadas pelos líderes revisionistas do
P"C"C depois de 1935 são um exemplo flagrante da degeneração causada pela "frente
unida" anti-socialista de Dimitrov que defende que o fascismo deveria ser combatido
através da união com o mesmas classes e ideologias que o produzem: as classes e as
ideologias capitalista-burguesa. Portanto, por que é que os revisionistas não se deveriam
"unir" com os próprios fascistas? Na verdade, o líder revisionista Cubano Blas Roca não
se cansava de propor "frentes unidas" em torno do fascista Batista:
"Lutamos por uma grande frente unida nacional." (Blas Roca citado em W.Z Foster,
The Congress of the CP of Cuba, Fevereiro de 1939, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Como se pode concluir, os revisionistas Cubanos submeteram os interesses dos
trabalhadores aos das classes exploradoras, defendendo uma "frente unida" aberta a todos
- inclusive á burguesia compradora pró-Americana. Desta forma, por meio de defender a
preservação da dominação burguesa, os revisionistas Cubanos permitiram às classes
opressoras manter o seu domínio político-económico, impedindo os trabalhadores de
alcançarem o poder. Afinal, sem abolir as relações de produção capitalistas e sem instalar
a ditadura do proletariado, a burguesia permanecerá sempre como classe dominante,
porque ela vai permanecer como a classe que controla os meios de produção e as relações
de produção que formam a base material da sociedade. Somente através de uma autêntica
revolução socialista e através da implementação da ditadura do proletariado é que os
trabalhadores podem expropriar a burguesia de modo não apenas a aniquilá-la como
classe, mas também a eliminar todas as suas influências ideológicas e culturais. Não há
outro caminho para assegurar a vitória do socialismo e do comunismo.
A cooperação reaccionária entre os revisionistas Cubanos e o fascista Batista foi tão
longe que em 1944 Batista:
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"Levou dois ministros do Partido para o seu governo." (Peter Taaffe, Cuba: Analysis
of the Revolution, Londres, 1975, traduzido da versão em língua Inglesa)
E como se isso não fosse suficiente, os revisionistas Cubanos decidiram modificar o
nome do seu partido para "Partido Popular Socialista de Cuba" num esforço oportunista
para supostamente "aumentar a adesão ao partido" por meio da cooperação com a
burguesia.
Os revisionistas Cubanos estavam tão satisfeitos com a sua colaboração contrarevolucionária com os fascistas que até se esqueceram de uma verdade muito simples:
Batista apenas legalizou o P"C"C porque isto porque coincidiu com os interesses das
classes dominantes Cubanas da época, ou seja, porque isto estava de acordo com os
interesses da burguesia Cubana pró-Americana. Quando a Segunda Guerra Mundial
terminou e a chamada "guerra fria" começou, os imperialistas Americanos ordenaram a
Batista que ilegalizasse o PP “S” C, pois este era um partido que ainda se qualificava
como "socialista" - mesmo que de “socialista só tivesse mesmo o nome. No início dos
anos 1950, tudo o que incluísse a palavra "comunista" ou mesmo "socialista" era
demasiado para os burgueses imperialistas Americanos. Portanto, o PP “S”C foi
novamente ilegalizado:
"Batista proibiu o Partido em 1953." (Robert Scheer & Maurice Zeitlin, Cuba: An
American Tragedy, 1964, traduzido da versão em língua Inglesa)
Em face disso, poder-se-ia esperar que talvez os revisionistas Cubanos percebessem que
o carácter de classe repressiva do Estado capitalista não pode ser eliminado por meios
pacíficos e rectificariam os seus erros adoptando uma linha Marxista-LeninistaEstalinista autêntica e envolvendo-se na luta armada contra o fascista Batista e seus
patrões Americanos. Mas seria um erro se pensássemos assim. Os revisionistas Cubanos
eram oportunistas incuráveis. Mesmo enfrentando a repressão furiosa de Batista, os
revisionistas Cubanos repetidamente afirmaram que era preciso:
"Resistir ao governo com todas as expressões pacíficas da vontade popular."
(Partido Socialista Popular, Letter to the 26th of July Movement, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Na verdade, os revisionistas Cubanos anunciaram orgulhosamente as suas posições
oportunistas e pró-capitalistas após a pseudo-revolução anti-socialista de 1959:
"Durante a maior parte dos anos da tirania, o partido tentou evitar a violência."
(Theses of the Executive Committee of the Popular Socialist Party, Abril de 1959,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta posição dos revisionistas Cubanos está em oposição total aos verdadeiros princípios
Estalinistas-Hoxhaistas:
"A revolução (...) não pode triunfar pelo caminho pacífica. Lenine (...) sempre
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colocou o acento tónico na violência revolucionária, porque a burguesia nunca se
rende voluntariamente." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979,
edição em Português)
Na verdade, a violência revolucionária é uma ferramenta indispensável para fazer avançar
a revolução socialista. Rejeitar a violência revolucionária é tornar impossível a aplicação
efectiva da ditadura do proletariado, com a consequência lógica de abandonar qualquer
possibilidade de algum dia realizar o socialismo e o comunismo. Sem violência
revolucionária, não só o capitalismo e o imperialismo nunca podem ser derrotados e
eliminados, mas também os fundamentos de exploração de seu sistema socio-económico
opressor jamais podem ser aniquilados. A violência revolucionária é a chave que abre as
portas da futura sociedade sem classes, sem estado e sem propriedade - é por isso que os
capitalistas mundiais, imperialistas mundiais e revisionistas mundiais a temem tanto.
Na verdade, o PP "S" C nem sequer via a luta armada da burguesia nacional Cubana
contra a burguesia pró-Americana de Batista com bons olhos. Os revisionistas Cubanos
viam-na como "gangsterismo violento". Consequentemente, o PP "S" C não participou na
revolução Cubana burguesa de 1959 por qualquer meio. No entanto, quando os
guerrilheiros de Fidel alcançaram o poder, os líderes revisionistas do PP"S"C entenderam
que não tinham outra opção além de apoiar a "revolução":
"O Partido apoia o novo regime." (Theses of the Executive Committee of the Popular
Socialist Party, Abril de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
No entanto, é somente a partir do momento em que a burguesia Castrista é forçada a
procurar a ajuda e a proteção dos social-imperialistas Soviéticos contra os burgueses
imperialistas Americanos é que ela começa a ficar interessada no PP"S"C. E isto porque,
como já explicado neste artigo, um dos principais requisitos necessários para a burguesia
Castrista receber o apoio dos social-imperialistas Soviéticos era dar á sua dominação de
classe uma certa aparência "socialista". Os social-imperialistas Soviéticos exigiram isso
porque era a única forma de continuar a enganar os trabalhadores do mundo fazendo-os
acreditar que eles tinham de apoiar a União Soviética, porque era "um país socialista que
se esforça para o avanço da revolução, ajudando todos os outros países socialistas",
quando a verdade é que, desde a tomada do poder pelos Krushchevistas, a ex-União
Soviética Bolchevista tinha sido transformada em uma superpotência imperialista feroz
lutando para estender sua esfera de influência e transformando países como Cuba em seus
satélites neo-coloniais. Naturalmente, os novos capitalistas Soviéticos e também as
burguesias dos satélites pró-Soviéticos (incluindo a burguesia Castrista) estavam
empenhadas em fazer o seu melhor para que o proletariado mundial nunca entenda isso,
porque de outra forma o império revisionista Soviético estaria em perigo se ele tivesse
que enfrentar a raiva dos trabalhadores do mundo em luta a favor do socialismo
autêntico.
Concluindo, Cuba teve que aparecer como um país "socialista". Mas como poderia esta
mascarada ser eficientemente feita sem um "partido Marxista-Leninista"? Qualquer
regime burguês que pretenda ser "socialista" não vai convencer ninguém sem isso.
Como o anti-Marxista "Movimento 26 de Julho" não tinha nada semelhante a um partido,
os líderes Castristas sentiram-se tentados a usar o PP "S" C para seus fins perversos. Na
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verdade, embora completamente revisionista, o PP "S" C foi o único partido político em
Cuba que tinha a palavra "socialista" na sua designação oficial, ou seja, que tinha teve um
último remanescente de aparência de "esquerda".
No entanto, havia um grande problema: o passado anti-comunista do PP"S"C. Para os
Castristas, o problema maior foi o apoio dos líderes do PP "S"C ao fascista Batista
(incluindo a participação activa no seu regime) estava ainda muito fresco na memória dos
trabalhadores Cubanos. É por isso que, embora os Castristas inicialmente pensassem em
adoptar e apresentar o PP "S"C como o seu próprio partido, mais tarde abandonaram essa
ideia. Afinal, para os Castristas que se esforçavam para se descrever como "os
representantes de um novo regime popular e socialista acabando com décadas de
repressão fascista imposta pelo imperialismo Americano", a adesão a um partido que
estava tão profundamente envolvido nas políticas tirânicas pró-Americanas de Batista
teria sido impossível:
"Fidel não podia simplesmente se juntar ao PPSC sem perder a face. Uma nova
organização, que não teria de suportar o fardo da história longa do PPSC ERA
obviamente preferível." (Theodore Draper, Castro’s Revolution: Myths and Realities,
1962, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, o que a burguesia Castrista realmente queria era conseguir a ajuda dos
dirigentes revisionistas do PP “S”C a fim de construir um novo partido sob o controle dos
Castristas:
"Castro insistiu desde o princípio que o velho partido comunista deveria ser
absorvido por um novo partido comunista sob a sua liderança." (Tad Szulc, Fidel: A
Critical Portrait, Londres, 1987, traduzido da versão em língua Inglesa)
É óbvio que esse novo "partido comunista" sob a liderança de Fidel Castro seria o
escolhido para desempenhar o papel de "partido Marxista-Leninista que está governando
um país socialista" de acordo com as exigências social-imperialistas.
Por conseguinte, em Março de 1961, a burguesia Castrista determinou que todos os
movimentos existentes (o "Movimento 26 de Julho", o PP “S” C, etc.) devem estar
unidos na Organização Revolucionária Integral (ORI).
E algum tempo depois, em Dezembro de 1961, a ORI se tornou o "Partido Unido da
Revolução Socialista". No entanto, não devemos ser enganados pelo seu nome "unitário".
Este PUR “S” era de facto composto por vários partidos burgueses-capitalistas e não
tinha nada a ver com o partido autenticamente Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista
que deve liderar qualquer verdadeira revolução socialista. Dentro do PUR "S":
"Cada partido manteve a sua identidade e autonomia." (Tad Szulc, Fidel: A Critical
Portrait, Londres, 1987, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como se pode concluir, isso significa a existência de vários partidos burgueses-
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capitalistas, demolindo assim em pedaços a lenda acerca da suposta existência de um
sistema de “partido único” na Cuba Casroista-Guevarista revisionista e social-fascista,
configurando assim uma situação que está nos antípodas do PCUS dos camaradas Lenine
e Estaline e do PTA do camarada Enver. Ambos estes partidos defenderam uma única
ideologia: o Marxismo-Leninismo e foram conduzidos por uma única classe: o
proletariado (embora houvesse uma aliança com o campesinato e com os soldados, não se
deve esquecer que foi só o proletariado quem sempre liderou a revolução tanto na US
bolchevique como na Albânia socialista). Além disso, é óbvio que o PUR "S"
representava de facto a existência de vários partidos, o que é totalmente contrário ao
ABC do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, segundo o qual, no estado de
ditadura do proletariado durante a construção socialista, só pode haver um único partido
que representa os interesses de todos os trabalhadores unidos sob a liderança do
proletariado (ao contrário do que acontece na sociedade burguesa-capitalista, onde as
classes antagonistas têm interesses antagónicos que exigem a formação de vários partidos
para representá-los). Por exemplo, referindo-se à Frente Democrática na Albânia
socialista, o camarada Enver Hoxha sempre sublinhou que:
"Esta frente não é um partido político, nem uma coalizão de partidos: no nosso país,
não há outros partidos para além do Partido do Trabalho da Albânia." (Enver
Hoxha citado por Gilbert Mury em: Enver Hoxha contre le revisionisme, Paris, 1972,
traduzido da versão em língua Francesa)
De facto, e ao contrário do que aconteceu em todos os estados capitalistas-revisionistas,
nem na União Soviética Bolchevique nem na Albânia do camarada Enver foi permitida
qualquer tipo de "união" ou de "coalizão" entre as massas trabalhadoras e a burguesia,
nem mesmo com a facção "radical" dessa mesma burguesia (afinal, todos os sectores
burgueses sem excepção são igualmente predatórios, não importa se eles são abertamente
reaccionários e anti-comunistas ou se eles preferem usar máscaras "progressistas",
"democráticas" ou mesmo " populares / de esquerda"). Sendo autênticos partidos
Marxistas-Leninistas, nunca o PCUS (B) e o PTA permitiram a penetração de influências
capitalistas, burguesas e revisionistas dentro das fileiras do proletariado porque a
consciência comunista entre os trabalhadores seria gravemente comprometida, a ditadura
do proletariado seria perigosamente enfraquecida e a construção socialista seria
impossível (abrindo assim o caminho para a restauração capitalista-imperialista,
incluindo o retorno inerente da escravidão assalariada, da exploração, da opressão,
alienação, etc. ...)
Além disso, o camarada Enver afirmava que:
“ (...) Os partidos políticos expressam os interesses de classes determinadas. Apenas
um oportunismo absurdo pode defender a presença de partidos não-proletários
dentro do sistema da ditadura do proletariado, principalmente após a edificação da
base económica do sistema socialista. Esta evolução, longe de constituir uma
violação da liberdade, é na verdade a consolidação da autêntica democracia
proletária. O carácter de uma ordem social não é determinado pelo número de
partidos. Ela é determinada pela sua base económica, pela classe que controla o
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poder do Estado, pela política de Estado que está ou não ao serviço das massas. Os
revisionistas modernos (...) negam o papel de liderança do partido proletário no que
diz respeito à tomada do poder e á edificação do socialismo. Sua propaganda ainda
argumenta que é possível alcançar o socialismo com a burguesia e os partidos
pequeno-burgueses como as principais forças principais. (...) Esta concepção
representa uma traição total dos princípios Maxistas-Leninistas e da causa
revolucionária da classe trabalhadora." (Enver Hoxha citado por Gilbert Mury em:
Enver Hoxha contre le revisionisme, Paris, 1972, traduzido da versão em língua
Francesa)
"O partido Marxista-Leninista genuíno é o partido da classe operária e baseia-se
apenas nos interesses dessa classe. Este é o factor decisivo para o triunfo da
revolução e da construção do socialismo. Defendendo os princípios Leninistas sobre
o partido que não permitem a existência de várias linhas nem de ideologias opostas
no partido comunista, JV Estaline enfatizou: “o Partido Comunista é o partido
monolítico do proletariado, e não um bloco de elementos de diferentes classes”."
(Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
Estas críticas geniais do camarada Enver aplicam-se perfeitamente ao social-fascismo
Castrista. Na verdade, o PUR “S” e o seu sucessor - o Partido “Comunista” de Cuba
Castrista - são uma amálgama de diferentes facções partidárias burguesas com interesses
diferentes e opostos aos do proletariado e de todos os outros trabalhadores. Nessas
condições, ele nunca poderiam ser partidos Marxistas-Leninistas genuínos. Na verdade,
houve contradições dentro deles desde o início. O PUR "S" era claramente um partido
absolutamente dominado pela burguesia. No entanto, como o tempo, a divisão foi
consumada entre duas facções diferentes: os membros revisionistas burgueses
pertencentes à facção Castrista de um lado, e os membros burgueses pertencentes à
liderança do PP "S"C. As contradições eram relacionadas com diferentes posições
relativamente ao desenvolvimento da iniciativa abertamente privada na economia
Cubana. A facção Castrista defendeu o fim da iniciativa privada explícita e sua
substituição pelo capitalismo de Estado, enquanto os antigos líderes do PP"S"C
defendiam a iniciativa privada aberta.
"A iniciativa privada ainda é necessária." (Blas Roca citado em: Hugh Thomas, The
Cuban Revolution, Londres, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, essa contradição não era uma contradição de princípios, pois ambas as
facções em última análise defendiam a propriedade e a empresa privada (o capitalismo de
Estado é apenas outra sua forma). Mas isso é natural porque também as duas facções
eram burguesas e pró-capitalistas, portanto, nunca poderiam ter opiniões opostas
substancialmente. O que estava acontecendo nesta ocasião foi que os Castristas estavam
representando os interesses da burguesia nacional Cubana que estava agora se
transformando em uma classe compradora pró-Soviética, enquanto os antigos líderes do
PP "S"C estavam representando uma secção diferente da burguesia. Na verdade, eles
pareciam representar uma secção cujos interesses e objectivos eram mais próximos às da
burguesia nacional Cubana que recusou a dominância social-imperialista Soviética e que
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não queria desistir de seus sonhos antigos de exploração dos trabalhadores Cubanos por
conta própria. Os ex-dirigentes do PP“S”C defendiam a ideia de que o novo regime
Cubano deve ser uma aliança entre as diversas classes e que era importante:
"Preservar e fortalecer a aliança de todas as forças revolucionárias e populares
representados pela classe operária, o campesinato, a pequena burguesia e a
burguesia nacional." (Theses of the Executive Committee of the Popular Socialist Party,
Abril de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta ideia é tomada do revisionismo Maoista, que também propõe uma "aliança de
classe" sob o domínio burguês como forma de prevenir a chegada ao poder do
proletariado. Mesmo o ideólogo burguês Theodore Draper rapidamente observou que os
líderes do PP"S"C:
"Herdaram de Mao Tse-tung o conceito de bloco de "quatro-classes” composta pela
classe média, camponeses, trabalhadores e burguesia nacional.” (Theodore Draper,
Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na DGM I, II e III, nós já analisámos esta teoria Maoista, por isso recomendamos a todos
os interessados que as leiam, até mesmo porque este artigo deve ser completada com
outros documentos da Internacional Comunista (Estalinista-Hoxhaista). Vamos apenas
acrescentar que o PP “S”C queria manter a propriedade privada explícita como um meio
de manter a referida aliança de classe sob o domínio burguês. Mas esses planos dos
líderes do PP "S"C foram condenados ao fracasso. A agora burguesia pró-Soviético
representada pela facção Castrista não queria compartilhar nem o poder político nem a
propriedade dos meios de produção com outras secções da burguesia. E para alcançar este
objectivo, era fundamental concentrar todos os sectores produtivos Cubanos em suas
mãos através de capitalismo de estado em desenvolvimento, até porque dessa forma a
ajuda e protecção fornecida pelos social-imperialistas Soviéticos seria assegurada. Afinal
de contas, juntamente com a existência de um aparentemente "partido MarxistaLeninista", também a existência de uma falsa "economia planeada e socializada" era
essencial para construir o disfarce "comunista" da Cuba Castrista. Através do
desenvolvimento de capitalismo de Estado, a burguesia iria realizar dois grandes
objectivos: por um lado, agradaria aos social-imperialistas Soviéticos e enganaria as
massas trabalhadoras Cubanas impedindo-as de entender o carácter de classe explorador
do estado Castrista; e por outro lado, permitiu-lhe utilizar o apoio imperialista Soviético
para reforçar o seu controle sobre Cuba a fim de destruir definitivamente os últimos
restos da influência de todas as outras secções da burguesia Cubana que tinham interesses
incompatíveis com os dos novos governantes pró-Soviéticos.
De qualquer forma, a burguesia Castrista não hesitou em usar essas contradições para
eliminar a influência dos líderes do antigo PP"S"C dentro do PUR"S". Os Castristas
queriam que o PUR"S" estivesse sob o seu controle exclusivo. Portanto, no dia 26 de
Março de 1961, Castro "denunciou" o líder do PP “S” C Aníbal Escalante:
"Castro destacou Aníbal Escalante para algumas das acusações mais contundentes
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em seu arsenal formidável de invectiva sarcástica. Os Cubanos foram informados
que Escalante tinha criado "uma monstruosidade contra-revolucionária” na ORI,
que ele construiu sua própria máquina para assumir o partido e o governo." (Tad
Szulc, Fidel: A Critical Portrait, Londres, 1987, traduzido da versão em língua Inglesa)
E:
"Castro deixou bem claro que ele estava golpeando muitos outros através de
Escalante." (Theodore Draper, Castro’s Revolution: Myths and Realities, 1962,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, muitos dos líderes revisionistas do PP "S" C foram jogados fora: Escalante
foi violentamente exilado, Blas Roca foi expulso das actividades públicas, etc. Com o
tempo, todos aqueles que se opunham á facção Castrista dentro do PUR "S" rapidamente
perceberam que havia apenas duas opções para eles: ou eles aceitavam o novo domínio
absoluto da burguesia Castrista pró-Soviética compradora sobre Cuba ou seriam
prontamente removidos. Sem surpresa, oportunistas como eles eram, a grande maioria
deles não se importou em desistir das suas posições anteriores para abraçar os Castristas,
uma vez que poderiam assim continuar a desfrutar de privilégios de classe ao apoiarem a
burguesia Cubana pró-Soviética representada por Castro. E foi assim que Fidel Castro:
“ (…) avançou (...) como a autoridade final." (Theodore Draper, Castroism: Theory
and Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
Embora a predominância da burguesia Castrista foi decidida neste momento, a luta contra
os líderes do PP"S"C e as facções burguesas "independentistas" que eles representavam
continuou até ao final de 1960. Em 1965, o PUR"S" mudou o seu nome mais uma vez,
desta vez para "Partido Comunista de Cuba" (mantendo integralmente e mesmo
intensificando o carácter burguês-capitalista e anti-comunista herdado do seu antecessor:
o PUR "S"). No mesmo ano, Fidel Castro também foi anunciado como o Secretário-Geral
do PC "C" e o jornal "Granma" (o jornal oficial do social-fascismo Cubano) foi fundado.
No final, a burguesia Castrista pró-Soviética havia prevalecido em todos os campos
políticos, económicos e ideológicos e aplicado os seus planos de desenvolvimento do
capitalismo de Estado. Como afirmam os analistas pró-capitalistas acerca do socialfascismo Cubano:
"O governo destruiu os últimos vestígios da iniciativa privada, durante a chamada
“ofensiva revolucionária” (...)." (Hugh Thomas, The Cuban Revolution, Londres, 1986,
traduzido da versão em língua Inglesa)
"O estado nacionalizou toda a produção privada entre 1967 e 1970." (Economist
Intelligence Unit, Country Profile: Cuba, 1987-1988, traduzido da versão em língua
Inglesa)
É claro que, ao contrário do que os ideólogos do capitalismo-imperialismo ocidental
afirmam, a propriedade privada e a iniciativa privada nunca foram abolidas em Cuba,
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mas apenas se transformaram de seu tipo aberto em seu tipo social-fascista - graças aos
social-fascistas Cubanos, a propriedade privada sobre os meios produtivos foi transferida
das garras dos imperialistas norte-Americanos para as garras dos social-imperialistas
Soviéticos.
Ao contrário do que revisionistas Cubanos querem nos fazer crer, o capitalismo estava
perfeitamente perpetuado em Cuba - que nunca foi eliminado ali, nem por um único
segundo. Nacionalizações e expropriações não são sinónimas de eliminação do
capitalismo, muito menos de construção do socialismo (na verdade, um grande número
de regimes burgueses-capitalistas como o dos sandinistas da Nicarágua, de Nasser, de
Perón, de Getúlio Vargas, de Sukarno, de Nkrumah, de Sankara, etc. também têm feito
expropriações e nacionalizações com fins semelhantes anti-socialistas e pró-capitalistasimperialistas daquelas que ocorreu na Cuba Castrista). Expropriações e nacionalizações
só podem fazer parte da construção socialista se forem feitas sob a firme liderança de um
partido autenticamente Marxista-Leninista e se os meios de produção expropriados são
colocados directamente nas mãos das classes trabalhadoras lideradas pelo proletariado.
Como em Cuba um partido genuinamente Marxista-Leninista não existe desde o final de
1920 / início de 1930 e, como o Estado burguês-capitalista Castrista (criado em 1959)
nunca representou o poder proletário, então estas chamados "nacionalizações" e
"expropriações" são nada mais do que um disfarce ridículo cujo objectivo é manter os
trabalhadores longe do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo através de
convencê-los de que eles estão vivendo em um "regime socialista" e, portanto, não há
necessidade de lutar por coisas como a eliminação da escravidão assalariada, a
implementação da regra dos trabalhadores etc., porque tudo isso já foi "concretizado" (e o
mesmo pode ser dito sobre a falsa fraseologia "Marxista-Leninista" e as outras máscaras
"vermelhas" usadas pelo social-fascismo Cubano ultra-reaccionário para esconder a sua
verdadeira natureza burguesa-capitalista-revisionista e anti-comunista).
Mas esses tipos de disfarce social-fascista são totalmente naturais dados os objectivos e
natureza do revisionismo Cubano. A "revolução" Cubana foi anti-comunista desde o
início. Um dos principais princípios do Marxismo-Leninismo é que uma verdadeira
revolução socialista só pode ser conduzida pelo proletariado. Se este não for o caso, então
isso significa que a revolução em questão não é socialista. O camarada Lenine já tinha
sublinhado muitas vezes que só o proletariado poderia conduzir eficientemente uma
verdadeira revolução socialista:
"O proletariado sozinho é capaz de reter o poder durante um tempo suficientemente
longo para suprimir completamente todos os exploradores, bem como todos os
elementos de desintegração." (Lenine, The Immediate Tasks of the Soviet Government,
Março-Abril de 1918, traduzido da versão em língua Inglesa)
No entanto, a pseudo-revolução anti-socialista Cubana não era conduzida pelo
proletariado. Ocidentais Os ideólogos burgueses Ocidentais entenderam isso:
"Nem na sua primeira, nem na segunda fase a revolução pode ser descrita como
proletária, o proletariado ... tinha participado pouco na luta." (Boris Goldenberg,
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The Cuban Revolution and Latin America, Londres, 1965, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"A classe operária não tinha de forma alguma participado na revolução." (José R.
Alvarez Diaz, The Road to Nowhere: Castro's Rise and Fall, 1965, traduzido da versão
em língua Inglesa)
"O suposto papel da classe operária na revolução (Cubana) é fantasioso." (Theodore
Draper, Castro’s Revolution: Myths and Realities, 1962, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Mas eles não eram os únicos. Também os revisionistas Cubanos confirmam a ausência de
participação do proletariado na pseudo-revolução anti-socialista Cubana:
"A acção colectiva da classe operária não poderia ser o factor decisivo por uma série
de circunstâncias." (Blas Roca, The Cuban Revolution in Action, Agosto de 1959,
traduzido da versão em língua Inglesa)
De facto, mesmo os próprios Castristas assumem abertamente que:
"A nossa revolução não é uma revolução feita por sindicatos ou trabalhadores
assalariados urbanos ou por partidos operários ou por qualquer coisa assim." (C.
Wright Mills, Listen, Yankee: The Revolution in Cuba, 1960, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Se ainda havia dúvidas sobre o carácter anti-proletário da pseudo-revolução Cubana,
estas declarações elucidam-nos. Este facto por si só é prova de que a pseudo-revolução
burguesa Cubana nunca poderia ser socialista. Devido à posição que ocupa relativamente
aos meios de produção, devido ás suas condições de trabalho e de vida, a classe operária
(ou seja, o proletariado) é a classe mais revolucionária de todas. É muito mais capaz do
que qualquer outra de se livrar de preconceitos e ideias burgueses-capitalistas a fim de
adquirir uma consciência comunista. Durante as suas vidas, os cinco clássicos do
Marxismo-Leninismo nunca se cansaram de sublinhar a necessidade da direcção do
proletariado numa autêntica revolução socialista. Por exemplo, o camarada Enver Hoxha
sempre fez o seu melhor para aplicar esse princípio básico do Marxismo-Leninismo na
Albânia, mesmo sendo este um país onde esmagadora maioria da população era
camponesa quando os Marxistas-Leninistas Albaneses alcançaram o poder. Mas Enver
sabia que ter o proletariado liderar a revolução é essencial para o sucesso do socialismo
(na Albânia e nos outros lugares) e, portanto, nunca se intimidou com o facto de que a
população Albanesa era principalmente camponesa. Durante a Guerra de Libertação
Nacional na Albânia, os poucos proletários tinham liderado as actividades de guerra
revolucionárias. No entanto, em muitos casos, as classes operárias Albanesas eram tão
escassas que elas tendiam a serem quase inexistentes. Em face disso, os camaradas
Albaneses liderados por Enver desenvolveram um plano que é uma lição de determinação
revolucionária para todos os comunistas de todo o mundo: com a ajuda internacionalista
da União Soviética Estalinista, os comunistas Albaneses criaram o proletariado Albanês.
Na verdade, eles desenvolveram a indústria pesada dos meios de produção para garantir a
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independência total e definitiva do país e, consequentemente e simultaneamente com isto,
eles também favoreceram a formação de uma forte classe operária Albanesa que nunca
parou de aumentar em número até 1985 (por altura da morte do camarada Enver, o
número dos Albaneses que trabalhavam na indústria estava prestes a superar o número
dos que trabalhavam na agricultura (!). E se o revisionismo não tivesse tomado o poder
na Albânia, esta situação teria sido certamente intensificada). Este é uma lição para todos
os revisionistas repugnantes que tentam esconder a sua recusa deste princípio
fundamental do Marxismo-Leninismo argumentando sobre "as condições específicas dos
países" e que "no nosso país, não é possível cumprir o princípio da liderança proletária
porque não há qualquer proletariado". Hoje em dia, é muito raro encontrar um país onde
as classes operárias estejam tão ausentes como estavam na Albânia de 1945, mas, mesmo
se este for o caso, os Marxistas-Leninistas Albaneses nos mostraram que não pode haver
desculpas falsas para não seguir esse grande princípio socialista: se não há proletariado
revolucionário, então nós, Estalinistas-Hoxhaistas, vamos criá-lo e colocá-lo liderando a
revolução rumo ao socialismo e ao comunismo!
Na Albânia, este novo proletariado cuja existência foi promovida e consolidada pelo
PTA, foi sempre colocada na liderança da revolução socialista. Esta liderança proletária
foi mencionada na Constituição Albanesa de 1976:
“A República Popular Socialista da Albânia é baseada na unidade do povo em torno
do Partido do Trabalho da Albânia e tem como fundamento a aliança da classe
operária com o campesinato cooperativista, sob a liderança da classe operária."
(Artigo 2º da Constituição da República Popular Socialista da Albânia, Dezembro de
1976, traduzido da versão em língua Inglesa)
Que contraste com os revisionistas Cubanos, que negligenciam totalmente e recusam o
papel de liderança das classes operárias na revolução! Mas o que poderíamos esperar se a
pseudo-revolução burguesa Cubana nunca esteve destinada a ser socialista?
E o camarada Enver sempre insistiu em seus escritos geniais sobre a indispensabilidade
da direcção do proletariado em todos os aspectos da construção socialista e comunista.
Embora criticando o Eurocomunismo, o camarada Enver fez uma observação que
também é totalmente aplicável aos Castristas:
"O pequeno número da classe trabalhadora na Albânia não impediu que ela jogasse
seu papel hegemónico porque tinha á cabeça o seu Partido Comunista que foi
guiado pelos ensinamentos de Marx, Engels, Lenine e Estaline. A linha correcta do
nosso partido, que respondeu à situação e aos interesses das grandes massas
trabalhadoras, tornou possível alcançar a grande unidade do povo em torno da
classe trabalhadora em uma única frente sob a liderança única e indivisível do
Partido Comunista. (...) Negando o papel hegemónico e dirigente da classe operária
na revolução e Na construção do socialismo, os Eurocomunistas mas não poderiam
deixar de abandonar também o papel e a missão do partido comunista como ela é
definido pelo Marxismo-Leninismo e como ela foi confirmada pela longa história do
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movimento revolucionário e comunista mundial." (Enver Hoxha, O Eurocomunismo é
Anticomunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
Portanto, se o proletariado Cubano não participou na pseudo-revolução anti-socialista de
1959, quem a liderou? Se acreditarmos nas palavras dos Castristas, a pseudo-revolução
burguesa Cubana teria sido liderada pelo campesinato. Esta é certamente uma das
principais características ideológicas do Castrismo: os ideólogos Castristas tendem a
definir-se como "representantes do campesinato". O próprio Castro não hesitou em
qualificar sua falsa "revolução" como tendo uma natureza camponesa. Ele afirmou muitas
vezes que era:
"Uma revolução camponesa." (Fidel Castro citado em Theodore Draper, Castro’s
Revolution: Myths and Realities, 1962, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A revolução foi principalmente o trabalho dos camponeses despojados de Cuba."
(Fidel Castro citado em (Theodore Draper, Castroism: Theory and Practice, 1965,
traduzido da versão em língua Inglesa)
E também o reaccionário Guevara insistiu nesta mentira:
"A força do movimento revolucionário centrou-se em torno dos camponeses em
primeiro lugar." (Ernesto Guevara, On Sacrifice and Dedication, in Venceremos! The
Speeches and Writings of Ernesto Che Guevara, 1969, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"O guerrilheiro é acima de tudo um revolucionário agrário. Ele interpreta os
desejos da grande massa camponesa." (Ernesto Guevara, Guerrilla Warfare, 1969,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Em primeiro lugar, mesmo se os revisionistas Cubanos estavam dizendo a verdade,
mesmo que a sua pseudo-revolução tenha sido de facto liderada pelo campesinato, isso só
confirma sua natureza anti-comunista. Uma verdadeira revolução socialista não pode ser
conduzida pelo campesinato, mas apenas pelo proletariado. O campesinato não tem o
carácter revolucionário intrínseco do proletariado e é, aliás, uma classe vacilante. Se não
for conduzida pelo proletariado, será apenas uma questão de tempo antes que a burguesia
recupere seu poder de classe enganando e envenenando os camponeses com suas
ideologias e falsidades anti-comunistas:
"A experiência mostra que o campesinato pode desempenhar o seu papel
revolucionário se ele actuar em aliança com o proletariado e sob a sua liderança. O
campesinato Albanês foi a principal força da nossa revolução, no entanto, foi a
classe trabalhadora, apesar de seus números muito pequenos, que liderou os
camponeses, porque a ideologia Marxista-Leninista, a ideologia do proletariado
consubstanciada no Partido Comunista, hoje o Partido do Trabalho, a vanguarda
da classe operária, foi a liderança da revolução. É por isso que triunfámos não só na
Guerra de Libertação Nacional, mas também na construção do socialismo.” (Enver
Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
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Mas o facto é que, ao contrário do que afirmam os Castristas, a pseudo-revolução
burguesa Cubana não foi liderada pelo campesinato. Tal como o revisionismo Maoista,
também os social-fascistas Cubanos defenderam "a liderança camponesa na revolução",
nas palavras, mas eram contra ela em actos:
"Quanto aos camponeses, a maioria deles permaneceu passiva durante todo o
período (da revolução). A revolução não foi uma revolução camponesa." (Boris
Goldenberg, The Cuban Revolution and Latin America, Londres, 1965, traduzido da
versão em língua Inglesa)
"O campesinato nunca teve nas suas mãos qualquer uma das alavancas de comando
da revolução, antes ou depois da vitória desta." (Theodore Draper, Castro’s
Revolution: Myths and Realities, 1962, traduzido da versão em língua Inglesa)
E, de facto, se levarmos em conta a maneira como os camponeses foram tratados por
ocasião da "reforma agrária" Castrista, não é difícil concluir que a pseudo-revolução antisocialista Cubana foi feita não por mas contra o campesinato (e também contra todos os
trabalhadores Cubanos). No início deste artigo, já tínhamos explicado como os
camponeses tinham sido instrumentalizados em benefício dos interesses da classe que
realmente lideraram a revolução anti-socialista Cubana de 1959: os da burguesia nacional
Cubana (que mais tarde se transformou em burguesia compradora pró-Soviética). Na
verdade, tal como tinha sido feito com o campesinato, a burguesia nacional Cubana
também usou outras classes não proletárias para realizar seus objectivos. Afinal, não
podemos esquecer que as classes médias pequeno-burguesas Cubanas enfrentaram
dificuldades e foram oprimidas pelo domínio Americano sobre Cuba que favorecia a
burguesia pró-Americana em seu detrimento. Através de promessas de uma posição
muito mais confortável dentro da ordem capitalista, os intelectuais Cubanos da classe
pequeno-burgueses foram manipulados pela burguesia Cubana que as usaram para fazer a
"revolução" sem nunca recorrer ao campesinato ou ás classes trabalhadoras (cuja
consciência desperta e demandas consequentes pelo verdadeiro socialismo real poderiam
ser letais para a burguesia nacional Cubana):
"A luta armada foi iniciada pela pequena burguesia. A liderança política da luta
armada estava nas mãos da pequena burguesia." (Blas Roca, The Cuban Revolution
in Action, Agosto de 1959, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Os intelectuais jovens frustrados desempenharam um papel de liderança." (Boris
Goldenberg, The Cuban Revolution and Latin America, Londres, 1965, traduzido da
versão em língua Inglesa)
"A revolução Cubana foi exclusivamente uma revolução da classe média (...) A
revolução foi feita e sempre controlada por filhos e filhas da classe média (ou seja,
da pequena-burguesia)." (Theodore Draper, Castro’s Revolution: Myths and Realities,
1962, traduzido da versão em língua Inglesa)
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Esta descrição tem o mérito de destruir definitivamente os mitos sobre a "revolução
operária” Cubana de 1959 ou mesmo sobre a "revolução camponesa" de Castro. A
verdade é que a pseudo-revolução anti-socialista Cubana foi uma revolução burguesaintelectual dirigida contra o controle absoluto dos imperialistas Americanos sobre Cuba.
Mas é claro que não podemos esquecer que os ideólogos burgueses como Draper e
Goldenberg estão vendo as coisas do ponto de vista pró-capitalista e eles "esquecem" um
facto muito simples: a pequena burguesia e os intelectuais são totalmente incapazes de
qualquer tipo de acção independente da classe - eles sempre têm que ser conduzidos por
outra classe que seja capaz de conquistá-los para o seu lado. O camarada Lenine, o 3º
Clássico do Marxismo-Leninismo reflectiu profundamente sobre a questão da natureza,
objectivos, papel e características da pequena burguesia e ele chegou às seguintes
conclusões:
"Os democratas pequeno-burgueses são incapazes de manter o poder." (Lenine,
Theses for a Report on the Tactics of the RCP, 3º Congresso da Internacional Comunista,
Junho de 1921, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Devido às características básicas de sua posição económica, a pequena burguesia é
incapaz de fazer qualquer coisa de forma independente." (Lenine, The Proletarian
Revolution and the Renegade Kautsky, Outubro a Novembro de 1918, traduzido da
versão em língua Inglesa)
"A pequena burguesia não pode, pela própria natureza económica das coisas, ser
outra coisa do que a expressão da impotência classe." (Lenine, The Tax in Kind, Abril
de 1921, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, a pequena burguesia é um apêndice do governo de classe da burguesia e só
pode alcançar algum tipo de iniciativa sob o domínio e controle da burguesia. Por isso, e
ao contrário do que os ideólogos capitalistas ocidentais afirmam, o facto de que a
pequena burguesia desempenhou um papel significativo na pseudo-revolução antisocialista Cubana significa apenas uma coisa: que a classe que estava verdadeiramente no
controle foi a burguesia, ou seja, a sua secção nacional. Não se pode dizer que a
"revolução Cubana foi liderada pela pequena burguesia" pela simples razão de que a
pequena burguesia é incapaz de desempenhar um papel independente predominante numa
revolução (de facto, a pequena-burguesia não é sequer uma classe, mas sim um grupo
social intermediário entre as classes trabalhadoras e as classes burguesas-capitalistas
exploradoras) – se a pequena-burguesia consegue atingir algumas posições de autoridade
ou influência, é sempre sob o controle da liderança burguesa e apenas nos casos em que
isso coincide com os interesses dessa mesma burguesia.
Há muito tempo atrás, o camarada Lenine já tinha notado isso com notável precisão:
"Os democratas pequeno-burgueses sempre se revelaram como um apêndice da
burguesia." (Lenine, Lessons of the Revolution, Julho de 1917, traduzido da versão em
língua Inglesa)
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"Os democratas pequeno-burgueses sempre serviram apenas como uma capa para a
ditadura da burguesia e um trampolim para o seu poder indivisível." (Lenine,
Theses for a Report on the Tactics of the RCP, 3º Congresso da Internacional Comunista,
Junho de 1921, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A pequena burguesia na vida real depende da burguesia e segue a burguesia nas
suas perspectivas." (Lenine, The Tasks of the Proletariat in Our Revolution, Setembro
de 1917, traduzido da versão em língua Inglesa)
Portanto, quando o carácter de classe da "revolução" Cubana anti-socialista de 1959 é
erroneamente descrito como "pequeno-burguesa", os trabalhadores do mundo deve estar
familiarizados com estes ensinamentos do camarada Lenine a fim de entenderem que tal
coisa como uma revolução "pequeno-burguesa" não existe – as chamadas “revoluções
pequeno-burguesas" são, na verdade, revoluções puramente burguesas, porque a pequena
burguesia não pode levar nem controlar uma revolução devido a uma variedade de
factores socio-económicos e ideológicos que transformam a pequena burguesia num
grupo social que inerentemente serve os interesses da burguesia (ou pelo menos de uma
sua certa facção: no caso Cubano, ela serviu a burguesia nacional Cubana).

3.2 – O “modelo” Cubano social-fascista: uma arma anti-comunista nas
mãos dos capitalistas-imperialistas mundiais
Mas a natureza reaccionária e anti-comunista do Castrismo não termina aqui. Uma das
principais características do Castrismo é que ele afirma que a revolução anti-socialista
Cubana de 1959 deve ser a base e modelo para todas as revoluções na América Latina. E
a razão para isso foi que, de acordo com os Castristas, o facto de que alguns homens
foram capazes de fazer uma revolução em Cuba significa que este pequeno país poderia
perfeitamente ser o iniciador do processo revolucionário global na América Latina.
Castro queria ser reconhecido como o líder do "processo revolucionário" na América
Latina e que a sua "revolução" anti-socialista de 1959 deve ser considerada como o
inspirador da mesma:
"A revolução Cubana contribuiu decisivamente para o movimento revolucionário
internacional." (Fidel Castro, The guide that enlightens our Path, de 1975, traduzido da
versão em língua Alemã)
"A Revolução Cubana constitui a vanguarda do movimento anti-imperialista da
América Latina.” (Declaration and Resolutions of the Latin American Solidarity
Organization (LASO) Conference, in Granma, Setembro de 1967, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Claro, é fácil de entender que os planos dos Castristas de "estender o exemplo da
revolução Cubana na América Latina" estavam em completo acordo com os objectivos
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imperialistas Soviéticos de alargar a sua esfera de influência na região. Sem dúvida, os
imperialistas Soviéticos instruíram Castro para propagandear a "experiência" de Cuba.
Afinal, é preciso notar que este era um continente tradicionalmente sob o domínio dos
imperialismos ocidentais em geral, e do imperialismo Americano em particular. Os
social-imperialistas Soviéticos nunca foram muito bem sucedidos em alcançar a
influência na América Latina. Nessas condições, a transformação da burguesia Castrista
em seu lacaio fiel era um sonho para os imperialistas Soviéticos. Finalmente, eles
conseguiram colocar um país latino-Americano sob o seu controle. Não é de admirar eles
quererem desesperadamente que "o exemplo" Cubano rapidamente se espalhasse por toda
a América Latina. Se isso ocorresse, então todo o continente seria transformado em uma
gigantesca neo-colónia Soviética composta de muitos estados fantoches social-fascistas
dependentes dos capitais e "créditos" predatórios e imperialistas Soviéticos. E, de facto, a
aparência "socialista" da Cuba Castrista também foi favorável a isso, porque ela enganou
e continua a enganar muitos trabalhadores latino-Americanos que acreditavam e
acreditam que Cuba era e é verdadeiramente um país socialista e que eram e são capazes
de lutar pela implementação do seu exemplo nas suas respectivas nações. Temos que
observar que a América Latina foi e ainda é uma das regiões mais exploradas do mundo.
Desde o século XVI, os imperialistas mundiais nunca se cansaram de massacrar,
abusando e oprimir os trabalhadores latino-Americanos em sua busca por apropriação dos
recursos altamente rentáveis deste continente. E durante o século XX, esta situação foi
agravada – quando a "revolução" anti-socialista Cubana teve lugar, a imensa maioria dos
países latino-Americanos tinham sociedades desiguais onde a pobreza mais negra vivia
lado a lado com a riqueza mais inacreditável - algo que continua a ocorrer hoje em dia em
todo o mundo. Por isso, é fácil perceber o charme que a "revolução" Castrista exerceu (e
ainda exerce) sobre os miseráveis trabalhadores latino-Americanos. Para muitos deles,
defender o Castrismo e a pseudo-revolução burguesa Cubana era para defender o
socialismo em seus próprios países, e a defender o fim das classe burguesas reaccionárias
locais e do controle absoluto imperialista sobre as suas nações (que era exercido,
principalmente, pelo imperialismo Americano). Para estes trabalhadores latinoAmericanos sem uma consistente formação ideológica Marxista-Leninista, a "revolução"
Cubana parecia uma promessa de uma vida melhor, sem opressão e exploração. Eles não
foram capazes de compreender que, ao defender a difusão da "revolução" Castrista, eles
estavam de facto ajudando o cumprimento dos interesses dos social-imperialistas na
América Latina. Com isso, não queremos culpar os trabalhadores latino-Americanos. Não
foi sua culpa. Eles só apoiaram o Castrismo porque não foram ensinados e educados de
acordo com os genuínos princípios Marxista-Leninistas. A maioria deles não sabia nada
sobre a Albânia socialista, e até mesmo sobre a União Soviética Bolchevique o seu
conhecimento era superficial e vinha principalmente daquilo que os revisionistas
Soviéticos queriam que eles soubessem. Na verdade, muitos deles abandonaram o
Castrismo quando perceberam que a Cuba social-fascista se tornou-se um lacaio neocolonial subserviente dos objectivos social-imperialistas predatórios. Como o camarada
Enver comentou:
“ (...) Na América Latina, o campesinato e a classe trabalhadora que surgiu a partir
de suas fileiras tem uma tradição rica militante e revolucionária que ganhou nas
lutas incessantes pela liberdade, terra, trabalho e pão, uma tradição que tem sido
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desenvolvida nas batalhas contra a classe burguesa local e os monopólios
estrangeiros, contra o imperialismo Americano. Os povos da América Latina estão
entre os povos que lutaram e derramaram o seu sangue contra os seus opressores
internos e externos e exploradores. Nestas batalhas, eles tiveram mais do que
algumas vitórias, mas a vitória completa das liberdades democráticas, a eliminação
da exploração garantindo a independência e a soberania nacionais, ainda não foi
alcançada em nenhum país latino-Americano." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a
Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
Na verdade, temos a certeza de que os trabalhadores latino-Americanos vão entender o
carácter inerentemente explorador e opressor do Castrismo e que o irão recusar. Afinal,
não podemos esquecer que os trabalhadores latino-Americanos têm uma valiosa tradição
revolucionária e que constituirão certamente um dos destacamentos mais valiosos do
futuro exército vermelho revolucionário mundial que vai derrotar o capitalismo mundial e
o imperialismo mundial de acordo com os princípios do Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo.
Mas vamos voltar á nossa análise do Castrismo. Este tipo de revisionismo nega os
ensinamentos mais fundamentais dos cinco clássicos do Marxismo-Leninismo. Assim de
acordo com o Castrismo, não há necessidade de um partido Marxista-Leninista na
liderança da revolução. De facto, não há necessidade sequer de um partido MarxistaLeninista:
"Quem vai fazer a revolução na América Latina? Quem? O povo, os
revolucionários, com ou sem um partido." (Fidel Castro citado em Regis Debray,
Revolution in the Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America,
1968, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Fidel Castro diz que esta vanguarda (da revolução) não é (…) o partido MarxistaLeninista (...). Em Cuba não foi o partido que foi o núcleo directivo do exército
popular." (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the Revolution? Armed
Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"A revolução Cubana tem demonstrado que é possível fazer a revolução sem um
partido de vanguarda Marxista-Leninista da classe operária." (Régis Debray,
Strategy for Revolution, 1970, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Na actual conjuntura, o esforço principal deve ser colocado no desenvolvimento da
guerra de guerrilhas e não no fortalecimento dos partidos existentes ou na criação
de novos partidos." (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the
Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Escusado será dizer que esta é uma noção completamente anti-comunista. Negar a
necessidade absoluta e inevitável de um partido monolítico comunista Leninista-
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Estalinista em que o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo é a única ideologia
permitida é sinónimo de negar a possibilidade de uma revolução socialista. E negando
isso, são também automaticamente negadas todas as etapas seguintes: a implementação
da ditadura do proletariado, a realização da construção do socialismo, o avanço em
direcção ao comunismo, etc., porque todas essas fases subsequentes não podem ser
realizadas sem uma revolução socialista. E uma revolução socialista não pode ser
realizada sem um partido autenticamente proletário e comunista com base no centralismo
democrático como configurado pelo camarada Lenine. O partido comunista de tipo
Leninista-Estalinista é a chave fundamental para abrir a porta para o socialismo e o
comunismo, porque é o principal instrumento através do qual o proletariado é organizado,
treinado e preparado para assumir o seu papel histórico de liderança na revolução
socialista. É por isso que o partido Marxista-Leninista é a única vanguarda possível desta
revolução socialista. A existência de um partido Marxista-Leninista é a pedra de toque da
implementação da ditadura do proletariado e, consequentemente, da construção socialista
e comunista bem sucedida. Como o camarada Enver afirmou relativamente à situação
Albanesa:
"Apesar das inúmeras dificuldades que encontramos em nosso caminho, nós
alcançámos um sucesso após o outro. Alcançámos estes sucessos, em primeiro lugar,
porque o Partido completamente dominava a essência da teoria de Marx e Lenine,
entendeu o que a revolução era, quem a estava fazendo e quem tinha que a liderar,
entendeu que á cabeça do partido deve estar a classe operária em aliança com o
campesinato, que o partido tinha que ser um partido de tipo Leninista. Os
comunistas entenderam que este partido não deve ser comunista apenas no nome,
mas tinha que ser um partido que aplicasse a teoria Marxista-Leninista da
revolução nas condições concretas do nosso país, que iria começar o trabalho para a
criação da nova sociedade socialista, a exemplo da construção do socialismo na
União Soviética da época de Lenine e Estaline. Esta posição deu ao nosso Partido a
vitória, deu ao país a grande força política, económica e militar que tem hoje. Se
tivéssemos agido de forma diferente, se não tivéssemos aplicado consistentemente
estes princípios da nossa grande teoria do socialismo, este não poderia ter sido
construído num pequeno país cercado por inimigos como é o nosso." (Enver Hoxha,
O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
“A negação do papel do partido comunista na construção do socialismo e a redução
do seu papel a um mero factor «ideológico» e de «orientação» está em aberta
oposição ao Marxismo-Leninismo. Os inimigos do socialismo científico substanciam
esta tese ao afirmarem que a liderança do partido é supostamente incompatível com
o papel determinante que deve ser desempenhado pelas massas de produtores, que,
afirmam, devem exercer a sua influência política directamente, e não através do
partido comunista, porque isto traria o «despotismo burocrático»! Contrariamente
às teses anti-científicas destes inimigos do comunismo, a experiência histórica
mostra que o papel de liderança único do partido revolucionário da classe
trabalhadora na luta pelo socialismo e pelo comunismo é absolutamente essencial.
Como se sabe, a liderança do partido é uma questão de vital importância para o
destino da revolução e da ditadura do proletariado. Ela reflecte uma lei universal da
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revolução socialista. Lenine diz: «... a ditadura do proletariado não pode ser
realizado, excepto através do Partido Comunista». A influência política directa das
massas trabalhadoras na sociedade socialista não é de forma alguma prejudicada
pelo partido comunista, que representa a classe operária e cujos interesses não
contrariam os interesses dos outros trabalhadores. Pelo contrário, é apenas sob a
direcção da classe operária e sua vanguarda que as massas trabalhadoras
participam amplamente no governo do país e percebem os seus interesses. Num país
verdadeiramente socialista, como a Albânia, a opinião das massas trabalhadoras
sobre importantes problemas está directamente solicitada. Há inúmeros exemplos
disto a partir da discussão e aprovação da Constituição até á elaboração de planos
económicos, etc., etc. O “despotismo burocrático” é característico do estado
capitalista, e não pode nunca ser atribuído ao papel de liderança do partido no
sistema de ditadura proletária que é firmemente anti-burocrática por natureza e
carácter de classe.” (Enver Hoxha, Yugoslav self-administration, capitalist theory and
practice, Tirana, 1978, traduzido da versão em língua Inglesa)
O Partido Comunista Leninista-Estalinista permite que o proletariado seja temperado com
uma disciplina de ferro e com uma formação profunda ideológica que lhe permita
desempenhar eficientemente o seu papel histórico de liderança e como a vanguarda da
revolução socialista, como o principal arquitecto da derrota e aniquilação da ordem sócioeconómica-ideológica burguesa-capitalista, como o guia verdadeiro de todos os
trabalhadores no sentido de uma sociedade sem estado, sem classes e sem propriedade.
Todos aqueles que negam a necessidade de um partido Marxista-Leninista do
proletariado estão automaticamente recusando a ideologia comunista em sua totalidade,
como acontece com os Castristas que substituem o partido Marxista-Leninista por seitas
de guerrilha minúsculas sem qualquer tipo de relações com as massas trabalhadoras [de
facto, o Castrismo tem semelhanças com o Maoismo ao declarar que "o partido é o
exército", isto é, que o exército comanda o partido. Na verdade, como já dissémos muitas
vezes, o que determina tudo é a classe que controla o poder político, económico, social e
militar. E na Cuba social-fascista, a classe que detém todos esses campos de poder é a
burguesia (e na Cuba Castrista, assim como em todos os outros regimes burguesescapitalistas-revisionistas, o exército sempre foi uma das principais ferramentas utilizadas
pela burguesia Castrista para reprimir as massas trabalhadoras e manter a sua dominação
de classe tirânica). Por isso, também o poder militar e o exército estão em suas mãos.
Assim, na Cuba Castrista, o exército burguês, anti-socialista, pró-capitalista e próimperialista está certamente acima do partido, que, por sinal, está muito longe de ser um
partido Marxista-Leninista].
Esses tipos de noções Castristas revelam uma total falta de uma visão de mundo
Marxista-Leninista e são totalmente opostas ao que aconteceu na Albânia do camarada
Enver e na União Soviética Bolchevique onde a luta armado era firmemente dirigida por
um partido comunista proletária genuíno e onde:
"As armas pertenciam ao proletariado e foram comandados pelo partido
bolchevique e não o contrário." (Documentos do Comintern (Estalinista-Hoxhaista),
Neo-revisionism or Leninism?, 2004, traduzido a partir da edição em Inglês)
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À primeira vista, a defesa Castrista-Guevarista de "guerrilheiros armados" pode soar
"revolucionária" e até mesmo contra o revisionismo. No entanto, é na verdade totalmente
coincidente com os objectivos revisionistas, porque defendendo golpes de palácio
utópicos sob máscaras “socialistas”, a ideologia Castrista-Guevarista destrói a confiança
das classes trabalhadoras na revolução socialista e do Marxismo-Leninismo. Usando
falsas capas "de esquerda" e até mesmo "Marxista-Leninista", os Castristas-Guevaristas
são capazes de realizar o que os reformistas assumidamente de direita não podem, ou
seja, evitar que os proletários adquiriram uma consciência verdadeiramente comunista e
estabeleçam sua ditadura. Graças a seus golpes de tipo anarquista, os CastristasGuevaristas conseguem desacreditar uma ferramenta indispensável para a realização do
socialismo: a luta armada, pois inculcam na mente de trabalhadores a falsa impressão de
que a luta armada está invariável e inevitavelmente ligada com as actividades
aventureiras e burguesas e, portanto, só pode levar a falhas. O Castrismo-Guevarismo
avança apenas os interesses das classes burguesas burguesas-capitalistas-imperialistasrevisionistas porque, distanciando-se das massas trabalhadoras e fingindo que a revolução
pode ser feita por um pequeno grupo de falsos "heróis" anti-socialistas completamente
isolados das classes trabalhadoras, os Castristas estão condenando a revolução socialista
ao colapso. Mais do que isso, eles desacreditam esta mesma revolução na frente dos
trabalhadores - afinal, se os trabalhadores estão convencidos de que apenas os "heróis"
pode libertá-los e se estes "heróis" falham, então os trabalhadores pensam que estão
condenados a serem explorados e oprimidos para sempre. Na verdade, as massas
lideradas pelo seu partido Marxista-Leninista são as únicas que podem libertar-se. Este
princípio é insubstituível e inegável.
O camarada Enver sempre sublinhou que:
“ (...) Os heróis só são verdadeiramente grandes e os revolucionários proletários só
são realmente bravos se procederem de princípios Marxista-Leninistas e colocarem
todas as suas energias físicas e mentais ao serviço do proletariado mundial para a
libertação dos povos do jugo dos imperialistas, senhores feudais e outros. (...) O
Castrismo, disfarçado de Marxismo-Leninismo, está levando as pessoas, até mesmo
revolucionários, para o aventureirismo de esquerda. Esta ideologia parece estar em
contradição com o revisionismo moderno. Aqueles que são ideologicamente
imaturos pensam assim, mas não é assim. Os Castristas não se opõem aos
revisionistas modernos. Pelo contrário, eles estão ao seu serviço. Em cursos
separados, eles convergem para o mesmo ponto. (...) Sempre que os revisionistas
Soviéticos não conseguem evitar que as massas da classe trabalhadora e do povo
realizem a revolução, esta ideologia surge e por meio de um golpe de Estado destrói
o que os revisionistas são incapazes de destruir por meio da evolução. Os
revisionistas Soviéticos e todas as cliques traidoras que levaram os partidos
revisionistas a pregar a convivência e a evolução e todas as outras teorias antimarxistas que conhecemos. Dos termos que emprega, o aventureirismo de esquerda
parece mais revolucionário porque defende a luta armada! Mas o que significa isso
da luta armada? Claramente - golpes. (...) Os autores da teoria de que o "motor de
arranque" define o "grande motor" em movimento posam como se eles
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defendessem a luta armada, mas na verdade eles se opõem a ela e trabalham para
desacreditá-la. (...) Que tipo de Marxismo-Leninismo é este que defende atacar o
inimigo, lutando com esses destacamentos "selvagens", etc., sem ter um partido
Marxista-Leninista para liderar a luta? Não há nada de Marxista-Leninista sobre
isso. Tais teorias anti-Marxistas e anti-Leninistas não podem trazer nada além da
derrota do Marxismo-Leninismo e da revolução, como Che Guevara fez na Bolívia.
Esta ideologia desacredita as teses da insurreição armada. Que grande dano que
provocam á revolução!" (Enver Hoxha, The Fist of the Marxist-Leninist Communists
Must Also Smash Left Adventurism, the Offspring of Modern Revisionism (From a
conversation with two leaders of the Communist Party (Marxist-Leninist) of Ecuador), 21
de Outubro de 1968, traduzido a partir da edição em Inglês)
Além disso, temos também de notar as ideologias obviamente "descentralizadas" e
anarquistas que são inerentes a esta teoria Castrista. Na verdade, de acordo com os
anarquistas, um dos grandes "pecados" dos comunistas é precisamente a sua defesa
inabalável da necessidade de um partido proletário de tipo Leninista-Estalinista, um
partido em que reine a disciplina proletária - certamente um anátema para todos os
anarquistas, cuja ideologia burguesa-capitalista recusa firmemente qualquer coisa que
seja capaz de eficientemente preparar o proletariado para liderar a revolução socialista
(afinal, a finalidade principal do anarquismo é evitar o socialismo e comunismo). Na
verdade, os anarquistas estão entre os mais arrogantes e presunçosos de todos os
ideólogos anti-comunistas. No início do século XX, o camarada Estaline brilhantemente
desmascarou sua verdadeira natureza e fins, em seu livro "Anarquismo ou socialismo?"
Mas, apesar disso, os anarquistas não desistem de seus objectivos de manterem os
trabalhadores longe do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, pois esta é a única
ideologia capaz de realmente levá-los para uma sociedade sem estado, sem classes e sem
propriedade.
Relativamente a Cuba, afirmam que:
“ (Com a ascensão de Fidel Castro), um longo período de terror começou."
(http://www.anarchismus.de/transnational/kubaanarchismus.htm ,
Anarchist
Conference of Paris, de 1971, traduzido da versão em língua Alemã)
"Os anarquistas Cubanos explicaram que não lutaram contra Batista a fim de
estabelecer uma nova ditadura, mas para abolirem todas as ditaduras."
(http://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/augustin-souchy/7270augustin-souchy-die-kubanischen-libertarios-und-die-castro-diktatur,
Augustin
Souchy, Cuba libertarians and Castro’s dictatorship, 1975, traduzido da versão em
língua Alemã)
Em primeiro lugar, nota-se que os anarquistas tentam ganhar o apoio dos trabalhadores
para enganá-los sobre o seu carácter burguês-capitalista retratando-se como "vítimas" que
"queriam abolir todas as ditaduras, mas que, eventualmente, não conseguiram impedir a
ascensão da tirania terrorista Castrista.” Isso é falso. A ascensão e a manutenção de
despotismos burgueses-capitalistas exploradores como o de Castro é precisamente o que
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os anarquistas querem. Através de sua negação da disciplina proletária, da necessidade de
um partido proletário de tipo Leninista-Estalinista e de uma ditadura proletária capaz de
aniquilar todos os opressores e inimigos anti-comunistas, os anarquistas querem, de facto,
manter o sistema capitalista vivo recusando a única forma de realizar o socialismo e o
comunismo. A sua defesa que o estado pode ser abolido imediatamente após a
"revolução" anarquista é de facto uma defesa do oposto: da perpetuação do estado
opressivo capitalista-revisionista. E isto porque sem a implementação da ditadura do
proletariado, sem um forte partido de vanguarda comunista liderando as massas, os
exploradores burgueses-capitalistas nunca serão eliminados, as suas influências e
interesses permanecerão intactos e será apenas uma questão de tempo antes que eles
reconquistem as suas ex-posições de classe, com todas as consequências nefastas para os
trabalhadores. Um período mais ou menos longo de ditadura do proletariado é
absolutamente indispensável para destruir completamente todos os exploradores e
opressores, para realmente os aniquilar em todos os sentidos.
Caso contrário, eles sempre serão capazes de se organizar para resistirem e para usarem a
promessa de privilégios de classe burgueses para corromper os trabalhadores para o seu
lado. É por isso que o combate incansável contra os antigos exploradores nos campos
ideológicos e sociais também é muito importante. Negar isso significa negar qualquer
possibilidade de alguma vez alcançar o socialismo, significa reduzir a necessidade
histórica do comunismo a uma mera utopia. Este é precisamente o objectivo dos
anarquistas. Nós só temos que prestar atenção a suas reivindicações ridículas sobre Cuba.
Os anarquistas esperavam que após a derrota de Batista, o estado milagrosamente cairia e
todas as ditaduras de classe seriam abolidas por artes mágicas. É óbvio que isso nunca
poderia acontecer. Naquele tempo, não havia nem mesmo um autêntico partido
comunista em Cuba, o "movimento revolucionário" do país era totalmente dominado por
revisionistas e pró-capitalistas (incluindo os anarquistas). Nestas condições, é claro que
depois da derrota de Batista, e se as circunstâncias não mudassem, a revolução burguesa
Cubana não tinha a menor possibilidade de ser transformada em uma revolução socialista
e os trabalhadores Cubanos sem uma vanguarda de partido Marxista-Leninista não seriam
capaz de adquirir uma consciência verdadeiramente comunista e instalar uma ditadura do
proletariado em direcção ao socialismo e ao comunismo. E através da divulgação de suas
fantasias sobre o "desaparecimento mágico” do Estado e da sua recusa firme de ditadura
do proletariado MLEH (a única maneira eficiente de realmente abolir o estado), os
anarquistas para esta situação, contribuíram muito para enganarem os trabalhadores
abrindo o caminho para a ascensão da burguesia Castrista e para o estabelecimento
posterior do social-fascismo em Cuba.
Os anarquistas sempre defenderam a quimera ridícula que consiste em acreditar que os
opressores capitalistas-imperialistas-revisionistas vão aceitar de bom grado a revolução
dos trabalhadores, que eles ficarão muito felizes por serem privados de seus privilégios
de classe. Os clássicos do Marxismo-Leninismo sempre insistiram que os exploradores
nunca entregam o seu poder e privilégios de classe de uma forma pacífica e voluntária,
portanto, a ditadura do proletariado será melhor arma dos trabalhadores na guerra contra
todos os exploradores que querem ter a velha ordem escravizante de volta. Ao rejeitar
isto, os anarquistas se tornam nos maiores defensores do Estado, rejeitando isso, eles se
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tornam os maiores defensores da ditadura de classe capitalista-imperialista, eles se
tornam nos maiores defensores de todos os tipos de opressão e exploração. E, claro, eles
também se tornam nos maiores defensores dos estados fascistas e social-fascistas como a
Cuba Castrista. Os anarquistas hipocritamente reclamam da repressão Castrista e ainda se
atrevem a comparar a Grande Revolução de Outubro com a "revolução" anti-socialista
burguesa de Castro:
"Os tribunais de Castro aplicaram longas penas de prisão e até mesmo a morte."
(http://www.anarchismus.de/transnational/kubaanarchismus.htm ,
Anarchist
Conference of Paris, de 1971, traduzido da versão em língua Alemã)
"A tragédia dos revolucionários não-bolcheviques após a vitória de Lenine foi
repetida 40 anos depois, quando Fidel Castro tomou o poder e reprimiu todos os
revolucionários
não
comunistas
Cubanos."
(http://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/augustin-souchy/7270augustin-souchy-die-kubanischen-libertarios-und-die-castro-diktatur,
Augustin
Souchy, Cuba libertarians and Castro’s dictatorship, 1975, traduzido da versão em
língua Alemã)
É óbvio que o objectivo dos anarquistas é discredibilizar o Marxismo-Leninismo, é
apresentá-la como sendo sinónimo de social-fascismo tirânico Castrista. Nós,
Estalinistas-Hoxhaistas, reafirmamos que Cuba revisionista-capitalista não tem
absolutamente nada a ver com o verdadeiro socialismo / comunismo. A propósito,
aproveitamos esta oportunidade para louvar a ofensiva Leninista contra os ideólogos
burgueses anarquistas que tentaram desviar os trabalhadores russos do bolchevismo a fim
de reinstalar a exploração capitalista-feudal anterior. De facto, esta é a verdade por trás
dos falsos slogans "libertários" dos anarquistas: eles só servem para esconder que os
anarquistas só querem ver os proletários e trabalhadores eternamente sob o jugo da
escravidão assalariada e do estado capitalista-revisionista totalitário. Eles fazem de tudo
para conseguir isso ao desacreditarem a única ideologia capaz de autenticamente mostrar
aos trabalhadores o caminho para a emancipação de toda opressão e exploração. O
camarada Lenine e os bolchevistas Soviéticos agiram de forma absolutamente correcta
quando usaram os poderes do Estado proletário Soviético para reprimir e aniquilar a
doença anarquista. No futuro, o proletariado mundial liderado pelo Comintern (EH) vai
fazer exatamente o mesmo a uma escala global.
E ao contrário do que dizem os anarquistas, Castro não os reprimiu porque eles não eram
comunistas, pois Castro e seus falsos "revolucionários" também nunca foram comunistas,
pois a pseudo-revolução anti-socialista de Cuba de 1959 e o consequente social-fascismo
nunca tiveram nada a ver com a ideologia comunista. Os anarquistas Cubanos foram
reprimidos devido ao simples facto de que a sua utilidade para os interesses da burguesia
nacional Cubana tinha terminado. Enquanto lutam pelo poder, a burguesia nacional
Cubana precisava de alguns falsos "revolucionários", cujos slogans "libertários"
desviariam os trabalhadores da ideologia comunista genuína. Isso foi muito importante,
pois a burguesia nacional Cubana nunca poderia deixar que todos os seus esforços para
tomar o poder e os privilégios de classe contra a vontade dos imperialistas norte-
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Americanos e seus lacaios locais fossem atirados borda fora se os trabalhadores Cubanos
aderissem ao Marxismo-Leninismo, formassem um partido proletário e fizessem uma
autêntica revolução socialista. Este seria o pior pesadelo para a burguesia nacional
Cubana. É por isso que os anarquistas foram necessários para desempenhar o papel de
"combatentes da liberdade" cuja ideologia anti-comunista os tornou inofensivos para os
interesses da burguesia nacional Cubana e que tinham a grande vantagem de ter uma
certa aparência" independente". Esta característica foi essencial para a burguesia nacional
Cubana porque ele fez com que os anarquistas surgissem diante dos olhos dos
trabalhadores Cubanos como não tendo nada a ver com qualquer facção burguesa, sendo
assim capaz de enganar os trabalhadores e mantê-los longe do MLEH de uma maneira
muito mais eficiente que se eles aparecessem como os lacaios ideológicos da burguesia
nacional Cubana que eles realmente eram. É por isso que as facções burguesas Cubanas
ao redor de Castro apoiaram e promoveram os anarquistas durante a luta anti-Batista. É
claro que, depois da vitória na pseudo-revolução anti-socialista de 1959, depois de terem
tomado o poder, a burguesia Castrista não estava disposto a suportar os ridículos gritos
"libertários" dos anarquistas. Os anarquistas já haviam servido o seu propósito: eles
tinham ajudado a evitar que os trabalhadores adquirissem uma consciência comunista e
de aderirem ao MLEH, salvaguardando o sistema de escravização burguesa e o estado
capitalista explorador permitindo que a burguesia nacional Cubana (que mais tarde se
transformou numa burguesia compradora social-fascista) alcançasse o poder. Portanto, a
burguesia Castrista decidiu colocar os anarquistas fora de seu caminho. Foi desde então
que os anarquistas Cubanos começaram a gritar contra a "ditadura repressiva de Fidel
Castro". Assim, como se pode concluir, as pretensões anarquistas da "luta anti-Castrista"
são mera fachada. Os anarquistas estiveram de facto entre os maiores contribuintes para a
ascensão da tirania burguesa anti-comunista e social-fascista Castrista. Por trás de suas
pomposas auto-qualificações de "combatentes da liberdade" e "ideólogos libertários”, os
anarquistas estão, de facto, entre os partidários mais leais e mais eficientes da ditadura
burguesa-capitalista-imperialista-revisionista sangrenta e do seu respectivo estado de
classe totalitário.
Mas vamos voltar á nossa análise do revisionismo Castrista-Guevarista. Claro, se os
Castristas admitissem abertamente que eles não precisam de um partido MarxistaLeninista para ser a vanguarda da "revolução" anti-socialista de Cuba em 1959 porque
esta nunca foi destinada a ser uma revolução socialista, então suas ideias anti-partido não
seriam tão prejudiciais tal como são. É óbvio que um partido comunista LeninistaEstalinista só é indispensável no contexto de uma revolução socialista. Revoluções
burguesas como a que ocorreu em Cuba não precisam de nenhum partido MarxistaLeninista de vanguarda. Mas o problema é que os Castristas não reconhecem abertamente
o carácter burguês da sua "revolução". Eles se esforçam para se vestir com roupas
"socialistas". Sua ideologia é tão prejudicial por causa disto: eles tentam apresentar como
"Marxismo-Leninismo" teorias que são totalmente burguesas, reacionárias e anticomunistas da mesma forma que eles tentam apresentar como "socialista" um regime que
é
revisionista
até
ao
osso.
Por exemplo, eles tentam convencer os trabalhadores latino-Americanos que as suas
noções anti-partido são "desenvolvimentos criativos do Marxismo-Leninismo aplicado às
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condições da América Latina" de modo que os trabalhadores se sintam tentados a aderir a
este tipo de lixo Castrista anti-comunista.
Como consequência das ideologias liberal-anarquistas do social-fascismo Cubano, os
Castristas-Guevaristas substituem a disciplina proletária e o centralismo democrático
pelas formas mais perversas de individualismo burguês. Esta é certamente uma das
características do Castrismo-Guevarismo que sempre encantou intelectualistas burgueses
como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e muitos outros do mesmo tipo que
incansavelmente gritaram contra o que eles chamavam de "perigo Estalinista" e que viam
na pseudo-revolução burguesa Cubana a quintessência de seus sonhos anti-comunistas
sobre uma revolução liberal espontaneísta anti-socialista dando origem a uma utopia
anárquica-capitalista que serviria como inspiração para escrever inumeráveis de seus
"best-sellers" nauseantes - tudo isso prontamente patrocinado e financiado pelos
burgueses escravizantes que possuem e que detêm o controle exclusivo sobre os meios de
comunicação.
Com a ajuda do seu ideólogo Francês Debray, os revisionistas Cubanos iniciaram uma
campanha gigantesca contra a necessidade e a configuração do partido comunista de tipo
Leninista-Estalinista. Eles oportunistamente afirmaram que tal partido é perfeitamente
dispensável, pois só traz "a enchente de comissões, secretarias, congressos, sessões
plenárias, reuniões, etc.", que são a causa do "vício da deliberação excessiva", que
"dificulta a independência táctica que é exigida na condução das operações militares"
[aqui, podemos notar a noção Castrista-Guevarista de que a luta militar deve ter
prioridade absoluta sobre todos os outros tipos de luta - contrariamente ao princípio
Estalinista-Hoxhaista afirmando que as lutas política, económica, social e militar devem
ser eficientemente combinadas (dando sempre primazia à luta política) a fim de
conquistar os trabalhadores para a nossa ideologia e avançar rumo à revolução socialista
genuína e á ditadura do proletariado. Na Cuba social-fascista, a burguesia Castrista detém
o controle total sobre o exército, mas isto vai mudar em breve quando os soldados
Cubanos finalmente se juntarem aos trabalhadores e camponeses Cubanos na derrubada e
aniquilação da tirania burguesa-capitalista-revisionista e pró-imperialista exploradora,
opressora, repressora de acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo].
Como se pode concluir, por trás das posições anti-partido liberal anarquistas de Castro e
Debray, pode-se perceber o seu medo a tudo o que está relacionado com a organização e
disciplina genuinamente proletária que é inerente a um partido Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista tipo e a defesa de que os líderes burgueses-capitalistas do partido
Castrista devem ter total liberdade para exercer a sua autoridade despótica servindo os
interesses da burguesia social-fascista e dos seus patrões imperialistas sem ser
incomodada por "deliberação excessiva", isto é, sem depender de ninguém. E, de facto,
isso é o que ocorre dentro do chamado Partido "Comunista" de Cuba: a liderança em
torno dos irmãos Castro não tem qualquer tipo de contactos com os trabalhadores e
governa através de métodos totalitários e tendo em conta apenas o que é melhor para os
seus mestres imperialistas e social-imperialistas a fim de continuar a desfrutar de seus
privilégios de classe. Além disso, o Castrismo-Guevarismo também promove o mito
individualista burguês do "super-líder":
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"Em Cuba, a liderança política e militar (operacional) foram combinadas em um só
homem: Fidel Castro" (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the
Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da
versão em língua Inglesa)
De acordo com Debray, a "experiência" de Cuba poderia ser descrita simplesmente como:
“ (...) A linha de ação do que Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana, é a
encarnação." (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the Revolution?
Armed Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Claro, é por isso que não há necessidade de um partido de tipo Leninista-stalinista. Os
Castristas defendem que este "líder herói", esta "encarnação revolucionária" com um
status semi-divino "tomaria na sua pessoa todas as qualidades" (para usar as próprias
palavras de Debray). Assim, por que é que esse "líder superior" ouviria os seres inferiores
que ele guia? E escusado será dizer que este "revolucionário perfeito" não precisa de
congressos nem de reuniões do partido para nada (por exemplo, o partido "Comunista" de
Cuba Castrista foi fundado oficialmente em 1965, mas só teve seu primeiro "Congresso"
em 1976, mais de uma década depois. Isso comprova o desprezo dos revisionistas
Cubanos por qualquer tipo de decisões coletivas, até porque os seus "congressos do
partido" só servem para a burguesia Castrista reafirmar o seu poder de classe
exploradora. Os trabalhadores Cubanos estão totalmente excluídos desses "congressos").
E, afinal, por que é que esse "revolucionário semi-divino" precisa deles? Este "líder
herói" que "tem todas as qualidades" já sabe de tudo, ele não tem absolutamente nada a
aprender nem a ouvir, os trabalhadores devem segui-lo sem qualquer questão (o que, por
sinal, não poderia ser mais conveniente para os interesses de classe da burguesia socialfascista - da qual este "líder super" é um mero fantoche) e ele deve ser livre para
"reconstituir" o chamado "partido comunista" como lhe agradar de acordo com os
interesses das classes exploradoras revisionistas que o controlam:
"Esta reconstituição (do "partido") exige (...) a suspensão da democracia partidária
(...)." (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the Revolution? Armed
Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da versão em língua
Inglesa)
É este o famoso "socialismo Cubano democrático" que os apoiantes Castristas ao redor
do mundo nunca se cansam de elogiar?
Além disso, Debray vai ainda mais longe com este delírio anti-comunista e afirma que
este "super líder" é nada menos do que a "inovação surpreendente que foi introduzida na
teoria do Marxismo-Leninismo." Então, de acordo com Debray, nós, os EstalinistasHoxhaistas, estamos totalmente enganados quando afirmamos que Marx, Engels, Lenine,
Estaline e Hoxha são os cinco Clássicos do Marxismo-Leninismo. Devemos
imediatamente substituir todos eles por Castro e por Debray que, alegadamente, são os
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verdadeiros "desenvolvedores do Marxismo-Leninismo" (os revisionistas Cubanos
qualificam a promoção do individualismo burguês e do culto de personalidade capitalistafascista como um “desenvolvimento do Marxismo-Leninismo ").
E Guevara também incentivou tudo isso ao afirmar que "o objectivo é que todas as
qualidades estejam unidas em uma só pessoa". E, de facto, na Cuba social-fascista, este
culto de um "líder-herói" Fidelista idealizada já serviu para afastar os trabalhadores e
fazê-los esquecer não apenas que a escravidão e a exploração capitalista permaneceram
intocadas em Cuba apesar dos slogans "revolucionários" dos Castristas, mas também para
os impedir de notar a ausência de qualquer tipo de partido proletário genuíno do tipo
MLEH que é a chave para alcançar o verdadeiro socialismo e comunismo (como pode ser
notado, tudo no Castrismo-Guevarismo está em consonância total com os propósitos
burgueses-capitalistas).
E o mesmo pode ser dito sobre a afirmação de que a "revolução" Castrista pode
perfeitamente ser feita através de alguns grupos guerrilheiros minúsculos. Estes grupos
guerrilheiros pequenos-burgueses intelectualistas foquistas também se destinam a
"substituir" o partido autenticamente comunista acima mencionado e a sua disciplina de
ferro proletária colectiva. Na verdade, os ideólogos Castristas ainda continuam a insistir
teimosamente na fábula segundo a qual uma dúzia de homens liderados por Castro e
Guevara conseguiram derrotar o todo-poderoso exército de Batista. Como já analisámos
neste artigo, isso é uma mentira total. Em 1959, o exército de Batista estava enfraquecido
e a sua "derrota" pelos guerrilheiros de Castro só foi possível porque isso estava de
acordo com os interesses do imperialismo norte-Americano na época. Batista foi
derrubado não foi devida aos "méritos revolucionários e militares" ridiculamente
sobrestimados de Castro e de Guevara mas sim á realização dos objectivos dos burgueses
Americanos que queriam a expulsão de Batista. Esta é a razão histórica por detrás da
famosa afirmação de Che que:
"As forças populares podem ganhar uma guerra contra o exército." (Ernesto
Guevara, Guerrilla Warfare, 1969, traduzido da versão em língua Inglesa)
Sim, claro que as forças populares e dos trabalhadores podem ganhar uma guerra contra o
exército. Elas são capazes de fazer isso se elas tiverem o seu próprio exército vermelho
ao seu lado sempre sob a liderança do partido Marxista-Leninista do proletariado. Na
Guerra de Libertação Nacional Albanesa, as pessoas que trabalham triunfaram sobre os
invasores nazi-fascistas e imperialistas sob condições indizivelmente difíceis. E ao
contrário do que aconteceu com Fidel e Guevara e com os seus guerrilheiros burgueses
intelectualistas, os trabalhadores Albaneses e a sua vanguarda Marxista-Leninista do
proletariado nunca foram apoiados por qualquer superpotência imperialista. Os
camaradas Albaneses tinham que liderar a luta popular por conta própria em condições
muito duras e eles foram vitoriosos graças aos seus princípios e inabalável adesão ao
Marxismo-Leninismo-Estalinismo.
Mas mesmo no contexto de uma revolução burguesa, as forças populares podem de facto
ser um factor decisivo no seu triunfo. Por exemplo, na China, as forças populares
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contribuiram muito para a vitória da burguesia nacional Chinesa contra o exército do
poderoso Kuomintang compradore. Mas em Cuba nem mesmo isso aconteceu; os
guerrilheiros de Fidel Castro e Che Guevara não têm quaisquer contactos com as massas
populares trabalhadoras e elas não derrotaram Batista em qualquer sentido militar (na
verdade, a burguesia capitalista Castrista-Guevarista e os guerrilheiros anti-socialistas
nunca poderiam ter triunfado contra Batista e muito menos contra os poderosos
imperialistas Americanos através de meios militares porque em países pequenos como
Cuba e Albânia isso só é possível quando a luta armada for firmemente dirigida por um
partido comunista genuíno proletário seguindo uma linha Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista correcta e livre de oportunismos e revisionismos de qualquer tipo, como
ocorreu na Albânia com o PTA do camarada Enver). Portanto, a falsidade Castrista de
que "pequenos grupos de guerreiros populares" guiados por ideologias e forças anticomunistas podem derrotar exércitos ultra-poderosos é baseado num mito histórico que
não tem a mínima correspondência com a realidade.
E como se isso não fosse suficiente, os Castristas ainda declaram que a "vanguarda" da
"revolução socialista" pode perfeitamente ser composta por não-comunistas:
"Em todos os países onde existe a luta armada, a guerrilha é a vanguarda, embora
seja composta de homens de diferentes ideologias." (Declaration and Resolutions of
the Latin American Solidarity Organization (LASO) Conference, in Granma, Setembro
de 1967, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como pode ser observado, o Castrismo nega explicitamente a necessidade de estabelecer
o Marxismo-Leninismo como ideologia dominante exclusiva, o que está em pleno acordo
com as ideologias anarco-liberais de Castro e Guevara. Todos os verdadeiros comunistas
sabem que é impossível realizar a revolução socialista sem uma vanguarda composta
exclusivamente por comunistas autênticos. Na verdade, esta afirmação dos Castristas
revela a sua natureza ideológica anti-comunista e pró-capitalista. Por um lado, eles dizem
defender a "revolução socialista", mas por outro lado, eles afirmam que esta "revolução
socialista" pode ser conduzida por uma vanguarda constituída por pessoas que defendem
todos os tipos de ideologias pró-capitalistas e reaccionárias. Na verdade, se olharmos
atentamente para a maneira como os Castristas definem esta questão quando se referem a
"homens de ideologias diferentes", podemos concluir que os Castristas são a favor da
inclusão abertas até de anti-comunistas na sua "vanguarda". Isto é, os Castristas visam
fazer uma "revolução socialista" sem socialistas/comunistas e sem ideologia socialista e
comunista! É claro que no final nada disto é surpreendente porque é uma consequência
inevitável da natureza burguesa capitalista do Castrismo.
Os Castristas estavam sempre prontos a abraçar e a elogiar todo o lixo cultural capitalista
burguês. Os diplomatas Albaneses testemunharam isso em primeira-mão porque a
Albânia socialista manteve relações diplomáticas com Cuba tendo em consideração os
interesses das massas trabalhadoras Albanesas e Cubanas em manter uma relação
amigável. Nas suas políticas externa e diplomática, os Marxistas-Leninistas Albaneses
sempre distinguiram as classes trabalhadoras de cada país dos seus opressores capitalistas
imperialistas e revisionistas respectivos (a Albânia socialista do camarada Enver só

76

rejeitou ter qualquer tipo de relações com as superpotências imperialistas e com os
estados abertamente fascistas). Por isso, eles mantiveram relações diplomáticas com a
Cuba Castrista de acordo com este princípio e sem nunca fazer qualquer tipo de
concessão ao social-fascismo Cubano. Assim, em 1967, um dos estudantes norteAmericanos que visitaram Cuba escreveu em seu diário que os diplomatas Albaneses em
Havana observaram que:
“ (...) Houve um grande influxo da cultura burguesa, na música na rádio em Inglês,
Francês, filmes norte-Americanos, etc. Em seguida, ele fez uma crítica do filme
Cubano Memorias de Subdesarrollo (Memórias do subdesenvolvimento), em parte
sobre a sua não condenação e por ele ser deixado fora do julgamento. Ele também se
opôs ás cenas de amor (não sexuais). Ele disse que os filmes devem educar a classe
trabalhadora e que qualquer pessoa que fizesse um filme como esse na Albânia teria
sua cabeça cortada. Ele também contestou as pinturas e cartazes de arte moderna
(...)." (Conversation with Xhustin Papogorgi, Third Secretary of the Embassy of the
People’s Republic of Albania in Cuba, 27 de Setembro de 1967, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Esta situação está em total acordo com a recusa Castrista-Guevarista de prevalência do
realismo socialista no campo artístico e cultural:
"Por que nos esforçamos para buscar nas formas congeladas do realismo socialista a
única receita válida? Não vamos tentar condenar todas as formas de arte pós-século
XIX do trono pontifício do realismo-a-todo-o-custo. Isso significaria cometer o erro
proudhoniano de retorno ao passado, abafando a expressão artística do homem que
nasce e se forma hoje." (Ernesto Guevara, Man and Socialism in Cuba, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Aqui está o "marxista" Guevara no seu melhor! Assim, o realismo socialista está
"congelado" e ultrapassado. Defender a sua posição dominante seria equivalente ao
"proudhonianismo". De acordo com Guevara, as pessoas têm que ser totalmente livres
para escolher qualquer expressão artística que eles gostarem, incluindo as formas mais
degeneradas e perversas de "arte" burguesa-capitalista.
Em primeiro lugar, é incrível como alguém como Guevara, que rejeita a existência de um
partido Marxista-Leninista se atreve a acusar os outros de proudhonisnismo, isto é, de
anarquismo (Proudhon foi um dos fundadores da ideologia anarquista). Guevara e todos
os ideólogos Castristas e revisionistas são os que devem muito ao anarquismo
proudhoniano com a sua recusa firme do partido Marxista-Leninista, do centralismo
democrático, da ditadura do proletariado, etc., Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, defendemos
a prevalência absoluta do realismo socialista sobre todas as outras formas de expressão
artística. Na verdade, a eliminação de todas as outras linhas artísticas em favor da
implementação do realismo socialista como a única e exclusiva forma de arte permitida
pelo mundo proletário é um dos nossos principais objectivos no campo das políticas
culturais. E isto porque só o realismo socialista é arte genuína, todas as outras correntes
"artísticas" são totalmente nojentas e defendem a exploração e alienação. Só o realismo
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socialista educa os trabalhadores no espírito da ideologia Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista, só o realismo socialista inculca nos trabalhadores mensagens directas e claras
que reforçam a sua determinação em construir o socialismo e o comunismo. Todas as
outras formas de "arte" não são dignas desse nome, como acontece por exemplo com a
horrível “arte abstracta” ou com a repugnante "pop art" que são lixo inventado pelos
capitalistas para envenenarem os trabalhadores. O realismo socialista é a única forma de
arte que merece ter um lugar dentro do futuro mundo socialista, é a única forma de
expressão artística que é ideologicamente saudável e que liberta as mentes dos
trabalhadores das influências burguesas-capitalistas-revisionistas (na verdade, os
Castristas sempre foram grandes fãs de modo de vida capitalista decadente. Antes da
pseudo-revolução anti-socialista Cubana de 1959, Cuba foi literalmente ocupada por
bordéis-casinos. Depois das guerrilhas de Castro tomarem o poder, esses casinos foram
fechados. Mas Fidel Castro opôs-se a isto e prontamente exigiu a sua reabertura! Sem
dúvida, mais uma prova da natureza totalmente degenerada do Castrismo).
Mas isso está muito longe de ser a única questão em que Guevara exibe o seu anticomunismo. Che Guevara também possuía uma visão idealista centrada na ideia de
"colaboração" entre opressores e oprimidos. Em 1965, ao visitar a Argélia, Che Guevara,
disse que "o desenvolvimento dos países libertados deveriam ser pagos pelo campo
socialista". Além do facto de que esta declaração está infinitamente mais perto de
caridade do que do marxismo revolucionário (aqui, podemos perceber a tentativa
Castrista-Guevarista de reduzir o socialismo a uma questão "redistributiva") e que o
desenvolvimento de um determinado país deve ser realizado principalmente pelos seus
próprios trabalhadores no processo de construção do socialismo, e não devido a alguma
"ajuda de caridade" externa, nós também devemos perguntar a que "campo socialista"
Che Guevara estava se referindo. Em 1965, a traição de Khrushchev estava totalmente
consumada. A União Soviética tinha sido transformada em uma superpotência
imperialista dominada pela nova burguesia revisionista que ferozmente explorava os
povos oprimidos. Mas Che Guevara queria que a União Soviética social-fascista e
capitalista pagasse "o desenvolvimento dos países libertados"! Isto era completamente
impossível, porque a União Soviética social-imperialista não tinha o menor interesse no
desenvolvimento dos países semi-coloniais oprimidos. Pelo contrário, a burguesia
Soviética fez o possível para manter os países em estado de cativeiro a fim de explorá-los
mais facilmente. Mas a declaração de Che revela claramente que ele defende a
"cooperação" entre os proletários explorados dos países semi-coloniais e os imperialistas
exploradores Soviéticos. Assim, vemos como o Guevarismo visa paralisar e negar as
contradições irreconciliáveis entre explorados e exploradores em benefício de uma
alegada "cooperação" entre eles.
Além disso, Guevara foi também um dos promotores da ideia utópica Castroista de que o
socialismo e o comunismo podem ser desenvolvidos simultaneamente (!),
independentemente das condições objectivas das forças produtivas" de desenvolvimento.
Sebastian Balfour, um historiador burguês que dedicou grande parte de sua carreira ao
estudo da pseudo-revolução burguesa Cubana afirma que Guevara incentivou:
"A crença entre Castro e seus apoiantes mais próximos que podiam saltar os
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estágios de desenvolvimento e criar em um curto espaço de tempo as condições para
uma sociedade comunista na qual cada pessoa recebe de acordo com suas
necessidades e dá de acordo com a sua capacidade. O marxismo ortodoxo insistiu
que sem o desenvolvimento das forças produtivas numa escala maciça, o socialismo
não é possível .... Che Guevara argumenta, pelo contrário, que a aliança de Cuba
com o bloco Soviético desenvolvido tornou possível pular etapas na transição para o
socialismo." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
Esta proposta Guevarista é surpreendente. Aqui Guevara burguês-intelectualista
afirmando que tanto o socialismo como o comunismo podem perfeitamente ser
construídos em poucos anos graças à aliança com ... o social-imperialismo Soviético!
Esta "teoria" de Guevara é tão revoltantemente reaccionária que nem sabemos por onde
começar com nossas críticas contra ela. Em primeiro lugar, esta "ideia" de Guevara está
intimamente ligado com os planos da burguesia Castrista de reduzir o custo da força de
trabalho em Cuba com o objectivo de maximização dos lucros. De facto, na indústria e
entre os trabalhadores especialmente qualificados, os salários para muitos postos de
trabalho foram cortados sob o lema "os trabalhadores renuncia a ganhos que hoje
constituem privilégios." Este slogan Castrista tinha um ar "revolucionário" e "socialista",
mas era totalmente oposto ao princípio socialista de "a cada um segundo o seu trabalho",
que significa que as pessoas devem receber um salário diferente para trabalho diferente
de acordo com a quantidade e qualidade de suas contribuições para a sociedade. Durante
a construção socialista e comunista, estas diferenças devem ser restritas (e até mesmo
eliminadas) através do aumento do nível salarial geral e nunca através dos seus cortes
severos e constantes. Na verdade, os social-fascistas Cubanos agem como capitalistas
explícitos: eles fazem o possível para pagar aos trabalhadores o mínimo possível. Mas
eles tiveram que esconder este fim reaccionário sob slogans "vermelhos", e os cortes nos
salários dos trabalhadores foram descritos como sendo parte da chamada "construção
simultânea do socialismo e do comunismo" como proposto por Guevara. Em segundo
lugar, Guevara parece pensar que "o bloco Soviético desenvolvido" já havia alcançado o
socialismo e o comunismo, porque caso contrário eles nunca poderiam ajudar Cuba a
alcançá-los também. Mas descrever o "bloco de Leste" social-fascista como tendo
realizado o socialismo e o comunismo é estar totalmente submerso nas águas geladas do
mais negro reaccionarismo. Sem dúvida, este era o caso de Guevara, que constumava
expressar sua crença de que o imperialismo Soviético iria se esforçar para implementar o
socialismo e o comunismo em Cuba. Mas o social-imperialismo Soviético era um dos
mais mortais inimigos do socialismo e do comunismo, ele nunca iria defendê-los ou
construí-los nem em Cuba nem em qualquer outro lugar do mundo. Pelo contrário, o
social-imperialismo Soviético lutou para destruir o socialismo e para restaurar o
capitalismo em todo o mundo em busca de controlo neo-colonial e de maximização do
lucro. Mas, claro, talvez devêssemos perguntar o que é que os Castristas-Guevaristas
entendem por "socialismo". Para eles, se o domínio de classe da burguesia compradora
pró-Soviética Cubana é "socialismo", então o controlo dos social-imperialistas Soviéticos
sobre Cuba também poderia ser qualificado como "ajuda à construção do socialismo" ...
Assim como também ocorre com outras correntes revisionistas (como o Maoismo),
também os Castristas gostam de apresentar a sua ideologia social-fascista como "uma
ideologia camponesa":
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"A revolução (em Cuba) foi principalmente o trabalho dos camponeses
despojados." (Ernesto Guevara citado em Theodore Draper, Castroism: Theory and
Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A possibilidade do triunfo das massas populares da América Latina está
claramente expressa pelo caminho da luta de guerrilha baseada num exército
camponês." (Ernesto Guevara citado em Theodore Draper, Castroism: Theory and
Practice, 1965, traduzido da versão em língua Inglesa)
"O terreno da luta armada na América subdesenvolvida deve ser principalmente o
campo." (Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the Revolution? Armed
Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Claro que isso é uma farsa porque o Castrismo é na verdade uma ideologia burguesa. Ele
utilizado uma máscara "camponesa" a fim de ganhar os camponeses para o lado da
burguesia nacional Cubana (como meio de evitar recorrer ao proletariado intrinsecamente
revolucionário). Através de falsas promessas sobre uma suposta "revolução camponesa" e
"poder camponês", os Castristas conquistaram os camponeses oprimidos para o seu lado.
Estes camponeses acreditavam que apoiarem o Castrismo iria garantir-lhes o fim da
exploração milenar. Quando eles finalmente perceberam que, longe de aliviá-los da
exploração, os Castristas estavam de facto a intensificá-la ainda mais, já era tarde demais.
Os Castristas já haviam consolidado o seu poder de Estado e o seu aparato repressivo em
defesa dos interesses da burguesia nacional Cubana que havia sido transformada numa
burguesia pró-Soviética do tipo compradora. Na verdade, é bastante compreensível o uso
de uma fraseologia "pró-camponesa" pelos Castristas - afinal, não podemos esquecer que
a grande maioria da população, não só em Cuba, mas também toda a América Latina era
composta por camponeses. A fim de conseguir o apoio da maioria das massas
trabalhadoras da América Latina (que eram massas camponesas) e usá-las como um
poderoso instrumento maciço contra os seus rivais de classe, os Castristas rapidamente
compreenderam que teriam de seduzir os camponeses. Caso contrário, como poderiam os
Castristas convencê-los a apoiar a exportação da "revolução" Cubana para os seus
respectivos países de acordo com os interesses dos social-imperialistas Soviéticos?
Também os Maoistas usaram e aplicaram esta mesma estratégia / táctica para enganar os
camponeses. Nós já analisámos como as organizações Maoistas fizeram isto nas nossas
DGM I, II e III. E as teorias reaccionárias Castristas foquistas (que também foram usadas
e aplicadas por muitas outras cliques burguesas-capitalistas-revisionistas, próimperialistas, social-fascistas e anti-comunistas tais como as dos reaccionários
Sandinistas Nicaraguenses, do Vietname anti-socialista, etc.) que dão predominância
completa ás áreas rurais como "arenas genuinamente revolucionárias" em detrimento das
áreas urbanas e do proletariado são igualmente assustadoramente semelhantes ao
Maoismo:
"As insurreições localizadas ... vão gradualmente espalhar-se para as cidades
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(...)."(Fidel Castro citado em Regis Debray, Revolution in the Revolution? Armed
Struggle and Political Struggle in Latin America, 1968, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"A possibilidade do triunfo das massas populares da América Latina está
claramente expressa ... na tomada das cidades por meio do campo." (Ernesto
Guevara citado em Theodore Draper, Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido
da versão em língua Inglesa)
E não somos os únicos observando as semelhanças impressionantes entre o Maoismo e o
Castrismo-Guevarismo relativamente à recusa da direcção do proletariado na revolução e
sua substituição pelos camponeses (de que a prevalência das áreas rurais sobre as áreas
urbanas como "as principais arenas revolucionárias" é uma consequência lógica):
"A teoria de Guevara se assemelha notavelmente á de Mao sobre a primazia do
campo como o terreno revolucionário mais favorável.” (Ernesto Guevara citado em
Theodore Draper, Castroism: Theory and Practice, 1965, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Nós já explicámos que, apesar dos slogans Castristas '"pró-camponeses", eles nunca
tiveram a intenção de realmente deixar os camponeses liderar a revolução - pelo
contrário, o propósito dos Castristas era inicialmente o de favorecer os interesses da
burguesia nacional Cubana e, posteriormente, o de favorecer a interesses do socialimperialismo Soviético na América Latina e em todo o mundo. O uso de máscaras
"camponesas" pelos Castristas foi sempre subordinado a estes objectivos. E, além do
Maoismo, há também uma outra corrente do revisionismo que tem semelhanças inegáveis
com a teoria Castrista-Guevarista de que "a revolução deve começar no campo e
espalhar-se para as cidades": o revisionismo cambojano. É verdade que o revisionismo
cambojano é em si profundamente influenciado pelo Maoismo, mas é impossível não
perceber que os gritos anti-proletários de Guevara sobre "a tomada das cidades pelo
campo" são equivalentes ás tristemente famosas ideias de Pol Pot acerca do "cerco da
cidade pelo campo" que trouxeram tantos sofrimentos aos trabalhadores cambojanos (na
nossa DGM II, a “questão Pol Pot” é resumidamente analisada).
Sendo uma ideologia revisionista, o Castrismo não é capaz de resolver contradições
dentro da sociedade de classes. Em 1982, em seu discurso no 4 º Congresso da Juventude
burgueso-capitalista, pró-imperialista, anti-comunista e social-fascista Cubana, Castro fez
a seguinte afirmação:
"Se alguém trabalha mais porque ele vai ganhar mais, esta é uma atitude positiva
que vai aumentar a produção. Mas não contribui para a formação de uma
consciência comunista." (Fidel Castro, Speech to the 4th Congress of Cuban Communist
Youth, 1982, traduzido da versão em língua Francesa)
Aqui, percebemos a incapacidade de conciliar o desenvolvimento económico e o
fortalecimento da consciência socialista. Estes dois interesses aparentemente
contraditórios só podem ser harmonizados no contexto de uma sociedade
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verdadeiramente socialista onde as relações produtivas exploradoras foram realmente
abolidas: sob o socialismo, o desenvolvimento económico apenas beneficia os
trabalhadores (e não a qualquer tipo de exploradores internos ou externos) contribuindo
assim para a consolidação de seu amor e lealdade para com a propriedade colectiva e
ideologia comunista. Esta harmonização foi realizada com sucesso na União Soviética
dos camaradas Lenine e Estaline e também na Albânia socialista do camarada Enver. Mas
os Castristas totalmente desprezam essas leis básicas do desenvolvimento socioeconómico e, portanto, eles nunca vão conseguir resolver essa contradição pela simples
razão de que ela só pode ser resolvida sob o socialismo verdadeiro e o regime burguês
Castrista é totalmente anti-socialista. Na verdade, isso pode ser observado até mesmo nas
diferenças salariais que sempre existiram na Cuba Castrista (e que foram ainda mais
acentuadas nos últimos tempos):
“ (...) Ele (diplomata Albanês em Cuba) discordou da ideia do salário histórico [a
posição de Cuba na época que ninguém, especialmente os profissionais que
apoiaram a revolução não teriam seus salários reduzidos - nota do editor] no
nivelamento dos salários, fixando os altos e elevando os baixos, e disse que na
Albânia eles nivelam a partir das duas direcções. (...) Ele diz que um ministro em
Cuba recebe cerca de 500 pesos por mês, enquanto um trabalhador pode receber
150, e ao elevar apenas o salário mais baixo levaria muito tempo até chegarem ao
mesmo nível." (Conversation with Xhustin Papogorgi, Third Secretary of the Embassy
of the People’s Republic of Albania in Cuba, 27 de Setembro de 1967, traduzido da
versão em língua Inglesa)
E devemos observar que essa é a diferença entre um ministro e um trabalhador, a
diferença entre os salários dos "administradores das empresas estatais" (os membros da
burguesia Castrista) e os dos trabalhadores Cubanos seria muito maior, na verdade, ela é
abissal no ponto de manter a escravidão assalariada e a propriedade e a acumulação
privadas – que nunca foram abolidas em Cuba.
Sem surpresa, o Castrismo também rejeita totalmente tudo o que estiver relacionado com
a ditadura do proletariado:
"A noção marxista de poder da classe trabalhadora está ausente do pensamento de
Castro. Na teoria política de Fidel Castro, o socialismo não é tanto uma questão de
poder, mas de distribuição." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Na verdade, esta suposta natureza "distributiva" do revisionismo Cubano está
intimamente relacionada com a implementação em Cuba de um "estado de bem-estar"
burguês que ainda hoje engana muitos proletários e trabalhadores em todo o mundo e que
serve como pretexto para idealizar o social-fascismo Cubano. Vamos reflectir sobre esta
questão mais adiante neste artigo.
O camarada Lenine disse há muito tempo atrás que a aceitação ou recusa da ditadura do
proletariado é o principal aspecto que diferencia, respectivamente, os verdadeiros
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comunistas dos revisionistas. E isto porque o camarada Lenine considerou a questão da
ditadura do proletariado como sendo uma das questões mais importantes relativamente à
construção socialista e comunista. O camarada Lenine costumava afirmar que aqueles
que são verdadeiros comunistas são caracterizados pela sua firme defesa da ditadura do
proletariado - em oposição aos reformistas e revisionistas que a rejeitam. Estas
afirmações do camarada Lenine são inteiramente aplicáveis aos Castristas, que nem
sequer mencionam as palavras "ditadura do proletariado" em sua constituição prócapitalista de 1976. Em vez disso, eles afirmam hipocritamente:
"Art. 1. A República de Cuba é um Estado socialista de operários e camponeses e
também de todos os trabalhadores intelectuais e manuais." (Artigo 1º da
Constituição da República de Cuba, Dezembro de 1976, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Os Castristas nem sequer tentam esconder o seu anti-marxismo ao declarar Cuba como
um "estado de trabalhadores e camponeses" – sem qualquer referência ao poder do
proletariado, para não falar da ditadura do proletariado (que, nunca é demais repetir, são
totalmente rejeitados pela ordem política, social, económica e ideológica burguesocapitalista, opressiva, exploradora, escravizante, pró-imperialista, revisionista, socialfascista e anti-comunista Castrista-Guevarista). Nós já sabemos que a Cuba revisionista é
o oposto de um "Estado operário e socialista" (ou seja, é um estado social-fascista), e os
Castristas nem sequer tentaram esconder isto.
A Constituição Castrista está nos antípodas da destemida Constituição Estalinista da
Albânia socialista:
"Artigo 2 º: A República Popular Socialista da Albânia é um estado de ditadura do
proletariado que expressa e defende os interesses de todos os trabalhadores."
(Artigo 2º da Constituição da República Popular Socialista da Albânia, Dezembro de
1976, traduzido da versão em língua Inglesa)
Os Marxistas-Leninistas Albaneses sempre deixaram bem claro que o deles era um estado
de ditadura do proletariado. E eles declararam isso abertamente e orgulhosamente. Isto é
visível até mesmo pelo lugar ocupado pela referida cotação declarando a Albânia como
um estado de ditadura do proletariado: no início do segundo artigo da Constituição
Albanesa de 1976. O primeiro artigo desta Constituição estabelece que a Albânia é uma
república socialista (ao contrário do que acontece com Cuba Castrista, cujo nome oficial
não contém sequer qualquer referência ao socialismo) e depois disso, o país é declarado
como sendo uma ditadura do proletariado antes de tudo o mais. Os camaradas Albanesas
não posicionaram as coisas desta forma por acaso, isto contém uma mensagem: a Albânia
do camarada Enver era antes de tudo um estado socialista e uma ditadura do proletariado
(por sinal, todas estas afirmações que fazemos relativamente á Constituição Albanesa de
1976 são também aplicáveis ás Constituições da URSS dos camaradas Lenine e Estaline).
E os Castristas também não decidiram não mencionar a ditadura do proletariado na sua
Constituição por acaso. Eles tiveram também a sua própria mensagem: a recusa definitiva
do principal instrumento que visa quebrar a resistência dos exploradores, do principal
instrumento através do qual os proletários exercem o seu poder de classe e destroem
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todos os restos da ordem burguesa-capitalista-imperialista por meios violentos, da única
forma através da qual o socialismo e o comunismo podem ser realizados com sucesso. No
final, a rejeição da ditadura do proletariado é sinónimo de recusa da ideologia MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista como um todo. Isso porque a ditadura do proletariado é
algo tão essencial, tão crucial para alcançar os objectivos mencionados que, desde o
momento em que ela é recusada, isso significa rejeitar automaticamente tudo o que
estiver relacionado com a ideologia comunista, isso significa ficar automaticamente do
lado do mundo capitalista-imperialista-revisionista, do lado dos reaccionários do mundo.
Se não é possível eliminar a exploração e a opressão sem a aplicação de uma ditadura
proletária armada violenta, a sua recusa significa abraçar a perpetuação da exploração e
da opressão - porque tudo o que não é comunista é automaticamente anti-comunista. Tal
é o caso dos Castristas, que sempre se esforçaram para proteger a dominação burguesa;
rejeitando a ditadura do proletariado, eles estão rejeitando o socialismo e o comunismo na
sua totalidade, eles estão defendendo a manutenção eterna da escravidão assalariada. Esta
é a verdade inegável e quando chegar a hora, o proletariado mundial vai saber dar aos
Castristas o tratamento que eles merecem totalmente. Eles podem fazer tentativas para
romantizar a sua ideologia e o seu regime social-fascista tanto quanto eles queiram - os
factos são factos: Castrismo = anti-comunismo.
E infelizmente para os Castristas, nem sequer todas as suas mentiras reaccionárias suas
lhes permitiram cumprir os interesses de seus patrões imperialistas Soviéticos através da
exportação do "exemplo" social-fascista Cubano na América Latina a fim de transformar
este continente numa neo-colónia Soviética pronta a ser explorada até ao osso pelos
capitalistas de Moscovo. Com excepção da tentativa fracassada de Guevara para fazer
isto na Bolívia (e que provocou a sua morte), o "modelo" Castrista-Guevarista nunca foi
aplicado em qualquer lugar fora de Cuba.

4 – A subserviência neo-colonial exploradora do socialfascismo Cubano relativamente ao social-imperialismo
Soviético
4.1 - Consequências políticas
O camarada Enver uma vez afirmou com precisão que:
"Os povos latino-Americanos acalentaram muitas esperanças, tinham muitas ilusões
sobre a vitória do povo Cubano que se tornou numa fonte de inspiração e incentivo
para eles em sua luta para sacudir o jugo dos capitalista locais e dos governantes
latifundiários e imperialistas Americanos. No entanto, essas esperanças e esta
inspiração logo desapareceram quando viu que a Cuba Castrista não estava se
desenvolvendo no caminho do socialismo, mas no do revisionista do tipo capitalista,
e ela desvaneceu-se ainda mais rapidamente quando Cuba se tornou no vassalo e
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mercenário do social-imperialismo Soviético." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a
Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
"Castro é um anti-Marxista amarrado ás cadeias Soviéticas." (Enver Hoxha, The
Superpowers, 1986, traduzido da versão em língua Inglesa)
De facto, á medida que o tempo passou, a Cuba social-fascista tornou-se mais e mais
subserviente relativamente ao social-imperialismo Soviético. Nós já explicámos as causas
que fizeram a burguesia Castrista abandonar seus planos anteriores de curso nacionalista
independente em favor de se tornar uma classe compradora pró-Soviética. Vamos apenas
dizer que, com o tempo, essas causas se intensificaram ainda mais.
O imperialismo norte-Americano acentuou enormemente suas pressões sobre Cuba e
estava envolvido em manobras com seus aliados capitalistas ocidentais para isolar o
regime Castrista. Em 1962, em resultado de exigências Americanas, Cuba foi
oficialmente expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o embargo contra
ela foi ampliado:
"Após a sua tomada de posse como presidente, em Janeiro de 1961, John F,
Kennedy partiu para ganhar o apoio da Organização dos Estados Americanos, o
que ele via como um pré-requisito para um embargo efectivo. Ele foi bem sucedido.
Na 8 ª Reunião da OEA dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, realizada um ano
depois, em Janeiro de 1962 em Punta del Este (Uruguai), Cuba foi excluída do
Sistema InterAmericano e um embargo de armas foi-lhe imposto." (Lilia FerroClerico & Wayne S. Smith, The US Trade Embargo, 1988, traduzido da versão em língua
Inglesa)
De facto, pouco depois disso, todos os países da América (com excepção do México)
cortaram relações diplomáticas com Cuba cumprindo os desejos dos imperialistas
Americanos, que justificaram seus esforços para isolar a Cuba Castrista com razões
hipócritas, como "Cuba foi expulsa da OEA porque o seu regime Marxista-Leninista é
incompatível com os princípios democráticos" e outros "argumentos" deste tipo. É óbvio
que nem a Cuba Castrista nunca teve nada a ver com o Marxismo-Leninismo, nem os
EUA fascistas e burgueses estavam minimamente preocupados com a democracia. Os
imperialistas norte-Americanos estavam usando apenas suas falsas preocupações com a
"democracia" como uma máscara para esconder a verdadeira razão por trás da expulsão
de Cuba: através do isolamento dos Castristas, os imperialistas norte-Americanos
estavam tentando enfraquecer a influência imperialista Soviética sobre a América Latina.
Até então, os burgueses Americanos tinham sido os governantes e exploradores absolutos
da América Latina, mas quando Castristas colocaram Cuba sob controle Soviético, os
imperialistas norte-Americanos sentiram o seu domínio sobre a América Latina
ameaçado, pois Cuba poderia perfeitamente servir como uma porta de entrada que os
Soviéticos usariam para penetrar nos outros países latino-Americanos. O facto de que o
regime Castrista tinha sucesso em descrever-se com cores "socialistas" que exerceram (e
ainda exercem) grande atracção sobre os trabalhadores pobres da América Latina também
foi um motivo de grande preocupação para os imperialistas norte-Americanos,
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especialmente porque eles entenderam muito bem que por trás dos esforços Castristas
para "exportar a revolução Cubana" e para "derrotar o imperialismo Americano" estava o
social-imperialismo Soviético pronto para ocupar a América Latina e para transformá-la
em sua neo-colónia, privando assim os imperialistas Americanos de seu controle rentável
deste continente. Os burgueses Americanos se lembraram do que tinha acontecido com
Cuba e não queriam que o mesmo ocorresse em qualquer outro lugar. É por isso que eles
lutavam para enfraquecer e isolar o regime Castrista por todos os meios, inclusive ao
congelarem todos os activos Cubanos em bancos norte-Americanos e ao pressionarem
agravantes contra Cuba impondo:
"Um embargo a (...) todo o comércio dos EUA com Cuba." (Keesing's Contemporary
Archives, volume 13, traduzido da versão em língua Inglesa)
E o governo burguês Americano também determinou que:
"Nenhuma carga financiados pelo governo poderia ser enviados a partir de portos
norte-Americanos em qualquer embarcação de bandeira estrangeira envolvida no
comércio com Cuba." (Keesing's Contemporary Archives, volume 14, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Nesta situação, a burguesia Castrista se sentiu ainda mais obrigada a colocar-se sob o
domínio imperialista Soviético como uma forma de se proteger contra a perseguição da
classe burguesa imperialista Americana, até porque a União Soviética social-fascista e os
seus satélites foram tornando-se na maioria dos países que tinham relações com Cuba.
Em 1968, a Embaixada Albanesa em Cuba sublinhou:
“ (...) Como é perigoso para Cuba contar com a ajuda dos países revisionistas, uma
vez que ele dão quando Cuba diz o que eles gostam e tiram quando Cuba os critica."
(Conversation with Xhustin Papogorgi, Third Secretary of the Embassy of the People’s
Republic of Albania in Cuba, 27 de Setembro de 1967, traduzido da versão em língua
Inglesa)
E, na verdade, sem petróleo Soviético e sem ser capaz de vender seu açúcar aos países
revisionistas do "bloco de Leste", a economia Cubana cairia rapidamente e o reinado
burguês Castrista não duraria um segundo mais. Conscientes da necessidade desesperada
dos Castristas por relações económicas e protecção militar, os social-imperialistas
Soviéticos retiraram daqui as vantagens máximas: uma das principais condições impostas
pelos imperialistas Soviéticos aos Castristas era de que eles teriam que adoptar uma
política externa que fosse totalmente favorável aos seus interesses expansionistas de
exploração.
E a primeira grande oportunidade para os Castristas mostrarem a sua lealdade para com
seus chefes social-imperialistas veio mais cedo do que tarde. Em 1968, como resposta às
políticas da secção pró-ocidental da burguesia Checa (que queria se livrar da dominação
de Moscovo e substituí-la pela do imperialismo Americano e que queria a implementação
do capitalismo clássico em vez de capitalismo de Estado), uma coalizão de países
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revisionistas composta pela Bulgária, Hungria, Polónia e Alemanha Oriental brutalmente
invadiram a Checoslováquia sob o comando social-imperialista Soviético com o
propósito assumido de derrubar a burguesia pró-ocidental do poder e de reinstalar um
regime fantoche pró-Soviético que assegurasse a perpetuação da esfera de influência e
dos lucros máximos dos imperialistas Soviéticos. É claro que essa invasão não foi nada
pacífica, com as forças enviadas pelos países revisionistas referidos lançando uma onda
de repressão sangrenta contra os trabalhadores checos. O movimento anti-revisionista
Marxista-Leninista mundial prontamente denunciou a invasão, mas mesmo alguns dos
que normalmente apoiavam a União Soviética revisionista e social-imperialista foram
forçados a pelo menos fingirem que "condenavam" esta mostra explícita de barbárie
social-fascista. Pelo contrário, os Castristas aproveitaram esta chance de convencer os
imperialistas Soviéticos que eles poderiam contar com Cuba como um dos seus estados
lacaios. Assim, Castro fez uma declaração pública na qual ele endossou abertamente a
invasão da Checoslováquia ordenada pelos Soviéticos. De facto:
"Castro tinha pouca opção a não ser apoiar a acção Soviética. Cada vez mais isolado
no exterior, sua estratégia de guerrilha em frangalhos, e com um déficit comercial
enorme, o regime Cubano não se podia dar ao luxo de perder o apoio Soviético."
(Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
Naturalmente, o facto de que Cuba estava supostamente "isolada" (isto é, em oposição
aos imperialistas ocidentais-capitalistas, devido à sua aliança com o social-imperialismo
Soviético e com o "bloco oriental" revisionista) e que sua economia estava em ruínas não
é uma justificação para o apoio Castrista á agressão social-imperialista. As condições e as
dificuldades da Cuba Castrista foram causadas pelos próprios burgueses-capitalistas
Castristas, que sempre se opuseram à construção socialista preferindo defender uma
forma de desenvolvimento capitalista com a venda de seu país ao social-imperialismo em
troca de serem mantidos no poder como fantoches pró-Soviéticos. Com efeito, esta
situação é um dos exemplos no qual as "cadeias Soviéticas de Castro" (à qual o camarada
Enver se referia frequentemente) são claramente reveladas.
E até ao desaparecimento do imperialismo Soviético no início dos anos 90, as políticas
Castristas nunca deixaram de ser cada vez mais pró-Soviéticas, e é verdade que,
ocasionalmente, os Castristas fingiram "criticar" a União Soviética revisionista, mas isso
era tudo falso. Na verdade, afirmamos que essas ridículas "críticas" supostamente
dirigidos pelos Castristas á União Soviética foram fabricadas com o acordo e conivência
dos social-imperialistas. E isto porque os social-fascistas também apoiaram a Cuba
revisionista devido a outro motivo: Cuba era considerada geralmente como uma nação do
chamado "terceiro mundo" (um conceito anti-socialista inventado por Mao), como um
país subdesenvolvido. Portanto, os imperialistas Soviéticos usaram Cuba como um meio
de desviar apoiantes do "movimento dos não-alinhados do terceiro mundo" e para atraílos para sua esfera de influência. Afinal, pelos anos 60 os imperialistas Soviéticos
estavam sentindo profundamente a rivalidade deste movimento social-burguês, mesmo
porque era dominado por revisionistas Chineses - seus principais concorrentes para a
liderança do movimento social-fascista mundial. Em face disto, os social-imperialistas
Soviéticos tinham todo o interesse em enfraquecer esse "movimento dos não-alinhados
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do terceiro mundo" tendo um país satélite pró-Soviético que poderia desempenhar o
papel de seu representante dentro do "movimento dos não-alinhados do terceiro mundo".
Castro foi escolhido pelos capitalistas Soviéticas para ser:
"O principal porta-voz da tese de que a União Soviética era o aliado natural do
Terceiro Mundo contra o imperialismo ocidental, contra o argumento apresentado
pela China, entre outros, de que a União Soviética e os Estados Unidos eram ambos
potências imperialistas." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em
língua Inglesa)
É óbvio que Cuba Castrista nunca poderia fazer isso com sucesso se ela sempre adoptasse
posições absolutamente coincidentes com os dos capitalistas Soviéticos.
Consequentemente, uma estratégia muito inteligente foi lançada - em todas as questões
importantes, a Cuba Castrista invariavelmente estaria ao lado do social-fascismo e do
social-imperialismo Soviético. Mas, além disso, os Castristas-Guevaristas
esporadicamente publicavam “críticas e discordâncias anti-Soviéticas" a fim de fornecer
uma visão de Cuba como um país "independente" e "não-alinhado". Essas falsas
"críticas" nunca puseram em causa os fundamentos da subserviência e da dependência
neo-colonial da Cuba Castrista relativamente ao social-imperialismo Soviético, eles
apenas tinham o objectivo de convencer os trabalhadores que apoiavam o já mencionado
"movimento dos não-alinhados do terceiro mundo" a transferirem o seu apoio para a
Cuba Castrista (e, portanto, para a União Soviética imperialista). Desta forma, pensando
que estavam defendendo um país "não-alinhado", eles estavam de facto defendendo um
satélite pró-Soviético social-fascista, contribuindo assim para o fortalecimento do império
revisionista Soviético explorador de forma a que este expandisse a sua esfera de
influência burgueso-capitalista, neo-colonialista, social-fascista, opressora, escravizante e
anti-comunista com o objectivo de maximizar os seus lucros. Esta estratégia astuta foi tão
eficiente que em 1979, Cuba foi mesmo escolhida como país anfitrião da VI Cúpula dos
Não-Alinhados, com Castro a tornar-se o presidente do movimento durante quatro anos.
Nesta Cimeira, Castro reafirmou os slogans Castristas habituais sobre a "luta contra o
imperialismo" e chegou ao ponto de afirmar que:
"Cuba é um país socialista. (...) Nós somos amigos da União Soviética (...)."
(Documentos do Partido Revisionista de Cuba, Havana: Declaration of the VI. Summit of
bloc-free [non-aligned] countries, 1979, traduzido da versão em língua Alemã)
Os Castristas chamam "socialismo" ao social-fascismo mais perverso e eles chamam
"amizade" á subserviência neo-colonial exploradora mais repugnante. De facto, as
pretensões Castristas de "representar o terceiro mundo" foram sempre subordinadas aos
interesses Soviéticos. Por exemplo, os Castristas tentaram enfraquecer as posições dos
imperialistas norte-Americanos defendendo a sua expulsão de Porto Rico (os
revisionistas Cubanos sempre se esforçaram para transformar Porto Rico de uma colónia
Americana numa Soviética) e também tiveram sempre muito cuidado em não mostrarem
demasiada simpatia em relação à China revisionista (que mais tarde iria se tornar numa
superpotência imperialista, mas que na época já era rival dos imperialistas Soviéticos pela
liderança do social-fascismo e do social-imperialismo mundial). E chegou o dia em que
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essas pretensões tiveram que ser sacrificadas em favor do apoio às políticas socialimperialistas expansionistas dos Soviéticos. Tudo aconteceu quando a União Soviética
invadiu o Afeganistão em 1979. Isso colocou os Castristas numa situação muito difícil,
porque, por um lado, eles não poderiam apoiar as acções Soviéticas sem destruir
totalmente as suas capas "não-alinhadas do terceiro mundo”, mas por outro lado, não
defender as actividades expansionistas Soviéticas era impensável para eles. Devido a uma
série de factores que já foram explicados, os Castristas foram obrigados a fazer o possível
para garantir o apoio do imperialismo Soviético em relação a eles. Foi por isso que os
Castristas finalmente decidiram defender a invasão Soviética do Afeganistão, perdendo
toda a credibilidade para serem considerados como "líderes dos oprimidos":
"O apoio oficial de Cuba á intervenção Soviética no Afeganistão, apenas três meses
depois da sexta conferência de países não-alinhados, minou a reivindicação de
Castro à liderança moral do Terceiro Mundo .... Cuba não poderia se opor à acção
Soviética sem pôr em risco seu relacionamento com Moscovo. Quando o Movimento
dos Países Não-Alinhados chegou a votar uma resolução da ONU condenando a
intervenção, Cuba estava entre as nove nações que apoiaram a União Soviética
contra 56 que apoiaram a resolução." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Com tudo isso, não queremos glorificar o "movimento dos não-alinhados do terceiro
mundo". A sua condenação do social-imperialismo Soviético em geral e da sua invasão
do Afeganistão em particular não tinha nada a ver com a defesa dos autênticos princípios
internacionalistas, mas foi apenas devido ao facto de que os social-fascistas Chineses que
controlavam o movimento perceberam que condenarem as acções Soviéticas poderia ser
uma boa maneira de enfraquecer os seus principais rivais. O carácter anti-comunista
desse movimento e da "teoria dos três mundos" foi correctamente denunciado pelo
camarada Enver nos seus livros "O imperialismo e da Revolução", "As superpotências",
"Reflexões sobre a China", etc.:
"A teoria dos «três mundos» é contra a revolução proletária, e substitui-a pela
revolução democrático-burguesa. Esta teoria anti-Marxista elimina o papel decisivo
dirigente do proletariado na revolução, coloca todas as forças no mesmo saco,
chamando-os de «terceiro mundo» e dando-lhes papéis e atributos que estas forças
não possuem, e com este «mundo» nega o mundo socialista. (...) De acordo com esta
teoria, ser-se um país subdesenvolvido significa ser-se um país socialista. Esta teoria
é simplesmente anti-Marxista e reaccionária, ela significa considerar todos os países
não desenvolvidos com sistemas capitalistas burgueses como sendo países
socialistas." (Enver Hoxha, Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido a
partir da edição em Inglês)
Particularmente referindo-se ao "movimento não-alinhado" e à sua "reunião de Havana",
o camarada Enver habilmente denuncia que:
"Esta força é "não-alinhada" apenas no nome (…). A preparação da reunião de
Havana é um fiasco total. Embora a reunião seja realizada e muitos discursos feitos,
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ela vai ser completamente abortada. Ela não vai trazer aos povos do mundo
qualquer benefício. Em Havana, pode até haver confrontos e oposição dos
partidários da União Soviética, que quer emergir como campeão do "mundo dos
não-alinhados". Na verdade o jornal Pravda está levantando uma grande confusão
sobre esta reunião, dizendo que essas forças dos "países não-alinhados" são
importantes e devem ser reforçadas. (...) A União Soviética revisionista está
apelando a este mundo para se juntar com ela, abandonando o "terceiro mundo" da
China e não se vinculando com os Estados Unidos da América. A longo prazo, os
Soviéticos estão pedindo a esse "mundo" para preservar o status quo. (...) Na
verdade, esta política, se ela pode ser chamado de uma política, é uma ficção, um
castelo construído na areia, mas não sem propósitos definidos. É um modus vivendi
inventado pelo capitalismo mundial para preservar o seu império neo-colonialista
enganando os povos dizendo-lhes que a política seguida pelos líderes desses países é
"não-alinhada", mas que, na verdade, querendo ou não são todos satélites (…) do
imperialismo Americano e demais potências capitalistas, é uma "política externa
independente dos blocos".
Todos esses países e seus estados estão irremediavelmente em dívida, portanto, a sua
economia é um apêndice doente do grande capital mundial que faz a lei nesses
países, determina a sua política, mantém ou derruba as cliques que os governam, de
acordo com as necessidades e com a política de empresas conjuntas do grande
capital financeiro." (Enver Hoxha, The Superpowers, 1986, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Inicialmente, este "movimento dos não-alinhados" foi fundado pelos Titoistas que
tentaram estabelecer a sua própria esfera de influência, mas com o tempo, os Titoistas
foram eventualmente superados pelos revisionistas Chineses como líderes do
"movimento dos não-alinhados". Os social-fascistas Chineses acrescentaram a "teoria do
terceiro mundo" chauvinista anti-socialista e reaccionária de Mao, e o movimento foi
transformado em nada mais do que uma fachada utilizadas por eles na sua busca por
estender a sua influência a fim de transformar a China numa superpotência imperialista como eles conseguiram fazer. Os países pertencentes ao chamado "movimento dos nãoalinhados do terceiro mundo" não são nem "independentes" nem "não-alinhados". Eles
eram e são meras neo-colónias das potências imperialistas que usam a sua adesão a este
movimento anti-socialista para enganar os trabalhadores sobre a natureza reaccionária
dos regimes vigentes nesses países.
Mas vamos voltar á subserviência ao imperialismo Soviético. Apesar de seus esforços
ridículos para negarem isso, o facto é que a dependência da Cuba Castrista relativamente
á União Soviética social-fascista e social-imperialista era tão intensa que tudo o que fosse
entendido como oposição a ela foi proibido na Cuba Castrista. Por exemplo, em 1968, os
diplomatas Albaneses presentes em Cuba notaram que:
"Nós perguntámos se a literatura Albanesa estava disponível em Cuba, como nas
bancas de jornais, etc., e disseram-nos que não porque ela sempre ataca a União
Soviética e é divisora." (Conversation with Xhustin Papogorgi, Third Secretary of the
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Embassy of the People’s Republic of Albania in Cuba, 27 de Setembro de 1967, traduzido
da versão em língua Inglesa)
Como se pode concluir, os Castristas estavam tão profundamente envolvidos na sua
subserviência para com os social-fascistas e social-imperialistas Soviéticos que não
poderiam suportar até mesmo a crítica mais leve em relação a eles. Todos aqueles que
condenassem o social-imperialismo Soviético e o social-fascismo Cubano a partir de
posições verdadeiramente Marxistas-Leninistas foram prontamente qualificados como
"divisionistas" pelos Castristas. Isso já é uma técnica muito antiga usada pelos
oportunistas: retratar os anti-revisionistas que os criticam como sendo "divisionistas",
quando a verdade é que os revisionistas e os social-imperialistas são os que realmente
incentivam a divisão por meio de sua traição anti-comunista, através de sua defesa do
capitalismo e do imperialismo, através de suas tentativas de fazerem os proletários e os
trabalhadores desistir da luta pela abolição definitiva da exploração e da opressão. Neste
caso, a recusa da literatura socialista Albanesa também foi muito conveniente para os
objectivos Castristas, pois impediu os trabalhadores Cubanos de se familiarizarem com o
facto de que na Albânia uma ditadura proletária autêntica liderada por um partido
Marxista-Leninista-Estalinista estava avançando rumo ao socialismo e ao comunismo de
acordo com os princípios da ideologia comunista - portanto, nos antípodas da Cuba
revisionista e social-fascista.
E junto com o aprofundamento da sua sujeição ao social-imperialismo Soviético, as
características revisionistas do Castrismo também foram acentuadas. Seguindo fielmente
a defesa pró-capitalista Khrushchevista da "revolução pacífica" contra os ensinamentos
do Marxismo-Leninismo, os Castristas começaram a declarar mais frequentemente que a
época das revoluções socialistas violentas tinha passado. De facto, na famosa conferência
dos 81 Partidos Comunistas e Operários, em Moscovo em 1960, enquanto o camarada
Enver bravamente desmascarou a traição Khrushchevista e a sua restauração do
capitalismo no campo socialista mundial do camarada Estaline, os Castristas apoiaram
covardemente a "via pacífica para o socialismo" Khrushchevista. Todos os EstalinistasHoxhaistas sabem que esta "revolução socialista pacífica " é incompatível com as leis
mais básicas do desenvolvimento socio-económico. É impossível implementar a ditadura
proletária, o socialismo e o comunismo sem recorrer à violência armada. Afirmar o
contrário é ser totalmente reaccionário e anti-comunista. Recusar a violência
revolucionária na construção do socialismo significa inteiramente recusar a ideologia
Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista.
Mas os Castristas nunca estiveram interessados em implementar o poder proletário, nem
em construir o socialismo ou o comunismo, pelo que eles de bom grado se juntaram ao
coro social-fascista em defesa da "via pacífica para o socialismo". Em 1971, Castro
visitou o Chile, onde o reformista burguês Allende tinha sido eleito como presidente do
país. Alguns revisionistas gostam de qualificar a eleição de Allende como sendo o início
do "caminho chileno para o socialismo". Claro, nunca Allende teve a intenção de
construir o socialismo no Chile, o seu governo nunca conseguiu ir além dos limites ou de
atacar os fundamentos do sistema capitalista burguês. Mas, durante esta visita, Castro fez
uma afirmação muito interessante:
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"Ele (Castro) foi perguntado várias vezes se ele apoiou o caminho chileno para o
socialismo, considerando que contradizia a experiência Cubana." Nós não
encontramos nenhuma contradição, "disse ele." (Fidel Castro citado em Sebastian
Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
No entanto, um dos exemplos mais escandalosos da adesão da Cuba Castrista á política
fascista externa Soviética foi, sem dúvida, o seu envolvimento nas guerras neocolonialistas pró-Soviéticas em África. O continente Africano sempre foi um terreno
privilegiado para as rivalidades inter-imperialistas. No final dos anos 60 e início dos anos
70, tanto o imperialismo Americano como o social-imperialismo Soviético estavam
envolvidos na expulsão dos últimos colonialistas tradicionais, a fim de substituí-los por
seu domínio neo-colonial próprio. As duas superpotências imperialistas queriam superarse um ao outro, tornando-se no novo governante absoluto da África. Em 1974, quando
visitou Cuba Brezhnev saudou o apoio Castrista ás políticas colonialistas Soviéticas ao
afirmar:
"A identidade completa de pontos de vista (entre Cuba e a União Soviética) sobre a
situação actual do mundo." (Keesing's Contemporary Archives, volume 20, traduzido
da versão em língua Inglesa)
Além disso:
"O louvor Cuba á União Soviética era ardente." (William E. Ratliff, Castroism and
Communism in Latin America: 1959-1976, 1976, traduzido da versão em língua Inglesa)
Naquela época, os Castristas nunca estavam cansados de expressar a sua "amizade" para
com os outros satélites e neo-colónias Soviéticos. Eles fizeram-lhes várias visitas.
Durante uma visita á Checoslováquia, Alemanha Oriental e União Soviética socialfascistas, Castro foi ainda condecorado com a Ordem de Lenine, no que foi um insulto à
memória revolucionária e ao legado do 3º clássico do Marxismo-Leninismo que dedicou
sua vida a lutar contra todos os tipos de revisionismo e pela revolução socialista mundial.
Os Castristas também tinham relações muito cordiais com a Coreia do Norte monarcofascista, com o Vietname revisionista e com a Jugoslávia de Tito reaccionária. Durante
essas viagens, os Castristas e os outros sociais-fascistas publicavam comunicados
conjuntos nos quais eles hipocritamente proclamavam a sua:
“ (...) Identidade de pontos de vista e fidelidade ao Marxismo-Leninismo."
(Documentos do Partido Revisionista de Cuba, Socialist vanguard in American continent,
traduzido da versão em língua Alemã)
É claro que por aquela altura só a Albânia socialista do camarada Enver ainda era leal ao
Marxismo-Leninismo. Todos os outros países, incluindo a Cuba Castrista e todos aqueles
que fizeram parte do campo revisionista Soviético degenerado eram completamente anticomunistas, pró-capitalistas e pró-imperialistas. Eles eram regimes burgueses e socialfascistas onde os trabalhadores eram barbaramente explorados e oprimidos. Eles não
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tinham nem têm absolutamente nada a ver com o Marxismo-Leninismo. Na verdade, a
apresentação das tiranias social-fascistas como sendo "países Marxistas-Leninistas" só
contribuiu para o descrédito do Marxismo-Leninismo ao enganar os trabalhadores do
mundo relativamente ao que o autêntico Marxismo-Leninismo verdadeiramente é e
representa.
Em face disso, não é surpreendente que os imperialistas Soviéticos exijam que os seus
lacaios Castristas enviassem milhares de soldados em defesa de seus objectivos
expansionistas na África. De facto, os líderes Castristas já tinham visitado muitos países
Africanos como a Argélia, Guiné, Serra Leoa, etc. Em 1972, eles fizeram viagens oficiais
a todas estas nações onde eles aproveitaram a oportunidade para espalhar suas ideias antisocialistas e também para defender os interesses dos seus mestres social-imperialistas
Soviéticos em expandirem a sua esfera de influência burguesa-capitalista, neocolonialista, opressora, social-fascista, escravizante, exploradora e anti-comunista com o
objectivo de maximizarem os seus lucros. Nos seus relatórios relativamente a essas
visitas, afirmaram estar “impressionados” com:
“ (...) A transformação socialista desses países." (Documentos do Partido Revisionista
de Cuba, Report of Fidel Castro’s journey, 1972, traduzido da versão em língua Alemã)
Então, os Castristas afirmam que países como a Argélia, Guiné e Serra Leoa, que tinham
expulsado os antigos colonialistas apenas para cair nas mãos das novas superpotências
imperialistas, estão se "tornando socialistas"! Estes países são completamente
dependentes de uma potência imperialista ou de outra nos campos político, económico e
social (tal como em Cuba). Nestas nações, as relações de produção capitalistas
exploradoras sempre se mantiveram intactas, apesar dos slogans "populares", de
"esquerda", "não-alinhados" e até mesmo "socialistas" usados por seus líderes burguesesrevisionistas para enganar os trabalhadores, evitando assim a revolução genuinamente
socialista.
No entanto, entre todos os países Africanos, há dois em que a intervenção de mercenários
Cubanos ao serviço do imperialismo Soviético foi particularmente intensa: Angola e
Etiópia.
Vamos começar reflectindo sobre o caso de Angola. Mesmo antes da independência do
país do colonialismo Português, os Castristas já enviavam soldados para ajudar o próSoviético Movimento Popular de Libertação de Angola a tomar o poder. Cuba:
"Enviou cerca de 12.000 tropas para Angola para ajudar na luta revolucionária do
Movimento Popular de Libertação de Angola." (William E. Ratliff, Castroism and
Communism in Latin America: 1959-1976, 1976, traduzido da versão em língua Inglesa)
Claro que os Castristas não poderiam se importar menos com a opressão exercida pelo
colonialismo Português sobre os trabalhadores Angolanos. Eles estavam enviando tropas
para Angola a fim de salvar a sua própria pele - se não fizessem isso, eles estariam
expostos à ira de ambas as superpotências imperialistas e iriam ser rasgados em pedaços
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por elas. O imperialismo norte-Americano continuou tentando destruir o sistema Castrista
e reconquistar suas posições anteriores em Cuba, e se eles se recusassem a cumprir os
objectivos do social-imperialismo Soviético, então eles perderiam o apoio Soviético que
era indispensável para a manutenção de sua ordem social-fascista contra os ataques e
pressões Americanos. Consequentemente, as reivindicações revisionistas Cubanas que
“fomos para a África e viemos embora sem nada, apenas com os caixões dos nossos
filhos e filhas que morreram nas lutas para libertar este continente” são uma mentira
vergonhosa (claro, nós não negamos que muitos desses soldados Cubanos que
intervieram na África eram, na verdade, filhos e filhas das massas trabalhadoras Cubanas.
No entanto, enquanto alguns deles foram forçados a ir para a África pelos Castristas,
também houve outros que foram completamente enganados pelas mentiras dos socialfascistas Cubanos e dos imperialistas Soviéticos, acreditando firmemente que eles foram
para a África para defender "a libertação dos povos" e até mesmo o "socialismo"). Assim
como tinha acontecido com a invasão Soviética da Checoslováquia, a burguesia Castrista
não tinha outra opção além de apoiar as políticas social-imperialistas, revisionistas,
social-fascistas, capitalistas, exploradoras, opressivas, repressivas, colonialistas, anticomunistas Soviéticas (exactamente como as de qualquer outro imperialismo) se queria
manter o seu poder anti-socialista, neo-colonial, repressivo, capitalista-revisionista,
opressivo, explorador:
"O social-imperialismo soviético está lutando contra o imperialismo dos EUA para
dominar o mundo. Ambos os grupos de imperialistas buscam quebrar ou subverter
as lutas anti-imperialistas dos povos africanos. Três coisas fazem a União Soviética
uma perigosa ameaça na sua busca pelo poder mundial. Em primeiro lugar, a
economia soviética é o capitalismo monopólio estatal, e seu desenvolvimento está em
ascensão enquanto o capitalismo monopolista dos EUA decai. Em segundo lugar, ela
desfila como um "país socialista" e o "aliado natural das lutas de libertação."
Finalmente, ela tem as suas marionetes (…), como Cuba (e Vietname) para encobrir
os seus planos (…). Na África, as autoridades e o exército cubanos servem os seus
mestres soviéticos. Os trabalhadores exigem que as duas superpotências saiam da
África. Na Azânia, Zimbabué e Namíbia, os povos estão se esforçando para se
livrarem dos EUA e do imperialismo britânico. Em Angola e na Etiópia, os povos
estão travando a luta armada para despistar o social-imperialismo soviético. A
disputa entre as duas superpotências leva á III Guerra Mundial. Mas nas lutas
contra o imperialismo e o social-imperialismo, os povos do mundo vão reivindicar o
seu futuro!" (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm, The Cuban
Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17, 15 de
Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
Aproveitando as aspirações dos trabalhadores Africanos á emancipação real e ao
socialismo, os Castristas intervieram em Angola como mercenários pró-Soviéticos
durante os anos 70 e 80, usando as máscaras "vermelhas" e "socialistas" a fim de
conquistar o apoio das massas operárias Angolanas e de todos os outros trabalhadores
Africanos através de os fazer acreditar que a intervenção social-fascista Cubano-Soviética
iria libertá-los da opressão e da exploração cruel que eles sofriam há séculos. Em 1989,
um jornal Americano burguês declarou que:
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"Ao longo dos últimos 13 anos, mais de 300 mil Cubanos têm servido lá (em
Angola)." (Financial Times, 17 de Fevereiro de 1989, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Na verdade, a sua presença era essencial para permitir que os Soviéticos conseguissem
derrotar as tentativas do imperialismo Americano para controlar Angola e permitir o
estabelecimento de um regime pró-Soviético e social-fascista neste país que garanta os
interesses dos social-imperialistas Soviéticos em estender o seu império neo-colonial
sobre a África:
"Em 1976, as tropas e artilharia pesada cubanas foram para Angola supostamente
para ajudar a resistir a uma invasão da África do Sul que ameaçava a
independência recém-conquistada. Mas os cubanos acabaram fornecendo apoio
militar directo a um dos três grupos de libertação (pró- soviético) contra os outros
dois. Mais de 150 mil angolanos morreram na guerra civil resultante. (...) Em 1977,
os mercenários cubanos assistiram e treinaram gendarmes Katanga nos seus
preparativos para atacar o Zaire de Angola. Estes Katangese eram usados pelo
imperialismo dos EUA para assassinar Patrice Lumumba, e agora a União Soviética
tenta usá-los (sob a tutela de Cuba) para derrubar um governo anti-soviético. As
autoridades cubanas afirmam que o seu exército está na África porque os povos
africanos pedem ajuda na liberação. Alguns apologistas acrescentam que qualquer
coisa que ajude a derrubar o imperialismo dos EUA (…) é progressiva. É bastante
claro que o povo angolano não convidou a assistência de Cuba ou de qualquer outro
país. As forças do povo angolano foram divididas em três grupos. Após a libertação
do colonialismo de Portugal, os progressistas de todo o mundo esperavam pela
unidade e uma solução pacífica entre os três, livre de interferências externas. O
grupo pró-soviético convidou mercenários cubanos não para garantir a libertação
mas para derrotar as outras duas organizações e garantir a hegemonia soviética
sobre Angola. (...) Seja qual for a desculpa, o envio de tropas de um país para outro
é táctica do imperialismo, não é anti-imperialistas nem socialista. A presença de
tropas cubanas estabelece as bases na África para a dominação soviética pela força
das armas se outros métodos não funcionarem. Graças ao trabalho de Cuba em
Angola, o país que agora geme sob o social-fascismo (socialismo no nome, fascismo
em acções). Os soviéticos e alemães orientais controlam a situação política,
económica e militar no país. O povo angolano deve tudo isso aos mercenários
cubanos." (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm, The Cuban
Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17, 15 de
Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
O camarada Enver percebeu perfeitamente o que estava envolvido na chamada "questão
Angolana":
"Como um meio para entrar na África e em outros lugares, os revisionistas
Soviéticos empregam e difundem slogans de uma cor socialista a fim de enganar os
povos que aspiram a libertar-se, a liquidar a opressão e exploração, e que sabem que

95

o único caminho para completar a libertação social e nacional é o socialismo. A
União Soviética também envolve seus aliados, ou melhor, seus satélites em sua
interferência. Estamos vendo isso concretamente na África, onde os socialimperialistas Soviéticos e seus mercenários Cubanos estão a intervir sob o pretexto
de que eles estão ajudando a revolução. Isso é uma mentira. A sua intervenção não é
senão uma acção colonialista que visa capturar mercados e subjugar os povos. A
intervenção da União Soviética e seus mercenários Cubanos em Angola é desta
natureza. Eles nunca tiveram a menor intenção de ajudar a revolução Angolana,
mas seu objectivo era e é colocar as suas garras sobre um país Africano que tinha
ganhado uma certa independência após a expulsão dos colonialistas Portugueses. Os
mercenários Cubanos são o exército colonial enviado pela União Soviética para
conquistar os mercados e as posições estratégicas nos países da África Negra, e para
ir de Angola para outros estados, para permitir que os social-imperialistas
Soviéticos criem um império colonial moderno. Sob o manto da ajuda á libertação
dos povos, a União Soviética e o seu mercenário, Cuba, estão a intervir em outros
países com exércitos equipados com artilharia e metralhadoras supostamente para
construir o socialismo que não existe nem na União Soviética nem em Cuba. Estes
dois estados burgueses-revisionistas intervieram em Angola a fim de ajudar uma
camarilha capitalista a tomar o poder, contrariamente aos objectivos do povo
Angolano que lutaram para ganhar a sua liberdade dos colonialistas Portugueses.
Agostinho Neto está jogando o jogo dos Soviéticos. Na luta contra a outra facção a
fim de tomar o poder para si mesmo, ele chamou os Soviéticos para ajudá-lo. A luta
entre os dois clãs Angolanos opostos não tem nada de revolucionário. A luta entre
eles foi uma luta de facções pelo poder. Cada um deles foi apoiado por diferentes
estados imperialistas. Agostinho Neto foi o vencedor desta competição enquanto que
o socialismo não triunfou em Angola. Pelo contrário, após a intervenção do exterior,
o neo-colonialismo Soviético foi estabelecido lá. A China social-imperialista também
está fazendo grandes esforços para penetrar nos antigos países coloniais e semicoloniais." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em
Português)
Estas palavras do camarada Enver confirmam totalmente nossas afirmações. E é
igualmente importante notar que o camarada Enver nunca foi enganado pelas mentiras
dos Cubanos e dos Soviéticos sobre a "solidariedade internacionalista para a revolução
Africana". Ele sempre viu esta intervenção Cubano-Soviética exactamente como ela era:
nada mais do que um ataque neo-colonialista que visa derrotar a influência de um
imperialismo rival a fim de obter a maximização do lucro para os capitalistasimperialistas de Moscovo através da utilização da ajuda dos mercenários da Cuba socialfascista. E, claro, eles também tinham o objectivo de impedir o proletariado Africano de
abraçar a ideologia comunista genuína que lhe permitirá tornar-se verdadeiramente livre e
independente. Afinal, os trabalhadores Africanos só podem alcançar a liberdade autêntica
e a independência definitiva se se unirem com todos os trabalhadores de todo o mundo na
luta pela revolução socialista mundial e pela implementação da ditadura do proletariado
em direcção ao socialismo e ao comunismo mundial sob a liderança do Comintern (EH)
de acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Não há
outra maneira e os revisionistas Cubanos sabem disso muito bem.
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No início deste artigo, descrevemos a batalha que teve lugar em Cuito Canavale (sul de
Angola). Ao contrário do que afirmam os Castristas, o objectivo dessa batalha não era
"libertar os povos do sul da África", mas sim decidir quem seria a superpotência que
estenderia a sua influência sobre a região.
Os Castristas afirmam que sem os mercenários Cubanos, os racistas sul-Africanos
provavelmente teria vencido em Cuito Canavale e a independência da Namíbia e o fim do
apartheid explícito na África do Sul teria sido adiado.
"Foi um ponto de viragem fundamental na luta contra o apartheid. De Novembro
de 1987 a Março de 1988, as forças armadas sul-Africanas repetidamente tentaram
e não conseguiram capturar Cuito Cuanavale. No sul da África, a batalha já atingiu
um status lendário. É considerada a derrocada do apartheid: a derrota das forças
armadas sul-Africanas que alterou o equilíbrio de poder na região e anunciou o fim
do regime racista na África do Sul. Cuito Cuanavale decisivamente frustrou o
objectivo de Pretória de estabelecer a hegemonia regional (uma estratégia que era
vital para a defesa e preservação do apartheid), conduziu directamente á
independência da Namíbia e acelerou o desmantelamento do apartheid. A batalha é
muitas vezes referida como a Estalinegrado Africana. A contribuição de Cuba foi
crucial, desde os reforços até ao material e planejamento. (...) Havana enviou 40.000
soldados Cubanos apoiados por 30.000 Angolanos e 3.000 soldados da SWAPO."
(Isaac Saney, Cuba and Southern African Liberation: the unknown story, traduzido da
versão em Inglês)
Em primeiro lugar, observamos a habitual deturpação Castrista da realidade. Eles
apresentam sua intervenção na África ao serviço dos social-imperialistas Soviéticos e
contra as tropas sul-Africanas pró-Americanas como tendo determinante para a defesa de
Angola, para a independência formal da Namíbia e para o fim do apartheid sul-Africano
[também o político Guineense burguês-capitalista Amílcar Cabral, outro lacaio dos
social-imperialistas Soviéticos, elogiou as actividades neo-colonialistas da Cuba Castrista
na África afirmando que os mercenários Cubanos foram ajudar os trabalhadores
Africanos "a serem independente e livre" (Amílcar Cabral citado em Isaac Saney, Cuba
and Southern African Liberation: the unknown story, traduzido da versão em Inglês)].
Mas isso não é verdade. O que aconteceu é que tudo isso coincidiu com os interesses do
imperialismo Soviético. O regime racista Sul-Africano era um regime fantoche próAmericano que representava os interesses imperialistas Americanos na região.
Consequentemente, se os social-fascistas / social-imperialistas Soviéticos queriam
alcançar o controle sobre essa mesma região, eles teriam que derrotar o regime SulAfricano, porque isso significaria o enfraquecimento do imperialismo norte-Americano
na África Austral (e daqui, a porta estava aberta ao domínio absoluto e exclusivo sobre
todo o continente Africano pelos social-imperialistas-capitalistas Soviéticos). Se os seus
interesses social-imperialistas exigissem que o regime abertamente racista Sul-Africano
tinha que ser apoiado, então os social-imperialistas Soviéticos não hesitariam em apoiá-lo
– tudo dependia do que fosse mais benéfico para a expansão da sua esfera de influência
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burguesa-capitalista, neo-colonialista, opressora, escravizante, social-fascista,
exploradora e anti-comunista, tudo dependia do que fosse mais benéfico para a
maximização dos seus lucros. E como os Castristas não tinham outra escolha além de
servir o imperialismo Soviético, se os seus mestres social-fascistas e social-imperialistas
lhes tivessem ordenado combater ao lado das tropas racistas Sul-Africanas, eles teriam
feito isso. Os Castristas teriam lutado como fosse mais benéfico para os interesses socialimperialistas. Aconteceu que, no contexto histórico em questão, o mais vantajoso para os
capitalistas-imperialistas Soviéticos era derrotar e enfraquecer regime Sul-Africano a fim
de expulsar o seu maior rival na região - o imperialismo norte-Americano. Portanto, os
mercenários Cubanos se juntaram aos esforços dos revisionistas Soviéticos. Os Castristas
gostam de se vangloriar de que "lutaram pela causa da liberdade, libertação e justiça
através de contribuir para a libertação de África do colonialismo, opressão e racismo".
Mas isso é uma mentira. Pelo contrário, eles ajudaram os revisionistas e socialimperialistas Soviéticos a imporem a sua própria dominação colonialista e opressiva
sobre a África. Por exemplo, em Angola e na Namíbia, eles contribuíram
significativamente para a implementação de tiranias social-fascistas que ainda hoje em
dia matam, roubam, abusam e exploram os trabalhadores Angolanos e da Namíbia. E no
que respeita ao racismo, os fundamentos do apartheid ficaram intactos na África do Sul.
Como já explicámos noutros artigos, para além da formação de uma pequena burguesia
negra criada com o acordo dos ricos burgueses brancos, tudo permanece na mesma no
país. O Apartheid aberto e explícito foi substituído pelo apartheid oculto. Como se pode
concluir, não há razão para glorificar o que não merece ser glorificado. A Cuba socialfascista de Castro foi o lacaio da colonização da África pelos social-imperialistas
Soviéticos:
"O povo cubano não quer usar a capa do social-imperialismo. O uso de tropas
cubanas na África surgiu porque a liderança do país vendeu a terra e o povo á
União Soviética. (...) O exército cubano ganhou uma reputação mundial como um
bando de mercenários ao serviço do social-imperialismo soviético. Como os
capitalistas monopolistas dos EUA perdem um domínio (…) após o outro para as
lutas de libertação nacional, os novos czares da União Soviética procuram assumirse como donos do mundo. O exército cubano desempenha um papel importante nos
seus planos. Como um país que já ganhou a independência relativamente ao
imperialismo dos EUA, Cuba reforça a pretensão da Rússia de que a União
Soviética é "o aliado natural das lutas de libertação nacional" (…). Se a luta é
necessária para consolidar a influência soviética num país ou região em particular,
os social-imperialistas preferem os outros se combatam entre si enquanto eles
permanecerem confortavelmente escondidos. Os eventos em África na última
década provam a função reaccionária do exército cubano em nome do socialimperialismo soviético." (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm,
The Cuban Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17,
15 de Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
Também ridícula é a afirmação pomposa Castrista que "Cuito Canavale é o Estalinegrado
Africano". Uma vez mais, a sua arrogância é ultrajante. Eles estão comparando Cuito
Canavale com a gloriosa batalha de Estalinegrado. Ambas as batalhas são incomparáveis
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em termos de significado e também em termos de dimensão. Estalinegrado foi uma
enorme batalha que envolveu muitos milhões de soldados, mas foi acima de tudo um
combate entre dois sistemas socio-económicos opostos e irreconciliáveis: de um lado, a
União Soviética socialista liderado pelo camarada Estaline, do outro lado, os exércitos
fascistas-imperialistas liderados pela Alemanha nazista. É também por isso Estalinegrado
foi uma batalha terrível - não poderia ter havido meios termos lá, um dos lados teve de
morrer para o outro poder sobreviver. Pelo contrário, a batalha de Cuito Canavale foi
apenas uma parte de uma guerra reaccionária e predatória entre duas superpotências
imperialistas pela hegemonia sobre o continente Africano. Nada mais do que isso.
Declarar que Cuito Canavale é comparável a Estalinegrado é mesmo ofensivo à memória
de todos aqueles que deram suas vidas para que a União Soviética Bolchevique pudesse
derrotar a agressão bárbara nazi-fascista.
Os Castristas tentam impor a distorção ideológica burguesa da história do movimento de
libertação Africano aos trabalhadores do mundo em geral, e aos trabalhadores Africanos
em particular para convencê-los sobre a sua natureza falsa "progressista" e "socialista". A
luta de classes do proletariado Africano e a solidariedade do proletariado mundial
escrevem a história da libertação – e mais ninguém. O único país no mundo que
realmente apoiou a luta de libertação na África Austral foi a Albânia Socialista e o
Movimento Mundial Marxista-Leninista com liderado pelo camarada Enver Hoxha e não
a Cuba social-fascista. A Cuba de Castro era o lacaio da colonização Africana pelos
social-imperialistas Soviéticos. Afirmar o contrário é sinónimo de tentar esconder o
carácter burguês-capitalista, neo-colonialista, opressor, escravizante, explorador, socialfascista, pró-imperialista e anti-comunista da Cuba de Castro.
E os Castristas vão mais longe com suas mistificações:
"O envolvimento de Cuba na África Austral tem sido repetidamente descartado
como actividade substituta para a União Soviética. Este mito insidioso foi
inequivocamente refutado. (...) No seu aclamado livro, "Missões conflituantes:
Havana, Washington e África, 1959-1976", Piero Gliejeses demonstrou que o
governo Cubano - como tinha afirmado repetidamente - decidiu enviar tropas de
combate para Angola apenas depois de o governo de Angola pedir a ajuda militar
de Cuba para repelir os sul-Africanos (...) e a União Soviética não teve nenhum
papel na tomada desta decisão por Cuba e não foi sequer informados antes dos
eventos. Em suma, Cuba não era o fantoche da URSS." (Isaac Saney, Cuba and
Southern African Liberation: the unknown story, traduzido da versão em Inglês)
Infelizmente para os Castristas, a realidade é muito diferente das lendas reaccionárias que
eles inventam. E a imagem da Cuba Castrista a agir independentemente dos interesses
Soviéticos é precisamente isso: uma lenda. Os "argumentos" dos Castristas de que "Cuba
não era um fantoche Soviético, porque os líderes Soviéticos só foram informados sobre a
intervenção Cubana em África após o seu acontecimento" não possuem qualquer poder
persuasivo. Longe de provar que a Cuba Castrista não era um lacaio pró-Soviético, eles
conseguem revelar a intensidade incrível da subserviência neo-colonial exploradora de
Cuba em relação aos imperialistas Soviéticos. Na verdade, os Castristas estavam tão
intensamente envolvidos na satisfação das exigências social-imperialistas que eles nem
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precisavam de ordens formais vindas de Moscovo para intervir em regiões onde os
interesses dos social-fascistas e social-imperialistas Soviéticos estavam em jogo. Esta foi
também uma forma de ganhar os favores dos social-imperialistas Soviéticos -, desta
forma, os Castristas provaram que a sua prontidão para defender a expansão do império
explorador dos capitalistas de Moscovo foi algo mecânico e imediato. Com tais
servidores tão leais como os Castristas, os social-imperialistas Soviéticos não precisavam
de se cansar dando instruções e ordens. Os Castristas pouparam-lhes as suas energias. A
dependência Castrista dos revisionistas Soviéticos tinha alcançado a um nível tão
profundo que até mesmo dispensava comandos expressos dos imperialistas Soviéticos – a
Cuba Castrista estava pronta para servir os seus mestres de forma automática, sem
esperar por ordens directas. É impossível imaginar uma posição mais subserviente
relativamente ao social-imperialismo Soviético do que a adoptada pelos Castristas. E
como se isso não bastasse, eles ainda se atrevem a declarar que:
"A solidariedade de Cuba com a luta de libertação de Angola é a mais alta
expressão do combate contra o imperialismo e o neo-colonialismo." (Documentos do
Partido Revisionista de Cuba, A demonstration of proletarian internationalism and
solidarity between Cuban and Angolan peoples, traduzido da versão em língua Alemã)
"O papel de Cuba fornece países da África com assistência técnica, especialmente
através do envio de pessoal médico para lá." (Documentos do Partido Revisionista de
Cuba, Cuban engagement in Angola, traduzido da versão em língua Alemã)
"Em 15 de Novembro de 1987, Cuba decidiu reforçar as suas forças através do
envio de destacamentos, armas e equipamentos, incluindo tanques, artilharia, armas
anti-aéreas e aeronaves. Eventualmente a força das tropas Cubanas subiria para
mais de 50, 000 homens. Deve ser enfatizado que, para um país pequeno como
Cuba, o envio de 50.000 soldados seria o equivalente dos EUA o envio de mais de um
milhão de soldados, ou no Canadá mais de cem mil. O compromisso de Cuba era
imenso. Fidel Castro declarou que a revolução Cubana tinha "colocado a sua
própria existência em jogo. (...) Nós colocámos tudo em jogo nesta acção." (Isaac
Saney, Cuba and Southern African Liberation: the unknown story, traduzido da versão
em Inglês)
A primeira frase é tão hipócrita e anti-socialista que não vamos perder nosso tempo
comentando isso, ela já foi respondida ao longo deste artigo. No que respeita à segunda,
os Castristas mais uma vez mostram a sua ideologia para cobrir suas acções socialfascistas e pró-imperialistas com máscaras "humanitárias". Os trabalhadores Africanos
não precisam do pessoal médico Cubano para nada. Eles são capazes de resolver os seus
problemas por si mesmos, sem a intervenção dos revisionistas. Mas isso é muito natural.
Assim como eles fazem em Cuba, também na África os Castristas visam enganar os
trabalhadores dando-lhes esmolas ridículas. Esta é uma estratégia muito utilizada por
eles. De facto, no seu longo discurso na Conferência dos Partidos Comunistas da
América Latina e do Caribe, os Castristas também falaram muito sobre o "estado do bemestar" de tipo social-democrata burguês que conseguiram estabelecer em Cuba:
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“ (...) Em Cuba, a grande maioria das crianças frequentam o sistema de ensino (...) o
número de pessoas com graus académicos tem crescido exponencialmente (...) e
Cuba é um dos três países mais avançados da América no que respeita aos cuidados
de saúde, com 10,330 médicos (...)." (Documentos do Partido Revisionista de Cuba,
Conference of Communist Parties of Latin America and Caribbean, 1975, traduzido da
versão em língua Alemã)
Eles sempre usam isto para desviar a atenção dos trabalhadores da natureza reaccionária
do Estado social-fascista Cubano e do carácter pró-capitalista e anti-socialista do
Castrismo. De facto, nesse mesmo discurso, eles apresentam a "luta contra o
imperialismo Americano" (como se os trabalhadores latino-Americanos não tivessem
quaisquer outros inimigos...) e "a realização dos direitos democráticos" (a implementação
deste tipo de sistema reformista) como sendo sinónimo de "socialismo". Eles até mostram
Cuba como um exemplo a ser seguido. Obviamente, os Castristas estão cumprindo suas
finalidades anti-comunistas, tentando incutir na mente dos trabalhadores a falsa ideia de
que a existência de um sistema de saúde e de ensino é equivalente á construção socialista,
que ter acesso á "segurança social" burguesa é equivalente ao socialismo. Com isso, eles
visam manter os proletários afastados da ideologia anti-revisionista autêntica,
convencendo-os de que eles só têm de implementar um "estado social" social-democrata
em seus países para viverem numa "sociedade socialista". De acordo com esta teoria dos
Castristas, não há necessidade de aniquilar as relações produtivas socio-económicas
opressivas nem de lutar contra as influências burguesas-capitalistas-revisionistas, nem de
destruir a resistência dos exploradores burgueses através de meios revolucionários
violentos, nem de socializar os meios de produção, nem de estabelecer uma ditadura do
proletariado sob a liderança de um partido genuinamente Marxista-Leninista, etc. ... Para
os Castristas, para "construir o socialismo" é suficiente implementar um sistema de
"segurança social" pago pelos impostos e "contribuições” extremamente pesados sacados
aos trabalhadores (que são roubados ás classes trabalhadoras pela burguesia socialfascista e pró-imperialista com o falso pretexto enganoso de "ser necessário para
construir o socialismo"), que irá extinguir a chama revolucionária e a consciência
comunista a fim de perpetuar o reinado de exploração capitalista, imperialista e
revisionista. Esta é uma das características mais perigosas do revisionismo Castrista cujos
fundamentos são muito semelhantes aos da "social-democracia" pró-capitalista Europeia.
Relativamente à terceira declaração, obviamente que os Castristas deram tudo para o
sucesso do expansionismo Soviético na África. Afinal, os social-imperialistas não são
sentimentais, se os social-fascistas Cubanos tivessem falhado não lhes proporcionando
uma assistência adequada e, por isso, eles tivessem perdido qualquer chance de domínio
sobre a África, os Castristas teriam tido problemas sérios. Os social-imperialistas
Soviéticos teriam se sentido tentados a substituí-los por um outro bando de lacaios mais
capazes de satisfazer as suas necessidades nas suas aventuras imperialistas. Os Castristas
sabiam muito bem disso, eles sabiam que tinham que fazer o possível para que seus
chefes social-imperialistas tivessem sucesso na sua busca pela hegemonia sobre a África caso contrário, era o próprio domínio da burguesia Castrista e os seus privilégios de
classe que seriam postos em risco. Portanto, concordamos completamente com Castro
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quando ele diz que "nós (isto é, os social-fascistas Cubanos) colocámos tudo em jogo
nessa acção."
E tudo isto também pode ser aplicado à intervenção Cubana no Corno de África,
nomeadamente na Etiópia. A participação Castrista em guerras que aconteceram na
região foi novamente determinada pelos interesses expansionistas da União Soviética.
Tudo começou quando o regime somali pró-Americano invadiu a região de Ogaden na
Etiópia:
"A participação de Cuba na guerra entre a Etiópia e a Somália correspondeu mais
aos interesses da União Soviética do que aos interesses Cubanos. As forças somalis,
recém-armadas pelos Estados Unidos, invadiram o deserto de Ogaden. Num
movimento para legitimar o seu crescente apoio militar á Etiópia, o Kremlin
ordenou que as tropas Cubanas fossem envolvidas na campanha. Fortalecidas por
15 mil soldados Cubanos e Soviéticos e por enormes carregamentos de armas, as
forças Etíopes tinham expulso o exército da Somália para o outro lado da fronteira
em Fevereiro de 1978." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua
Inglesa)
"Em Janeiro de 1978 havia vários milhares de tropas Cubanas no local, com
tanques, artilharia e outras armas pesadas fornecidas pela União Soviética." (Wayne
S. Smith, US-Cuba Relations: Twenty-Five Years of Hostility, 1959-1984, 1985,
traduzido da versão em língua Inglesa)
“ (...) No Corno de África, os social-imperialistas andaram entre a Somália e a
Etiópia. Primeiro, a Somália foi o aliado soviético. Mas os somalis ficaram sabendo
das intenções soviéticas para dominar o seu país e chutaram os social-imperialistas
fora. Agora, a política do Kremlin diz que a Somália é "reaccionária", enquanto a
Etiópia é realmente "progressista". Após um cúmulo enorme de armas na Etiópia,
os novos czares provocaram uma guerra entre os dois países em 1978. O regime
fascista na Etiópia contou com o exército cubano na guerra. Hoje, os cubanos
continuam a ajudar a Etiópia a conter lutas de libertação nacional na Eritreia e
Ogaden." (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm, The Cuban Army:
Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17, 15 de Outubro de
1979, traduzido da edição em Inglês)
Como se pode concluir, não importa o quanto Castristas gritem que a participação de seus
mercenários nas guerras inter-imperialistas Africanas "foi guiado pelo internacionalismo
proletário", a verdade permanece a mesma: os Castristas eram lacaios pró-Soviéticos
social-fascistas cujo objectivo era garantir a vitória de imperialistas Soviéticos sobre os
seus rivais:
"Os Soviéticos são predominantes na Etiópia. Eles enviam para lá armas e
mercenários Cubanos que estão lutando para ocupar o território de Ogaden e
possivelmente de toda a Somália. A Somália esteve anteriormente sob a asa dos
Soviéticos, mas os Estados Unidos da América intervieram, claro indirectamente, e a
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Somália abandonou os Soviéticos e ocupou as províncias de Ogaden e de Harar.
Uma luta feroz está acontecendo lá agora (...). O exército Cubano tornou-se agora
numa "legião estrangeira" da União Soviética e está sendo usado como um exército
mercenário especialmente na África, na Etiópia contra a Somália. As tropas
Cubanas mercenárias estão liderando as tropas Etíopes e, ao mesmo tempo, lutam
para liquidarem a Somália, por outras palavras, para criar uma nova colónia
Soviética lá. Eles conseguiram isso em Angola, onde os Cubanos, assistidos pelos
Soviéticos, apoiaram Neto, o levaram ao poder, e mantiveram um número
considerável de mercenários lá até hoje para combater os adversários de Neto, isto
é, as ferramentas dos Americanos e dos outros antigos colonizadores a fim de
estabelecer firmemente a influência Soviética no país e transformá-lo num mercado
Soviético. Situações semelhantes estão se desenvolvendo na Rodésia, Zâmbia e no
Sudão. O uso de mercenários tornou-se moda hoje. O capitalismo mundial usa
mercenários para lutar contra os povos que se levantam para ganhar a sua
liberdade e independência nacional, para se libertar do jugo dos exploradores
estrangeiros imperialistas e dos seus aliados locais. Os mercenários são descritos
como exércitos de libertação que "defendem" a soberania e a liberdade dos
respectivos povos." (Enver Hoxha, The Superpowers, 1986, traduzido da versão em
língua Inglesa)
E nós temos que mencionar que, no que respeita à Etiópia, a intervenção Castrista
permitiu a manutenção de um dos mais repugnantes e terríveis regimes social-fascistas
que já existiram: o de Mengistu Hailemariam, o líder do Derg, carrasco do povo Etíope:
"O regime etíope não é progressivo por quaisquer padrões honestos. É uma junta
fascista que massacra o povo etíope e procura febrilmente suprimir dois
movimentos nacionais de própria libertação com armas soviéticas e tropas
cubanas." (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm, The Cuban
Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17, 15 de
Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
Para Mengistu, assassinar trabalhadores Etíopes á fome e sede era uma forma normal de
governar (também nisto, Mengistu é igual a todos os outros governantes capitalistasimperialistas-revisionistas). Mas os Castristas não poderiam se importar menos sobre
isso, eles estavam apenas preocupados em satisfazer os interesses dos social-imperialistas
Soviéticos como um meio para manter o seu reinado de classe explorador sobre os
trabalhadores Cubanos - tudo o resto era irrelevante para eles. Consequentemente, eles
não se importaram de apoiar abertamente o fascista Derg, que selvaticamente reprimiu o
proletariado Etíope, uma vez que isso poderia contribuir para a manutenção da burguesia
Castrista no poder. Relativamente à situação da Etiópia, Castro arrogantemente declarou
que:
"Temos o direito de enviar conselheiros militares para a Etiópia se o governo deste
país precisar deles." (Documentos do Partido Revisionista de Cuba, Cuban engagement
in Angola, traduzido da versão em língua Alemã)
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Claro, todo mundo sabe que esses "conselheiros" militares Cubanos foram usados pelo
Derg de Mengistu para organizar a repressão fascista contra os trabalhadores Etíopes e
oprimir os povos como os do Tigray e da Eritreia que estavam se esforçando para
alcançar a auto-determinação. Então, Castro estátotalmente equivocada. Os socialfascistas Cubanos não têm o direito de intervir num país estrangeiro contribuindo para a
sujeição de suas massas trabalhadoras a um regime despótico que só serviu os interesses
dos capitalistas-imperialistas de Moscovo.
"O presidente de Cuba, Fidel Castro, disse: "... O imperialismo ianque pretende
questionar o direito da Etiópia a defender a sua integridade territorial e unidade
contra os separatistas da Eritreia." (Granma, 7 de Maio de 1979) É claro que Cuba
pode decidir quem são os "separatistas" e quem são as forças de libertação legítimas
em África!" (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm, The Cuban
Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17, 15 de
Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
Os social-fascistas Cubanos não tinham o direito de pôr em risco o combate dos povos
oprimidos pela independência. E eles até chegaram ao ponto de receber Mengistu numa
visita oficial a Cuba! Durante uma semana, Mengistu e seus colegas do Derg estiveram
em Cuba comendo, bebendo e festejando às custas dos trabalhadores Cubanos. E Castro
não tinha vergonha de afirmar que:
"Mengistu é um defensor ferrenho do Marxismo-Leninismo." (Documentos do
Partido Revisionista de Cuba, Mengistu Hailemariam visits Cuba, traduzido da versão em
língua Alemã)
Mengistu é realmente um defensor do Marxismo-Leninismo? Bem, tudo depende do que
se entende por "Marxismo-Leninismo". Se considerarmos o Marxismo-Leninismo de
acordo com os ensinamentos dos cinco clássicos (Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver
Hoxha), então Mengistu é o oposto de um Marxista-Leninista, ele é um social-fascista.
Mas se como Castro pensamos que impor um despotismo fascista sobre todo um povo e
que vender seu próprio país aos imperialistas Soviéticos é "Marxismo-Leninismo", então
Mengistu é certamente um "Marxista-Leninista". Se ser um "Marxista-Leninista" é deixar
que os capitalistas-imperialistas de Moscovo vorazmente consumam os recursos da nação
ao ponto de condenar as massas trabalhadoras a uma fome mortal, então Mengistu é
certamente um "Marxista-Leninista". Se ser um "Marxista-Leninista" é banhar em sangue
qualquer tentativa das nações oprimidas para conseguirem o seu direito à autodeterminação é ser um "Marxista-Leninista", então Mengistu é certamente um "MarxistaLeninista". As qualificações não alteram a essência das coisas.
Estima-se que cerca de meio milhão de pobres morreram nas fomes Etíopes do final dos
anos 70 e dos anos 80, causadas pelas políticas capitalistas pró-Soviéticas de Mengistu. E
milhares mais foram abatidos pela repressão fascista do Derg durante o mesmo período.
Os social-fascistas Castristas são responsáveis por cada uma dessas mortes terríveis,
porque eles deliberadamente e voluntariamente apoiaram o capitalismo de estado
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totalitário e pró-Soviético imperialista de Mengistu. Quando a revolução socialista
mundial for vitoriosa e o proletariado mundial estabelecer a sua ditadura, os Castristas
vão pagar por tudo o que fizeram e continuam a fazer contra a causa da emancipação dos
trabalhadores.
Estas foram algumas das principais consequências políticas da subserviência Castrista
relativamente ao social-imperialismo Soviético. Vamos agora reflectir sobre os efeitos
económicos desta mesma subserviência.

4.2 - Consequências económicas
A aceitação por parte dos Castristas de um estatuto neo-colonial sob o domínio
imperialista Soviético levou à consolidação das características pró-capitalistas
económicas que sempre foram defendidas e praticadas pelos revisionistas, socialfascistas, anti-comunistas Castristas:
"Após a revolução cubana (…) o governo aproximou-se da União Soviética,
temendo ataque ou subversão dos Estados Unidos a apenas 90 quilómetros de
distância. Os soviéticos usaram essa preocupação como oportunidade de
transformar Cuba numa neo-colónia e num peão do social-imperialismo mundial. A
dominação soviética tem destruído a economia cubana. (…) Hoje, existem apenas
empresas gigantes com uma única cultura de açúcar. O social-imperialismo
soviético tornou Cuba numa economia de monocultura, ainda mais do que o
imperialismo dos EUA fez no início de 1900. (…) um acordo cubano-soviético
apelava a que Cuba abandonasse a industrialização em favor do aumento da
produção de açúcar. (…) Então, (…) Cuba foi integrada no COMECON. Hoje, o
controle da economia cubana cabe à Comissão cubano-soviética na Colaboração
Económica, Científica e Técnica, onde a "cooperação socialista" abre caminho para
maximizar a produção de açúcar em Cuba. Os cubanos são dependentes da União
Soviética no combustível, fábricas, peças de máquinas e outros bens. Eles têm uma
dívida de US $ 6 biliões para com os patrões do Kremlin. Todas as esperanças de
uma economia cubana independente desaparecem em face da dominação
imperialista descarada." (Http://www.marxists.org/history/erol/ncm-1a/nv-cuba.htm,
The Cuban Army: Mercenaries for social imperialism, The New Voice, Vol. VIII, n º 17,
15 de Outubro de 1979, traduzido da edição em Inglês)
Como já observámos, a economia Cubana nunca foi uma economia socialista, nunca foi
uma economia genuinamente planeada de acordo com os princípios do MarxismoLeninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, devendo-se ressaltar que a existência de uma
economia planeada e socializada é uma condição essencial para a eliminação completa e
definitiva do sistema capitalista-imperialista burguês explorador, opressor, repressivo,
escravizante é um requisito fundamental para a realização da independência políticasócio-económica e para a derrota de todos os tipos de inimigos anti-comunistas. E isso
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porque somente com essa economia planificada e socializada podem o proletariado e os
trabalhadores dominar totalmente as leis socio-económicas, assim como estabelecer
firmemente e definitivamente o seu poder de classe através de colocar a produção em
geral, e as relações e forças produtivas concordantes em particular ao total serviço da
construção socialista e comunista e da sociedade socialista e comunista. De facto, logo
em 1967, os diplomatas Albaneses em Cuba correctamente observaram:
“ (...) A falta de uma verdadeira economia planeada (...)." (Conversation with Xhustin
Papogorgi, Third Secretary of the Embassy of the People’s Republic of Albania in Cuba,
27 de Setembro de 1967, traduzido da versão em língua Inglesa)
No entanto, até ao final dos anos 60, os Castristas continuaram a esconder o seu sistema
económico de exploração capitalista por trás de máscaras "socialistas", nomeadamente
através do desenvolvimento do capitalismo de Estado. No entanto, como a União
Soviética revisionista avançou para o abandono do capitalismo de Estado e sua
substituição pelo capitalismo clássico, este mesmo curso também foi imposto a Cuba.
Inicialmente, os Castristas tinham medo dele, porque enfraquecer o capitalismo de
Estado significaria o enfraquecimento de seus "disfarces vermelhos" que enganam os
trabalhadores Cubanos e os mantêm longe do socialismo autêntico. Mas eles logo
entenderam que, mais uma vez, eles não tinham escolha. Cuba era agora totalmente
dependente do social-imperialismo Soviético, a sua dependência era equivalente à antiga
relativamente ao imperialismo Americano. Em 1972, Cuba estava totalmente submersa
nos capitais e "créditos" provenientes do bloco Soviético e do COMECON (Conselho
para Assistência Económica Mútua). E durante essa década, as formas Castristas do
capitalismo de Estado foram limitadas como ordenado pelos capitalistas-imperialistas de
Moscovo:
"Um sistema Soviético de novo estilo de Gestão Económica e Planeamento foi
gradualmente introduzida na segunda metade da década de 1970. O novo sistema
económico utiliza instrumentos de mercado empresas estatais foram
descentralizadas e desfrutam de mais independência para contratar e demitir
trabalhadores, solicitar e tomar decisões de investimento. (...) A eficiência de
empresas Cubanas é medida por um conjunto de indicadores, com o lucro como
sendo o principal." (Carmelo Mesa-Lag, The Economy of Socialist Cuba: A TwoDecade Appraisal, 1981, traduzido da versão em Inglês)
"Castro não estava poupando nos seus ataques a excessiva centralização no
planeamento económico." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Portanto, de acordo com este "novo sistema de direcção e planeamento" (como era
chamado pelos Castristas, embora nunca tenha havido qualquer tipo de planeamento
económico na Cuba revisionista á excepção da que visa maximizar os lucros da burguesia
Castrista e dos seus patrões social-imperialistas), as fábricas na Cuba social-fascista
devem financiar-se e decidir o seu próprio orçamento, os preços são fixados de acordo
com o custo de produção, os gerentes de fábricas e indústrias que produzem a maior taxa
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de retorno sobre o investimento são pagos de acordo com a sua posição social e também
de acordo com a rentabilidade das suas empresas, os trabalhadores são pagos em
correspondência com a rentabilidade das empresas em que trabalham e podem perder os
seus empregos se a produção for mais barata sem eles (isto é, os trabalhadores são pagos
de acordo com a sua produtividade determinados pela quantidade de trabalho ou pelo
cumprimento ou não dos objectivos de produção dos seus trabalhos - por outras palavras,
se eles podem trabalhar de forma rápida e rentável). Assim, como se pode concluir,
Castro não teve o menor problema em fazer mudanças oportunistas e pragmáticas na sua
própria ideologia a fim de colocá-la de acordo com os desejos dos social-fascistas e
social-imperialistas Soviéticos. Num Congresso do partido ele referiu que: " (...) o
dinheiro, preços, finanças, orçamentos, impostos, crédito, juros e outras mercadorias
devem funcionar como instrumentos indispensáveis ... para decidir em que é que o
investimento é a mais vantajoso, para decidir que as empresas, que unidades têm o
melhor desempenho, e as que apresentam os piores resultados e assim sermos capazes de
tomar as medidas pertinentes." Na verdade, temos de admitir que Castro não estava
fazendo concessões de princípio devido ao simples facto de que ele estava apenas
transferindo suas preferências de uma forma de capitalismo para outra, ele só foi assumiu
abertamente que as leis que regem a economia Cubana sempre foram e continuarão a ser
as leis do capitalismo. A opção entre o capitalismo de Estado e o capitalismo clássico foi
feita por todos os regimes burgueses de acordo com seus interesses de classe num
determinado momento. E isso não representa qualquer dilema substancial - há ocasiões
em que uma burguesia tira mais vantagens de praticar um capitalismo mais "planeado" e
há outras ocasiões em que ela tira mais vantagens a partir de um tipo mais clássico do
capitalismo. Isso nunca pode obliterar a questão de classe fundamental: tudo depende de
qual classe está no poder. Enquanto a burguesia não for derrotada por uma revolução
socialista e pela implementação de uma ditadura do proletariado, então o sistema socioeconómico será sempre explorador e opressor. É irrelevante se a burguesia em questão
escolhe seguir um capitalismo de Estado "planeado" ou um capitalismo mais "liberal".
Portanto, temos de condenar os revisionistas e os social-fascistas que tentam retratar o
capitalismo planeado de estado como sendo "positivo" ou mesmo como "socialismo" e o
capitalismo de tipo clássico como sendo "negativo" e "reaccionário", porque todos os
tipos de capitalismo são invariável e inevitavelmente repressivos e escravizantes. O
mesmo pode ser dito sobre a Cuba Castrista, onde as chamadas "reformas económicas"
começando nos anos 70 e 80 não representaram qualquer mudança nas características
fundamentais de social-fascismo Cubano: ele continuou a ser tão tirânico, tão
reaccionário e tão anti-socialista como sempre. Na verdade, "as reformas económicas"
Cubanas foram equivalentes ás que ocorreram na União Soviética revisionista durante o
mesmo período. Elas resultaram da restauração revisionista do capitalismo na década de
50 que permitiu a penetração de créditos estrangeiros imperialistas também na União
Soviética e que, finalmente, levaram à eliminação dos últimos remanescentes de
aparência "socialista" no bloco oriental revisionista. Esta estratégia foi cuidadosamente
planeada e organizada pelos imperialismos Americano e ocidental que astuciosamente
sabiam como usar as características e concessões revisionistas anti-socialistas para sua
própria vantagem em destruir um poderoso rival. O camarada Enver sabiamente observou
que:

107

"Ele (o imperialismo Americano) vai explorar a União Soviética, vai fazer lucros
fabulosos a partir dela que servirão para fortalecer o seu império mundial. Além
disso, a introdução de capital norte-Americano na União Soviética fará com que até
mesmo os menores remanescentes das vitórias da Grande Revolução Socialista de
Outubro sejam eliminados muito rapidamente, isto vai trazer o desmantelamento da
União Soviética como uma união de repúblicas. Este é o objectivo do imperialismo
Americano: destruir a União Soviética como um poder perigoso rival capitalista. Os
«sabichões» dirão: «Isto vai ser difícil de conseguir». Pelo contrário, isto é
facilmente alcançado quando se sai dos trilhos do Marxismo-Leninismo.” (Enver
Hoxha, Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido a partir da edição em
Inglês)
Ao contrário do que foi anunciado pelos Castristas, estas "reformas económicas",
impostas pelos revisionistas Soviéticos não só não resolveram nenhuma das contradições
causadas pelo capitalismo de Estado, mas também levou a Cuba social-fascista rumo a
uma profunda crise económico-financeira da qual nunca se recuperou. Esta crise foi
intensificada devido ao dogmatismo pró-capitalista Castrista. Na verdade, elas tentaram
resolver as contradições do capitalismo recorrendo ao próprio capitalismo através da
implementação de uma nova série de "reformas económicas", sob o nome de "processo
de rectificação". O objectivo deste "processo de rectificação" foi alegadamente
"descentralizar a economia Cubana", mas na verdade ele se tornou num símbolo do
acolhimento Castrista do capitalismo clássico. Por exemplo, em 1987, a burguesia
Castrista aprovou uma nova lei sobre concessões e "zonas económicas livres" que abriu
as portas de Cuba ás multinacionais ocidentais capitalistas-imperialistas empresas:
"Cuba tinha afirmado repetidamente seu interesse em atrair investimentos
estrangeiros e oferece aos investidores ocidentais a chance de participar em
concessões com o direito de remeter os lucros e com as atracções de uma legislação
estável e garantias especiais contra a expropriação." (Economist Intelligence Unit,
Country Profile: Cuba, 1987-1988, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A Câmara do Comércio de Cuba promove activamente as concessões com
empresas estrangeiras e informações sobre as leis de Cuba acerca das concessões
foram disponibilizadas (…).” (Economist Intelligence Unit, Country Profile: Cuba,
1991, traduzido da versão em língua Inglesa)
"O investimento estrangeiro está sendo procurado cada vez mais avidamente,
principalmente através de concessões. Estima-se que 60 empresas comuns estão
agora em vigor, com mais 100 na calha. As concessões e os acordos de partilha de
produtos já existem com 29 países, incluindo vários na Europa." (Economist
Intelligence Unit, Country Profile: Cuba, 1991, traduzido da versão em língua Inglesa)
E o então presidente da Câmara do Comércio de Cuba autorizou a criação em Cuba de
"zonas de comércio livre onde investidores privados estrangeiros poderiam configurar a
importação e exportação negócios" e garantiu aos capitalistas ocidentais que Cuba estava

108

ansiosa para permitir o investimento estrangeiro de até 100% nas empresas. Como pode
ser observado, as posições Castristas estão nos antípodas daquelas de um Estado
verdadeiramente Marxista-Leninista. Por exemplo, os camaradas Albaneses sempre
tiveram a preocupação de não deixar qualquer tipo de investimentos estrangeiros ou
créditos provenientes de países capitalista-revisionistas penetrarem na Albânia socialista
porque eles sabiam muito bem que:
"Através desses chamados créditos (...) as grandes multinacionais capitalistas e os
estados a que pertencem fazem fortes pressões sobre os estados e povos
destinatários, e mantêm-nos sob controlo. (...) Por outro lado, esses créditos que os
grandes monopólios fornecem (...) são os elos da cadeia imperialista em torno dos
pescoços dos povos." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979,
edição em Português)
É por isso que os comunistas Albaneses decidiram estabelecer expressamente na
Constituição Albanesa de 1976 que:
"A concessão de concessões e a criação de empresas estrangeiras económicas e
financeiras e outras instituições formadas em conjunto com monopólios e estados
capitalistas e revisionistas, bem como a obtenção de créditos deles, são proibidos na
República Popular Socialista da Albânia." (Artigo 28º da Constituição da República
Popular Socialista da Albânia, Dezembro de 1976, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Este artigo 28 da Constituição Albanesa de 1976 já foi citado por nós noutros artigos,
mas ele é sempre indispensável. De facto, a presença deste artigo na Constituição
Albanesa de 1976 é um sinal claro de seu carácter autenticamente Marxista-Leninista.
Por exemplo, a Constituição revisionista e social-fascista da Coreia do Norte não só não
inclui qualquer artigo como este, mas ainda encoraja abertamente a penetração
imperialista estrangeira no país.
O proletariado de qualquer nação que realmente visa construir o socialismo nunca pode
negligenciar a necessidade de pôr em prática o princípio fundamental contido no artigo
28 da Constituição Socialista Albanesa. Caso contrário, a restauração capitalista seria
uma mera questão de tempo, porque desde que as multinacionais capitalistasimperialistas estão autorizadas a dominar livremente a economia de um país, elas
inevitavelmente também dominam o seu sistema socio-político. E é óbvio que as
empresas burguesas não estão lá para proteger o socialismo, elas vão fazer de tudo para
destruí-lo e reinstalar a escravidão assalariada e a exploração sobre os trabalhadores.
Claro que os Castristas não têm que enfrentar este tipo de problemas. Eles não estavam
nem estão preocupados em defender o socialismo contra o assédio imperialista porque
nunca houve socialismo em Cuba. Pelo contrário, eles estavam muito ocupados
incentivando a transformação de Cuba de um país compradore apenas aberto ao
imperialismo Soviético num país compradore aberto ao imperialismo mundial como um
todo:
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"Ficou claro que todo o investimento estrangeiro era bem-vindo, inclusive em áreas
como a exploração de petróleo, níquel, bens de capital, têxtil e agricultura (...)."
(Keesing's Record of World Events, Volume 38, traduzido da versão em língua Inglesa)
Em 1992, os Castristas também criaram novas leis económicas:
"Para que a posse estrangeira de propriedades em concessões e investimento
privado estrangeiro em empresas Cubanas possa ser permitido. Ás empresas
Cubanas também será permitido importar e exportar sem a permissão do governo
central, acabando assim com o monopólio estatal do comércio exterior. Há agora 88
empresas Cubanas autónomas funcionando de forma independente e 240 empresas
estrangeiras já operam em Cuba." (Economist Intelligence Unit, Country Profile:
Cuba, 1992, traduzido da versão em língua Inglesa)
Na verdade, apesar de embargo dos EUA, havia muitas empresas norte-Americanas que
estavam interessadas em investir em Cuba e na tomada de lucros a partir dos recursos do
país. No entanto, nunca a classe burguesa imperialista Americana concordou com os
pedidos da burguesia Castrista para pôr fim ao embargo contra Cuba, que é mantido até
hoje. Para os imperialistas norte-Americanos, não é suficiente para que os Castristas
estejam dispostos a deixar as multinacionais Americanas penetrar e explorar Cuba. Eles
querem mais do que isso: os burgueses imperialistas Americanos querem reconquistar o
seu controle exclusivo sobre Cuba, eles querem ser os únicos donos de Cuba e enquanto
os Castristas continuarem a recusar-lhes isso, eles nunca vão desistir de suas tentativas
para enfraquecer e derrubar a burguesia Castrista. Na verdade, os Castristas sabem muito
bem que se os imperialistas norte-Americanos recuperarem o controle absoluto sobre
Cuba, eles rapidamente expulsarão a burguesia Castrista a fim de substituí-la por uma
clique fantoche pró-Americana mais fiável e livre de todas as máscaras "socialistas" que
os Castristas ainda insistem em utilizar para enganar os trabalhadores e os proletários. Por
conseguinte, enquanto for capaz de evitar a sua própria derrubada, a burguesia Castrista
fará o seu melhor para não deixar os burgueses imperialistas Americanos reconquistar as
suas posições anteriores em Cuba.
Como já havíamos dito, os resultados desta adopção da economia capitalista clássica
pelos Castristas Cuba foi desastrosa. Os graves problemas herdados dos tempos de
capitalismo de Estado não só foram mantidos sem solução mas eles foram até agravados.
Um desses problemas era e é o absentismo dos trabalhadores. Na Cuba Castrista, os
trabalhadores sentem que estão sendo explorados pela Castrista burguesia e seus amos
imperialistas e social-imperialistas, eles percebem que eles não estão trabalhando a seu
favor, mas em benefício dos opressores. O absentismo nunca pode existir num país
verdadeiramente socialista onde os trabalhadores são educados no espírito de entusiasmo
revolucionário e onde eles sabem que tudo o que conseguirem em qualquer campo
reverterá inteiramente em sua própria vantagem, até porque num país socialista os
exploradores não estão mais detendo o poder do Estado e, portanto, eles não são capazes
de explorar os trabalhadores nem de roubar e acumular o valor excedente que estes
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produzem. Nos países socialistas, as classes trabalhadoras sabem que o MarxismoLeninismo é a ideologia da sua libertação e eles estão ansiosos para dar tudo á construção
socialista e comunista porque eles sabem que não há outra forma de definitivamente se
livrarem do brutal regime opressivo burguês-capitalista-imperialista.
Mas, como Cuba Castrista é um estado social-fascista onde a escravidão permaneceu
intocada, os trabalhadores não têm o menor incentivo para ir para o trabalho a fim de
aumentarem os lucros das classes dominantes:
"A mais clara indicação de que algo estava errado foi a epidemia de absentismo em
todo o país. Castro observou em Agosto e Setembro de 1970 que cerca de 20% da
força de trabalho estava ausente em qualquer dia, enquanto que no Oriente em
Agosto de 1970 52% dos trabalhadores agrícolas não apareceu para o trabalho. (...)
Em 1970 era claro que este modelo político não estava funcionando bem. Os sinais
mais evidentes foram o absentismo generalizado e os baixos níveis de produtividade
registrados." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
Que contraste tremendo com as gerações de revolucionários Marxistas-Leninistas
gerações da União Soviética Bolchevique e da Albânia socialista, cujo heróico e
incansável apego ao trabalho socialista transformou os seus países de neo-colónias
feudais em nações industrializadas modernas e independentes numa questão de algumas
décadas! E não podemos esquecer a prática Castrista de forçar as massas trabalhadoras
Cubanas (proletários e camponeses) a trabalharem como escravos nos campos de açúcar
com o objectivo de promover os interesses de classe gananciosos dos imperialistas
Soviéticos e de todos os outros imperialistas que controlam a burguesia Castrista no
passado e no presente – e que estavam e estão contando com o açúcar Cubano para
garantir e maximizar os seus lucros. Os revisionistas Cubanos chamam isso de "trabalho
voluntário" mas não tem nada de voluntário. Pelo contrário, os trabalhadores são
obrigados a realizar este trabalho e não são pagos por isso: eles forçosamente trabalham
de graça para que a burguesia Castrista possa agradar aos seus chefes imperialistas e
social-imperialistas dando-lhes muitas toneladas de açúcar altamente rentável e
garantindo assim a sua própria perpetuação no poder. Na verdade, esses trabalhadores
Cubanos não são nada mais do que escravos. Os trabalhadores que se recusam a entrar
neste regime são implacavelmente reprimidos. Na verdade, devemos levar em conta que
os Castristas tentam iludir os trabalhadores afirmando que este "trabalho voluntário" era
"necessário para realizar o socialismo" e que, portanto, os trabalhadores que se
recusassem seriam "reaccionários". É claro, isso representa uma deturpação terrível do
que o socialismo realmente é. Para os trabalhadores Cubanos desinformados, o
"socialismo" aparece como sinónimo do totalitarismo Castrista. Em primeiro lugar, ao
contrário do que acontece em uma sociedade autenticamente socialista, na Cuba
revisionista não há a menor base para os trabalhadores se envolverem no trabalho
voluntário porque as relações socio-económicas produtivas mantêm a sua natureza
exploradora e opressora. Somente com a construção socialista e comunista podem os
trabalhadores executar o trabalho autenticamente voluntário e revolucionário. E em
segundo lugar, é hora dos trabalhadores Cubanos entenderem que a sua escravidão não é
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um resultado de socialismo, mas sim da manutenção das relações de classe capitalistasburguesas.
Como consequência lógica de dependência da Cuba Castrista do social-imperialismo
Soviético, o país ficou submerso na crise da dívida que afecta os países neo-coloniais. No
entanto, os líderes Castristas ainda tentaram justificar a situação desesperada de Cuba
afirmando que:
"Sem a assistência Soviética, Cuba estaria enfrentando um desastre económico e a
falência, com uma série de pessoas que passam fome e centenas de milhares de
desempregados.” (Keesing's Contemporary Archives, volume 26, traduzido da versão
em língua Inglesa)
Fidel Castro defendeu que "será necessário depender cada vez mais dos Soviéticos
devido à diminuição na produção de açúcar". Aqui percebemos as características típicas
do colonialismo. A economia Cubana é monocultural quase na sua totalidade porque os
imperialistas Soviéticos ordenaram que ela deve principalmente produzir o que era mais
rentável para os capitalistas-imperialistas de Moscovo dadas as condições de Cuba:
açúcar bruto. Portanto, se a produção deste produto sofrer uma queda por qualquer razão,
a economia Cubana ficará comprometida, pois não tem outros meios relevantes para se
apoiar, tinha sido configurada como um apêndice do sistema imperialista Soviético e não
tinha (nem tem) capacidade para se manter independente. O princípio socialista vital de
"confiar nas próprias forças" (pelo menos durante a fase do socialismo num só país) que
permitiu á União Soviética Bolchevique e á Albânia socialista resistir ao cerco e á
invasão político-sócio-económica capitalista-imperialista esteve sempre muito longe das
mentes da burguesia Castrista. Ela invariavelmente rejeitou este princípio crucial com o
pretexto de que seria supostamente "incompatível com as condições específicas de Cuba"
e outras desculpas ridículas do mesmo tipo cujo único propósito é justificar as suas
políticas anti-comunistas e social-fascistas que condenaram Cuba á mais atroz
subserviência neo-colonial exploradora relativamente ao imperialismo mundial em geral
e ao social-imperialismo Soviético em particular. O camarada Enver sempre denunciou
este ponto de vista defendido pelos revisionistas Cubanos:
"A experiência Albanesa prova que mesmo um país pequeno com uma base técnica
e material atrasada pode experimentar um grande desenvolvimento económico e
cultural, pode alcançar a sua independência e também pode derrotar os ataques do
capitalismo e do imperialismo mundial se esse país for conduzido por um partido
Marxista-Leninista verdadeiro, se esse país está decidido a lutar até o fim pelos seus
ideais e tiver confiança na sua realização." (Enver Hoxha, Report to the VIII Congress
of the PLA, Tirana, de 1981, traduzido da língua Francesa)
"Tomemos, por exemplo, a questão da construção económica do país, o
desenvolvimento da economia socialista contando com as próprias forças. Este
princípio está correcto. Cada estado socialista independente e soberano deve
mobilizar todo o povo e definir a sua política económica correcta, deve tomar todas
as medidas para a exploração de forma adequada e racional de toda a riqueza do
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país, e administrar essa riqueza de forma racional, deve aumentá-la no interesse de
seu próprio povo e não deve permitir que ela seja saqueada por outros. Esta é uma
orientação base para todos os países socialistas (...) Se (...) as relações entre os
Estados são baseadas na exploração dos pequenos estados economicamente fracos
pelos Estados grandes e poderosos, então as «ajudas» devem ser rejeitadas, pois são
escravizantes." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979, edição em
Português)
Deve-se ainda ressaltar que nos países verdadeiramente socialistas que já existiram (na
União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e na Albânia do camarada Enver), o
princípio fundamental de "depender das suas forças" nunca esteve limitado ás
exportações serem superiores às importações. De facto, em ambos os países, os capitais
investidos na economia sempre provieram inteiramente de fundos de acumulação
próprios do país (com a excepção de um breve período no final de 1940 / início de 1950,
quando a Albânia de Enver recebeu ajuda suplementar internacionalista da União
Soviética Estalinista. E isso nunca afectou a independência socialista da Albânia porque a
União Soviética do camarada Estaline era também um país que construía
verdadeiramente o socialismo. Os países socialistas podem perfeitamente receber ajudas
de outros países socialistas porque essa ajuda internacionalista não tem uma natureza
exploradora e opressora, não pode engendrar o capitalismo e contribui para o
fortalecimento e avanço do socialismo). Pelo contrário, a Cuba social-fascista foi e é
constantemente invadida por créditos e capitais escravizantes provenientes das potências
capitalistas-revisionistas-imperialistas. Isso por si só mostra que a Cuba Castrista nunca
pode construir o verdadeiro socialismo e muito menos o verdadeiro comunismo.
Mas vamos voltar ao nosso relato das consequências económicas que a subserviência ao
imperialismo e ao social-imperialismo mundial trouxeram para a Cuba revisionista.
Como a economia capitalista e neo-colonial Cubana entrou numa situação desesperadora,
a burguesia Castrista teve também de enfrentar o endividamento do seu país
relativamente aos magnatas financeiros mundiais. Isso porque, em 1984:
"O banco nacional Cubano assinou um acordo com um consórcio de bancos
credores de reescalonamento de $ 100 milhões da sua dívida a médio prazo a 110
bancos comerciais em 1984 durante um período de nove anos." (Keesing's
Contemporary Archives, volume 31, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como sempre acontece, os bancos capitalistas arranjaram as coisas de modo que a dívida
da Cuba Castrista só iria aumentar com o tempo através da imposição de taxas de spread
proibitivas, cujo objectivo era assegurar que Cuba ficaria permanentemente endividada
para com eles. E eles foram bem sucedidos nisso:
"Em meados dos anos 80 um acentuado declínio no produto social global era
evidente. Em 1986, Cuba teve um déficit recorde de mais de 199 milhões de dólares.
Além disso, Cuba (...) acumulou uma dívida de mais de 6000 milhões de dólares
Americanos." (Sebastian Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
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Por agora, é mais do que óbvio que a Cuba Castrista nunca poderia ser um país socialista.
Aqueles que insistem em afirmar o contrário estão numa de duas situações: ou eles são
totalmente cegos ou são totalmente reaccionários e anti-comunistas. Infelizmente, é a
segunda situação que se aplica à grande maioria dos ideólogos revisionistas e neorevisionistas para quem "Cuba está construindo o socialismo". Um país verdadeiramente
socialista nunca pode ter dívidas. O camarada Enver sempre insistiu que um país
socialista não pode dever nada ao mundo capitalista-imperialista-revisionista. Se uma
nação tem dívidas para com países, empresas ou instituições capitalistas-imperialistasrevisionistas, então isso significa automaticamente que o país em questão não é socialista.
E se um país que está construindo o socialismo aceita ficar em dívida para com o mundo
burguês, então isso significa que este país deixou de ser socialista. A União Soviética dos
camaradas Lenine e Estaline e a Albânia Socialista do camarada Enver nunca tiveram
qualquer tipo de dívida para com as nações capitalista-imperialista-revisionistas. Como o
camarada Enver explica:
"A prestação de tais créditos assegura á burguesia os mercados para a venda de
mercadorias, os capitalistas fazem lucros colossais das altas taxas de juros cobradas
enquanto os devedores ficam atados de mãos e pés para os credores e as empresas
capitalistas. (...) Para além da extracção de lucros capitalistas, esses créditos, esta
«ajuda» e empréstimos também têm objectivos políticos. Os estados que concedam
os créditos visam apoiar e consolidar o poder político e económico de cliques
particulares que defendem os interesses económicos, políticos e militares do país
credor. Como os acordos sobre tais créditos são celebrados entre os governos, eles
fazem a dependência económica e política do devedor relativamente ao credor ainda
maior. As cliques dirigentes dos países ditos socialistas, como a União Soviética,
Checoslováquia, Polónia, etc., e agora a China também permitem que o capital
estrangeiro flua para os seus países, porque esse capital serve as camarilhas
dominantes embora seja um fardo pesado sobre os povos. Os países do Comecon
estão até o pescoço com dívidas." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
Tirana, 1979, edição em Português)
Como resultado do hiper-endividamento impagável que os Castristas trouxeram a Cuba, a
situação dos trabalhadores Cubanos estava se deteriorando. Os capitalistas mundiais
bancários e financeiros apertaram as suas garras sobre Cuba e exigiram que o país
pagasse as suas dívidas maciças. Naturalmente, o governo Castrista foi incapaz de
cumprir os calendários impossíveis impostos pelos burgueses financeiros para o
pagamento:
"Cuba não restituiu os $ 16 milhões de capital nem os $ 3 biliões em juros que
devia." (Keesing's Record of World Events, Volume 33, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Pouco tempo depois disso:
"A reprogramação negociada com os representantes de bancos comerciais
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colapsou." (Keesing's Record of World Events, Volume 33, traduzido da versão em
língua Inglesa)
De facto, os banqueiros capitalistas não hesitaram em tirar vantagens desta situação e
usaram a incapacidade Castrista para pagar como um pretexto para aumentarem
exponencialmente os spreads, juros e taxas de interesses já usurários estabelecidos por
eles. E quem vai sofrer com isso? Certamente que não a burguesia Castrista, que
continuou a desfrutar dos seus privilégios de classe enquanto o peso da crise da dívida
passou inteiramente para os ombros dos trabalhadores Cubanos:
"Castro estava pedindo mais sacrifícios por parte do povo Cubano.” (Sebastian
Balfour, Castro, 1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
"A gravidade da situação económica do país exige sacrifícios aos seus cidadãos. Os
preços dos itens não essenciais serão aumentados e a gama de bens sujeitos ao
racionamento deverá ser alargada." (Fidel Castro, Speech at the 3rd Congress of the
Committees for the Defense of the Revolution, traduzido da versão em língua Inglesa)
Foi neste contexto que o "comunista" e "revolucionário" Fidel Castro anunciou algo que é
muito familiar para os trabalhadores: medidas de austeridade. Sim, a Cuba "socialista" e o
seu líder "Marxista-Leninista" Castro decidiram condenar os trabalhadores Cubanos á
miséria para que os banqueiros burgueses imperialistas mundiais pudessem obter os seus
lucros abusivos extraídos do suor e do sangue do proletariado e dos trabalhadores
Cubanos. Isso é muito interessante porque partidos revisionistas como o Partido
Comunista Português ou o Partido Comunista da Grécia (ambos defensores intransigentes
da Cuba Castrista) passam o tempo falando contra as medidas de austeridade e contra a
crise da dívida capitalista afectando os trabalhadores Europeus, mas eles hipocritamente
escondem o facto de que o regime Castrista revisionista tem-se endividando e imposto
medidas de austeridade aos trabalhadores Cubanos desde há muito tempo. Esta é uma
prova de que não há diferença substancial entre o sistema revisionista e o sistema
abertamente capitalista-imperialista, eles têm as mesmas características e consequências
não importam as mentiras difundidas pelos social-fascistas sobre a suposta
"superioridade" da ordem revisionista sobre a ordem explicitamente capitalista. E as
coisas em Cuba iam de mal a pior:
"A fim de reduzir os subsídios do Estado, as tarifas de autocarro foram elevadas a
100% e as taxas de electricidade em 40%." (Keesing's Record of World Events,
Volume 33, traduzido da versão em língua Inglesa)
"As medidas de austeridade que tinham sido anunciadas no final de 1986 foram
mantidas." (Keesing's Record of World Events, Volume 33, traduzido da versão em
língua Inglesa)
"A economia sofre uma contracção grave (...)." (ABRECOR, Country Report: Cuba,
1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
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"A economia está agora no seu quarto ano de austeridade; os bens de consumo estão
em falta." (Financial Times, Fevereiro de 1989, traduzido da versão em língua Inglesa)
De facto, em 1988 o Banco Nacional de Cuba declarou oficialmente que a dívida externa
do país aumentou cerca de 672 milhões de dólares em 1987 e totalizou cerca de 6 biliões
de dólares.
Então, a Cuba Castrista acabou completamente invadida e endividada para com o capital
financeiro mundial, com todas as consequências inevitáveis e desastrosas para o
proletariado e os trabalhadores Cubanos que foram submetidos a sofrimentos e pobreza
por causa da dependência Castrista em relação ao social-imperialismo, ao imperialismo e
ao capitalismo-imperialismo financeiro mundial. Isto é o que invariavelmente acontece
quando um país segue um caminho não-socialista. Os efeitos finais são sempre os
mesmos: exploração, exploração e mais exploração.
E as coisas ainda ficaram piores quando, em meados dos anos 80, a camarilha de
Gorbatchev pró-ocidental assumiu o poder e começou a aplicar a Perestroika que levaria
ao desmembramento e destruição do império Soviético no início dos anos 90. Isto foi
trágico para os Castristas, porque os privou das relações económicas e da protecção
militar do “bloco de Leste” social-imperialista dominado pelos Soviéticos. Em 1990, o
governo de Gorbatchev anunciou que o comércio com Cuba:
"Principalmente envolvendo a troca de petróleo Soviético pelo açúcar Cubano e no
valor de até cerca de US$ 3 biliões por ano seria eliminado gradualmente."
(Keesing's Record of World Events, Volume 36, traduzido da versão em língua Inglesa)
Pouco depois, como resultado da escassez de petróleo Soviético, o racionamento de
petróleo foi introduzido em Cuba. Depois de séculos sendo moldada de acordo com os
interesses das potências e superpotências imperialistas, a economia Cubana estava em
ruínas e era completamente incapaz de alimentar o seu próprio povo. Em Dezembro de
1990 foi anunciado que:
"O racionamento foi estendido a todos os bens de consumo, incluindo aos
alimentos." (Economist Intelligence Unit, Country Profile: Cuba, 1991, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Em 1991, após a morte do império Soviético ter sido oficialmente declarada e o
COMECON dissolvido, a Cuba social-fascista estava à beira da falência, com as medidas
de austeridade se tornando muito mais duras e com mais produtos mais básicos como
alimentos, petróleo, charutos, cigarros e gás líquido sendo racionados. Isto juntamente
com a queda acentuada dos preços do açúcar no “mercado” capitalista mundial dominado
pelos burgueses imperialistas que ocorreu no mesmo período tornou a vida quase
impossível para a Cuba Castrista:
"Os preços do açúcar em 1990-91 caíram para níveis descritos por Castro como
preços de lixo." (Keesing's Record of World Events, Volume 37, traduzido da versão em
língua Inglesa)
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Além disso, todas as obras públicas que haviam sido incentivadas pelos interesses do
imperialismo Soviético em Cuba foram paradas e todas as tropas e aparelhos militares
russos estacionados em Cuba foram obrigados a voltar para casa. Esta falta da protecção
militar com a qual os Castristas contavam para salvaguardar o seu regime contra o
imperialismo Americano assustou-os muito. O jornal oficial Castrista "Granma" declarou
que a retirada dessas tropas e equipamentos foi:
"O equivalente a dar a luz verde aos Estados Unidos para realizarem planos
agressivos contra Cuba." (Keesing's Record of World Events, Volume 37, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Enquanto mortalmente com medo do facto de que os EUA agora tinham total liberdade
para as suas políticas anti-Castristas, a burguesia revisionista Cubana também percebeu
que a economia Cubana não mostrava sinais de estar se recuperando de crise. De acordo
com os números das fontes social-fascistas de Cuba, em 1991 a economia Cubana
contraiu-se cerca de 25% e em 1992 contraiu-se 35% (!). E outra coisa que temos que
observar é que a dependência do capitalismo e do imperialismo só originam mais
dependência do mesmo tipo. A economia Castrista de Cuba ficou nesta situação terrível
porque os Castristas venderam a nação aos revisionistas imperialistas Soviéticos que
transformaram Cuba numa neo-colónia monocultural e que exigiram que Cuba deveria
seguir uma política anti-socialista de endividamento e de submissão ao domínio do
capital mundial. E a aderência dos Castristas a estas instruções juntamente com o
desaparecimento dos social-imperialistas Soviéticos causou uma grave crise na economia
Cubana que levou à necessidade de mais penetração imperialista-capitalista:
"A crise económica, na esteira do colapso do comércio da antiga União Soviética,
levou a uma queda estimada de 25-30% do produto interno bruto (PIB) em 1991,
aumentando assim a necessidade de capital estrangeiro." (Keesing's Record of World
Events, Volume 38, traduzido da versão em língua Inglesa)
Como se pode concluir, o curso anti-comunista submergiu a Cuba Castrista num círculo
vicioso de dependência neo-colonial em relação ao capitalismo-imperialismo mundial
que ainda é mantido actualmente.
Enquanto isso, os Castristas fingiram opor-se á Perestroika de Gorbatchev, que eles
"condenaram" publicamente usando isso como pretexto para supostamente "provar" a sua
"lealdade ao socialismo". Mas isso é tudo uma farsa. As "reformas económicas" dos
Castristas e o "processo de rectificação" eram essencialmente iguais á Perestroika de
Gorbatchev. Assim como a Perestroika foi uma consequência lógica da restauração
capitalista que tinha acontecido na década de 50 na União Soviética e nos seus satélites
neo-coloniais, também as "reformas" e "rectificações" dos Castristas eram o resultado
inevitável do caminho pró-capitalista e anti-socialista que a burguesia Castrista vinha
seguindo desde antes da pseudo-revolução anti-comunista Cubana de 1959. De facto, a
Cuba Castrista está adoptando características do capitalismo clássico cada vez mais. Isso
tem sido observado pela burguesia mundial:
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"A assimilação tranquila por Cuba de métodos capitalistas é mais visível no turismo
e nos projectos prioritários.” (Economist Intelligence Unit, Country Profile: Cuba,
1990, traduzido da versão em língua Inglesa)
A principal diferença é que enquanto na União Soviética o capitalismo de Estado e as
máscaras "vermelhas” foram completamente abandonadas e a aderência ao capitalismo
clássico e a penetração imperialista estrangeira foram abertamente assumidos, na Cuba
Castrista muitos dos mantos "socialistas" usados pelos revisionistas Cubanos foram
mantidos até este momento. Isto é, os Castristas inteligentemente entenderam que poderia
ser mais benéfico para eles se guardassem algumas das suas máscaras "esquerdistas" a
fim de enganar os trabalhadores do mundo em geral e os trabalhadores de Cuba em
particular. Mas mesmo nisto eles vão falhar. Os proletários do mundo não vão ser mais
enganados pelo Castrismo. Eles sabem que a Cuba revisionista é um baluarte da contrarevolução anti-socialista, que ela é "socialista" em palavras, mas fascista, capitalista e
pró-imperialista em actos.

4.3 - Fidel Castro: paladino do anti-Estalinismo
Além disso, as semelhanças entre Gorbatchev e Castro também podem ser percebidas na
entrevista de Fidel ao jornal "El Nuevo Diario" em 1992. Nesta entrevista, ele não fez
nenhum esforço nem para esconder o seu Anti-Estalinismo, nem para esconder a sua
admiração e apoio ao ultra-revisionista Gorbatchev. Esta entrevista revela o quão longe
pode ir o cinismo Castrista e nós nunca poderíamos evitar comentar as suas partes mais
relevantes, até mesmo porque é o nome glorioso do camarada Estaline que está em jogo
aqui:
"Eu não posso dizer que Gorbachev tenha desempenhado um papel em que ele
estava ciente da destruição da URSS porque eu não tenho dúvida de que a intenção
de Gorbachev era lutar para melhorar o socialismo. Aprovamos os esforços
Soviéticos para melhorar o socialismo na URSS. (...) Eu acredito que Estaline
cometeu erros grandes (...) tenho criticado Estaline num monte de coisas. Primeiro
de tudo, eu critiquei sua violação do quadro legal. Acredito que Estaline cometeu
um abuso enorme de poder. (...) Na minha opinião, o processo de socialização da
terra deveria ter começado mais cedo e deveria ter sido implementado
gradualmente. Por causa da sua implementação violenta, teve um custo económico e
humano muito elevado num período muito breve da história. Eu também sinto que
a política pré-guerra de Estaline foi totalmente errónea. (...) Eu acredito que foi uma
flagrante violação de princípios buscar a paz com Hitler a qualquer custo ganhando
tempo. Durante a nossa vida revolucionária, durante a história relativamente longa
da Revolução Cubana, nós nunca negociámos um único princípio para ganhar
tempo ou para obter qualquer vantagem prática. (...) Estaline cometeu uma série de
erros que foram criticados por uma grande parte do mundo e que colocou os
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comunistas - que eram grandes amigos da URSS - numa posição muito difícil por
terem que apoiar cada um desses episódios. (...) Por fim, o carácter de Estaline, a
sua desconfiança terrível de tudo o fez cometer vários outros erros: um deles foi cair
na armadilha de uma intriga Alemã e realizar um expurgo terrível e sangrento das
forças armadas praticamente decapitando o Exército Soviético na véspera da
guerra." (El Nuevo Diario, Interview with Fidel Castro, Junho de 1992, traduzido da
versão em língua Inglesa)
Em primeiro lugar, apenas um revisionista como Castro pode afirmar que "Gorbatchev
tinha a intenção de lutar para melhorar o socialismo." Quando Gorbatchev assumiu o
poder em 1985, não havia até mesmo os menores resquícios do socialismo para serem
"melhorado". Em meados de 80, o socialismo era inexistente na União Soviética
revisionista e a camarilha de Gorbatchev só continuou o que Khrushchev havia
começado: a restauração capitalista na União Soviética. A única diferença era que a
camarilha pró-ocidental de Gorbatchev abandonou e destruiu o capitalismo de Estado (e
também as suas falsas capas "socialistas") na União Soviética – ao contrário do que
tinham feito os seus antecessores, que tinham preferido mantê-lo como um disfarce
"vermelho" para a natureza imperialista da União Soviética revisionista. Assim, para
Castro, "melhorar o socialismo" é substituir o capitalismo de estado pelo capitalismo
clássico. Esta noção é totalmente reaccionária e tem como único objectivo apresentar
como "socialistas" certos regimes e sistemas socio-económicos que não têm
absolutamente nada a ver com o socialismo (como acontece com o da Cuba socialfascista / revisionista). Mas esta posição de Castro não é surpreendente. Como ele poderia
discordar de Gorbatchev se os revisionistas Cubanos aplicam políticas que foram e são
essencialmente iguais às de Gorbatchev? Afinal, como já afirmámos, também em Cuba o
capitalismo de estado está sendo cada vez mais enfraquecido e desmantelado a favor do
capitalismo clássico devido às pressões resultantes da intensificação da penetração
imperialista em Cuba (assim como também aconteceu na União Soviética). Na verdade, a
única diferença relevante entre os dois casos é que, até agora, os Castristas estão
insistindo em manter um certo ar "socialista" como uma forma de impedir que os
trabalhadores reconheçam que a Cuba Castrista sempre foi um regime capitalista e
burguês. De facto, assim como está ocorrendo em Cuba, também na União Soviética
revisionista a implementação do capitalismo clássico fez com que coisas como o sistema
de segurança social (de saúde, etc.) que existiam sob o capitalismo de estado fossem
abolidos. Por um lado, isto representa o agravamento das condições de vida para os
trabalhadores, mas por outro lado, isso é positivo porque facilita a aquisição pelos
trabalhadores de uma consciência comunista ao revelar-se a natureza exploradora e
predatória do estado capitalista na frente de seus olhos sem quaisquer subterfúgios dos
revisionistas. De qualquer forma, Castro aproveitou a oportunidade para expressar a sua
admiração para com as políticas social-darwinistas de Gorbatchev antes de começar com
os seus ataques contra o camarada Estaline.
De acordo com Castro, o camarada Estaline cometeu "enormes abusos de poder" e
"violações do regime jurídico". Essa acusação não é surpreendente, uma vez que todos os
tipos de anti-comunistas sempre dirigiram essas mesmas acusações contra o camarada
Estaline. Quando afirmam isso, eles estão na verdade expressando a sua fúria contra a
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luta incansável do camarada Estaline contra tudo o que esteja relacionado com a
exploração burguesa-capitalista-imperialista. Para os ideólogos capitalistas como Castro,
impor um sistema sangrento que mata biliões por lucros é algo perfeitamente aceitável e
benéfico. Pelo contrário, combater pela abolição deste sistema terrível e pela
emancipação definitiva económica, social e política dos trabalhadores contra a
escravatura é "cometer abusos enormes de poder." Por detrás das preocupações hipócritas
de Castro sobre "os abusos de poder e as violações da legalidade de Estaline", é possível
perceber a sua raiva profunda para com a ditadura do proletariado encabeçada pelo
camarada Estaline. Apenas um reformista social-fascista como Castro pode estar
preocupado com a "legalidade". Isso mesmo nos lembra a expressão burguesa ridícula do
"Estado de Direito" que é usada pelos ideólogos anti-socialistas para esconder a natureza
de classe burguesa do Estado capitalista. Sob o camarada Estaline, os trabalhadores
Soviéticos estavam apenas preocupados com o sucesso na construção do socialismo e do
comunismo. Na União Soviética bolchevique, os trabalhadores nunca estiveram presos
aos conceitos burgueses-capitalistas como "o respeito pela legalidade", etc. Eles nunca
tinham desfrutado de uma tal liberdade antes, a liberdade de poder exercer a sua ditadura
de classe contra todos tipos de opressores através de seu partido Marxista-Leninista que
estava acima de todos os órgãos "legais". E durante a ditadura do proletariado não pode
ser diferente. A chamada "legalidade" deve ser sempre subordinada aos interesses da
construção socialista e comunista. O camarada Lenine chegou a afirmar que a ditadura do
proletariado nunca poderia ser limitada por "lei":
"Cientificamente falando, a ditadura (do proletariado) é um poder que não é
limitado por lei (...) e que é directamente baseado na violência." (Lenine, citado por
Estaline em Les Questions du Léninisme, 1931, traduzido da edição em língua Francesa)
Também na Albânia socialista este princípio foi aplicado. Pelo contrário, na Cuba
Castrista aconteceu o oposto. Em 1967, a embaixada Albanesa em Cuba observou que:
"Nós quase que imediatamente entrámos em divergências com a posição Cubana. A
primeira coisa era a função do partido. (...) Na Albânia o partido está acima dos
órgãos estaduais (...)." (Conversation with Xhustin Papogorgi, Third Secretary of the
Embassy of the People’s Republic of Albania in Cuba, 27 de Setembro de 1967, traduzido
da versão em língua Inglesa)
Como se pode concluir, em Cuba o "partido comunista" é um mero fantoche e apêndice
dos órgãos estatais e empresas capitalistas controladas pela burguesia Castrista servindo
os seus patrões imperialistas e social-imperialistas. Assim, quando os Castristas fingem
defender a "legalidade do Estado", eles estão de facto defendendo a sua ditadura
capitalista-revisionista.
Além disso, Castro faz o máximo para desacreditar os trabalhadores Soviéticos liderados
pelo camarada Estaline e pelos bolchevistas Soviéticos com o objectivo de evitar que os
trabalhadores Cubanos e mundiais compreendam que a União Soviética socialista do
camarada Estaline está em total oposição á Cuba Castrista social-fascista. É por isso que
as tentativas de Castro para inculcar o medo anti-Estalinista nas mentes e nos corações
dos trabalhadores, descrevendo o camarada Estaline como tendo sido um déspota
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sanguinário, são perfeitamente compreensíveis e naturais. Castro sabe muito bem que no
momento em que os trabalhadores finalmente entendam o que o Estalinismo realmente é,
quando eles finalmente compreendam que na União Soviética do camarada Estaline, os
trabalhadores viviam numa democracia proletária genuína e tinham sucesso na
construção do socialismo, o reino Castrista não vai durar por um mais um único segundo.
Os Castristas têm que demonizar o camarada Estaline de modo a que as massas
trabalhadoras nunca compreendam que o Estalinismo é a única ideologia que pode leválos á libertação da tirania capitalista-imperialista-revisionista (e portanto, também do
Castrismo). Na verdade, com esse tipo de propaganda anti-Estalinista, Castro também
defende os interesses dos capitalista-imperialistas mundiais, porque para além de
manterem os trabalhadores longe da emancipação socialista genuína inculcando neles
mentiras Anti-Estalinistas, Castro está permitindo que os capitalistas-imperialistas
mundiais continuem a explorar os trabalhadores do mundo em geral e os trabalhadores de
Cuba em particular perpetuando eternamente a sua ordem totalitária burguesa. E Castro
continua com os seus gritos Anti-Estalinistas. Ele retrata a socialização Estalinista da
agricultura como tendo sido mal feita e como tendo causado "grandes perdas humanas e
económicas", devido à repressão. Mas isso é falso. Pelo contrário, a liderança da
colectivização da agricultura na União Soviética pelo camarada Estaline foi brilhante: em
cerca de 15-20 anos, o campo Soviético deixou de estar sob uma dominação feudal onde
os camponeses eram literalmente tratados como animais num território liberado onde a
terra foi colocada nas mãos de todos os trabalhadores, onde os camponeses (em aliança e
sob a direcção do proletariado) dedicavam-se a uma luta severa contra todos os
remanescentes dos antigos exploradores e onde o Partido Comunista da União Soviética
(Bolchevique) educava as massas de acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo.
No campo Estalinista, os camponeses desfrutavam de um aumento exponencial nas
condições de vida e de produtividade, e eles estavam a participar activamente no reforço
da ditadura do proletariado Soviético e na construção do socialismo e do comunismo.
Tudo isso está em total oposição ao que acontece na Cuba Castrista, onde a terra foi
transferida das mãos dos imperialistas norte-Americanos para as mãos dos socialimperialistas Soviéticos através dos lacaios Castristas. Em Cuba, a propriedade privada
nunca foi abolida. Os trabalhadores e os camponeses continuaram a ser submetidos á
escravidão e opressão ás mãos dos novos exploradores. Ainda hoje em dia, os Castristas
insistem em afirmar que "Cuba nunca foi uma colónia Soviética, porque, ao contrário do
que tinha acontecido com os imperialistas Americanos, os Soviéticos nunca possuíram
um único meio de produção em Cuba." Mas este é apenas um disfarce para esconder que
Cuba era de facto uma neo-colónia Soviética. Os "gerentes" e "administradores" das
"empresas estatais" (membros da burguesia Castrista) ferozmente exploravam e exploram
a força de trabalho dos trabalhadores Cubanos e transferiam os lucros obtidos para as
mãos dos capitalistas-imperialistas de Moscovo (hoje, eles fazem o mesmo em favor dos
social-imperialistas Chineses que, como vamos ver, substituíram os social-imperialistas
Soviéticos enquanto imperialistas que dominam a Cuba Castrista burguesa-capitalista,
anti-comunista e social-fascista) que tinham de facto o controle absoluto sobre Cuba em
todos os aspectos (termos político-sócio-económicos, etc.) até porque os Castristas eram
totalmente dependentes dos “mercados” burgueso-capitalistas-revisionistas do bloco de
Leste e da ajuda militar Soviética para resistirem á hostilidade imperialista ocidental.
Portanto, sim, os Castristas têm razão quando dizem que o imperialismo Soviético não
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possuía um único meio de produção em Cuba - na verdade, ele possuía todos os meios de
produção em Cuba.
E no que respeita à declaração de Fidel Castro sobre a existência de repressão durante a
socialização da agricultura do camarada Estaline, esta é a única coisa verdadeira dita por
Castro. Na verdade, houve repressão durante o período referido e se as coisas tivessem
ocorrido de outra forma, isso significaria que a agricultura nunca tinha seguido um
caminho verdadeiro socialista na União Soviética Estalinista. Naqueles tempos, o
imperialismo estrangeiro estava tentando destruir a Grande Revolução de Outubro através
de todos os meios, inclusive mediante o financiamento de reaccionários internos que
haviam sido privados de seus privilégios de classe e queriam reconquistá-los. Nessas
condições, os trabalhadores Soviéticos sob a liderança do proletariado Soviético dirigido
pelo PCUS (B) e pelo camarada Estaline lançou uma ofensiva para derrotar todos os
reaccionários que visavam destruir a revolução e condenar os trabalhadores ás antigas
condições medievais.
Esta ofensiva socialista atingiu proporções enormes no campo porque os proprietários
anteriores atacaram impiedosamente os camponeses e também os meios de produção
(eles atearam fogo ás terras, ás máquinas, eles mataram gado, etc.) numa tentativa de
impedir a colectivização socialista de ser realizada com sucesso. Mas ao contrário do que
tinha acontecido noutras épocas, quando os camponeses foram massacrados pelos
aristocratas com total impunidade, pela primeira vez os camponeses Soviéticos contavam
com a força do Estado proletário ao seu lado. Tudo deriva do facto de que a classe que
deteve o poder tinha mudado. Nos tempos antigos, o estado feudal-capitalista tinha usado
os seus poderes repressivos para defender uma minoria aristocrata e para oprimir a
maioria camponesa, mas o Estado de ditadura do proletariado liderado pelo camarada
Estaline usou os seus poderes repressivos para defender a maioria camponesa e aniquilar
a minoria parasitária de proprietários feudal-aristocráticos (e é muito interessante notar
que o Sr. Castro e todos os outros ideólogos capitalistas só anunciam as suas
preocupações sobre a repressão quando essa repressão começou a ser exercida pelos
explorados contra os exploradores. Eles nunca dirigiram nem dirigem uma única crítica
contra os tempos em que os camponeses eram constantemente e sistematicamente
massacrados e abusados pelos proprietários da terra). E assim, todos os criminosos
reaccionários e anti-comunistas que operavam no campo Soviético tiveram o tratamento
que mereciam, eles foram derrotados e aniquilados pelos camponeses armados Soviéticos
liderados pelo proletariado e a sua vanguarda: o partido Marxista-Leninista. O que
ocorreu no campo Estalinista foi uma verdadeira guerra entre aqueles que se lutavam pelo
socialismo e aqueles que queriam o retorno do capitalismo e do feudalismo, entre aqueles
que queriam eliminar a escravidão e a exploração e aqueles que queriam a sua
manutenção e intensificação. A colectivização Estalinista da terra e da agricultura nunca
poderia ter sido mais "gradual" do que foi, porque desacelerá-la significaria dar tempo e
oportunidades para os antigos opressores se organizarem para sabotar a construção
socialista no campo e nos outros lugares. No final, os trabalhadores Soviéticos liderados
pelo camarada Estaline triunfaram, mas eles só conseguiram esta vitória devido à sua
adesão firme ao Marxismo-Leninismo-Estalinismo e porque nunca hesitaram em usar a
violência revolucionária contra os seus inimigos de classe. Afinal, isto é também o que o
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Estalinismo é: a justaposição e a consolidação da ditadura do proletariado socialista
através do uso eficiente e sem medo da violência revolucionária armada contra todos os
tipos de bandidos burgueses, capitalistas, imperialistas e revisionistas que desejam
restaurar a sua tirania escravizante e exploradora.
Mas tudo isto constitui um anátema para Castro, que ainda afirma que o pacto de nãoagressão do camarada Estaline com Hitler foi uma "flagrante violação de princípios". Ele
continua dizendo que "nunca nós (Castristas) fizemos concessões de princípios para obter
vantagens." É realmente surpreendente observar como o Castro fascista, burguês e anticomunista, o amante dos casinos, tenta dar lições de princípios ao camarada Estaline, o 4º
Clássico do Marxismo-Leninismo. Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, nunca vamos tolerar
esse insulto terrível ao legado revolucionário amado do camarada Estaline, especialmente
quando se trata do fundador repugnante de uma ideologia pró-capitalista que nega cada
um dos pilares da teoria Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista, especialmente quando
se trata de alguém que usa traiçoeiramente o nome glorioso do socialismo e do
comunismo para perpetuar uma ordem social-fascista que oprime os trabalhadores
Cubanos e que vendeu Cuba ao capitalismo, ao imperialismo e ao social-imperialismo. A
assinatura do pacto de não-agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética
Bolchevique foi um exemplo muito ilustrativo das tácticas inteligentes do camarada
Estaline. Claro que ambas as partes sabiam desde o início que o pacto de não-agressão foi
feito para ser quebrado. A Alemanha nazista nunca teve a intenção de manter a sua
palavra e o camarada Stalin sabia isso muito bem, ele sabia que seria uma mera questão
de tempo antes que o nazi-fascismo atacasse o primeiro país do mundo que construía com
êxito o socialismo, até porque aniquilar o socialismo era própria essência e propósito do
nazi-fascismo. Assim, as afirmações de Castro condenando o pacto de não-agressão,
porque "a guerra foi sempre desencadeada" não possuem qualquer razão. Nem a
Alemanha nazista nem a União Soviética bolchevique quiseram impedir uma guerra
inevitável entre os seus dois sistemas irreconciliáveis. No entanto, este pacto de nãoagressão interessava a ambas as partes porque daria tempo aos nazi-fascistas para
preparar o seu ataque contra a União Soviética Estalinista, por um lado, mas também
interessava á União Soviética bolchevique porque dar-lhe-ia tempo para preparar a sua
defesa e contra-ofensiva contra o ataque nazi-fascista (como de facto aconteceu), por
outro lado. Se o camarada Estaline se tivesse recusado a assinar este pacto, a União
Soviética bolchevique não teria tempo suficiente e oportunidades para preparar a sua
defesa / contra-ofensiva e teria perecido sob a agressão bárbara nazi-fascista, o que
levaria á vitória da coalização nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial (afinal de contas,
nunca podemos esquecer que foi a União Soviética Estalinista que verdadeiramente
derrotou o nazi-fascismo, e não a Grã-Bretanha, nem os EUA, nem mais ninguém).
Assim, longe de violar qualquer princípio, o camarada Estaline não só salvou a
construção do socialismo na União Soviética, mas também permitiu a formação do
campo socialista Estalinista mundial. Isto não teria sido possível sem a assinatura do
pacto de não-agressão. Assim, ao condenar a assinatura deste pacto pelo camarada
Estaline, Castro está de facto a defender a vitória nazi-fascista na Segunda Guerra
Mundial e a consequente eliminação de qualquer possibilidade de realização do
socialismo mundial e do comunismo mundial. Mas Castro não é o único revisionista a
defender este tipo de pontos de vista. Também o fascista Trotsky (um colaborador pró-
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nazi) compartilhou as opiniões de Castro. Na verdade, as semelhanças entre o Castrismo
e o trotskismo são tão impressionantes que há uma facção dentro do movimento trotskista
que rejeita a sua qualificação tradicional da Cuba Castrista como sendo um estado
puramente "Estalinista" e defende que é na verdade um "estado revolucionária e marxista
dos trabalhadores" que, no entanto, ainda sofre de "influências burocráticas Estalinistas":
"A luta para reformar o Estado operário com deformações burocráticas. Essa foi a
posição de princípio de Lenine e Trotsky na Rússia antes de o Estalinismo chegar ao
poder (...). Esta também deve ser a nossa posição de princípio sobre o estado dos
trabalhadores
Cubanos.
Cuba
é
um
Estado
operário
(...)."
(http://www.marxists.org/history/etol/document/fit/whypolres.htm,
George
Breitman, Why the Political Resolution Should Be Amended on the FI and Castroism,
1981, traduzido da versão em língua Inglesa)
Então, como pode ser observado, alguns trotskistas desistiram de suas tentativas
anteriores de totalmente negar qualquer identidade entre a sua própria ideologia e o
Castrismo. Eles entendem que os revisionistas Cubanos são de facto os seus aliados
ideológicos no combate contra o Comintern (EH) e a revolução socialista mundial. Além
de alguns aspectos formais menores que ainda os dividem relativamente a qual é a melhor
maneira de manter os trabalhadores longe do comunismo autêntico (por exemplo,
enquanto os trotskistas defendem que as ideologias e forças burguesas-capitalistas devem
ser livres para formar seus próprios partidos múltiplos sob o falso"socialismo" trotskista,
os Castristas defendem que os trabalhadores são muito melhor enganado e convencidos
sobre a "construção do socialismo" se as classes dominantes burguesas-capitalistas
mantiverem a fachada do "partido único comunista". Os trotskistas continuam a não
gostar desta posição dos social-fascistas Cubanos que insistem em qualificar
traiçoeiramente como uma "deformação Estalinista burocrática em necessidade de
reforma", apesar do facto de que partido revisionista Cubano é um partido burguêscapitalista sem nada em comum com os partidos proletários de tipo Leninista-Estalinista).
A verdade é que Castristas e trotskistas são substancialmente iguais, eles têm um
objectivo único: perpetuar eternamente a classe burguesa capitalista-imperialista mundial
garantindo que o proletariado mundial nunca vai abraçar o Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo - a única ideologia capaz de conduzir os trabalhadores do mundo
para o socialismo e o comunismo.
No entanto, devemos notar que esta é ainda uma facção minoritária dentro do movimento
trotskista. A maioria dos trotskistas ainda insistem na sua velha mentira de representar a
Cuba social-fascista como sendo um exemplo de um "estado Estalinista":
“ (...) Os pobres Cubanos são confrontados (...) com os pesados encargos da remoção
do
peso
do
Khrushchevismo-Estalinismo
trazido
por
Castro."
(http://www.weisbord.org/Castroism.htm, Castroism – Deadly Danger to the Cuban
Revolution, 1962, traduzido da versão em língua Inglesa)
"Podemos afirmar que o Estalinismo permitiu a ascensão de Fidel. (...) Eles
forneceram
Castro
com
uma
ideologia
para
governar."
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(http://www.wsws.org/de/sydney/castro.htm, Bill Vann, The theory of Permanent
Revolution, 1998, tradução da versão em língua Alemã)
Nós não vamos perder muito tempo com esta calúnia trotskista nauseante. Ao longo deste
artigo, demonstrámos que o social-fascismo Castrista Cubano não só não tem nada em
comum com o Estalinismo, mas está em oposição a ele, portanto, a ideologia Estalinista
poderia nunca ter tido nada a ver com a ascensão de Fidel Castro. Os Trotskistas tentam
apresentar a tirania revisionista Cubana como sendo "Estalinismo" apenas para
desacreditar o legado do camarada Estaline na frente dos olhos dos trabalhadores do
mundo a fim de mantê-los longe dele. Este é também o objectivo das tentativas trotskistas
para apresentar o Estalinismo e o Khrushchevism como se fossem inteiramente iguais. Os
Trotskistas desacreditam o Estalinismo ao esconderem a sua verdadeira natureza
proletária e comunista, equiparando-o com uma ideologia tão capitalista, pró-imperialista
e reaccionária como o Krushchevismo. Desta forma ultrajante, todas as características de
exploração e opressão do Krushchevismo (nomeadamente a sua transformação da União
Soviética num estado social-fascista internamente e numa superpotência socialimperialista externamente) são automaticamente atribuídos aos ensinamentos gloriosos
do camarada Estaline. Mas os trotskistas são quem faz de tudo para impedir a revolução
socialista mundial e o comunismo mundial, eles são os únicos que têm tudo em comum
com o revisionismo Khrushchevista.
Na verdade, nunca os trotskistas recuperaram da derrota tremenda que sofreram quando
eles tentaram destruir a liderança Estalinista e restaurar o capitalismo na União Soviética
através da fabricação de ridículas teorias sobre a "revolução permanente" apenas para
enfraquecer a ditadura do proletariado Soviético em favor da penetração imperialista
mundial e a destruição da construção socialista na União Soviética. Os Trotskistas tentam
aproveitar todas as oportunidades para desviar os trabalhadores da ideologia EstalinistaHoxhaista que é a única ideologia capaz de iluminar o seu caminho em direcção ao
socialismo e ao comunismo mundial, pela sua libertação definitiva e pela eliminação total
de todos os tipos de exploração, opressão e alienação. Os Trotskistas (e todos os outros
revisionistas e anti-comunistas) não querem que isso aconteça, eles querem que os
proletários e todos os outros trabalhadores sejam eternamente sujeitos á tirania
escravizante e à ganância predatória do capitalismo-imperialismo mundial. Por isso, eles
têm que servir os seus patrões burgueses mundiais da melhor maneira possível, através de
convencerem os trabalhadores do mundo em geral e de Cuba em particular de que o
Estalinismo é sinónimo da tirania despótica repressiva e abusiva que está governando
Cuba desde 1959. De facto, se os proletários e trabalhadores do mundo acreditarem que o
Castrismo = Estalinismo, então eles certamente perderão qualquer vontade de abraçar a
ideologia Estalinista porque eles olham para a Cuba Castrista e eles só vêem a
exploração, a opressão, a repressão, a autocracia, o totalitarismo e a crueldade para com
os trabalhadores. E a partir do momento em que eles pensam assim e recusam o
Estalinismo, a realização da revolução socialista mundial, da ditadura proletária mundial,
do socialismo e do comunismo mundiais será impossível, pois nenhuma dessas coisas
pode ser alcançada sem a adesão firme e inabalável aos brilhante ensinamentos
revolucionários do camarada Estaline, o 4º clássico do Marxismo-Leninismo. O
Estalinismo representa um desenvolvimento insubstituível e inestimável da teoria
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Marxista-Leninista e negar a contribuição do camarada Estaline significa negar a
revolução socialista em si mesma. O Estalinismo é o factor fundamental e decisivo que
permite a implementação vitoriosa e a sobrevivência da ditadura do proletariado.
Consequentemente, rejeitá-la é sinónimo de escolher o lado do imperialismo-capitalismo
mundial, do reaccionarismo, do anti-comunismo, da burguesia mundial, é sinónimo de
lutar para condenar os trabalhadores á subjugação interminável á ordem escravizante,
totalitária, anti-socialista, opressora, exploradora, burguesa capitalista-imperialistarevisionista. Recusar a ideologia Estalinista significa negar a possibilidade de uma
revolução socialista bem sucedida, e a negação da possibilidade de revolução socialista
bem-sucedida é sinónimo de considerar o comunismo como uma utopia irrealizável, pois
a realização do comunismo é dependente do sucesso da construção socialista e do furor
revolucionário da ditadura do proletariado.
Mas vamos voltar á nossa análise da entrevista de Fidel Castro. Igualmente
surpreendentes são as reivindicações de Castro de que as purgas Estalinistas
"enfraqueceram o exército Soviético na véspera da guerra". Em primeiro lugar, e ao
contrário do que Castro e todos os anti-comunistas afirmam, a fim de discredibilizar o
camarada Estaline, longe de enfraquecer o partido Marxista-Leninista e de ser o resultado
de uma "intriga Alemã" (embora muitos dos elementos anti-comunistas aniquilados nas
purgas estivessem de facto ao serviço do imperialismo Alemão), as purgas feitas no
PCUS (B) foram absolutamente necessárias para fortalecer o partido através da
eliminação de perigos totalmente reais: o perigo de degeneração do partido e do estado
proletário Soviético, o perigo de infiltração de influências burguesas, revisionistas e antisocialistas dentro das fileiras dos trabalhadores Soviéticos, o que abriria o caminho para a
restauração capitalista e para a penetração imperialista com todos os males inerentes a
eles. Esta situação era ainda mais grave no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando
o imperialismo estrangeiro (imperialismo nazi-fascista, imperialismo anglo-Americano,
etc. ...) estavam fazendo todos os possíveis para destruirem a construção do socialismo na
União Soviética. As purgas Estalinistas foram um exemplo da intensificação da luta de
classes durante a ditadura do proletariado e a construção socialista. Afinal de contas,
nunca podemos esquecer que depois da revolução socialista e durante a ditadura do
proletariado, a luta de classes não pára. Pelo contrário, ela ainda aumenta a sua
intensidade, porque as forças reaccionárias ficam desesperadas e lançam os seus ataques
mais letais contra o novo poder proletário:
"A ditadura do proletariado não significa o fim da luta de classes, pelo contrário, ela
continua através de novas formas. A ditadura do proletariado é a luta de classes do
proletariado vitorioso que derrubou o poder político burguês. A burguesia é
derrotada, mas não destruída nem extinta e continua não só resistir, mas também a
aumentar essa resistência." (Lenine citado por Estaline em Les Questions du
Léninisme, 1931, traduzido da edição em língua Francesa)
É claro que a ditadura do proletariado não é apenas algum tipo de vitória ideológica
abstracta sobre a burguesia. Não. A ditadura do proletariado só pode garantir a edificação
do socialismo e a "organização superior do trabalho produtivo" (Lenine), através da
aniquilação, eficaz, definitiva e completa da ordem imperialista-capitalista-revisionista.

126

Todos os Estalinistas-Hoxhaistas sabem que é sempre necessário fortalecer a ditadura do
proletariado a fim de esmagar a burguesia e destruir totalmente as bases do sistema
político-socio-económico-ideológico capitalista. E é óbvio que esse processo não pode
avançar sem o uso da violência revolucionária do proletariado contra as forças antisocialistas e contra-revolucionárias. A intensificação da luta de classes só irá parar
quando a sociedade comunista esteja totalmente assegurada e o perigo da restauração
capitalista esteja totalmente superado. Afirmar o contrário significa defender o
capitulacionismo e o anti-comunismo, significa defender a restauração da escravidão
assalariada capitalista opressora de acordo com a tese Khrushchevista segundo a qual "o
socialismo é irreversível". Esta tese só defende os interesses da classe burguesa mundial
porque enfraquece a ditadura do proletariado e permite a penetração de influências e
elementos capitalistas, imperialistas, burgueses-revisionistas dentro das fileiras
comunistas.
Portanto, longe de ser uma consequência da "desconfiança de Estaline de tudo" (que, por
sinal, era totalmente justificada, pois a União Soviética bolchevique estava
completamente cercada por inimigos), as purgas foram de facto um glorioso exemplo da
capacidade revelada pelos trabalhadores Soviéticos liderados pelo seu partido MarxistaLeninista-stalinista proletário para resistirem, combaterem e aniquilarem todos os
elementos anti-socialistas, burgueses e pró-imperialistas dentro do partido, do Estado e
do país como um todo. Essas purgas foram de facto uma oportunidade muito boa para
mostrar o talento e a capacidade revolucionária impressionantes do poder proletário
Soviético durante a construção do socialismo. É por isso que os burgueses e revisionistas
mundiais como Castro estão até hoje com tanto medo das purgas Estalinistas: eles se
identificam totalmente com os elementos anti-comunistas que foram eliminados por
aquelas purgas. Na verdade, os social-fascistas Castristas certamente acabarão da mesma
forma que todos eles assim que o proletariado mundial estabelecer a sua ditadura á escala
global.
E no que toca á falsa afirmação de Castro anti-socialista, revisionista e oportunista de que
os comunistas ficaram "numa posição muito difícil por terem que apoiar" o camarada
Estaline e que "Estaline cometeu uma série de erros que foram criticados por uma grande
parte do mundo" (leia-se: por todos os tipos de exploradores, opressores e anticomunistas burgueses-capitalistas-revisionistas-imperialistas) vamos apenas dizer que
todos os verdadeiros comunistas estiveram, estão e estarão sempre muito orgulhosos de
inabalavelmente defenderem, apoiarem e reafirmarem as posições, ensinamentos e
políticas brilhantes, autenticamente revolucionários e totalmente correctas do camarada
Estaline.
Na entrevista já mencionada, Castro tenta disfarçar o seu anti-stalinismo fascista fingindo
"reconhecer os méritos de Estaline". Mas essa tentativa ridícula nunca vai enganar os
trabalhadores e proletários mundiais. O nome e o glorioso legado do camarada Estaline
são imortais e invencíveis. Nem mesmo todas as calúnias capitalistas-imperialistasrevisionistas podem apagar o facto de que o Estalinismo é uma contribuição
insubstituível para a libertação dos trabalhadores. Sem seguirmos fielmente os princípios
Estalinistas, é impossível alcançar o socialismo e o comunismo. Sem seguirmos os
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princípios Estalinistas, é impossível sermos vitoriosos. Os Castristas também sabem isso
muito bem, e é a por isso que eles sempre tentam manter os trabalhadores do mundo
longe de Estalinismo com o objectivo de maximizar os lucros capitalistas-imperialistas
através da perpetuação da classe burguesa mundial. Mas eles não o conseguirão. Na
futura sociedade mundial sem estado, sem classes e sem propriedade não haverá lugar
para o Castrismo.
Ao contrário do que acontece em Cuba, onde a tirania capitalista exploradora permanece
completamente intocada, na União Soviética Estalinista o socialismo foi completamente
desenvolvido e a construção do comunismo já estava preparada em termos práticos e
teóricos. De facto, uma das piores traições dos revisionistas modernos (de quem os
Castristas estão entre os representantes mais perversos) foi a sabotagem da
transição da URSS para o comunismo.
Portanto, em total oposição aos ensinamentos pró-capitalistas e anti-comunistas dos
revisionistas Cubanos, encontramos os ensinamentos do camarada Estaline sobre a
transição comunista. As posições do Comintern (EH) sobre esta questão são totalmente
baseadas nos ensinamentos do camarada Estaline sobre a transição para o comunismo.
Esses ensinamentos são explicados no famoso livro do camarada Estaline "Os problemas
económicos do socialismo na URSS", etc.
De acordo com o Comintern (EH), o Estalinismo é precisamente o Marxismo-Leninismo
no período de transição do socialismo "num só" país para o socialismo á escala global em
geral, e no período de transição do socialismo "num só" país para o comunismo
neste país em particular.
Em primeiro lugar, a transição para o comunismo não pode ser realizada se o primado da
política sobre a economia não for respeitado. O camarada Estaline costumava afirmar que
as forças produtivas desempenham um papel preponderante no desenvolvimento da
produção:
"A nova produção é o poder mais importante e decisivo que permite o pleno
desenvolvimento das forças produtivas e sem a qual as forças produtivas seriam
condenadas a vegetar, como é actualmente o caso nos países capitalistas." (Estaline,
Problemas Económicos do Socialismo na URSS, Moscovo, 1952, página 74, edição em
Português)
E os camaradas Marx, Engels e Lenine sempre insistiram que o socialismo e o
comunismo não são dois sistemas socio-económicos diferentes, pois o modo de produção
no socialismo e do comunismo é substancialmente o mesmo. Na verdade, o camarada
Lenine afirmava que, como no socialismo os meios de produção já são propriedade da
comunidade, então o socialismo pode ser qualificado como uma espécie de comunismo
imperfeito. Na verdade, o socialismo e o comunismo são duas etapas de uma única
formação socio-económica, no entanto, eles representam dois níveis distintos de
desenvolvimento dessa mesma formação socio-económica. As relações de produção
socialistas não são "destruídas" a fim de construir relações de produção comunistas. Mas
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sem relações de produção socialistas totalmente desenvolvidas, nunca pode haver
relações comunistas de produção.
O Estalinismo nos ensina que a correcta preparação da transição para o comunismo é
absolutamente essencial para decidir se as forças produtivas vão continuar a desenvolverse ou, ao contrário, definham, perecem e degeneram. Os ensinamentos do camarada
Estaline provam que o socialismo não pode existir eternamente, que não pode
permanecer na mesma para sempre. Se as relações produtivas socialistas não vão se
transformando em relações produtivas comunistas, isso é sinónimo de abrir o caminho
para a restauração capitalista. O socialismo deve avançar em direcção ao comunismo caso contrário, será liquidado. Acima de tudo, não podemos nunca esquecer que o
socialismo é sempre uma mera fase temporária, uma época de transição antes da
realização do comunismo. De facto, o socialismo é um obstáculo para a realização do
comunismo quando deixa de ser visto como uma transição temporária. Se o socialismo é
visto como um fim em si mesmo, ele irá dificultar o avanço em direcção à fase final de
desenvolvimento social. Se o conteúdo comunista permanece preso em antigas formas
socialistas, se estas formas não são eliminadas, se os conteúdos comunistas não são
correspondidos por formas comunistas, então não só o desenvolvimento comunista será
destruído, mas também a construção socialista regressará ao capitalismo.
Sem luta de classes, sem os líderes políticos da classe operária e do seu partido para
facilitarem o desenvolvimento das relações de produção socialistas, sem lutar contra a
restauração do capitalismo, a sociedade socialista não é capaz de avançar para o
comunismo.
Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, somos contra as duas ideologias reaccionárias que
defendem que o comunismo pode ser realizado através de meras revoluções políticas
(utópicos) ou por meio de ganhos de produtividade (economicistas).
Esses tipos de correntes pró-capitalistas e revisionistas e também todos as outras cujo
objectivo é evitar que o socialismo avance para o comunismo criam um terreno fértil para
a restauração do capitalismo, incentivam o caos económico, restauram as contradições
antagónicas e tentam usar as teorias burguesas fantasiosas economicistas e
"espontaneístas" para evitar a transição para o comunismo e, consequentemente, para
permitir a aniquilação do socialismo e a restauração capitalista. Na verdade, também os
revisionistas modernos tentaram abolir e aniquilar a economia política do proletariado
com este mesmo objectivo.
A transição do socialismo para o comunismo deve necessariamente incluir coisas como a
eliminação da circulação das mercadorias (com a excepção do comércio exterior no caso
especial da construção comunista "num só" país que ainda está cercado por países
capitalistas. O camarada Estaline assinalou que a transição para ao comunismo “num só”
país não é possível completamente em todos os campos da economia. O comércio
exterior é a grande excepção. De facto, a URSS foi ainda forçada a regular as relações
comerciais com o mundo capitalista pelas leis das mercadorias) de produtos de câmbio,
implementação da propriedade colectiva / pública dos meios de produção, abolição das
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diferenças entre a cidade e o campo e entre o trabalho físico e mental, etc., etc.
A transição para o comunismo só é possível quando as forças produtivas e as relações de
produção estão de acordo, quando as forças produtivas são liberadas a fim de serem
capazes de desempenharem o seu papel na transição das relações de produção socialistas
para as relações de produção comunistas. A consistência das forças comunistas de
produção e das relações comunistas de produção é caracterizada não só pelo facto de que
resultam do fim irrevogável e inevitável de todas as formações antagonistas de classes,
mas também pelo facto de que marca a transição da sociedade de classes nãoantagonistas para uma sociedade sem classes. Por outras palavras, somente no
comunismo as forças produtivas e as relações de produção podem estar em consonância
total. Para nós, Estalinistas-Hoxhaistas, é hora de convencer o proletariado mundial sobre
os benefícios de uma sociedade sem classes de modo que o sofrimento do processo de
desintegração do capitalismo mundial seja concluído logo que possível graças à
revolução socialista mundial.
O camarada Lenine disse uma vez que:
"A exigência e a condição para o comunismo é a centralização máxima da produção
em massa em todo o país." (Lenine, 1917-1923 Supplement, página 72, traduzido da
versão em língua Alemã)
Além disso, um dos principais instrumentos para abrir o caminho para o comunismo é a
luta de classes. Nós já sabemos que a luta de classes só pode ser uma força motriz quando
é liderada por uma classe verdadeiramente revolucionária com o objectivo de eliminar as
classes exploradoras que se aproveitam da oposição flagrante entre as relações de
produção e as forças produtivas. Mas, além disso, o materialismo dialéctico revela que a
essência da luta de classes é tal que se torna na principal força motriz relativamente à
abolição da não-conformidade entre o carácter das relações de produção e o carácter das
forças produtivas. A essência da luta de classes do proletariado é a abolição da
inevitabilidade da sociedade de classes e a eliminação das suas contradições inerentes.
Na verdade, mesmo quando o comunismo já estiver implementado, quando a força motriz
da luta de classes desaparecer, isso não significa que a luta contra os restos das ideologias
de classe tenha terminado. A luta contra os resquícios das ideologias de classe
reaccionárias durante o comunismo vai continuar por algum tempo antes da sua
destruição final e definitiva. Claro que durante o comunismo os métodos antiquados da
luta de classes serão abandonados e substituídos por métodos modernos da sociedade
comunista, onde as pessoas não precisam de exercer pressão política sobre as outras
pessoas.
O objectivo da luta de classes actual do proletariado mundial não é só eliminar os
grilhões da propriedade privada capitalista, mas também eliminar a inevitabilidade de
desacordo entre a natureza das relações de produção e a natureza das forças produtivas,
isto é, eliminar a inevitabilidade da exploração do homem pelo homem. Ao contrário do
revisionismo Khrushchevista, o Estalinismo considera que a circulação de mercadorias é
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incompatível com a transição do socialismo para o comunismo. Sob o comunismo, não
haverá mais circulação de mercadorias, mas haverá sim uma troca de mercadorias, nada
será comprado e vendido no mercado, mas será sim distribuído entre os produtores.
O Estalinismo é o desenvolvimento da doutrina Marxista-Leninista da economia
política durante a transição para o comunismo e ensina que a preparação para uma
transição real e não meramente declarativa para o comunismo exige o cumprimento
de três requisitos básicos:
Em primeiro lugar, é essencial favorecer o crescimento contínuo da produção de meios
de produção (indústria pesada dos meios de produção). O crescimento preferencial da
produção de meios de produção não só é necessário porque ele deve abastecer tanto suas
próprias actividades e as actividades de todos os outros ramos da economia, mas também
porque, caso contrário, a reprodução ampliada não pode ter lugar.
Em segundo lugar, é necessário implementar graduais medidas transitórias que sejam
vantajosas para as fazendas colectivas e, consequentemente, para toda a sociedade a fim
de promover a transformação da propriedade colectiva em propriedade pública. E no que
respeita à circulação de mercadorias, esta também será substituída por graduais medidas
transitórias. Um sistema de trocas será conduzido por uma autoridade central ou por
qualquer painel socio-económico que pode organizar a produção social no interesse de
toda a sociedade. Assim, o desafio é o de resolver as contradições entre as forças
produtivas e as relações de produção através da implementação da propriedade pública
total e através da substituição da circulação de mercadorias pela troca de mercadorias.
Em terceiro lugar, para atingir tal desenvolvimento cultural da sociedade, é necessário
que todos os seus membros experimentem o pleno desenvolvimento de suas capacidades
físicas e mentais, de modo que todos os membros da sociedade possam receber uma
educação adequada para permitir a sua participação activa na o desenvolvimento da
sociedade, assim permitindo que eles possam escolher livremente a sua ocupação
profissional, sem estarem vinculados a uma determinada profissão por causa da divisão
do trabalho. A fim de conseguir isso, é fundamental adoptar uma série de mudanças. Por
exemplo, o número de horas de trabalho deve ser reduzida de forma que todos os
membros da sociedade têm tempo livre para obter uma formação integral cultural. É
igualmente necessário promover a implantação do ensino politécnico obrigatório, como é
necessário permitir que os membros da sociedade possam escolher livremente a sua
profissão sem estarem vinculados a uma em particular.
Tudo isso também é essencial para melhorar as condições de vida e aumentar os salários
reais dos trabalhadores / empregados pelo menos duas vezes, se não mais, tanto por meio
do aumento do salário directo como também pela redução sistemática dos preços dos
bens de consumo.
Só depois de cumprirmos todas estas condições na sua totalidade, pode a fórmula
socialista "de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo o seu trabalho" ser
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substituída pela fórmula comunista "de cada um segundo sua capacidade, a cada um
segundo as suas necessidades".
Durante uma entrevista em Setembro de 1927, o camarada Estaline descreveu
brevemente a sociedade comunista como sendo uma sociedade:
a) onde não há propriedade privada dos meios de produção, mas apenas uma propriedade:
a propriedade social colectiva dos meios de produção;
b) onde não haverá classes e nenhum poder do Estado, mas onde os produtores da
indústria e da agricultura irão gerir tudo numa livre associação dos trabalhadores;
c) onde a economia será organizada de acordo com um plano que irá basear-se na mais
avançada tecnologia na indústria e na agricultura;
d) onde não haverá nenhuma oposição entre a cidade e o campo, entre a indústria e a
agricultura, etc.;
e) onde as mercadorias e os produtos serão distribuídos de acordo com o princípio "de
cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades";
f) onde as ciências e artes vão desfrutar de tais condições favoráveis que elas certamente
irão experimentar um desenvolvimento sem precedentes e surpreendente;
g) onde a personalidade humana, finalmente libertada de preocupações sobre o pão de
cada dia e a necessidade de agradar ás classes dominantes exploradoras, será
verdadeiramente livre;
Estas são as principais condições para a transição para o comunismo.
Em total consonância com os ensinamentos do camarada Estaline, o objectivo último da
Internacional Comunista é a substituição da economia capitalista mundial pelo sistema
mundial do comunismo. O comunismo mundial é uma sociedade mundial que está livre
dos grilhões da propriedade, é uma sociedade global que abandona definitivamente todos
os vestígios de opressão, de repressão e de exploração.
Uma autêntica sociedade comunista é a única solução para a humanidade, porque só o
comunismo pode resolver e eliminar as contradições fundamentais inerentes ao sistema
capitalista - contradições que ameaçam a humanidade com a degeneração e a destruição.
Em vez de sociedades de classe – que destroem a vida das pessoas e que inevitavelmente
causam incontáveis guerras – a humanidade vai usar toda a sua energia para lutar pelo
desenvolvimento e melhoria do seu próprio poder colectivo.
Uma vez que o sistema global do comunismo tenha sido realizado, os últimos
remanescentes da propriedade privada desaparecerão e o "mercado" mundial capitalistaimperialista dominado pelos burgueses (produção social anárquica) será substituído por
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uma produção social que será planeada de acordo com as necessidades da comunidade
mundial em rápido crescimento. Com a destruição da anarquia da produção e da
concorrência cega, com a implementação de uma economia verdadeiramente planeada e
socializada com a aniquilação total e definitiva do sistema capitalista-imperialistarevisionista-burguês explorador, opressor, escravizante e repressivo, a inevitabilidade das
crises e das guerras devastadoras será irrevogavelmente e inevitavelmente suprimida e
abolida. No lugar do gigantesco desperdício de forças produtivas, o desenvolvimento da
sociedade será conduzido no sentido de uma ordenação espasmódica de toda a riqueza
material e também do desenvolvimento harmonioso da economia através do
desenvolvimento ilimitado das forças produtivas.
A abolição da propriedade privada e a morte de todas as classes eliminará a exploração
do homem pelo homem. Trabalhar não significará mais trabalhar para a classe inimiga. A
partir de um simples meio de vida, o trabalho torna-se na primeira necessidade da vida. A
pobreza desaparece, as desigualdades económicas são removidas, o sofrimento das
classes oprimidas e as misérias da sua existência material desaparecem. A hierarquia na
divisão do trabalho e o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual serão
eliminados juntamente com todos os vestígios de desigualdade social em relação ao
género.
Analisando a situação da União Soviética em 1928, o programa da antiga Internacional
Comunista afirmou que:
"As forças produtivas socialistas não foram desenvolvidas, na medida em que a
distribuição de produtos é capaz de satisfazer plenamente as necessidades de cada
pessoa. A divisão do trabalho, isto é, atribuir funções de trabalho a grupos
específicos de pessoas é algo que ainda existe e, portanto, o contraste entre o
trabalho intelectual e o manual ainda permanece. Os restos das velhas divisões de
classe na sociedade ainda estão presentes, e, consequentemente, o poder coercivo do
Estado proletário não pode ser abolido ainda. Há ainda alguns traços de
desigualdade. A oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho manual e entre a
cidade e o campo permanecem invictos. Mas todos esses remanescentes da velha
sociedade serão certamente removidos. Uma vez que eles estão vinculados a um
determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, eles desaparecem
quando a humanidade se libertar da ordem capitalista escravizante e aprender a
dominar as forças da natureza avançando em direcção ao comunismo."
(Documentos do Comintern, Program of the Comintern, 1928, traduzido da versão em
língua Alemã)
Claro, tudo isso é um anátema para os social-fascistas Cubanos, que ainda não tiveram de
encontrar uma maneira de restaurar o capitalismo em Cuba pela simples razão de que não
é impossível restaurar algo que nunca deixou de existir.
Estes ensinamentos Estalinistas sobre a transição para o comunismo são indispensáveis
para a transição do socialismo mundial para o comunismo mundial e, portanto, é muito
importante que eles sejam defendidos pelo Comintern (EH) contra os revisionistas
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modernos (entre os quais estão incluídos os Castristas-Guevaristas). É por isso que
decidimos incluí-los neste artigo. Apoiar a transição para o comunismo do camarada
Estaline contra o revisionismo de Castro é crucial para desmascarar o verdadeiro carácter
reaccionário do social-fascismo Cubano.

5 - Desenvolvimento do social-fascismo Cubano: desde o início
da década de 90 até aos dias actuais
5.1 - Substituindo uma dominação social-imperialista, neo-colonialista e
exploradora por outra
Como já observámos, devido á sua subserviência neo-colonial de exploração
relativamente ao social-imperialismo Soviético, a Cuba Castrista não tinha independência
económica e a estrutura qualitativa da sua economia permanece essencialmente a mesma
do período colonial: Cuba permaneceu um exportador de produtos agrícolas
(principalmente açúcar) enquanto foi obrigada a importar a maior parte dos equipamentos
e mercadorias de consumo, criando assim uma subjugação económica crescente
relativamente aos seus parceiros externos e, sobretudo relativamente aos créditos
concedidos pela União Soviética social-imperialista.
Desde a década de 1970, o açúcar representou cerca de 80% das exportações Cubanas, e
a balança comercial Cubano sofre de um défice sistemático até hoje (por exemplo, entre
1959 e 1976, a dívida externa Cubana aumentou de 105 milhões de dólares para 181
milhões de dólares, e nos anos 80, ela foi aumentando exponencialmente devido à
intensificação da penetração imperialista no país Hoje, a dívida externa da Cuba socialfascista para com o capitalismo e o imperialismo mundiais e para com a classe burguesa
bancária / financeira mundial atinge o valor de 27 biliões de dólares - e estes são apenas
os números oficiais Castristas, os números reais são certamente muito maiores. Na
verdade, esse número não inclui a enorme dívida que a burguesia social-fascista Castrista
está acumulando relativamente ao social-imperialismo Chinês e a outros imperialismos).
Mas com o desaparecimento da União Soviética social-imperialista, a produção de açúcar
Cubano sofreu uma diminuição por causa da falta de estruturas económicas e também
devido à queda de preços acentuada do açúcar dentro do mercado capitalista-imperialista
mundial controlado pelos burgueses. Assim, na década de 90, o açúcar ainda representava
uma parte considerável das exportações Cubanas, mas a sua produção diminuiu de seis
milhões de toneladas por ano para 3 milhões de toneladas por ano no período entre 1990
e 1998. Até 2004, a balança comercial Cubana sofreu um déficit que foi maior do que
nunca (na Cuba social-fascista, as importações têm sido sempre superiores às
exportações, em 1964, estes resultados negativos na balança comercial de Cuba eram de
0,3 biliões de dólares e em 2004, foram de cerca de 2,8 biliões de dólares - e não
podemos esquecer que um país com um saldo negativo comercial também é um país
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endividado. Como já explicámos, ter um saldo comercial negativo era algo impensável
para a União Soviética bolchevique ou para a Albânia Socialista, cujos saldos comerciais
foram sempre, de forma sistemática e invariavelmente, positivos graças á sua economia
autenticamente socialista que lhes permitiu conseguir derrotar o cerco capitalistaimperialista-revisionista). Na verdade, esta situação tem sido constantemente agravada
desde então apesar dos novos activos que o turismo trouxe para a Cuba Castrista. De
facto, o sector turístico tornou-se a principal actividade económica de Cuba desde 1996,
ano em que o turismo trouxe mais renda para a economia Cubana do que a produção de
açúcar pela primeira vez.
De facto, desde 1991, o único sector da economia Cubana a ter resultados positivos é o
chamado "sector de serviços" ligado ao turismo. No entanto, estes resultados positivos
não são suficientes para compensar o estado ruinoso da economia Cubana em todos os
outros sectores e, portanto, não são suficientes para libertar a balança comercial Cubana
do défice sistemático. E é preciso notar que a agricultura Cubana continua
subdesenvolvida e que a indústria Cubana é quase inexistente (limitada a umas poucas
indústrias leves ligadas à produção de açúcar) – a Cuba Castrista sofre de uma ausência
total de indústria pesada dos meios de produção (que é, não por acaso, o sector mais
indispensável para construir o verdadeiro socialismo). Esta é uma consequência de
séculos de exploração e domínio imperialista e social-imperialista que esculpiram a
economia Cubana em benefício de seus interesses gananciosos para a maximização do
lucro. Tanto na União Soviética bolchevique como na Albânia socialista, a prioridade
absoluta era dada ao estabelecimento e desenvolvimento de uma indústria diversificada
dos meios de produção capaz de assegurar a independência destes países em face dos
cercos, ataques e pressões do mundo capitalista-imperialista-revisionista. Este
desenvolvimento da indústria pesada de meios de produção também é fundamental,
mesmo porque através da prevenção da infiltração económica capitalista-imperialistarevisionista estamos simultaneamente a evitar a infiltração política, ideológica e militar
capitalista-imperialista-revisionista. Mas, como a Cuba Castrista nunca teve nada a ver
com a construção do socialismo autêntico, após a queda do império Soviético socialimperialista, ela virou-se para outras potências imperialistas a fim de manter em
funcionamento a sua economia neo-colonial.
Como já tínhamos explicado neste artigo, a Cuba Castrista continuou a enfrentar o
embargo Americano, mesmo depois do desaparecimento da União Soviética socialimperialista, devido ao facto de que a burguesia Castrista sempre recusou as demandas
dos imperialistas Americanos para a recuperação do seu controle exclusivo sobre Cuba,
uma vez que tal implicaria um risco agudo de ser rapidamente derrubada do poder (não
podemos esquecer que os imperialistas Americanos mantêm Cubano a burguesia próAmericana compradora de Miami à espera da primeira oportunidade para expulsar os
Castristas do poder). Na verdade, desde 1990 que a economia Cubana está sendo afectada
pela falta de petróleo, falta de produtos manufacturados e por um déficit sistemático nas
empresas capitalistas de Estado. E, além disso, ainda temos que notar que os níveis de
inflação ena Cuba Castrista são muito elevados. Em face disto, os social-fascistas
Cubanos tiveram de encontrar uma maneira de lidar com a sua situação desastrosa. Mas
dadas as características políticas e ideológicas e económicas da Cuba social-fascista que
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já foram indicadas, seria impossível para os Castristas definirem um curso independente
baseado nas forças próprias de Cuba, até porque a economia revisionista Cubana era e é
tipicamente capitalista e neo-colonial. Assim, já no início dos anos 90, a burguesia
Castrista começou a procurar outras potências capitalista-imperialista que poderiam
fornecer mercados ás matérias-primas Cubanas e os quais poderiam vender bens
manufacturados á ilha. Em primeiro lugar, a Cuba Castrista apoiou-se na União Europeia
(um rival do imperialismo norte-americano). Em meados dos anos 90, os números
oficiais sublinhavam que a maior parte do comércio exterior Cubano era com a UE. No
entanto, com o passar do tempo, a burguesia Castrista logo enfrentou o mesmo dilema
que havia impulsionado a subserviência para com o social-imperialismo Soviético: ela
continuava a ser alvo da classe burguesa imperialista Americana, pois os imperialistas
norte-Americanos nunca desistiram do sonho de ter Cuba sob seu domínio absoluto
novamente. É por isso que a Cuba Castrista tem feito nos últimos tempos uma
aproximação ás potências imperialistas latino-Americanas, como o Brasil, e a outros
países burgueses como a Venezuela (cuja camarilha pró-capitalista também gosta de usar
máscaras "revolucionárias" a fim de esconder o facto de que vendeu o país ao
imperialismo Chinês) mas acima de tudo para a social-imperialista China. Isso faz
sentido, pois a China substituiu a União Soviética como a superpotência socialimperialista mundial. Na verdade, a aproximação com essas novas potências imperialistas
emergentes permitiu aos Castristas manter suas "socialistas" máscaras, até porque os
social-imperialistas Chineses levam uma grande vantagem ao manterem o controle sobre
um país ainda usa "mantos vermelhos", porque isto também fornece o socialimperialismo Chinês com um disfarce mais "progressista" e "popular" em frente aos
olhos dos trabalhadores do mundo que ainda acreditam que a Cuba Castrista é um país
socialista e que, consequentemente, se os social-fascistas Chineses a estão apoiando, isso
é porque a China também é um país socialista. Claro que, como já explicámos noutros
artigos, apesar de seus falsos disfarces "socialistas", o imperialismo Chinês tem o mesmo
objectivo de qualquer outro: a maximização do lucro através da exploração cruel,
opressão e repressão dos trabalhadores do mundo.
Os social-imperialistas Chineses estão apertando as suas garras sobre Cuba na sua busca
por mercados rentáveis e áreas neo-coloniais de influência e controlo com a conivência e
apoio aberto da burguesia Castrista. Por conseguinte, segundo fontes oficiais:
"China e Cuba fortaleceram os seus laços económicos e políticos no domingo pela
assinatura de uma dúzia de acordos de cooperação que irão fornecer um forte apoio
financeiro ao país latino-Americano que embarca em reformas económicas. (...) Os
contratos também abrangem a cooperação em TV digital e telecomunicações,
supervisão bancária e de financiamento para projectos, bem como um projecto de
expansão da refinaria de petróleo e um projecto de gás natural liquefeito. (...) Cuba
é o maior parceiro comercial da China na região do Caribe (...). Durante a última
década, o comércio bilateral aumentou de 440 milhões de dólares em 2001 para 1,83
biliões de dólares em 2010." (http://www.chinadaily.com.cn/cndy/201106/07/content_12646298.htm, China Daily, China, Cuba sign host of cooperation deals,
Junho de 2011, traduzido da versão em língua Inglesa)
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Claro, escusado será dizer que a “ajuda”dos social-fascistas Chineses social-fascista a
Cuba é dependente da aplicação Castrista dessas "reformas económicas" que são capazes
de transformar a economia Cubana num apêndice do imperialismo Chinês, tal como os
revisionistas Soviéticos tinham feito. Na verdade, nós já apontávamos a predominância
de um ciclo vicioso na economia Cubana em que a dependência do imperialismo
estrangeiro só atrai mais dependência do imperialismo estrangeiro. E como a Cuba
Castrista teve sempre uma economia capitalista e pró-imperialista / pró-socialimperialista, ela está submetida aos interesses dos burgueses financeiros que sempre e
invariavelmente controlam os falsos "mercados livres" e cuja gula pelo máximo de lucros
cria as crises que revelam as contradições insolúveis do capitalismo:
"A crise financeira mundial intensificou a necessidade de reformas em Cuba,
transmitindo o seu impacto através da sensibilidade da ilha aos créditos
estrangeiros, á exportação, ás remessas e ao turismo. A evaporação da moeda forte,
juntamente com os picos de preços dos alimentos e do petróleo em 2008 e 2011,
levou Cuba a aprofundar as reformas implementadas durante a primeira crise pósSoviética de meados de 1990. (...) A China tornou-se no (…) parceiro comercial (…),
com um comércio bilateral anual atingindo 1,83 biliões de dólares em 2010 (contra
apenas 314 milhões de dólares em 2000)." (http://theconversation.edu.au/with-itseyes-on-chinas-growth-model-Cuba-begins-its-slow-march-towards-capitalism6244, With its eyes on China’s growth model, Cuba begins its slow march
towards capitalism, Abril de 2012, traduzido da versão em língua Inglesa)
Então, como pode ser observado, nem mesmo os ideólogos burgueses ocidentais se
iludem sobre a insistência Castrista em usar falsas máscaras "socialistas". É claro que ao
contrário do que o título "Com seus olhos no modelo de crescimento da China, Cuba
começa sua lenta marcha para o capitalismo" insinua, nunca a Cuba Castrista seguiu
outro caminho além do do capitalismo (o título é resultado das tentativas dos ideólogos
capitalistas-imperialistas do Ocidente para apresentarem o capitalismo de Estado como
sendo "socialismo" ou mesmo "comunismo" com o objectivo de desviar os trabalhadores
do mundo do verdadeiro socialismo: de um lado, inculcando nos trabalhadores dos países
do capitalismo de estado a falsa ideia de que eles estão vivendo numa "sociedade
socialista", fazendo os trabalhadores desistir da luta pelo verdadeiro socialismo porque
supostamente ele já foi realizado, e por outro lado, apresentarem as tiranias capitalistas de
estado como sendo exemplos de "socialismo" e até mesmo do "comunismo", eles
desacreditam o socialismo e o comunismo em frente dos olhos dos proletários e dos
trabalhadores mundiais mantendo-os assim afastados do MLEH e mantendo a ordem
capitalista-imperialista-revisionista viva. Como se pode concluir, estes dois propósitos
estão intimamente ligados entre si e se complementam).
Sob o controlo imperialista Chinês, a burguesia Castrista está confirmando seu papel
como uma classe exploradora compradora pró-imperialista típica e está cada vez abrindo
mais as suas portas á penetração imperialista Chinesa. Alguns afirmam que se trata de
Raul Castro (o irmão de Fidel que assumiu a presidência da Cuba revisionista em meados
dos anos 2000, quando Fidel ficou doente) que está promovendo este caminho, e que ele
é algum tipo de Deng Xiaoping Cubano. Há certos Castristas que insistem em apresentar
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os tempos de Fidel como sendo uma época de "verdadeiro socialismo", em oposição aos
tempos de Raul que seriam "revisionistas". Este raciocínio é equivalente ao dos Maoistas
"ortodoxos", que também afirmam que o fascista Deng Xiaoping supostamente "traiu o
caminho verdadeiramente socialista de Mao". Mas isso não é verdade. Não há diferença
substancial entre Fidel e Raul Castro como não há diferença substancial entre Mao e
Deng Xiaoping. Deng Xiaoping só continuou o curso burguês-capitalista-revisionistaimperialista de Mao, assim como Raul Castro só continuou o curso burguês-capitalistarevisionista e pró-imperialista de Fidel. E, como temos observado ao longo deste artigo,
as políticas anti-socialistas e pró-capitalistas-imperialistas foram sempre seguidas pelos
social-fascistas Cubanos e a transformação de Cuba num país burguês-compradore próChinês iniciou-se quando Fidel Castro ainda dirigia pessoalmente o governo Cubano. Na
verdade, as políticas de Raul Castro só servem para confirmar o caminho abertamente
capitalista que havia sido iniciado há muitos anos com Fidel. Nos últimos tempos, a
burguesia social-fascista Cubana persistiu no seu caminho para implementar o
capitalismo clássico. Nos seus discursos oficiais, Raul Castro explicitamente fala sobre "a
redução do papel do Estado na economia e incentivo á iniciativa privada", e determinou
que os salários dos membros da burguesia Castrista capitalista que rege as "empresas
estatais" serão aumentados sem quaisquer limites. Ao mesmo tempo, de acordo com os
jornais "Jornal de Havana" e "MSNBC", a burguesia Castrista é agora totalmente livre
para ficar em hotéis sumptuosos e ter telemóveis e produtos de luxo de todos os tipos e
variedades construídos, fabricados e vendidos por multinacionais imperialistas, por
exemplo. Além disso, ela também pode possuir propriedade privada explícita sem
restrições (até agora, tinha sempre em vez de usar máscaras capitalistas de estado para
esconder que a propriedade privada e a sua acumulação nunca foram abolidas em Cuba).
Ao contrário do que aconteceu no passado, quando eles ainda tentavam manter uma certa
aparência "revolucionária", "vermelha" e até mesmo "socialista", os social-fascistas
Cubanos já abraçaram abertamente as formas mais perversas da forma de vida
degenerada capitalista e burguesa. Além disso, os Castristas estão colocando os
trabalhadores Cubanos à disposição total das empresas imperialistas que têm agora livre
reinado sobre a ilha a fim de facilitar e intensificar a exploração dos trabalhadores
Cubanos.
De
acordo
com
o
site
http://old.news.yahoo.com/s/nm/20111226/wl_nm/us_Cuba_reform, os revisionistas
Cubanos determinaram que até 2016, mais de 40% da força de trabalho do país deve estar
no sector "não-estatal" (e eles querem que esta percentagem aumente ainda infinitamente
mais depois desse ano). Estes trabalhadores são descritos pelos Castristas como
"trabalhando por conta própria", mas a verdade é que eles sempre caem nas garras
escravizantes das corporações capitalistas-imperialistas burguesas. Este é também um
sinal evidente da ideologia Castrista para eliminar gradualmente o sector capitalista
estatal e substituí-lo por um sector capitalista clássico.
E, como já vimos, tudo isso está de acordo com os objectivos dos social-imperialistas
Chineses. Todas estas medidas são resultado da neo-colonização Chinesa de Cuba e têm
o objectivo de promover e fomentar a penetração das multinacionais e créditos
imperialistas-capitalistas em Cuba maximizando os lucros dos burgueses imperialistas
social-fascistas Chineses.
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Mas vamos voltar à subserviência da Cuba revisionista em relação ao social-imperialismo
Chinês. Na verdade, a Cuba Castrista se tornou numa verdadeira neo-colónia Chinesa. A
invasão de Cuba pelos produtos Chineses é hoje uma realidade, e a necessidade
desesperada dos Castrista pelos produtos Chineses manufacturados e de indústria pesada
é um sintoma revelador da natureza neo-colonial da economia de Cuba. Relativamente
aos sectores de transporte e geladeira, a dependência de Cuba relativamente ao
imperialismo Chinês é quase total. Assim com as publicações Castristas "Jornal de
Havana" e "Granma Internacional" de Junho de 2006, Cuba tinha comprado 100
locomotivas á China por 130 milhões de dólares e havia assinado um contrato para
comprar 1000 autocarros á China para o transporte urbano e inter-provincial. Além disso,
o regime Castrista também comprou mais de 30.000 refrigeradores Chineses.
No entanto, os sectores da economia Cubana que são mais atraentes para os imperialistas
Chineses na sua busca predatória por lucros são, sem dúvida, os da mineração (cobre,
níquel, cobalto, etc.) e do petróleo. Só em 2004, foram assinados 16 “acordos”
relativamente a estes sectores entre as cliques burguesas-capitalistas-revisionistas e
social-fascistas de ambos os países. Segundo fontes burguesas como a "Reuters" e
"Chemical China Report", a unidade de processamento de níquel de Las Camariocas
(cuja construção havia sido deixado inacabada pelos imperialistas Soviéticas) foi
reconstruída pelos social-fascistas e social-imperialistas Chineses, que forneceram um
crédito de 500 milhões de dólares para a sua conclusão no contexto de um “acordo” entre
as corporações capitalistas monopolistas de estado China International Trust / Investment
Corp and Cubaniquel. Além disso, o China Development Bank e o Export and Credit
Insurance Corporation Chinês garantiram o financiamento.
Relativamente ao sector do petróleo, a SINOPEC, a estatal Chinesa capitalista
monopolista assinou um acordo com a empresa capitalista estatal CUPET (Petróleo de
Cuba) para desenvolver e explorar os recursos do petróleo em Cuba. Claro, escusado será
dizer que se os imperialistas Chineses estão investindo 500 milhões de dólares hoje, isso
é porque eles certamente sabem que vão lucrar 500 biliões ou mais no futuro. E em 2005,
a PetroChina Great Wall Drilling Co., Ltd. e a Companhia de Petróleo de Cuba também
assinaram dois contratos de serviços de perfuração com um valor de mais de 24 milhões
de dólares graças aos quais a empresa imperialista Chinesa de perfuração Great Wall tem
vindo a beneficiar de um monopólio no fornecimento de plataformas de perfuração para
exploração de petróleo na costa de Cuba.
O financiamento imperialista Chinês promove tanto a procura por novas fontes de
minerais e de energia como a construção de infra-estruturas (estradas, portos, gasodutos,
oleodutos, etc.) destinados a facilitar a maximização dos lucros dos social-fascistas e
social-imperialistas Chineses.
Além disso, em 2005, o "Jornal de Havana" anunciou que os dois países assinaram um
acordo para desenvolver a biotecnologia. Assim, os social-fascistas e social-imperialistas
Chineses já se estão aproveitando dos conhecimentos Cubanos na área biotecnológica.
E além de tudo isso, os imperialistas Chineses também estão usando a proximidade

139

geográfica de Cuba com os EUA a fim de instalarem bases militares na ilha com o
objectivo de transformá-la numa base de espionagem contra seu principal rival pelo
domínio do mundo: o imperialismo Americano. Claro, os Castristas prontamente
abraçaram esses planos dos social-imperialistas Chineses, até porque desta forma os
social-fascistas Cubanos podem desfrutar de uma protecção contra os burgueses
imperialistas Americanos que é equivalente á que anteriormente lhes era dada pelos
social-imperialistas e social-fascistas Soviéticos com o propósito de manterem os
recursos, meios de produção eforça de trabalho de Cuba sob o seu domínio para
maximizarem os lucros (tal como fazem hoje os imperialistas e social-fascistas Chineses).
Esta situação tem, obviamente, posto os imperialistas norte-Americanos furiosos, porque
após o império Soviético desaparecer, eles achavam que era hora de finalmente derrubar
os Castristas e re-ocupar Cuba. Portanto, é fácil imaginar o seu desespero quando
perceberam que os imperialistas Chineses foram tomando o lugar que anteriormente
pertencia aos Soviéticos, o que significa que os burgueses imperialistas Americanos estão
novamente numa posição em que não podem lançar um ataque aberto militar contra a
Cuba Castrista sem enfrentarem a ira de um rival imperialista que, por sinal, possui um
poder económico-militar superior ao seu. O jornal Chinês “China reform monitor”,
admite que "a China tem instalado bases de espionagem electrónica em Cuba e que o
pessoal Chinês têm vindo a operar duas estações de sinal de inteligência em Cuba desde o
início de 1999."
Os Castristas estão fazendo de tudo para conquistar a simpatia da China imperialista, pois
eles perceberam que é uma mera questão de tempo antes de ela se tornar na superpotência
imperialista dominante do mundo. Nos últimos tempos, muitos representantes da ditadura
revisionista-imperialista Chinesa visitaram Cuba. Segundo o jornalista revisionista
Irlandês Toni Solo, no dia 30 de Maio de 2013, o coronel Guo Jinlong, o Secretário-Geral
do Partido “Comunista” da China visitou a ilha alegadamente para “fortalecer os laços
entre os dois países e entre os seus partidos governantes” (retirado de:
http://tortillaconsal.com/tortilla/es/node/12982), ou seja, para reforçar ainda mais o
domínio absoluto e exclusivo do imperialismo Chinês sobre a Cuba revisionista e socialfascista. Em 2004, o social-fascista Hu Jintao visitou Cuba e foi recebido por Fidel.
Jintao não hesitou em afirmar desavergonhadamente as concretizações do povo, do
partido e do governo de Cuba” e até se atreveu a declarar que “tanto o PC da China como
o PC de Cuba se mantêm fiéis á orientação socialista e comunista de acordo com as
condições específicas das suas respectivas nações.” E o jornal oficial Castrista “Granma
Internacional” desce cada vez mais baixo ao publicar um artigo onde se afirmam
falsidades como que “a experiência Chinesa demonstra que há alternativas”, que “o
extraordinário desenvolvimento económico da China foi conseguido sem capitalismo,
graças a um sistema bancário controlado pelo estado, uma liderança forte e um
desenvolvimento social harmonioso”! Castro também descaradamente afirmou que "Hu é
um comunista genuíno". Com este tipo de declarações, Jintao e Castro querem enganar o
proletariado e os trabalhadores mundiais escondendo o carácter burguês-capitalista e anticomunista tanto do revisionismo social-fascista Cubano como do imperialismo Chinês,
facilitando assim a apresentação deste último como sendo uma força "progressista" e até
mesmo "socialista e comunista" cujo objectivo é "libertar os povos do mundo do jugo do
imperialismo dos EUA". É um insulto profundo chamar ao fascista Jintao um "comunista
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genuíno" quando a verdade é que ele é o representante da camarilha mais reaccionária,
anti-socialista, pró-capitalista e pró-imperialista do mundo: a camarilha burguesacapitalista burguesa monopolista de estado Chinesa que transformou o seu país numa
superpotência imperialista. Os governantes burgueses, social-imperialistas, capitalistas,
neo-colonialistas, opressores, repressivos, escravizantes, exploradores e anti-comunistas
Chineses não podiam ser piores inimigos do proletariado mundial e da revolução
socialista mundial. A "amizade" dos revisionistas Cubanos com os imperialistas Chineses
também mostra como a burguesia Castrista não hesita em mudar de opiniões de acordo
com os seus interesses de classe. Durante as décadas de subserviência em relação aos
revisionistas Soviéticos, os Castristas costumavam criticar a China a fim de agradar aos
seus chefes Soviéticos, cuja liderança do movimento social-fascista e social-imperialista
mundial estava sendo ameaçado pelos revisionistas Chineses. Mas hoje em dia, como o
império Soviético desapareceu e os Castristas precisam de outra superpotência para
protegê-los e manter a sua economia neo-colonial viva, eles não pensam duas vezes antes
de colocarem Cuba sob domínio de outra potência social-imperialista – dos imperialistas
Chineses. Isso também é muito interessante porque muitas vezes a burguesia Castrista
acusa a burguesia Cubana pró-Americana exilada em Miami de ser "pró-imperialista".
Mas a verdade é que não há diferenças substanciais entre elas: enquanto a última serve o
imperialismo norte-Americano, a primeira serviu o imperialismo Soviético e agora serve
o imperialismo Chinês. Os Castristas muitas vezes tentam retratar o domínio socialimperialista Chinês sobre Cuba como sendo "progressista" porque os social-fascistas e
social-imperialistas Chineses ocasionalmente contribuem para a construção de escolas,
para a formação de pessoal técnico e convidam os filhos e filhas da burguesia Castrista
para irem estudar na China. Mas longe de negar o carácter imperialista do revisionismo
Chinês, isto só o prova. Seguindo o exemplo dos social-imperialistas Soviéticos, também
os imperialistas Chineses podem incentivar a formação de quadros e servos estrangeiros
leais (que possam ajudá-los a tirar o máximo de lucros das suas neo-colónias) e fornecer
a certos países alguns créditos para a construção de algumas infra-estruturas. Mas não há
nada de "progressista" e muito menos de "socialista" sobre isso. Pelo contrário, isso
constitui um meio de incentivo ao desenvolvimento das relações comerciais com as
nações e ao investimento directo a fim de abrir o caminho para o domínio neocolonialista completo sobre eles. Há muito tempo atrás, o camarada Lenine já tinha
notado que a exportação de capitais é uma forma de incentivo à exportação de
mercadorias. Hoje em dia, a exportação de capitais imperialistas Chineses tem como
objectivo principal promover as relações comerciais com a China como um prólogo para
o domínio imperialista absoluto e exclusivo pela burguesia Chinesa social-fascista,
revisionista e monopolista capitalista de estado que procura expandir a sua esfera de
influência burguesa-capitalista, neo-colonialista, social-fascista, social-imperialista,
opressora, escravizante, exploradora e anti-comunista (uma situação que, de resto, já se
verifica neste momento).
Na verdade, a penetração social-fascista Chinesa em Cuba agravou o déficit da balança
comercial de Cuba ainda mais, com as exportações Chinesas para Cuba superando as
exportações Cubanas para a China. Por exemplo, o jornal burguês "Financial Times"
informou que:
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"O comércio bilateral entre a China e Cuba totalizou em 2005 777 milhões de
dólares, dos quais 560 milhões de dólares foram as exportações Chinesas para
Cuba." (Financial Times, China helps Cuba to move up a gear, Março de 2006,
traduzido da versão em língua Inglesa)
Como já tínhamos referido, esta constitui uma prova mais da natureza anti-socialista e
anti-comunista da Cuba Castrista. Nem na Albânia socialista do camarada Enver nem na
União Soviética Bolchevique dos camaradas Lenine e Estaline nunca existiu qualquer
tipo de déficit na balança comercial ou de dívida externa. O surgimento desses
fenómenos significaria que as relações produtivas socialistas teriam sido eliminadas e que
a economia estava sob o controle de uma minoria exploradora em busca de lucros
máximos – isto é, que tinha sido transformada numa economia capitalista. Na verdade,
ambos estes países socialistas se esforçado para extinguir gradualmente o seu comércio
externo com o mundo capitalista-imperialista-revisionista, pois o objectivo de qualquer
país construindo o socialismo e o comunismo relativamente ao comércio exterior é o de
totalmente abolir qualquer necessidade de comercializar com nações não-socialistas e
não-comunistas.
Mas tudo isso está nos antípodas do que ocorreu na Cuba social-fascista e pró-capitalista.
Em 2000, a economia Cubana ainda não tinha sido capaz de cumprir mais do que apenas
85% da sua capacidade produtiva de 1990. Durante o período de 1989-1992, a economia
Cubana sofreu uma redução de mais de 50%. Cuba só foi capaz de evitar a falência desde
1991 graças ao sector de turismo já mencionado que superou a produção de açúcar como
o principal fornecedor de bens para a economia Cubana. Em 2005, cerca de 2,5 milhões
de turistas canadenses e Europeus visitou Cuba e deixou há mais de 2 biliões de dólares
de receita. Isto juntamente com o dinheiro enviado para casa pelos muitos imigrantes
Cubanos que vivem e trabalham no estrangeiro, representa cerca de 65% do saldo de
pagamentos Cubanos – dois terços da economia Cubana (o peso enorme do dinheiro
migrante na economia capitalista Cuban é de facto a principal razão por trás da decisão
Castrista recente de permitir que todos os Cubanos possam entrar e sair livremente do
país - promovendo assim a penetração de muitos elementos burgueses influenciados pelo
imperialismo ocidental). Portanto, conclui-se que cerca de dois terços da economia
Cubana é essencialmente baseada em sectores não-produtivos e parasitários. Na verdade,
nenhum país que visa construir o socialismo pode sequer pensar em basear seu
desenvolvimento económico em coisas como o turismo, serviços e dinheiro enviado pelos
migrantes! Com efeito, durante a construção do socialismo, os sectores de serviços e
administrativos devem ter o mínimo peso possível na economia, porque são sectores
parasitas que não produzem nada de próprio. Tanto na Albânia socialista como na União
Soviética bolchevique, o peso de sectores não produtivos na economia foi reduzido de
acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo. Repetimos mais uma vez: o
socialismo só pode ser alcançado com sucesso através se basearmos o desenvolvimento
económico numa indústria pesada, socializada e diversificada de meios de produção
sempre apoiada por uma agricultura mecanizada e socializada - com todos os meios de
produção e todos os campos económicos sob o controlo total e exclusivo da ditadura do
proletariado dirigida por um autêntico partido Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista.
Como os Marxistas-Leninistas Albaneses afirmaram com precisão:
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"Os fundamentos materiais e técnicos do socialismo estão intimamente ligados à
criação de uma base mecânica poderosa que vai começar por produzir todas as
peças de troca que são necessárias para consertar as máquinas utilizadas na
indústria, na agricultura, no transporte, na construção, etc. Mais tarde, ela vai
começar a produzir em massa máquinas, instrumentos e equipamentos que são úteis
para satisfazer as necessidades da nossa economia popular. (...) Graças à aplicação
heróica do programa revolucionário do Partido do Trabalho da Albânia
relativamente à industrialização socialista, foram criadas no nosso país tanto uma
indústria diversificada pesada como uma indústria diversificada ligeira que
dependem de matérias-primas fornecidas pela nossa própria nação e que não são
mais dependentes de outros países." (Documentos do PTA, Réponses aux questions
sur l'Albanie, Tirana, 1969, traduzido da versão em língua Francesa)
Em 1993, os líderes Castristas ampliaram a abrangência de sua lei anterior que permite a
existência de "zonas económicas livres" em Cuba permitindo investimentos estrangeiros
imperialistas em praticamente todos os sectores económicos. Esta nova lei também
ampliou as possibilidades oferecidas pela legislação Castrista anterior sobre "zonas
económicas livres" (que já foi analisada neste artigo) relativamente à possibilidade de
constituição de empresas mistas, de concessões sem fim, de fornecer garantias contra
nacionalizações, de garantir o repatriamento de todos os lucros, etc. Tudo isso com o
objectivo de atrair a penetração imperialista estrangeira. Como temos vindo a concluir em
todo este texto, a dependência comercial da Cuba Castrista sempre e invariavelmente
levou à dominação do imperialismo estrangeiro sobre a ordem política, social, económica
e ideológica da Cuba social-fascista. Esta é a verdade sobre o chamado "socialismo
Cubano".
Na verdade, as máscaras “socialistas” que ainda permanecem na Cuba Castrista são
principalmente visíveis na fraseologia oficial, porque no que respeita à estrutura
económica, o capitalismo de estado tem sido abandonado e ela está se tornando num país
burguês compradore tipicamente dependente no qual o capitalismo clássico é aplicado.
Consequentemente, o sector de estado capitalista está sendo severamente reduzido na
Cuba Castrista. Por exemplo, de acordo com números oficiais, em 1989 o capitalismo de
Estado empregava mais de 94% da força de trabalho Cubana, enquanto que em 1994 ele
não chegou a empregar 70% da força de trabalho. E hoje, como já revelado, essa
percentagem é ainda muito mais reduzida. Em 2005, a quantidade de capitais
imperialistas em Cuba atingiu 6 biliões de dólares. Além da invasão Chinesa imperialista
predominante, outras potências capitalistas, como a Venezuela, Espanha, Canadá, Itália e
França também estão investindo fortemente no sistema capitalista Castrista. Este tipo de
penetração imperialista é feita principalmente através de empresas em áreas como a
mineração, energia, etc. Apesar disso, a economia Cubana permanece como
monocultural, neo-colonial, porque os investimentos são propriedade directa dos
imperialistas estrangeiros e todos os lucros tomados por eles através da exploração dos
recursos Cubanos e da força de trabalho Cubana são automaticamente e inteiramente
repatriados para os países imperialistas respectivos. Os apoiantes do revisionismo
Cubano em todo o mundo qualificam traiçoeiramente estas medidas burguesas-
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capitalistas-revisionistas como sendo “um socialismo mais eficiente”, quando na verdade
elas estão em total acordo com o carácter de classe explorador do social-fascismo
Castroista. Por exemplo, o ultra-oportunista Partido “Comunista” da Austrália publicou
recentemente um artigo no qual se afirmava relativamente a este assunto que:
“ (…) existe a necessidade de “criar um socialismo mais eficiente”. Um elevado nível
de socialismo conduz ao paternalismo (…). Cuba tem de encontrar o caminho entre
a eficiência e a justiça social (…) aumentando o sector não-estatal.”
(http://www.cpa.org.au/guardian/2013/1590/05-a-more-efficient-socialism.html,
Documentos do Partido “Comunista” da Austrália, The Guardian, Richard Titelius, A
more efficient socialism, 2013, traduzido da versão em Inglês)
Assim, de acordo com os revisionistas Cubanos e Australianos, “o socialismo conduz ao
paternalismo”. Infelizmente para eles, só os regimes capitalistas e revisionistas como
aqueles que eles apoiam e defendem conduzem ao paternalismo. O verdadeiro socialismo
baseado nos ensinamentos de Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha nunca
conduzem a nenhum tipo de paternalismo. Pelo contrário, sobe ele os trabalhadores são
inteiramente livres em todos os sentidos revolucionários e comunistas. E quanto á dita
“justiça social” na Cuba Castrista? Esta falsa impressão de que o social-fascismo Cubano
seria uma sociedade mais “socialmente justa” não é mais do que propaganda falsa
fabricada pelos revisionistas Castristas com o propósito de enganarem os trabalhadores e
os proletários mundiais mantendo-os afastados do Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo autenticamente revolucionário. Posteriormente neste artigo nós iremos
desenvolver mais este assunto.
Outro problema que afecta a Cuba Castrista e que é típica das nações neo-coloniais
dependentes é a existência de um mercado negro de proporções gigantescas. Esta questão
vem da década de 1960 e é uma causa das crescentes desigualdades da sociedade
Castrista, com os intermediários comerciais, prestadores de serviços, empresários do
turismo, etc. a enriquecerem fabulosamente enquanto os pobres trabalhadores Cubanos
suportam os efeitos severos das políticas Castristas pró-capitalistas, pró-imperialistas e
anti-socialistas [a burguesia compradora de Cuba também é um exemplo muito ilustrativo
de como a corrupção e o nepotismo são inevitavelmente inerentes ao sistema capitalistarevisionista. Na Cuba social-fascista, muitos dos cargos mais importantes (no exército, na
administração, etc.) são ocupados por membros do clã familiar de Castro. A burguesia
social-fascista capitalista-revisionista e pró-imperialista Cubana mantém-nos em cargos
como uma recompensa pelos serviços de subservientes e inestimáveis que a família
Castro sempre realizou e continua a realizar em benefício das classes social-fascistas
capitalistas, exploradoras, revisionistas e pró-imperialista Cubanas, nomeadamente no
que respeita a reprimir as massas trabalhadoras Cubanas e a mantê-las submetidas ao
domínio revisionista para que burguesia social-fascista possa maximizar os seus lucros,
mas principalmente os dos seus patrões imperialistas e social-imperialistas que mantêm
os social-fascistas e exploradores capitalistas opressores Cubanos no poder]. De facto, em
2004, as condições médias de vida de 1989 ainda não tinham sido alcançadas e as
desigualdades sociais experimentaram um aumento exponencial devido ao surgimento de
mais elementos burgueses ligados à penetração de capitais imperialistas e ao comércio
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internacional e turismo (a prostituição é também um fenómeno amplamente difundido em
Cuba devido ao aumento da pobreza e da miséria que são inerentes ao carácter
escravizante, capitalista e explorador da sociedade social-fascista pró-imperialista
burguesa-revisionista e repressiva Castrista). Há um abismo crescente entre os
trabalhadores Cubanos empregados no sector capitalista de estado ainda existente, cujas
condições de vida são miseráveis, e os membros da burguesia Castrista que os exploram e
que enriquecem através de servir os interesses da penetração imperialista e das
multinacionais capitalistas e burguesas que operam em Cuba. O facto de que a dívida
externa da Cuba social-fascista para com a classe burguesa capitalista-imperialista
financeira mundial é hoje em dia de mais de 27 biliões de dólares (incluindo a dívida para
com a Rússia herdada do antigo domínio absoluto neo-colonialista da União Soviética
social-imperialista sobre Cuba) também é um dos principais factores que determinam o
crescimento sem precedentes da pobreza entre as massas trabalhadoras Cubanas.
É claro, isso tem um lado muito positivo, porque permite que os trabalhadores Cubanos
vejam a ditadura burguesa Castrista como ela realmente é, pois permite-lhes adquirir uma
consciência socialista e estar ciente do aprofundamento das contradições insolúveis que
são inerentes á ordem capitalista-imperialista-revisionista.
Concluindo, desde o início da década de 90, a Cuba Castrista se transformou de um país
burguês compradore de tipo capitalista de estado num país burguês compradore do tipo
clássico, devido ao crescente déficit da sua balança comercial e à intensificação
exponencial da penetração imperialista directa. Desta forma, a economia capitalista
Cubana está se tornando propriedade directa do imperialismo estrangeiro e da classe
burguesa financeira mundial.
Em face disso, nós, os Estalinistas-Hoxhaistas, devemos tornar os proletários do mundo
conscientes do facto de que as reivindicações revisionistas sobre a luta pelo
"fortalecimento" e para "proteger" o falso "socialismo Cubano" não são nada mais do que
mentiras destinadas a enganar os trabalhadores do mundo em geral e os trabalhadores de
Cuba, em particular, a fim de se apresentar como "socialismo" o que, na verdade, é
social-fascismo e de se apresentar como um exemplo de " independência anti-imperialista
revolucionária" aquilo que na verdade é um exemplo da mais repugnante subserviência
colonial burguesa compradora e pró-imperialista.

5.2 - O mito do "sistema social" Castrista
Outro "argumento" usado pelos revisionistas Cubanos para "provar" que supostamente o
"socialismo está sendo construído em Cuba" é relativo ao "Estado social" burguêsreformista que existe na Cuba Castrista. O "sistema social" Castrista social-fascista tem
sido elogiado pelos revisionistas de todas as cores como um exemplo de "socialismo".
Mesmo o social-capitalista Americano Michael Moore dedica seu documentário "Sicko"
a elogiar o sistema de saúde Castrista. É claro que em relação ao sistema de saúde
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Americano social-darwinista de tipo nazi, propriedade das corporações capitalistasmonopolistas (que permanece intocado, apesar das falsas afirmações de Obama acerca de
supostas "reformas"), o sistema de saúde Cubano burguês-reformista pode aparecer como
"socialista" mas isto é apenas mera fachada.
Em primeiro lugar, temos a dizer que este "estado de bem-estar" e estes "direitos sociais"
têm sido limitados recentemente em acordo com as políticas exploradoras, opressoras,
esclavagistas, pró-imperialistas, social-fascistas, capitalistas-revisionistas e anticomunistas dos Castristas que promovem a propriedade directa dos imperialistas
estrangeiros sobre o sector produtivo e os recursos de Cuba e que incentivam a formação
de uma dívida externa gigantesca para com a classe burguesa financeira mundial que põe
em perigo a sustentabilidade económica de Cuba e condena o país á falência inevitável.
Por exemplo, a BBC News burguesa-capitalista relatou que na Cuba social-fascista os
"subsídios em massa de produtos básicos serão removidos e os gastos sociais serão
"racionalizados" (isto é, cortar para um mínimo). E Luis Sexto, um líder social-fascista
Cubano, afirmou que "ninguém vai esperar pela mão generosa do Estado relativamente a
um aumento no salário ou na pensão, que pode ter de ser adiado... Se você precisar dele,
ou se você quiser viver mais confortavelmente, você pode trabalhar mais" (citação tirada
do
site:
http://directaction.org.au/issue21/Cuban_socialist_renewal_changes_under_raul_ca
stro); como pode-se concluir, a burguesia Castrista não faz muito esforço para esconder a
sua aderência ao capitalismo de tipo liberal clássico Mesmo relativamente ao seu famoso
"sistema social", os revisionistas Cubanos estão abandonando muitos de suas antigas
máscaras "vermelhas". Isto constitui um dilema para os social-fascistas Cubanos: a sua
adopção do capitalismo clássico destrói muitas de suas máscaras "revolucionárias" e
"socialistas" mas, simultaneamente, eles sabem que estes disfarces são cruciais para os
enganar os proletários e trabalhadores e mantê-los a acreditar que o socialismo realmente
está sendo construído em Cuba. No entanto, isso está se tornando cada vez mais difícil,
porque, á medida que o tempo passa, o carácter explorador, pró-capitalista, próimperialista e predatório do regime Castrista está se tornando cada vez mais evidente).
Além disso, desde a década de 80, o regime Castrista tem oficializado o desemprego em
Cuba através da implementação de uma "reforma salarial" permitindo que as empresas
adoptem o "desemprego técnico" ao colocarem os trabalhadores em estado de
"disponibilidade temporária". Estes trabalhadores recebem uma indemnização
correspondente a 70% do seu salário, que é de facto um verdadeiro subsídio de
desemprego equivalente ao que também existe em determinadas nações capitalistasimperialistas. Na verdade, o desemprego na Cuba Castrista recentemente atingiu
proporções catastróficas, com um grande número de trabalhadores a serem despedidos
tanto das empresas capitalistas estatais como das multinacionais imperialistas que operam
no país com o fim de "adaptação às novas condições económicas" e " tornar o sistema
mais competitivo".
Esses trabalhadores estão agora desempregados e condenados a uma vida miserável. É
óbvio que este é mais um sinal do carácter capitalista do regime Castrista, isso significa
que a Cuba Castrista-Guevarista está começando a abraçar o capitalismo clássico
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explicitamente após muitas décadas de disfarce "socialista". E afinal, o objectivo final de
todos os tipos de revisionismo é abrir o caminho para a plena restauração do capitalismo.
Não há nada de surpreendente nisso. No entanto, os ideólogos burgueses reaccionários
enganosamente aproveitam isto para dizer aos trabalhadores: "Vocês estão sempre
reclamando sobre o facto de que há muito desemprego no capitalismo, mas a verdade é
que também há desemprego no socialismo. Basta dar uma olhada á Cuba socialista, onde
o regime comunista está a despedir e/ou a permitir o despedimento de um número imenso
de trabalhadores. Portanto, vocês não devem perder o vosso tempo lutando em favor de
utopias impossíveis, pois vocês terão exactamente os mesmos problemas sob o
socialismo que têm sob o capitalismo." A verdade é que a existência de desemprego na
Cuba Castrista é mais uma prova do carácter anti-socialista do social-fascismo Cubano. O
desemprego é um meio utilizado pelos capitalistas nos regimes burgueses capitalistas
(como a Cuba Castrista) para manter um exército de trabalhadores oprimidos e famintos
prontos para vender a sua força de trabalho a qualquer preço e aceitar condições de
trabalho e de vida miseráveis e escravizantes em troca de uma oportunidade de serem
explorados pelos burgueses. De um ponto de vista capitalista, a existência de
desempregados é muito útil, pois serve como um meio de exercer pressão sobre os
salários dos trabalhadores em geral, a fim de diminuí-los. Afinal, se há trabalhadores
desempregados desesperados ansiosos para trabalhar por menos, todos os outros
trabalhadores serão automaticamente obrigados a aceitar trabalhar pelo mesmo - se eles
se recusarem, eles serão imediatamente demitidos e vão encontrar-se desempregados.
Desta maneira, dentro de sociedades de classe burgueses, desemprego é inevitável (se em
aberto ou em formas ocultas). Nestas sociedades opressivas, os capitalistas obrigam os
trabalhadores a aceitar trabalhar por menos e menos, maximizando assim os seus lucros
gananciosos. A única forma de abolir definitivamente o desemprego é através da
destruição total do sistema capitalista-imperialista-revisionista e de tudo o que estiver
relacionado com ele. Em países onde o verdadeiro socialismo está sendo construído, o
desemprego nunca pode existir, pois os exploradores imperialistas-burgueses-capitalistasrevisionistas não estão mais no poder. Tal foi o caso da União Soviética Bolchevique e da
Albânia socialista, onde não havia desemprego.
Na verdade, mesmo em termos históricos, o "sistema social" Castrista está muito longe da
perfeição. Por exemplo, os revisionistas Cubanos nunca foram capazes de resolver o
problema da falta de habitação no país. Tanto antes da pseudo-revolução anti-comunista
Cubana de 1959 como depois dela, um grande número de trabalhadores Cubanos não têm
uma casa permanente onde viver decentemente. Muitos deles vivem com suas famílias
em barracas, em prédios temporários, em pequenas casas sem nenhum tipo de condições
sanitárias e de espaço ou mesmo nas ruas [de acordo com algumas fontes, os
trabalhadores afro-Cubanos são os mais afectados pela pobreza, e eles continuam a sofrer
discriminação racista no acesso ao emprego, ás posições dentro do governo e
administração social-fascista (até porque os membros afro-Cubanos da burguesia
capitalista-revisionista Castrista são praticamente inexistentes), a casas adequadas e até
mesmo aos "benefícios sociais" Castristas (saúde “grátis”, educação/alfabetização
"grátis”, acesso á “cultura” burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, próimperialista e anti-comunista “grátis”, etc.). Isso está longe de ser surpreendente. Afinal,
o racismo é um instrumento de maximização do lucro usado pelas classes opressoras e
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exploradoras para promover a desunião entre os trabalhadores, para dirigir as suas
reivindicações para bodes expiatórios convenientes e para fazê-los esquecer que todos os
seus sofrimentos são causados pela ordem brutal esclavagista a que estão submetidos e,
assim, mantê-los longe de ideologia e objectivos comunistas genuínos.
Consequentemente, o racismo é algo inerente ao sistema capitalista-revisionista e só pode
ser total e definitivamente removido quando o capitalismo e o revisionismo também
foram totalmente e definitivamente eliminados. Como isso nunca aconteceu em Cuba, é
inevitável que o racismo continue a existir neste país]. Com efeito, após a tomada do
poder pela burguesia Castrista burguesia, o problema de habitação até se agravou. Entre
1959 e 1975, apenas 210.000 habitações foram construídas em Cuba. Isto é claramente
insuficiente, pois Cuba tinha uma população de cerca de 6,8 milhões de habitantes em
1959 e de cerca de 10 milhões de habitantes em 1978. Os social-fascistas Cubanos
reconhecem que a falta de habitação é um dos principais desafios do país. Segundo
estimativas oficiais, a escassez atingiu cerca de 500 mil casas a partir de meados da
década de 1990.
Assim, o "sistema social" Castrista não é o paraíso que muitos julgam. E isso também
mostra o desprezo Castrista para com o bem-estar dos proletários e trabalhadores
Cubanos. Os Castristas só querem enganar os trabalhadores Cubanos sobre a sua natureza
social-fascista através de darem a esses trabalhadores algumas "esmolas sociais" que não
interferem com a acumulação de lucro pela burguesia Castrista e pelos seus amos
imperialistas e social-imperialistas. A partir do momento no qual os investimentos no
"sistema social" cheguem a um valor que interfere com esta acumulação referida, os
Castristas não se poderiam importar menos com o bem-estar das classes trabalhadoras
Cubanas. Isto é o que certamente ocorre com os investimentos na habitação. Mas
afirmamos que, mesmo se os Castristas estivessem dispostos a tentar resolver este
problema, eles nunca iriam realizá-lo devido à simples razão de que os problemas de
habitação só podem ser definitivamente e completamente resolvidos sob o socialismo. Na
verdade, não há um único país capitalista, imperialista ou revisionista que já tenha
conseguido resolver o problema da habitação. No mundo capitalista-imperialistarevisionista sempre haverá pessoas desabrigadas. No final do século XIX, o camarada
Engels - o 2º clássico do Marxismo-Leninismo - já havia concluído isso. Mas como a
Cuba Castrista nunca foi socialista, os problemas de habitação continuam a estar sem
solução e esta situação não vai mudar até que o país finalmente esteja engajado na
construção socialista genuína. Além disso, mesmo de acordo com os parâmetros dos
Estados revisionistas, o "sistema social" da Cuba Castrista não é nada de excepcional. Na
verdade, ele fica muito atrás dos "sistemas sociais" que existiam noutros estados socialfascistas. Por exemplo, a Alemanha de Leste revisionista e social-fascista tinha um
"sistema social" que era consideravelmente superior ao da Cuba Castrista – e, portanto,
também muito mais capaz de enganar os operários e trabalhadores, claro.
No entanto, é verdade que durante a sua existência e hoje em dia, a Cuba Castrista
continua a exibir características de um "estado de bem-estar" burguês-reformista que é
muito propagandeado pelos defensores do revisionismo Cubano em todo o mundo. Na
verdade, entendemos que talvez Cuba possa aparecer como um "exemplo" para muitos
trabalhadores das nações neo-coloniais devido à existência de uma saúde relativamente
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acessível, alfabetização generalizada, um "sistema de segurança social" relativamente
desenvolvido, acesso à “cultura” burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, próimperialista e anti-comunista, etc. Mas isso não desculpa a demagogia traiçoeira dos
líderes Castristas quando usam esses factores como "provas" de que em Cuba "o
socialismo está sendo construído". Na verdade, não só os revisionistas Cubanos, mas
também muitos outros revisionistas em todo o mundo usam este mesmo "argumento".
Por exemplo, ao elogiarem o "sistema social" da Cuba Castrista, os Maoistas Britânicos
afirmam que:
“ (...) A cada Cubano tem direito à educação gratuita e ao acesso universal a um
sistema
de
saúde
(...).”
[http://www.cpgb-ml.org/index.php?
secName=proletarian&subName=display&art=456, Documents of the Communist
Party of Great Britain (Marxist-Leninist), Proletarian issue nº 27, Dezembro de 2008,
traduzido da versão em língua Inglesa]
"Um país pobre como Cuba só é capaz de conseguir tudo isso por causa de seu
sistema socialista.”
[http://www.cpgbml.org/index.php?
secName=proletarian&subName=display&art=251, Documents of the Communist
Party of Great Britain (Marxist-Leninist), Proletarian issue nº 16, Fevereiro de 2007,
traduzido da versão em língua Inglesa]
E, de facto, à primeira vista o "sistema social" Cubano aparentemente parece ter
conseguido alguns bons resultados na área da saúde e da alfabetização, por exemplo. Mas
se analisarmos atentamente, vamos concluir que, longe de ser "grátis”, o "sistema social"
Castrista é, de facto, pago pelos impostos e "contribuições" extremamente pesados dos
trabalhadores (assim como também acontece em muitos países capitalistas-imperialistasrevisionistas na Europa, América do Norte e noutros lugares), permitindo assim que os
capitalistas maximizem os seus lucros ao mesmo tempo que os trabalhadores acreditam
que o estado capitalista foi substituído por um estado "democrático" e "popular"
alegadamente preocupado com o "bem-estar" dos trabalhadores. Portanto, podemos dizer
que nos países de "estado de bem-estar" burguês-reformista (assim também na Cuba
social-fascista), os trabalhadores pagam grandes quantidades de seus salários a fim de
serem enganados e alienados pelo Estado burguês-capitalista com a ajuda de seus lacaios
revisionistas (não é ser acaso que na Albânia do camarada Enver os impostos foram
abolidos logo que foi possível. O sistema fiscal é uma parte inerente da ordem
exploradora capitalista-imperialista-revisionista e ele deve ser removido durante a
construção socialista). Na verdade, através da implementação do "estado de bem-estar",
os capitalistas estão apenas preocupados em evitar a revolução socialista pela extinção da
consciência comunista entre o proletariado e os trabalhadores fazendo-os acreditar que a
teoria Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista sobre o carácter de classe explorador,
opressor e burguês do Estado burguês-capitalista não é aplicável e, portanto, não há
necessidade de derrubá-lo nem para instalar a ditadura do proletariado em direcção ao
socialismo e ao comunismo. Com a implementação do sistema fiscal, os burgueses
exibem a sua inteligência mantendo os trabalhadores afastados da verdadeira ideologia
revolucionária e comunista (perpetuando assim eternamente a ordem predatória
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capitalista-imperialista-revisionista mundial) enquanto eles podem continuar a acumular e
a maximizar os seus lucros sangrentos e gananciosos sem serem incomodados. Enquanto
o Estado não é um Estado de ditadura do proletariado agindo de acordo com os princípios
do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, será sempre um estado opressivo,
explorador, tirânico e predatório. Esta é a verdade que também se aplica inteiramente á
Cuba Castrista porque as relações de produção capitalistas nunca foram abolidas lá e o
Estado sempre manteve seu carácter burguês. Na verdade, como explicamos na nossa
DGM III, o objectivo final utópico das correntes revisionistas como o Castrismo é
construir um capitalismo supostamente "equilibrado" e "perfeito" em que não haveria luta
de classes nem antagonismos de classe nem contradições insolúveis porque a sua máscara
"socialista" seria tão bem feita que os trabalhadores acreditam firmemente que eles estão
"avançando para o comunismo". A escravidão assalariada e as relações de produção
capitalistas explorador estão escondidas atrás de uma alegada "economia controlada pelo
Estado" e um sistema político supostamente dominado pelo "partido comunista". Os
trabalhadores e proletários já não lutam contra o capitalismo pela simples razão de que,
aparentemente, o capitalismo já foi abolido! O ar e a fraseologia "comunista" deste tipo
de sistema atingem o ponto de inculcar nos proletários e nos trabalhadores a falsa
convicção de que eles já estão vivendo numa "sociedade socialista". Este é sem dúvida o
sonho revisionista final. Com efeito, a criação de tal sociedade capitalista é o objectivo
final impossível não só do Castrismo-Guevarismo mas também de muitas outras
correntes revisionistas. Claro, uma das características essenciais que este "capitalismo
com rosto socialista" deve ter a fim de enganar os trabalhadores é uma ampla gama de
"serviços sociais e humanos" tais como cuidados de saúde "grátis", alfabetização "grátis",
acesso à “cultura” burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, pró-imperialista e
anti-comunista “grátis”, etc. Esses "serviços sociais e humanos" devem ser apresentados
pela burguesia revisionista como "provas inegáveis de socialismo". Como se o socialismo
não fosse nada mais do que alfabetização, saúde, etc. como se o socialismo estivesse
reduzido a algumas esmolas ridículas dadas pela burguesia social-fascista-revisionista aos
trabalhadores que oprime e explora (e que, vamos repetir, não são verdadeiramente grátis,
porque o sistema fiscal opressivo continua a existir neste tipo de sistema capitalistarevisionista e, portanto, os serviços "gratuitos" são efectivamente pagos pelos próprios
trabalhadores)!
Segundo os revisionistas, o "socialismo" é limitado a coisas como cuidados de saúde e de
alfabetização generalizados. Se adoptarmos esses mesmos critérios, então também
poderíamos qualificar a Cuba Castrista como um país de ideologias socialistas. Os
defensores do revisionismo Cubano afirmam que antes da pseudo-revolução anticomunista de 1959, grande parte da população Cubana era analfabeta e não tinha acesso a
cuidados de saúde, mas que, depois de os Castristas tomarem o poder, as condições de
vida dos trabalhadores Cubanos melhoraram. Como temos vindo a afirmar, isso não é
exactamente verdade, porque o "sistema social" Castrista funciona às custas do sangue,
suor e lágrimas dos trabalhadores Cubanos e tem um monte de defeitos. Ao contrário do
que os revisionistas Cubanos reivindicam, não há razão para ficar eufórico por causa de
um detestável "sistema social" burguês-reformista-capitalista, escravizante, revisionista e
opressivo que só existe para evitar que os trabalhadores façam a revolução socialista. O
"estado social" Castrista-Guevarista tem os mesmos fundamentos, origens e propósitos
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do famoso "Estado social" escandinavo (na verdade, o regime revisionista Cubano é
muitas vezes descrito como sendo uma outra versão do "estado de bem-estar"
escandinavo. E, na verdade, se as classes burguesas-capitalistas da Suécia ou da
Dinamarca usassem alguns falsos slogans "vermelhos e Marxistas-Leninistas", se
adoptassem o capitalismo de estado e se eles se escondessem por trás da fachada de um
"partido comunista" falso, a ordem político-sócio-económica-ideológica anti-socialista e
exploradora resultante seria muito semelhante á da Cuba social-fascista Castrista) ou
mesmo dos "direitos sociais" defendidos pela social-democracia Europeia. Na verdade,
mesmo a "Democracia Cristã" ultra-reaccionária e pró-fascista tem tudo em comum com
o Castrismo, porque todas essas correntes pró-capitalistas, pró-imperialistas e anticomunistas querem implementar um "sistema social de mercado" que mantenha o sistema
mundial burguês ao encontrar maneiras de evitar que os proletários e os trabalhadores
adiram à ideologia comunista através da apresentação do capitalismo como
"democrático", "popular", o sistema de "progressista". Esta é a razão por trás dos gritos
revisionistas sobre o alegado "carácter humanitário" do regime burguês Castrista. E,
claro, os líderes Castristas fazem o possível para promover essa imagem falsa – não
podemos esquecer que antes da pseudo-revolução burguesa de 1959, eles costumavam
afirmar que "o nosso movimento não pertence ao comunismo, mas ao humanismo". Na
verdade, este foi realmente um slogan anarquista adoptado pelos Castristas, no que é um
exemplo ilustrativo de como o Castrismo e o anarquismo estão intimamente ligados. Os
próprios anarquistas Cubanos admitem tudo isso e explicam que:
"Este slogan humanista teve o objectivo de promover a nossa ideia de "liberdade
sem medo"." (http://www.anarchismus.de/transnational/kubaanarchismus.htm ,
Anarchist Conference of Paris, 1971, traduzido da versão em língua Alemã)
Claro que, quando eles mencionam o "terror", anarquistas e Castristas estão, na verdade
referindo-se á ditadura do proletariado, que firmemente recusam. Na verdade, as suas
promessas traiçoeiras de "liberdade sem terror" têm o objectivo de desviar os
trabalhadores do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo ao convencê-los de que é
possível alcançar a verdadeira emancipação e libertação sem ter que implementar a
ditadura do proletariado. Ao mesmo tempo, ao retratar a ditadura do proletariado
simplesmente como "o terror", anarquistas e Castristas também desvirtuam o que
realmente significa a ditadura do proletariado, estão a esconder o seu carácter de classe
apresentando-a como um período de repressão indiscriminada. Durante a ditadura do
proletariado, o poder político-sócio-económico-militar irá pertencer inteiramente aos
trabalhadores liderados pelo proletariado organizado no seu partido comunista de
vanguarda. Como o camarada Lenine afirmou:
“ (...) Este período (da ditadura do proletariado) é inevitavelmente um período de
uma luta de classes violenta sem precedentes, e, consequentemente, durante esse
período, o Estado deve inevitavelmente ser um Estado que seja democrático de uma
nova maneira (para o proletariado e os que nada possuem em geral) e ditatorial de
uma nova maneira (contra a burguesia)." (Lenin, The State and the Revolution,
Collected Works, páginas 381-492, 1918, traduzido da versão em língua Inglesa)

151

Assim, durante a ditadura do proletariado, nem todo a gente vai ser reprimida,
aterrorizada e aniquilada, mas apenas os elementos e forças burgueses-capitalistasimperialistas-revisionistas exploradores e anti-comunistas, mas apenas aqueles que são
contra o socialismo, o comunismo e a sua construção.
E é claro que o Castrismo nunca pertenceu ao comunismo, ele foi sempre uma ideologia
burguesa-capitalista, mesmo porque o que não é comunista é necessariamente anticomunista, e que é anti-comunista é necessariamente pró-capitalista. E no que respeita ao
"humanismo", os trabalhadores Cubanos que são explorados pelos Castristas e que são
forçados a trabalhar como escravos para as empresas multinacionais imperialistas que
invadem e ocupam Cuba certamente terão uma visão diferente das coisas. Afinal, o
"sistema social" Castrista não pode enganar os trabalhadores para sempre. Um dia, ele
será despedaçado pelo proletariado mundial.
Na União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e na Albânia socialista do camarada
Enver, o socialismo nunca foi reduzido a algumas esmolas nem aos falsos "direitos
sociais" reformistas e burgueses. Nesses países, as relações de produção capitalistas
foram de facto abolidas, a escravidão assalariada e a exploração foram removidas e os
meios de produção estavam nas mãos do Estado operário liderado pelo proletariado e sob
a liderança de um partido Marxista-Leninista autêntico. Mas isso não significa de forma
alguma que os Marxistas-Leninistas Soviéticos e Albaneses desprezassem o bem-estar
dos trabalhadores. Pelo contrário, durante a genuína construção socialista, as massas
trabalhadoras irão desfrutar de um bem-estar sem precedentes e inigualável. Por exemplo,
em 1983, na Cuba Castrista havia um médico para 576 habitantes, enquanto que na
Albânia socialista havia um médico para 573 habitantes! E temos que ter em conta que a
Cuba Castrista estava recebendo enormes quantidades de créditos e "ajudas" fornecidas
pelos social-imperialistas Soviéticos, enquanto a Albânia do camarada Enver apenas
confiava nas suas próprias forças e recursos! E ao contrário do que ocorreu com a Cuba
social-fascista, se os Maxistas-Leninistas Albaneses não tivessem sido expulsos do poder
pelos revisionistas, o número de habitantes por médicos certamente teria sido ainda muito
mais reduzida. De facto, enquanto que na Cuba Castrista a inflacção nunca foi controlada
(mais uma consequência da falta de uma verdadeira economia socialista planificada), na
Albânia do camarada Enver nunca os preços dos bens de consumo deixaram de diminuir
e os salários estavam cada vez mais elevados, o que representou uma melhoria fantástica
das condições de vida das classes e massas trabalhadoras Albanesas. Tanto na Rússia
como na Albânia antes de revoluções socialistas, as massas trabalhadoras viviam como
na idade média, sofrendo todos os tipos de doenças (malária, tuberculose, etc. ...) e a total
falta de condições de vida dignas. Mas os trabalhadores Soviéticos e Albaneses
experimentaram um aumento impressionante no seu bem-estar graças à implementação
da ditadura do proletariado e á construção do socialismo autêntico. Foi só depois dos
revisionistas tomarem o poder em ambos os países destruindo os partidos MaxistasLeninistas e restaurando o capitalismo que as condições de vida dos trabalhadores se
deterioraram seriamente de novo.
Tal como os camaradas Soviéticos e Albaneses, também nós, Estalinistas-Hoxhaistas,
sabemos que é totalmente falso descrever o "socialismo" como sendo sinónimo do
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“sistema social” / “direitos sociais” burgueses-capitalistas e de acesso à saúde, à
alfabetização, á “cultura” burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, próimperialista e anti-comunista, etc. O socialismo é infinitamente mais do que isso: o
socialismo significa a abolição definitiva da exploração capitalista, significa a destruição
da sociedade de classes tirânica em que os trabalhadores são submetidos á escravidão e a
sua substituição por uma sociedade que está de acordo com o princípio: "De cada um de
acordo com as suas capacidades, a cada um segundo o seu trabalho". Mas o socialismo
significa também a implementação de uma nova mentalidade, porque o socialismo não
pode ser concluído e não pode dar lugar ao comunismo sem a revolutionarização total das
relações sociais, morais, familiares, etc. ... Portanto, o socialismo é sinónimo de
destruição de tudo o que está relacionado com a antiga ordem socio-económicaideológica exploradora e capitalista através do uso da violência revolucionária proletária.
Como o camarada Enver comentou:
"É verdade, a linha geral do PTA luta pela industrialização do país, pelo
desenvolvimento da agricultura cooperativa, pela extensão dos serviços de educação
(...). No entanto, não importa o quão importantes esses objectivos são, eles nunca
vão ser um fim em si mesmos, porque eles são apenas meios para atingir um
objectivo maior: a emancipação material e espiritual das massas trabalhadoras
(...)." (Enver Hoxha citado por Gilbert Mury em: Enver Hoxha contre le revisionisme,
Paris, 1972, traduzido da versão em língua Francesa)
Esta posição Marxista-Leninista-Estalinista do camarada Enver Hoxha está em completo
contraste com as perversas teorias reformistas, pró-capitalistas e anti-socialistas
defendidas pelos revisionistas Cubanos, que retratam o socialismo como sendo sinónimo
dum "estado de bem-estar" burguês!
Com efeito, de todos os países neo-coloniais submetidos ao domínio do imperialismo
mundial, apenas nos mais atrasados os trabalhadores sofrem com a falta generalizada de
condições de acesso aos cuidados de saúde, alfabetização, etc. O camarada Marx, o 1º
Clássico do Marxismo-Leninismo, observou há muito tempo que o capitalismo precisa de
trabalhadores desfrutando de alta qualificação e de boa saúde a fim de maximizar a
exploração e a rentabilidade da escravidão assalariada. E como o "sistema social" que
fornece cuidados de saúde, de alfabetização, de acesso à saúde, à educação, á “cultura”
burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, pró-imperialista e anti-comunista, etc. é
exclusivamente pago pelos trabalhadores, os capitalistas só podem tirar benefícios disso.
Em geral, os modernos regimes burgueses-burgueses abolem este tipo de "direitos
sociais" e "estado de bem-estar" reformistas-capitalistas apenas quando o imperialismo já
está na sua fase terminal, somente quando a economia está caindo aos pedaços (como
está ocorrendo hoje em dia, com a crise capitalista mundial) com a finalidade de diminuir
o custo da mão de obra por todos os meios.
Assim como acontece com outros estados social-fascistas, os revisionistas Cubanos
tentam chamar a atenção dos trabalhadores para o degenerado "sistema social" Castrista
com o objectivo de cobrir com o silêncio os verdadeiros fundamentos político-socioeconómicos-ideológicos que determinam se um determinado país está autenticamente a
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construir o socialismo ou não. É por isso que eles fazem longos discursos e escrevem
livros gigantescos elogiando a saúde, a alfabetização e a "segurança social" do sistema
Castrista a fim de evitar que o proletariado mundial faça uma análise de classe eficiente e
precisa sobre as bases materiais de regime social-fascista Cubano. Eles promovem a
abstracção da realidade socio-económica concreta que prevalece em Cuba, onde em as
relações produtivas capitalistas foram mantidas intocadas sob disfarces "socialistas" na
agricultura, bem como na indústria e noutros sectores que nunca poderiam ter um carácter
socialista porque as relações produtivas exploradoras e opressivas nunca foram
eliminadas na Cuba Castrista. Consequentemente, a economia de "mercado" (que é
inevitavelmente controlada pelas classes dominantes burguesas-capitalistas e próimperialista anti-comunistas) obviamente nunca foi abolida em Cuba, ao contrário do que
deve ocorrer durante a construção do socialismo e do comunismo autêntico. É verdade
que nas primeiras fases de edificação socialista, pode acontecer que alguns "mercados"
menores ainda persistam. Mas isso não deve ser algo definitivo. Pelo contrário, esses
"mercados" menores que continuam a existir após a revolução proletária socialista irão
desaparecer gradualmente mas firmemente com a edificação da sociedade socialista e
comunista. E mesmo nas primeiras etapas de construção do socialismo, os "mercados"
menores nunca devem ser autorizados a constituir uma forma de exploração e de
restauração capitalista-burguesa, eles devem ser submetidos a um controle total por parte
do Estado proletário que deve sempre ter em mente que o objectivo final é a eliminação
mesmo daqueles pequenas "mercados". No final dos anos 40 e início dos anos 50, o
camarada Enver observou que a Albânia era o país em que as nacionalizações proletárias
foram realizadas mais rapidamente e em que o "mercado" interno foi mais reduzido. O
camarada Enver Hoxha frequentemente observou que uma das causas do sucesso da
implementação do socialismo na Albânia foi o facto de que nesse país os "mercados"
internos foram reduzidas a um mínimo e que o PTA estava lutando pela sua erradicação
total em simultâneo com o aprofundamento da edificação socialista. Mas na Cuba
revisionista e social-fascista aconteceu o contrário. A burguesia Castrista nunca quis
eliminar os "mercados". Pelo contrário, ela reforçou mercados do país a fim de explorar o
proletariado e as classes trabalhadoras Cubanas e consolidar o seu poder opressivo e
escravizante de classe.
Se qualificarmos a Cuba social-fascista como sendo um país "socialista", então teremos
que aplicar esta mesma qualificação a um monte de outros estados abertamente burgueses
e capitalistas que, por vezes, também dão algumas "esmolas sociais" aos trabalhadores
para os desviar do verdadeiro socialismo e comunismo. Os trabalhadores não precisam de
esmolas falsas fornecidas pelos capitalistas para perpetuar a escravidão assalariada,
mesmo porque essas esmolas são, de facto, pagas pelos próprios trabalhadores (mais uma
vez, os capitalistas-imperialistas estão dando o que não é deles para dar). Os
trabalhadores mundiais chefiados pelo proletariado mundial não podem ser enganados
pelas concepções burguesas reformistas e social-democratas Castristas que apresentam o
socialismo como sendo uma mera "redistribuição do produto social" (que, de facto, nunca
verdadeiramente teve lugar na Cuba revisionista, onde a burguesia Castrista sempre viveu
esplendidamente a servir os seus chefes social-imperialistas e imperialistas enquanto os
pobres trabalhadores Cubanos pagam o "sistema redistributivo social" Castrista com o
seu próprio suor, sangue e trabalho). Só porque em países social-fascistas (tanto passados
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como presentes / actuais) como Cuba, Coreia do Norte, etc., e em certas nações
capitalistas-imperialistas existem alguns "direitos sociais", isso não significa que o
socialismo esteja sendo construído nesses países. Se isso prova alguma coisa, é o acerto
da correcção da afirmação do camarada Marx de que nas sociedades imperialistascapitalistas de classe os salários tendem a aumentar com o desenvolvimento das forças
produtivas porque os exploradores são capazes de se assegurar que, se os salários
aumentam, eles ainda assim aumentam a um ritmo que é muito mais lento do que o ritmo
a que aumentam os lucros retirados da força de trabalho e do aumento da produtividade
do trabalho. Consequentemente, nestas circunstâncias, a parcela da renda que é dada às
classes trabalhadoras diminui constantemente apesar do aumento dos salários - o que
significa que a exploração aumenta exponencialmente. E este aumento da exploração
fornece uma base social alargada a todos os tipos de reformismo, revisionismo e
oportunismo.
Os revisionistas Cubanos tentam inculcar nos trabalhadores ideias que são típicas da
economia política burguesa. Os Castristas querem que os proletários e os trabalhadores
do mundo sejam incapazes de ver atrás dos factos externos e superficiais. É por isso que
não perdem uma única chance de proclamar a Cuba social-fascista como um "baluarte
socialista" e as teorias anti-comunistas de Castro como sendo "Marxismo-Leninismo".
Mas só porque um certo regime / sistema ou uma certa ideologia se qualifica como
"socialista" e / ou como "Marxista-Leninista", isso não significa automaticamente que o
regime / sistema e a ideologia em questão realmente mereçam essas qualificações.
Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos muito bem que é impossível chegar a conclusões
fiáveis sobre o verdadeiro carácter da Cuba Castrista sem analisar a natureza de classe
burguesa do Estado Castrista compradore ou sem reflectir sobre o desenvolvimento das
relações produtivas capitalistas de exploração no país. Apenas a análise de tais factores
baseada em princípios verdadeiramente Marxistas-Leninistas-Estalinistas-Hoxhaistas
pode permitir compreender de forma objectiva as origens, fundamentos, características e
consequências do revisionismo Cubano. Caso contrário, estaremos condenados a ser
submetidos aos mitos burgueses-reformistas Castristas que tentam apresentar o
capitalismo como sendo socialismo.

5.3 – Cuba capitalista-revisionista: social-fascismo "romântico"
Em 2009, no VI Congresso do Partido Social-fascista Cubano, Raul Castro afirmou que
"não há modelos para alcançar o socialismo". Também nisto os Castristas são iguais a
todos os outros revisionistas que sempre gostam de fabricar inúmeros "caminhos
específicos para o socialismo" supostamente de acordo com as “condições de cada país”.
Tal foi o caso do tristemente famoso "socialismo Jugoslavo" (que na verdade não era
nada mais do que capitalismo de tipo compradore), do "caminho Francês para o
socialismo" apresentado pelo partido revisionista Francês a fim de convencer os
trabalhadores a abandonarem o caminho da derrubada revolucionária armada da ordem
burguesa e capitalista-imperialista, do "socialismo com características Chinesas" de Mao
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(cujo verdadeiro objectivo era permitir a ascensão da burguesia nacional Chinesa ás
posições monopolistas estatais capitalistas para transformar a China numa superpotência
imperialista), e muitos outros. É claro, pode haver certas particularidades nacionais que
ditam algumas especificidades da construção socialista. No entanto, os cinco clássicos do
Marxismo-Leninismo sempre sublinharam que as especificidades são sempre limitadas a
aspectos menores e secundários da edificação socialista e nunca podem ser estendidas ás
suas características essenciais porque a realização do socialismo e do comunismo
genuíno deve seguir uma certa linha invariável de acordo com os princípios do
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, independentemente do lugar em que o
socialismo e o comunismo estão sendo construídos.
Inicialmente, o Castrismo também tinha a pretensão de representar "o caminho para o
socialismo nas condições da América Latina", mas em face do fracasso total da
implementação e exportação do "modelo" Castrista (que além de Cuba nunca foi seguido
por um único país), os revisionistas Cubanos acabaram por abandonar essa pretensão e
passaram a defender que "há muitas maneiras de alcançar o socialismo". Esta teoria dos
Castristas já havia sido utilizada por Khrushchev. Ela permite que os social-fascistas
Cubanos apresentem a Cuba Castrista como "socialista", porque de acordo com os
Castristas, até mesmo vender seu próprio país ao imperialismo estrangeiro, perpetuar as
relações de produção exploradoras e manter os meios de produção nas mãos burguesas,
capitalistas, imperialistas e social-imperialistas também pode ser "uma dos muitos
maneiras de realizar o socialismo". Da mesma forma, se não há "modelos" para o
socialismo, os Castristas se atrevem a declarar que Cuba já atingiu o socialismo, porque
se não existem "modelos para o socialismo", isto é, se não pode haver pré-definições
daquilo que o socialismo realmente é, então tudo pode ser considerado como "socialista"
de acordo com os desejos e interesses dos Castristas. Se para enganar os trabalhadores e
os proletários do mundo, os revisionistas Cubanos decidirem qualificar como "socialista"
um país de tipo burguês compradore como Cuba, eles se sentem totalmente livres para
fazê-lo porque para aqueles que argumentam que a Cuba Castrista não é socialista, eles
vão contestar que: "como não há modelos nem pré-definições do socialismo, também o
nosso regime pode ser considerado como socialista". De facto, como já dissemos, se
abraçarmos este critério dos Castristas, podemos considerar como "socialista" tudo o que
quisermos.
É claro que a essência das coisas não vai mudar, não importa como nós insistimos em
qualificá-la. O social-fascismo Cubano nunca será "socialismo" só porque os Castristas
insistem em chamá-lo assim de modo a manter os proletários longe do combate pelo
socialismo autêntico. O capitalismo é o que é e o socialismo também é o que é - podemos
trocar os seus nomes tanto quanto nós quisermos. No final, tudo permanece o mesmo: o
capitalismo continua a ser um sistema inerentemente e inevitavelmente explorador e
opressor e o socialismo continua a ser um sistema inerentemente e inevitavelmente antiexploração e anti-opressivo. O carácter repressivo das relações produtivas capitalistas e
escravizantes na Cuba revisionista e social-fascista não será alterado só porque os
Castristas afirmam que elas são "socialistas".
E o mesmo ocorre quando os Castristas afirmam que a deles era uma revolução anti-
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imperialista, e que, consequentemente, também foi necessariamente uma revolução
socialista. Essa falsa ideia de que qualquer revolução anti-imperialista é automaticamente
uma revolução socialista tem sido promovida pelos revisionistas Cubanos a fim de
apresentar a sua própria revolução burguesa como sendo "socialista":
"Foi necessário fazer uma revolução anti-imperialista e socialista. Mas há apenas
uma revolução (...). Esta é a maior verdade dialéctica da humanidade (...)." (Fidel
Castro, Revolution Cubaine, traduzido da versão em língua Francesa)
Todos os Estalinista-Hoxhaista sabem que é um grave erro confundir a revolução antiimperialista com a revolução socialista. É verdade que no início, antes de a burguesia
nacional Cubana cair sob o domínio do social-imperialismo Soviético, a revolução antisocialista Castrista pode ter tido um lado um pouco anti-imperialista, porque se destinava
a limitar a dominação do imperialismo Americano sobre Cuba em benefício da burguesia
nacional Cubana que queria ter mais liberdade para explorar e ter lucros a partir dos
recursos, meios de produção eda força de trabalho da ilha. Mas, uma vez mais, temos que
repetir que uma revolução anti-imperialista burguesa nunca pode ser confundida com
uma revolução socialista. No contexto de uma revolução anti-imperialista burguesa, a
burguesia nacional, cujos objectivos de classe são opostos aos do imperialismo
estrangeiro e dos seus lacaios locais pode de facto desempenhar um papel progressista
sob certas condições. Mas uma revolução anti-imperialista burguesa só pode ser
transformada numa revolução socialista se houver um partido Marxista-Leninista
proletário forte para conduzir as massas trabalhadoras na luta para derrotar não só o
imperialismo estrangeiro e os seus agentes locais, mas também a burguesia nacional
"patriótica" que só quer ter uma fatia maior dos lucros. O problema é que desde o fim dos
anos 1920 / início dos anos 1930, nunca houve um partido Marxista-Leninista genuíno
em Cuba que pudesse cumprir essa tarefa essencial. Consequentemente, não só a
burguesia nacional Cubana nunca foi aniquilada, mas também mais tarde foi
transformada numa burguesia pró-Soviética do tipo compradore. Assim, é óbvio que a
“revolução” burguesa anti-imperialista Cubana de 1959 (que nem sequer era muito
"radical" quando comparado a outras, nós explicámos que a burguesia nacional de Cuba
tinha objectivos relativamente modestos relativamente ao domínio do imperialismo
Americano e dos seus agentes locais) nunca foi transformada numa revolução socialista e
Cuba se tornou num país social-fascista e numa neo-colónia do imperialismo e do socialimperialismo.
Além disso, os Castristas sempre fizeram o máximo para promover uma aparência
"idealizada" e "romântica" em torno deles. Como já havíamos afirmado no início deste
artigo, os revisionistas Castristas sempre tentaram apresentar o seu regime social-fascista
e o seu sistema político-socio-económico-ideológico capitalista, pró-imperialista e neocolonial como sendo sinónimo de "descentralização e poder popular", em contraste com o
socialismo de “tipo Estalinista" que seria supostamente algo "despótico" e "ultrapassado".
Como se pode concluir, o revisionismo Cubano não difere de todos os outros
revisionismos. No final, as ideologias revisionistas são apenas diferentes no nome,
porque todas elas são essencialmente o mesmo, todas têm a mesma causa (as pressões e
tentativas das classes exploradoras para destruírem o movimento comunista e perpetuar a
sua tirania de classe) e os mesmos objectivos (evitar que os trabalhadores do mundo
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façam a revolução socialista e instalem a ditadura proletária mundial em direcção ao
socialismo e ao comunismo mundiais). Portanto, isso também se aplica inteiramente ao
revisionismo Cubano. Fidel Castro uma vez afirmou que:
"Em Cuba, o socialismo tinha que ser o resultado de um diálogo nãoinstitucionalizado entre a vanguarda e o povo (...). Eu sei muito bem que tudo isso
está em total desacordo com os ensinamentos de Karl Marx."
(http://www.resistir.info/Cuba/Cuba_remy.html, Fidel Castro citado em Rémy
Herrera, Cuba e o projecto comunista, Julho de 2002, traduzido da versão em língua
Portuguesa)
Decidimos incluir esta citação de Castro neste texto porque é uma das poucas declarações
pós-1960 em que ele assume o seu anti-Marxismo de forma aberta e explícita. É fácil de
perceber as ideias anarquistas e anti-socialistas de Fidel quando ele se refere ao "diálogo
não institucionalizado" para dar a falsa ideia de que o "socialismo" Cubano tem uma
natureza verdadeiramente "democrática". Se seguirmos e aderirmos á maneira de Castro
de pensar, a Cuba Castrista não seria socialista, mas também seria o único país
verdadeiramente socialista que já existiu, pois seria um exemplo de "democracia
socialista" genuína com um "sistema não-institucionalizado onde o povo e a vanguarda
dialogam livremente". Na verdade, a recusa Castrista de "institucionalização" está em
total consonância e em estreita ligação com a sua rejeição da ditadura do proletariado e
da necessidade de ter um partido Marxista-Leninista liderando a revolução. Este
"socialismo" Cubano estaria em oposição à "tirania Marxista-Leninista-Estalinista" e á
sua "ordem centralizada e ultrapassada". E a que "vanguarda dialogante" se refere
Castro? Certamente que não ao partido Marxista-Leninista que deve liderar qualquer
verdadeira revolução socialista, porque nada disso jamais existiu em Cuba. Por isso, ele
está se referindo á vanguarda da burguesia nacional Cubana, que mais tarde se tornou
num fiel lacaio da União Soviética e da China social-imperialistas (e de todos os tipos de
imperialismos). E quanto ao "diálogo com o povo" que ele menciona? Tendo em conta a
maneira como os exploradores Castristas burgueses-capitalistas sempre trataram os
trabalhadores e os proletários Cubanos, devemos supor que o revisionista Castro
considera como sendo "diálogo democrático" reprimir e abater sem piedade os
trabalhadores em defesa de uma ordem social-fascista exploradora que serve o
imperialismo e o social-imperialismo mundiais.
Nas palavras de Castro, notamos muita arrogância e presunção quando ele afirma que
"nunca seguimos os ensinamentos de Marx", como se as suas próprias ideias burguesascapitalistas-revisionistas e pró-imperialistas fossem muito superiores às do camarada
Marx. Na verdade, não são apenas os ensinamentos do camarada Marx que Castro nega:
durante toda a sua vida, ele sempre e invariavelmente negou, rejeitou e lutou contra os
ensinamentos de todos os cinco clássicos do Marxismo-Leninismo.
Como já tínhamos dito, há muitos trabalhadores que recusam todos os outros estados
social-fascistas, mas que ainda têm:
“ (...) Um sentimento favorável em relação a Cuba, que eles vêem como tendo uma
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tradição verdadeiramente revolucionária e uma sociedade mais aberta." (Michael
Parenti, Blackshirts and Reds, São Francisco, 1997, traduzido da versão em língua
Inglesa)
Uma tradição verdadeiramente revolucionária? A Cuba Castrista burguesa-capitalista
(criada em 1959) nunca foi verdadeiramente revolucionária porque nunca realmente
abraçou a construção socialista e comunista. A única maneira de se ser um autêntico
revolucionário é seguindo os princípios do socialismo e do comunismo verdadeiros,
porque só assim podemos fazer uma ruptura definitiva e total com todos os aspectos do
capitalista-imperialista-revisionista escravizante e opressivo.
Uma sociedade "aberta"? Sim, a Cuba social-fascista é e sempre foi totalmente "aberta":
aberta ao controle absoluto da classe burguesa mundial, aberta á exploração e
subserviência neo-colonial relativamente ao imperialismo e ao social-imperialismo,
aberta ao domínio supremo e ilimitado das corporações/multinacionais imperialistas e
social-imperialistas em todos os aspectos (político, económico, social, ideológico, etc.),
aberta à exploração e opressão capitalistas, aberta a enormes desigualdades sociais, aberta
á predominância absoluta de actividades monoculturais e parasitárias que só vão
aumentar as dívidas colossais da Cuba revisionista em relação aos capitalistas financeiros
mundiais, aberta á tirania de classe burguesa-capitalista-revisionista que condena o
proletariado e os trabalhadores Cubanos a uma existência miserável, aberta a todos os
tipos de degeneração burguesa-capitalista, etc. Os capitalistas-imperialistas mundiais
adoram esta "abertura" dos Castristas. Tudo isto está nos antípodas das posições
adoptadas por todos os autênticos comunistas. Na verdade, relativamente à situação da
Albânia, o camarada Enver observou que:
"O mundo burguês e revisionista pensa que somos um país isolado. Esta é a visão
capitalista-revisionista das coisas. Os imperialistas e revisionistas consideram que
um país que fechou as suas portas á invasão da sua cultura decadente e degenerada
através dos créditos escravizantes, turistas e espiões, está isolado. Deste ponto de
vista, nós realmente somos, e pretendemos permanecer sendo, um país isolado."
(Enver Hoxha, Report to the VII Congress of the PLA, 1976, traduzido da versão em
língua Inglesa)
Que contraste tremendo com os social-fascistas Cubanos, que sempre fizeram e fazem o
máximo para manter o país fechado à ideologia autenticamente comunista que é capaz de
colocar os trabalhadores no caminho da construção do socialismo e do comunismo
verdadeiros. E até agora, os esforços dos revisionistas Cubanos têm sido relativamente
bem-sucedidos: desde finais de 1920 / inícios de 1930, nunca houve um partido
autenticamente proletário Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista em Cuba. Mas temos
a certeza de que essa situação vai mudar em breve. Nem mesmo as mentiras mais astutas
dos revisionistas Cubano serão capazes de enganar eternamente os proletários e os
trabalhadores do mundo em geral e de Cuba em particular.
Os trabalhadores devem ser elucidados sobre as mentiras Castristas. Mas uma das
maiores dificuldades em desmascarar o social-fascismo Castrista em frente dos olhos dos
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trabalhadores e proletários mundiais é devido ao facto de que os revisionistas Cubanos
conseguiram "romantizar" a sua ordem de classe com o objectivo de esconder a sua
natureza inerente burguesa-capitalista, exploradora, opressiva, esclavagista, repressiva,
pró-imperialista e anti-comunista e dar-lhe um certo ar "aventureiro". Foi com esta
finalidade que eles fabricaram todos os tipos de mitos e lendas como as de um "pequeno
grupo guerrilheiro liderado por Fidel Castro e Che Guevara que foi capaz de derrotar um
exército gigantesco directamente apoiado pelo imperialismo Americano", ou do alegado
falso "socialismo Cubano", etc. ... Na verdade, a história do social-fascismo Cubano
como é contada pelos Castristas-Guevaristas nada mais é do que um monte de mentiras.
Na sua essência, a Cuba Castrista é um país social-fascista como todos os outros, o seu
regime é tão reaccionário, anti-comunista e repressor como os da Coreia do Norte, da
Roménia de Ceausescu ou da Alemanha de Leste, por exemplo. Na verdade, ele é
especialmente perigoso e traiçoeiro devido ás tentativas dos revisionistas Cubanos para
esconder a sua natureza esclavagista e capitalista e a sua subserviência ao imperialismo e
ao social-imperialista por detrás de disfarces "revolucionários", "vermelhos" e até mesmo
"Marxistas-Leninistas". Ao fazer isso, eles ainda enganam muitos trabalhadores do
mundo que continuam a acreditar que a Cuba Castrista é um país caminhando para o
socialismo quando a verdade é que a burguesia social-fascista Cubana sempre manteve
intactas as antigas relações de classe exploradoras e a escravidão assalariada enquanto
traiçoeiramente proclamando que o socialismo está sendo construído em Cuba. Os
defensores do revisionismo Cubano em todo o mundo tentam obrigar os trabalhadores a
apoiar o social-fascismo Cubano, apresentando-o como "socialismo" e assim,
qualificando os verdadeiros comunistas que se opõem a ele como sendo "anti-socialistas"
e "reaccionários". E os Castroistas em todo o mundo usam a mesma estratégia
relativamente ao internacionalismo proletário, apresentando a defesa da Cuba revisionista
e social-fascista como sendo uma condição sine qua non para se ser um autêntico
internacionalista proletário. Por exemplo, os revisionistas Franceses afirmam que:
“Na nossa época, todos os revolucionários têm duas pátrias: a sua e Cuba
socialista.” (http://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/allocution-de-g-gastaudsecretaire-du-prcf-a-loccasion-des-90-ans-de-geo-douai-salle-des-vierges/,
PRCF,
Initiative “Communiste”, Allocution à l’occasion des 90 ans de Geo, 2011, traduzido da
versão em Francês)
Mas isto não é mais do que uma mentira abjecta. Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos
que os verdadeiros comunistas e os verdadeiros internacionalistas proletários têm de lutar
com todas as suas forças pela eliminação total e definitiva de todos os tipos de
revisionismo e de social-fascismo em geral, e pela eliminação total e definitiva do
revisionismo e social-fascismo Cubano em particular.
Cabe-nos a nós, Estalinistas-Hoxhaistas, denunciar todas essas mentiras e expor o
revisionismo Cubano como o que ele é: uma ideologia anti-comunista que serve os
interesses dos capitalistas, imperialistas e social-imperialistas mundiais mantendo os
trabalhadores longe do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo autenticamente
revolucionário e contribuindo assim para a manutenção do sistema burguês explorador e
opressor mundial.
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Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, não somos como os neo-revisionistas, que fingem
"condenar o revisionismo Cubano" enquanto alegremente aceitam e elogiam os outros
estados revisionistas. Este é o caso da "Aliança", uma organização que publica artigos
alegadamente "denunciando" a natureza anti-socialista da Cuba Castrista enquanto
explicitamente defende o social-fascismo Norte-Coreano; na verdade, eles até chegaram
ao ponto de expulsar o Comintern (EH) do ISML precisamente porque não podiam
suportar a nossa posição de recusa total do Kimilsungismo, uma ideologia burguesa anticomunista e pró-capitalista que tem escravizado os trabalhadores Norte-Coreanos desde
há décadas mantendo as relações produtivas e de classe exploradoras capitalistasimperialistas no país. Graças aos burgueses-capitalistas Kimilsungistas, a Coreia do Norte
é uma monarquia fascista cuja existência se baseia na divisão forçada e dolorosa de uma
nação inteira e cujas classes opressoras rivalizam com os seus homólogos Sul-Coreanos
no que respeita ao despotismo de classe e á repressão anti-comunista. Enquanto única
organização genuinamente proletária, revolucionária e socialista do mundo, a
Internacional Comunista (EH) nunca poderia ter adoptado uma posição diferente da que
completamente rejeita e condena o fascismo Kimilsungista (uma análise aprofundada das
origens, causas, consequências e desenvolvimento do revisionismo coreano não pertence
ao escopo deste artigo, o tema merece de facto um artigo inteiro dedicado somente a
ele...). Claro, isso era demais para os neo-revisionistas da "Aliança", que "esquecem" que
defender um Estado revisionista significa na verdade defender de todos eles, porque eles
são essencialmente iguais entre eles. Não é possível condenar o revisionismo Cubano
sem também condenar todas as outras correntes, ideologias e forças revisionistas,
incluindo o Kimilsungismo, é claro. Em troca, defender um deles é defender todos eles,
como os neo-revisionistas de "Aliança" fazem.
Como dissemos, todas as ideologias e estados revisionistas são substancialmente iguais e
partilham os mesmos objectivos. Vamos tomar o exemplo da Cuba Castrista e da Coreia
do Norte Kimilsungista, pois os neo-revisionistas da "Aliança" criticam o primeiro
enquanto apoiam o segundo. Tanto a burguesia Castrista como a burguesia Kimilsungista
resultaram das burguesias nacionais dos seus países cuja luta contra os imperialismos
norte-Americano e japonês foi coroada por "revoluções" burguesas que não
representaram qualquer tipo de vitória do proletariado nem dos trabalhadores, até porque
em nenhum desses países houve um verdadeiro partido de vanguarda Marxista-Leninista
capaz de levar as massas trabalhadoras para o socialismo e o comunismo sob a direcção
do proletariado. De facto, assim como ocorreu em Cuba, também a burguesia NorteCoreana aceitou a exploração e a subserviência neo-colonial ao imperialismo Soviético
em troca de continuar a desfrutar dos privilégios de classe e de forma a evitar ser
derrubada pelos imperialismos Americano e japonês. Desde então e até hoje, Cuba e a
Coreia do Norte têm sido tiranias social-fascistas onde os proletários e os trabalhadores
são ferozmente explorados pelas classes capitalistas-burguesas-revisionistas que
recentemente têm vendido os seus países ao imperialismo Chinês e que sempre tentaram
esconder a sua natureza anti-socialista / anti-comunista e as suas políticas reaccionárias
por detrás de máscaras "vermelhas" e até mesmo "Marxistas-Leninistas". Tanto na Cuba
Castrista como na Coreia do Norte Kimilsungista, simulações de "partidos comunistas e
dos trabalhadores" foram colocados em cena, juntamente com uma aparente e falsa
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"economia centralizada e nacionalizada" com o objectivo de fazer os trabalhadores
acreditar que "o socialismo e o comunismo" estão realmente sendo construídos e que,
portanto, a necessidade da luta anti-capitalista e comunista já foi totalmente superada. Na
verdade, nem em Cuba, nem na Coreia do Norte existem autênticos partidos comunistas;
ambas as nações estão sendo governadas por partidos pró-imperialistas capitalistasburgueses-revisionistas de onde o centralismo democrático e uma ideologia
verdadeiramente Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista estão totalmente ausentes e
que são absolutamente controlados pela burguesia social-fascista que oprime os
trabalhadores cada vez mais. E o mesmo ocorre com a suposta "economia socializada"
dessas nações Em Cuba e na Coreia do Norte, a propriedade e a acumulação privadas
nunca foram abolidas, elas foram mantidas vivas por detrás de disfarces
"revolucionários". Em ambos os países, os fantoches revisionistas burgueses controlam
todos os meios de produção em benefício dos interesses de seus amos imperialistas e
social-imperialistas. Em ambos os países (tal como em todos os outros estados socialfascistas e revisionistas do passado e do presente sem excepção), os trabalhadores sofrem
uma repressão selvagem e, infelizmente, a maioria deles erroneamente pensa que os
males que sofrem são devidos ao "socialismo", pois a maioria deles não sabe como
distinguir entre o verdadeiro socialismo e o regime pró-imperialista, revisionista,
reacionário, escravizante, burguês-capitalista, opressor, repressor, explorador, socialfascista, anti-socialista e anti-comunista em que eles estão vivendo. De facto, em Cuba,
na Coreia do Norte e em todos os outros estados revisionista tanto do passado como do
presente, quando tal lhe é vantajoso, a burguesia social-fascista revisionista-capitalista
usa o falso pretexto de "defender o Estado socialista" (que, na verdade, nunca existiu
nestes países) para reprimir brutalmente os autênticos comunistas. Consequentemente,
todos os fascismos, social-fascismos e ordens e correntes pró-capitalistas têm como
principal objectivo manter os trabalhadores longe do Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo contribuindo assim para a perpetuação da ordem mundial capitalistaimperialista-revisionista burguesa através da manutenção da escravidão e da exploração
assalariada dentro dos seus países ao vender esses mesmos países aos imperialistas e
social-imperialistas mundiais. Tanto Cuba como a Coreia do Norte são países neocoloniais de tipo burguês-compradore cujas cliques são lacaios subservientes dos
capitalistas-imperialistas mundiais. Ambos os regimes não têm absolutamente nada a ver
com o MLEH, nem com o socialismo e nem com o comunismo. Relativamente à Cuba
social-fascista, os neo-revisionistas da "Aliança" afirmam que:
“ (...) O caso de Cuba ilustra com clareza convincente um exemplo do
aproveitamento das forças potenciais ou reais da revolução socialista, o proletariado
explorado e oprimido, o campesinato pobre e a pequena burguesia urbana, para a
tarefa de estabelecer não o sistema socialista sob a ditadura democrática do
proletariado, mas um sistema de capitalismo de estado centralizado de tipo
burocrático e compradore durante a ditadura, embora oculta pela fraseologia
demagógica de "esquerda", da burguesia nacional e nas condições de luta de classe
intensificada e elevada no contexto da competição inter-imperialista típica da fase
contemporânea avançada de desintegração do sistema imperialista mundial."
(http://ml-review.ca/aml/MLOB/GuerrilaEliteFIN.htm, The Theory of the Guerrila
Elite, 1968, traduzido da versão em língua Inglesa)
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Mas estas mesmas palavras também são inteiramente aplicáveis á Coreia do Norte socialfascista! Então, onde estão as diferenças abissais que fazem os neo-revisionistas da
"Aliança" denunciar o revisionismo Cubano enquanto defendem o revisionismo coreano
Note-Coreano? Nós não as notamos. É claro, existem diferenças secundárias entre os dois
regimes revisionistas, características menores que estão ligadas a razões históricas e
circunstanciais e que não alteram de forma alguma o facto que eles são essencialmente
iguais e compartilham todos os principais objectivos e características socio-económicaspolíticas-ideológicas. É por isso que é impossível ter um duplo padrão em relação aos
regimes social-fascistas: ou apoiamos todos eles ou nós condenamos e recusamos todos
eles. Não há alternativas nem "terceiras vias". É claro que é fácil entender por que é que
os Neo-Revisionistas da "Aliança" preferem os disfarces "comunistas ortodoxos" do
social-fascismo Norte-Coreano às posições e políticas abertamente liberal-anarquistas dos
Castristas. Isso é porque o revisionismo Norte-Coreano pode ser mais capaz de convencer
os trabalhadores sobre a sua suposta natureza "socialista", porque ele está insistindo no
capitalismo de Estado e na lenda do "partido comunista" mais do que os revisionistas
Cubanos. Mas ao defenderem abertamente a tirania social-fascista Norte-Coreana, os
neo-revisionistas da "Aliança" estão, na verdade, também defendendo o revisionismo
Cubano, pois como eles são substancialmente iguais, defender um é automaticamente
sinónimo de também apoiar o outro, até porque o que não é verdadeiramente
revolucionário é necessariamente reaccionário: entre dois regimes burgueses-capitalistas,
pró-imperialistas, exploradores, escravizantes, social-fascistas, revisionistas, opressores,
repressores, anti-socialistas e anti-comunistas, uma posição que defende um deles é
automaticamente reaccionária (mesmo que essa posição finja "condenar" o outro, isso
não muda o seu carácter reaccionário). Concluindo, os neo-revisionistas da "Aliança"
estão criticando o revisionismo Cubano em palavras, mas estão defendendo-o em actos.
De facto, nota-se que nos documentos em que eles supostamente "denunciam o
revisionismo Cubano", os neo-revisionistas não mencionam os ensinamentos
insubstituíveis do camarada Enver uma única vez (pelo contrário, eles elogiam as
chamadas "lições das revoluções na China e no Vietname ", que, por sinal, têm também a
essência mesma da "revolução" anti-comunista e burguesa-capitalista Cubana de 1959:
todas elas foram golpes militares liderados pela burguesia nacional dos respectivos países
tentando derrotar a dominação do imperialismo estrangeiro e das facções burguesas
ligados a ele a fim de ter acesso a uma fatia maior dos lucros - em poucas palavras: todas
estas falsas “revoluções” tiveram uma natureza burguesa-capitalista, elas eram
inerentemente e inevitavelmente anti-socialistas e anti-comunistas, tanto que deram
origem a tiranias exploradoras social-fascistas e social-imperialistas. Uma vez mais,
vemos como os neo-revisionistas da "Aliança" falsamente afirmam "desmascarar" o
revisionismo Cubano enquanto apoiam explicitamente revisionismos equivalentes). É
como se o 5º Clássico do Marxismo-Leninismo nunca tivesse existido. E não podemos
esquecer que os neo-revisionistas da "Aliança" são inimigos da nossa teoria Estalinista
sobre o social-fascismo – esta é a razão por que nós os qualificamos como neo-trotskistas
= anti-trotskistas em palavras, mas no entanto trotskistas em obras; eles fingem
"defender" o camarada Estaline tal como eles fingem "denunciar o revisionismo Cubano”
– eles fazem isso em palavras, mas eles fazem exactamente o oposto em actos).
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Nós, Estalinistas-Hoxhaistas sabemos que não é possível desmascarar qualquer tipo de
revisionismo (seja Cubano ou qualquer outro), sem nos basearmos nos ensinamentos de
todos os 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Ignorar um deles é apenas uma outra
forma de desprezar e negar os seus respectivos ensinamentos. Nós, EstalinistasHoxhaistas, consideramos que os ensinamentos dos cinco clássicos do MarxismoLeninismo (Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha) devem ser considerados e
compreendidos como um todo (apesar do facto de que cada um dos cinco clássicos deu a
sua contribuição especial para a ideologia comunista no contexto de um determinado
período histórico, no contexto de uma determinada etapa do socialismo). Isto é, os
ensinamentos de cada Clássico estão ligados aos ensinamentos de todos os outros
clássicos. Os ensinamentos de um dos clássicos não podem ser eficientemente realizados
se não nos esforçarmos por realizar também os ensinamentos de todos os outros clássicos.
Na verdade, o legado de um dos clássicos não pode ser adequadamente defendido contra
os inimigos anti-comunistas sem também, simultaneamente, defendermos o legado de
todos os outros clássicos. Portanto, nós, Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos que a negação
dos ensinamentos de um dos clássicos do Marxismo-Leninismo significa a negação dos
ensinamentos de todos eles no seu conjunto. E a negação dos ensinamentos dos clássicos
do Marxismo-Leninismo significa negar descaradamente a ideologia comunista na sua
totalidade. E de facto, é exactamente isso que os neo-revisionistas da "Aliança" são: um
bando de anti-comunistas.

6 – Conclusão
"A revolução Cubana não começou com base no Marxismo-Leninismo e não foi
realizada com base nas leis da revolução proletária liderada por um partido
Marxista-Leninista. Após a libertação do país, Castro também não seguiu um curso
Marxista-Leninista (...)." (Enver Hoxha, The Fist of the Marxist-Leninist Communists
Must Also Smash Left Adventurism, the Offspring of Modern Revisionism (From a
conversation with two leaders of the Communist Party (Marxist-Leninist) of Ecuador), 21
de Outubro de 1968, traduzido da versão em Inglês)
Esta declaração do camarada Enver sintetiza brilhantemente as origens e o
desenvolvimento do social-fascismo Castrista em particular e do revisionismo Cubano
em geral. A Cuba Castroista nunca foi, não é nem nunca será socialista e muito menos
comunista. Com este artigo, pretende-se precisamente informar os proletários e os
trabalhadores mundiais acerca da natureza anti-socialista e reaccionária do socialfascismo Cubano. O revisionismo Cubano em geral e o Castrismo-Guevarismo em
particular são totalmente e inteiramente opressores, exploradores, social-fascistas, próimperialistas, escravizantes, capitalistas-revisionistas e anti-comunistas. O nosso
objectivo é desmascarar o revisionismo Cubano com base no Estalinismo-Hoxhaismo e
destruir o mito "revolucionário" de Fidel Castro com as armas dos ensinamentos dos
cinco clássicos do Marxismo-Leninismo. Procurámos analisar não só as características
principais do Castrismo-Guevarismo mas também o curso histórico seguido pela Cuba
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revisionista desde antes da pseudo-revolução burguesa de 1959 até hoje. Especialmente,
tentámos desvendar o papel contra-revolucionário de Fidel Castro na África porque
achamos que isto é muito importante para a classe trabalhadora Africana e para a criação
das Secções Africanas do Comintern (EH). Também queremos utilizar o nosso texto
como uma condenação da defesa que a ICMPLO Neo-Revisionista faz do social-fascismo
Cubano. Defendê-lo significa defender o capitalismo e o imperialismo, significa defender
a manutenção eterna da exploração e da opressão contra os trabalhadores.
Hoje, permanece apenas a possibilidade de apoiar abertamente a atitude anti-revisionista
e internacionalista do Comintern (EH) ou de apoiar abertamente o social-fascismo
Cubano contra-revolucionário. Todas as tentativas de reconciliação entre ambas as
posições contrárias e hostis serão desmascaradas como apoio indirecto á burguesia
mundial contra o proletariado mundial no contexto da luta entre o campo ideológico da
revolução socialista mundial e o campo ideológico da contra-revolução mundial. Nós,
Estalinistas-Hoxhaistas, somos os únicos verdadeiros inimigos da tirania Castrista
exploradora. Todos os outros falsos "anti-Castristas" (desde os defensores do capitalismo
clássico até aos revisionistas de"esquerda") são de facto apoiantes e perpetuadores do
social-fascismo em geral, e do social-fascismo Cubano em particular, porque fenómenos
como social-fascismo e o social -imperialismo são inerentes ao sistema burguês mundial
capitalista-imperialista de escravatura assalariada e de maximização do lucro.
Consequentemente, a única forma de evitar a inevitabilidade de tais coisas como socialfascismo e o social-imperialismo é através da destruição total e definitiva dessa mesma
ordem capitalista-imperialista de exploração global. Não há alternativa. Os terríveis
regimes anti-comunistas e opressivos que mantêm a escravatura assalariada como o da
Cuba Castrista só serão irremediavelmente aniquilados quando o capitalismoimperialismo-revisionismo mundial também for rasgado em pedaços. Eles só serão
definitivamente eliminados quando a revolução socialista mundial triunfar e quando os
trabalhadores mundiais liderados pelo proletariado mundial estabeleçam a ditadura do
proletariado mundial em direcção ao socialismo e ao comunismo mundiais – tudo isto
sob a liderança do Comintern (EH), o único defensor verdadeiramente fiel dos
ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Todas as outras posições para
além defendem de facto a existência e a manutenção do totalitarismo Cubano revisionista
e social-fascista cujo único propósito era, é e sempre será maximizar os lucros da
burguesia Castrista e principalmente dos seus patrões imperialistas e social-imperialistas.
Em geral, este artigo pretende ser uma ajuda importante para o proletariado mundial e
para o Movimento Mundial Estalinista-Hoxhaista no contexto da preparação da revolução
socialista mundial. Em particular, pretende ser uma ajuda para que a classe trabalhadora
Cubana se livre do regime social-fascista e pretende ser uma contribuição para a luta
ideológica em favor da ditadura do proletariado Cubano, bem como para a criação da
Secção Cubana do Comintern (EH). Esperamos que este artigo atraia todos aqueles que
dentro e fora de Cuba lutam contra a tirania Castrista a partir de posições autenticamente
Marxistas-Leninistas e que se esforçam pela construção do verdadeiro socialismo no país.
Os trabalhadores Cubanos estão fartos de séculos de opressão capitalista-imperialistarevisionista. Eles querem usufruir dessa liberdade que sempre lhes foi negada pelos
vários exploradores. Mas a única forma através da qual o proletariado Cubano pode
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conseguir isso é abraçando totalmente o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo e
lutando pela revolução socialista mundial a fim de estabelecer a ditadura proletária
mundial em direcção ao socialismo mundial e ao comunismo mundial.
E isto porque, no contexto da globalização capitalista-imperialista actual, a fase do
socialismo num só país foi superada (em Cuba e em todas as outras nações). Hoje, nós,
Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos que só o socialismo e o comunismo á escala global
podem abolir a inevitabilidade da restauração capitalista-imperialista-revisionista que
permanentemente existiu durante a época do socialismo num só país e que determinou a
destruição do antigo campo Estalinista mundial e também da Albânia socialista do
camarada Enver (e, consequentemente, esta é também a única forma de abolir a
inevitabilidade dos regimes e sistemas / formações sócio-político-económico-ideológicos
revisionistas, social-fascistas, anti-comunistas como o da Cuba Castrista).
Mas para implementarmos uma sociedade sem estado, sem classes e sem propriedade á
escala global, é necessário destruir a ordem mundial capitalista-imperialista-revisionista,
é necessário abolir as suas relações de produção exploradoras e de escravatura
assalariada, aniquilando todas as suas influências ideológicas, culturais e espirituais. E
isto só pode ser cumprido se os trabalhadores mundiais (portanto, também incluindo os
trabalhadores Cubanos) forem conduzidos por um partido comunista proletário mundial
fiel aos ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo: Marx, Engels, Lenine,
Estaline e Enver Hoxha. Este partido é o Comintern (Estalinista-Hoxhaista), que liderará
os proletários e os trabalhadores de todo o mundo até á sua libertação total e definitiva de
todos os tipos de opressão, repressão, alienação e exploração.

Trabalhadores do mundo, camponeses e soldados – uni-vos!
Não se deixem enganar pelas mentiras e mitos dos revisionistas Cubanos!
Lutem contra os Castristas, que são os lacaios do imperialismo e do socialimperialismo mundiais!
A Cuba revisionista é um Estado social-fascista que reprime brutalmente e
engana as massas trabalhadoras!
O objectivo do Castrismo-Guevarismo é perpetuar a classe burguesa
mundial!
Os Castristas ajudam os capitalistas-imperialistas mundiais a
maximizarem os seus lucros sangrentos através da exploração dos
trabalhadores do mundo em geral e dos trabalhadores Cubanos em
particular!
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Morte a todos os tipos de revisionismo e do fascismo em geral e ao
revisionismo e social-fascismo Cubano em particular!
Sob a liderança do Comintern (EH), o proletariado mundial vai fazer os
Castristas e a sua ordem perversa em pedaços!
Vamos fundar a Secção Cubana do Comintern (EH)!
Viva a revolução socialista mundial!
Viva a ditadura proletária mundial!
Viva o socialismo mundial e o comunismo mundial!
Viva o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo!
Viva o Comintern (EH)!
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7 - Galeria de imagens
7.1 – O Castrismo-Guevarismo: uma ideologia
intrinsecamente reaccionária e anti-comunista

totalmente

e

Castro e Khrushchev: dois defensores intransigentes do capitalismo e do imperialismo.
Esta imagem nauseante dispensa comentários adicionais.
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Foto e comentário extraído do livro "Cuba: a evaporação de um Mito", publicado em
1976 pelo Partido Comunista Revolucionário dos EUA, edição em Inglês. NOTA: o
P"C" R dos EUA é um partido neo-revisionista que está em total oposição à ideologia e
aos objectivos do Comintern (EH) - tendo sido inclusive criticado / desmascarado na
nossa DGM III. Esta foto e este comentário são publicados aqui porque eles não contêm
informações incompatíveis com os nossos princípios Estalinistas-Hoxhaistas e porque
constituem material útil para este artigo.
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Foto e comentário extraído do livro "Cuba: a evaporação de um Mito", publicado em
1976 pelo Partido Comunista Revolucionário dos EUA, edição em Inglês. NOTA: o
P"C" R dos EUA é um partido neo-revisionista que está em total oposição à ideologia e
aos objectivos do Comintern (EH) - tendo sido inclusive criticado / desmascarado na
nossa DGM III. Esta foto e este comentário são publicados aqui porque eles não contêm
informações incompatíveis com os nossos princípios Estalinistas-Hoxhaistas e porque
constituem material útil para este artigo.
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Castro e Guevara sempre foram Krushchevistas ardentes e promotores do socialimperialismo Soviético: todas as famosas viagens de Castro e de Guevara na América
Latina, África, Ásia, Europa Oriental e noutros lugares teve o propósito de ajudar os
capitalistas-imperialistas de Moscovo a conquistarem novos mercados lucrativos e a
alargarem a sua "esfera de influência" social-fascista e neo-colonialista.
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Castro com Tito, o pioneiro do revisionismo moderno: os revisionistas Cubanos sempre
foram grandes admiradores do titismo, até porque todos eles tinham um único objectivo:
impedir a revolução socialista mundial. Castro, Guevara e Tito se esforçaram para
aniquilarem a ideologia proletária e sentiam profundo ódio relativamente á existência de
autênticos partidos comunistas de tipo Marxista-Leninista-Estalinista como o PTA que
funcionavam de acordo com os princípios do centralismo democrático e que realmente
lideravam o proletariado como vanguarda dos trabalhadores na revolução socialista.
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Guevara saúda o seu gémeo ideológico Tito. Nas suas reuniões oficiais com outros anticomunistas, Castro, Guevara e os outros social-fascistas Cubanos insistiam em vestir o
seu uniforme de guerrilha ridículo (como o que Guevara está usando na foto). Mas
revisionistas como eles não se transformam milagrosamente em Marxistas-Leninistas só
porque usam um chapéu com uma estrela vermelha.
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Castro com os revisionistas vietnamitas: tanto no Vietname como em Cuba, as classes
social-fascistas dominantes tentam apresentar a ordem capitalista exploradora e a
subserviência neo-colonial ao imperialismo e ao social-imperialismo como sendo
"socialismo". Nesta imagem, Castro está segurando uma espingarda e podemos observar
a falsa aparência "musculosa" e "revolucionária" que os revisionistas Cubanos sempre
incentivaram a fim de enganarem os trabalhadores e a desviarem-nos do MarxismoLeninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Na verdade, os Castristas são totalmente contra
qualquer tipo de violência armada verdadeiramente socialista e fazem de tudo para
desacreditá-la através das suas teorias pró-guerrilha foquistas e burguesas.
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Che e Mao: dois inimigos ferozes do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo e da
revolução socialista mundial. Esta foto foi tirada no início dos anos 60, numa das últimas
vezes que os revisionistas Cubanos e os revisionistas Chineses estavam juntos antes de os
social-imperialistas Soviéticos exigirem que os Castristas-Guevaristas abandonassem
todos os contactos amistosos com os social-fascistas e social-imperialistas Chineses após
estes claramente emergirem como principais rivais dos revisionistas Soviéticos pela
liderança do social-fascismo e do social-imperialismo mundiais. Apesar disso, os
revisionistas Cubanos e os revisionistas Chineses são essencialmente iguais: defensores
intransigentes da ordem capitalista-imperialista-revisionista totalitária e exploradora e
perigosos inimigos do socialismo mundial e do comunismo mundial. Entre todos os
revisionistas Cubanos, Che foi talvez o mais simpatizante da China Maoista e
revisionista, pois a sua existência representou o triunfo da burguesia nacional Chinesa
sobre o imperialismo estrangeiro e seus lacaios locais. Che queria que o mesmo tivesse
acontecido em Cuba e em todos os lugares do mundo, porque ele era um firme defensor
do “direito” das burguesias nacionais a explorarem livremente cada país sem rivalidade
de imperialismos estrangeiros (claro que essa meta está condenada ao fracasso, porque,
por um lado, enquanto o capitalismo existir, o imperialismo é sempre inevitável e sempre
haverá potências imperialistas saqueando as outras nações contra os interesses da
burguesia nacional. Mas por outro lado, como não existem alternativas nem “terceiras
vias” para além do capitalismo e do socialismo, quando revolução socialista mundial
finalmente triunfar, as burguesias nacionais serão eliminadas enquanto classes
exploradoras, frustrando assim os objectivos de Guevara. Como se pode concluir, os
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propósitos pró-burguesias nacionais de Che estão destinados a falhar de qualquer
maneira).

Navio Soviético no seu caminho para Cuba. Em troca da manutenção no poder e de
alguns privilégios de classe, a burguesia social-fascista Cubana não hesitou em
transformar a ilha numa neo-colónia dos social-imperialistas Soviéticos que produziam
apenas o que era mais rentável de acordo com os seus interesses predatórios: o açúcar.
Graças ao Castrismo-Guevarismo, nunca a economia Cubana se livrou de suas
características tipicamente dependentes e coloniais herdadas das épocas anteriores de
dominação imperialista-colonialista Espanhola e Americana sobre a ilha.
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Fidel Castro e Ceausescu: dois inimigos terríveis do socialismo e do comunismo
autêntico, dois líderes social-fascistas financiados e apoiados pela classe burguesa
mundial com o objectivo de desacreditar a ideologia Marxista-Leninista a fim de manter
os trabalhadores e proletários do mundo submetidos á escravidão e exploração.

177

Fidel Castro com o bandido coroado franquista Espanhol Juan Carlos II - como os
revisionistas Cubanos, também os fascistas espanhóis chefiados por Juan Carlos são
arqui-reaccionários e inimigos jurados de tudo o que estiver relacionado com a
emancipação dos trabalhadores da exploração e da opressão assalariada escravizante. Na
verdade, antes de serem forçados a adoptar falsas máscaras "socialistas" e “vermelhas”,
os irmãos Castro sempre foram simpatizantes explícitos dos fascistas espanhóis como os
generais Primo de Rivera e Franco.
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Guevara com o ditador monárquico fascista Norte-Coreano Kim Il Sung. Por detrás do ar
"aventureiro" e "romântico" de Guevara, existia um inescrupuloso pró-capitalista e um
defensor implacável dos mais perversos regimes social-fascistas deste planeta.
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O anti-socialista Castro e o monárquico-fascista Kim Il Sung: os fundadores de,
respectivamente, o Castrismo e o Kimilsungismo. No futuro, o proletariado mundial
liderado pelo Comintern (EH) dará o tratamento merecido a este tipo de correntes,
ideologias e forças capitalistas-burguesas-revisionistas pró-imperialistas e também a
todos aqueles que as apoiam com o objectivo de perpetuar o sistema opressivo
capitalista-imperialista mundial.
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Pintura revisionista glorificando a reunião de Castro com o capitalista-fascistaimperialista Brejnev. Até á queda do império Soviético, a Cuba revisionista e socialfascista sempre foi um dos defensores mais fiéis do social-imperialismo e social-fascismo
Soviéticos.
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Foto e comentário extraído do livro "Cuba: a evaporação de um Mito", publicado em
1976 pelo Partido Comunista Revolucionário dos EUA, edição em Inglês. NOTA: o
P"C" R dos EUA é um partido neo-revisionista que está em total oposição à ideologia e
aos objectivos do Comintern (EH) - tendo sido inclusive criticado / desmascarado na
nossa DGM III. Esta foto e este comentário são publicados aqui porque eles não contêm
informações incompatíveis com os nossos princípios Estalinistas-Hoxhaistas e porque
constituem material útil para este artigo.
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Foto e comentário extraído do livro "Cuba: a evaporação de um Mito", publicado em
1976 pelo Partido Comunista Revolucionário dos EUA, edição em Inglês. NOTA: o
P"C" R dos EUA é um partido neo-revisionista que está em total oposição à ideologia e
aos objectivos do Comintern (EH) - tendo sido inclusive criticado / desmascarado na
nossa DGM III. Esta foto e este comentário são publicados aqui porque eles não contêm
informações incompatíveis com os nossos princípios Estalinistas-Hoxhaistas e porque
constituem material útil para este artigo.
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Castro abraça Mengistu – os mercenários revisionistas Cubanos foram amplamente
utilizados pelos social-imperialistas Soviéticos em suas guerras no Corno de África, com
o objetivo de maximizar os lucros através da manutenção de seus lacaios Etíopes no
poder, condenando assim os trabalhadores Etíopes á exploração indizível, á opressão,
repressão, fome e a todos os outros males inerentes à dominação burguesa-capitalista
social-fascista e social-imperialista. Mengistu e Castro eram aliados naturais na luta
burguesa-capitalista-imperialista contra a revolução socialista mundial, contra a ditadura
proletária mundial e contra o socialismo mundial e o comunismo mundial. Ambos são
sociais-fascistas que venderam suas respectivas nações ao imperialismo e socialimperialismo mundiais, ambos tentam descrever as suas ordens esclavagistas como sendo
"socialista" (para desacreditarem o MLEH na frente dos olhos das massas trabalhadoras
mundiais) e tentarem esconder o seu carácter pró-capitalista, reaccionário e anticomunista por detrás de falsas máscaras "vermelhas".
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Foto e comentário extraído do livro "Cuba: a evaporação de um Mito", publicado em
1976 pelo Partido Comunista Revolucionário dos EUA, edição em Inglês. NOTA: o
P"C" R dos EUA é um partido neo-revisionista que está em total oposição à ideologia e
aos objectivos do Comintern (EH) - tendo sido inclusive criticado / desmascarado na
nossa DGM III. Esta foto e este comentário são publicados aqui porque eles não contêm
informações incompatíveis com os nossos princípios Estalinistas-Hoxhaistas e porque
constituem material útil para este artigo.
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Fidel Castro saúda Honecker durante uma visita oficial a Havana: os revisionistas
Cubanos sempre admiraram muito os social-fascistas da Alemanha Oriental e nunca
perderam uma oportunidade para apoiarem o regime burguês-capitalista, opressivo,
repressivo e explorador que escravizava impiedosamente os trabalhadores da Alemanha
Oriental. Durante uma das suas reuniões frequentes com os governantes anti-comunistas
da Alemanha de Leste, a burguesia social-fascista Castrista decidiu dar o nome de "ilha
Ernst Thälmann" a uma das pequenas ilhas tropicais pertencentes a Cuba no mar do
Caribe - no que foi um tremendo insulto ao camarada Thälmann, que passou a vida a
lutar contra todos os tipos de capitalismo, revisionismo e fascismo, fossem eles abertos
ou ocultos atrás de disfarces "socialistas".
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Castro e Hu Jintao (o representante Chinês da burguesia estatal monopolista capitalistaimperialista): depois do seu desaparecimento, o lugar do social-fascismo e do socialimperialismo Soviético (que era o neo-colonizador da Cuba Castrista) foi rapidamente
ocupado pelos social-fascistas e social-imperialistas Chineses.

187

Raúl Castro e os social-imperialistas Chineses sorriem juntos: a Cuba Castrista
resolutamente segue o seu caminho de subserviência ao social-fascismo e ao socialimperialismo Chinês. Mas isso não vai durar muito mais tempo. Sob a liderança do
Comintern (EH), os trabalhadores e o proletariado mundial vão finalmente ver a verdade
por trás dos sorrisos de seus inimigos de classe. No futuro, os social-fascistas Cubanos,
os social-imperialistas Chineses e todos os outros exploradores serão varridos pela
revolução socialista mundial.
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Casa dos irmãos Castro - foto retirada do site www.guardian.co.uk
Enquanto os trabalhadores Cubanos vivem na pobreza e na miséria devido aos duros
cortes salariais, falta grave de bens de consumo, às recentes cruéis "racionalizações" e
eliminação dos chamados "benefícios sociais" (cuidados de saúde "grátis", educação/
alfabetização "grátis", acesso á “cultura” burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista,
pró-imperialista e anti-comunista “grátis”, etc.) do "sistema social" Castrista burguêscapitalista-revisionista, social-fascista, pró-imperialista e anti-comunista e também
devido à escravidão assalariada impiedosa a que são submetidos, os irmãos Castro e o
resto da burguesia revisionista Cubana viver com opulência servindo seus patrões
imperialistas e social-imperialistas – que maximizar os seus lucros predatórios,
sangrentos e gananciosos através da exploração e opressão das massas trabalhadoras
Cubanas (na verdade, o valor das "empresas estatais" capitalistas de Cuba está calculado
em cerca de 600 biliões de dólares. Isto, juntamente com as incalculáveis mais-valias
extraídas dos recursos, meios de produção eda força de trabalho de Cuba dá-nos uma
ideia da colossal riqueza roubada pela burguesia social-fascista, capitalista e anticomunista Castrista e pelos seus amos imperialistas ás classes trabalhadoras Cubanas
ultra-exploradas e oprimidas. Esta imagem do palácio em que os irmãos Castro vivem é
ainda mais repugnante sabendo que Cuba é um dos países capitalistas com mais
problemas de habitação, pois sabemos que muitos proletários e trabalhadores Cubanos
são forçados a viver miseravelmente em barracas, em tendas e até mesmo nas ruas.
Abaixo o regime social-fascista Cubano e todos aqueles que o apoiam, tanto directamente
como indirectamente!
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Prisão Castrista-Guevarista - foto retirada do site: www.therealCuba.com
Esta é uma imagem da infame prisão "Combinado del Este" no leste de Havana, com suas
células. Na verdade, existem mais de 300 prisões em Cuba, que são utilizadas pela
burguesia social-fascista Cubana como instrumentos repressivos para exercer a sua
ditadura de classe exploradora sobre o proletariado e as classes trabalhadoras Cubanos. E
isso não é de estranhar. Desde sempre, a prisão tem sido um dos muitos meios utilizados
pelo despotismo revisionista Cubano para aterrorizar os trabalhadores Cubanos que
ousam questionar a natureza repressiva e exploradora do regime de Fidel Castro e Che
Guevara. Já no início de 1960, os irmãos Castro e Guevara pessoalmente organizaram
sessões sangrentas de tortura e de execuções com o objetivo de forçar os proletários e
trabalhadores Cubanos a aceitarem o seu sistema de escravidão assalariada e opressão e
exploração burguesa-capitalista-imperialista e parar de lutar pelos autênticos socialismo e
comunismo. Este tipo de medidas terroristas e fascistas são inerentes ao carácter
capitalista da tirania revisionista Cubana, elas persistem até hoje e elas vão sempre existir
até os trabalhadores Cubanos (juntamente com o resto do proletariado mundial)
realizarem a revolução socialista e a ditadura proletária mundial sob a liderança do
Comintern (EH). Quando essa hora chegar, as prisões Cubanas construídas pelo
totalitarismo revisionista esclavagista servirão para encarcerar a burguesia e todos os seus
defensores. Hoje, os trabalhadores Cubanos ultra-explorados são massacrados e mortos
pelas classes sociais-fascistas burguesas dominantes Cubanas e pelos seus amos
exploradores imperialistas e social-imperialistas. No futuro, quando o Marxismo-
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Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo triunfar á escala mundial, será o inverso a ocorrer.

E os cinco agentes Castristas que foram capturados em Miami em 1998 pelo FBI e
mantidos na prisão desde então pelos burgueses imperialistas Americanos? Os defensores
da Cuba social-fascista adoram qualificá-los como sendo "heróis defendendo o
socialismo". Uma reunião de 68 partidos social-fascistas de todo o mundo exigia:
“ (...) A imediata libertação dos cinco jovens heróis Cubanos que estão sequestrados
há já sete anos nas prisões dos EUA." (http://inter.kke.gr/IntAct/int-meet/intmeet2005/2005-int-meet-resolu/2005-solidar-Cuba/view?searchterm=Cuban%20five
%20heroes, Solidarity statement with Cuba, 2006, traduzido da versão em língua
Francesa)
Solidariedade com Cuba declaração de 2006, traduzido a partir da versão Francesa)
E os revisionistas Portugueses do P"C"P nunca se cansam de afirmar vergonhosamente
que:
"Estes cinco Cubanos são heróis." (Http://www.avante.pt/pt/1979//116957/, Avante!,
Heróis, de facto, de 2011, versão em Português)
Mas a verdade é que não há absolutamente nada de heróico e muito menos socialista
sobre eles. Eles são apenas um bando de espiões Castristas que estavam nos EUA
tentando descobrir os planos dos burgueses imperialistas Americanos para derrubarem a
burguesia social-fascista Castrista e reconquistar o seu antigo controlo absoluto sobre
Cuba. Longe de serem "heróis socialistas", eles são apenas cinco lacaios do revisionismo
Cubano (e dos seus actuais chefes social-imperialistas Chineses) que foram presos por
uma superpotência imperialista cujas classes dominantes são rivais daquelas às quais eles
servem. Nada mais do que isso. O que os burgueses imperialistas Americanos fizeram foi
absolutamente normal. Eles querem recuperar o seu domínio colonialista exclusivo sobre
Cuba, e, consequentemente, é lógico que eles façam de tudo para impedir que os espiões
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Castristas saibam os seus planos. A burguesia social-fascista que governa Cuba faz
exactamente o mesmo quando consegue prender agentes pró-Americanos em Cuba. Tudo
isso é comum no contexto da luta entre a burguesia capitalista-revisionista Castrista (e os
seus mestres social-imperialistas Chineses) e os burgueses imperialistas Americanos pelo
domínio absoluto e exclusivo sobre Cuba. Se abraçarmos a maneira de pensar dos
revisionistas Cubanos, também os agentes pró-Americanos presos pelos Castristas devem
ser considerados como "heróis socialistas" porque não há diferenças essenciais entre eles
e os "5 Cubanos": todos eles servem zelosamente as classes burguesas-capitalistasimperialistas-revisionistas e anti-comunistas exploradoras que regem os seus respectivos
países com o objectivo de ajudá-las a conhecerem os planos e as fraquezas de seus rivais
a fim de obterem a maximização do lucro.

7.2 - A luta das massas trabalhadoras Cubanas contra a burguesia socialfascista de Cuba
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Fotos retiradas dos sites: www.corbisimages.com, www.jenniferbrooke.hubpages.com e
www.profimedia.si
A história do período de governo social-fascista Castrista em Cuba é também a história
da luta de classes do proletariado e trabalhadores Cubanos contra a burguesia Cubana nas
mais difíceis condições ilegais e em ausência de um partido Marxista-Leninista genuíno.
Portanto, o movimento de libertação do proletariado à frente do movimento de resistência
das massas (contra a própria burguesia e contra o imperialismo) e o seu papel progressista
na história de Cuba não poderia ficar por referir neste artigo, mesmo porque nós,
Estalinistas-Hoxhaistas, devemos contribuir para o papel progressista das massas
trabalhadoras.
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Foto retirada do site: www.globalpost.com
Os trabalhadores Cubanos sempre foram obrigados a deixar a sua terra natal em busca de
uma vida melhor noutros países devido á exploração e opressão capitalista-imperialista.
No entanto, desde a “revolução” burguesa e anti-comunista de 1959 e a posterior
implementação do social-fascismo em Cuba, essa ideologia de migração foi acentuada.
Nesta imagem, vemos um grupo de trabalhadores Cubanos que tentam escapar da
opressão revisionista e social-fascista em condições terríveis, tendo de enfrentar os
perigos do mar com apenas um barco improvisado a partir de um carro.
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Fotos tiradas dos sites: www.photovalet.com, www.nydailynews.com e www.flickr.com
Desde a pseudo-revolução Cubana de 1959, os trabalhadores Cubanos tentaram fugir da
opressão e exploração social-fascista. Uma vez fora de Cuba, eles organizam comícios e
manifestações frequentes contra a tirania Castrista, como as mostradas nas imagens acima
(ambas as fotos são da década de 1960 e 1970). Aqui, vemo-los denunciando a
subserviência neo-colonial da Cuba revisionista á exploração do social-imperialismo
Soviético. Infelizmente, muitos desses trabalhadores Cubanos migraram para os EUA,
onde os imperialistas norte-Americanos não hesitam em se infiltrar e instrumentalizar o
seu combate anti-Castrista em favor dos seus próprios interesses de classe gananciosos. É
por isso que este tipo de fotos testemunhando a luta das massas trabalhadoras Cubanas
contra a tirania revisionista é normalmente encontrado em sites anti-comunistas
dominados pelos burgueses Americanos. O objectivo dos imperialistas Americanos é
conseguir o apoio dos trabalhadores Cubanos para derrubar o regime social-fascista
Cubano, e assim restabelecer o seu jugo colonial exclusivo sobre Cuba. Mas os
trabalhadores Cubanos, dentro e fora de Cuba, não serão enganados pelas manobras
traiçoeiras dos imperialistas Americanos. No futuro, os trabalhadores Cubanos vão seguir
fielmente o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo no seu caminho enquanto
destacamento valente armado do proletariado mundial para a vitória da revolução
socialista mundial, da ditadura proletária mundial, do socialismo e do comunismo
mundial.
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Foto retirada do site: www.Cubanology.com
Até agora, todas as imagens que foram exibidas mostram a resistência de massa dos
trabalhadores Cubanos contra o social-fascismo Cubano fora de Cuba. Mas esta e as fotos
a seguir são algumas das imagens extremamente raras de protestos anti-Castristas de
trabalhadores dentro de Cuba. Esta foto mostra alguns dos membros da rebelião de
Escambray (1959-1965). Escambray é o nome de uma formação montanhosa em Cuba,
que foi usada como sede por grupos de camponeses Cubanos que se opunham à "reforma
agrária" Castrista-Guevarista capitalista e anti-socialista que só conseguiu concentrar a
terra totalmente nas mãos da burguesia Castrista e transformar os camponeses Cubanos
em escravos impiedosamente explorados pelas novas classes dirigentes social-fascistas
que servem os interesses dos social-imperialistas Soviéticos. Depois da pseudo-revolução
burguesa de 1959, os camponeses rapidamente organizaram uma resistência armada
contra a tirania capitalista-revisionista anti-comunista de Cuba, mas sua luta foi logo
desviada, infiltrada e instrumentalizada pelos burgueses imperialistas Americanos (que
queria, reconquistar o domínio absoluto sobre Cuba a todo o custo) e também pelos
sectores da burguesia nacional Cubana que estavam insatisfeitos com o facto de que as
facções burguesas dominantes que controlam Castro desistissem de seus planos anteriores
de curso "independente" (que lhes permitiriam explorar livremente os recursos, meios de
produção ea força de trabalho de Cuba sem ter que ver maior parte dos lucros ir para as
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mãos dos imperialistas estrangeiros) em favor da subserviência neo-colonial exploradora
ao social-imperialismo Soviético. Isso aconteceu porque os camponeses Cubanos não
tinham qualquer tipo de formação Marxista-Leninista e os seus objectivos e a sua luta
nunca foram realizados sob a liderança de ferro de um partido proletário de tipo
Leninista-Estalinista (na verdade, a presença de proletários Cubanos nas fileiras dos
rebeldes do Escambray foi extremamente reduzida se não inexistente - tornando assim a
liderança do movimento pelo proletariado impossível). Todas essas deficiências
finalmente levaram à derrota da rebelião ás mãos do exército Castrista reaccionário
(financiado e apoiado pelos imperialistas Soviéticos) que não hesitaram em abater
implacavelmente todos os camponeses que participaram na revolta e em dar á rebelião
Escambray o nome de "Guerra contra os bandidos" com o objectivo de desacreditá-la e
de esconder o facto de que há trabalhadores (ou camponeses, neste caso) que organizaram
uma resistência anti-social-fascista em Cuba e que lutaram contra a ordem CastristaGuevarista burguesa-capitalista, revisionista, pró-imperialista, exploradora, esclavagista,
repressiva e anti-comunista desde o início. Por isso, nunca poderíamos deixar de
mencionar a rebelião de Escambray como um exemplo da revolta das massas camponesas
trabalhadoras Cubanas contra a opressão social-fascista Castrista.

Foto retirada do site: www.therealCuba.com
Estas fotos foram tiradas e publicadas contra a vontade e sem o consentimento das
autoridades Castristas burguesas-capitalistas e anti-comunistas. Como podemos observar,
a polícia social-fascista reprime brutalmente uma manifestação dos trabalhadores. Em
Cuba, os trabalhadores estão à mercê total do totalitarismo revisionista. Os chamados
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"sindicatos" são meros fantoches nas mãos da burguesia Castrista que oprimem as massas
trabalhadoras ainda mais. Sobre esta questão, o camarada Enver declarou que:
"Apesar de se infiltrarem nos sindicatos existentes, nunca os Marxistas-Leninistas
descem ao nível do sindicalismo reformista e anarco-sindicalista, nem ás posições
revisionistas que caracterizam a liderança desses sindicatos. Eles nunca se tornam
parceiros dos revisionistas e dos outros partidos burgueses e oportunistas na
liderança dos sindicatos. O seu objectivo é expor o carácter burguês e reaccionário
que os sindicatos, em geral, têm hoje nos países capitalistas e revisionistas, é minar
essas organizações a fim de abrir o caminho para a criação de verdadeiros
sindicatos proletários." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, Tirana, 1979,
edição em Português)
Portanto, a fim de estabelecer uma verdadeira sindical comunista na ilha, os EstalinistasHoxhaistas Cubanos devem seguir os ensinamentos gloriosos dos cinco clássicos do
Marxismo-Leninismo. Eles não devem ter medo de quebrar o "quadro legal"socialfascista
repressivo:
"Na sua actividade, os Marxistas-Leninistas não estão preocupados em quebrar e
violar a Constituição, leis, regras, normas e ordem burguesa com as suas acções
revolucionárias. Eles estão lutando para minar esta ordem, para preparar a
revolução. Portanto, o partido Marxista-Leninista prepara-se e ás massas para lidar
com os contragolpes que a burguesia lança em resposta às acções revolucionárias do
proletariado e das massas populares." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
Tirana, 1979, edição em Português)
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Foto retirada do site: www.therealCuba.com
Durante a onda de repressão social-fascista recente, muitos trabalhadores Cubanos foram
feridos e até mortos, embora não haja nenhuma informação exacta sobre os seus números
(os revisionistas Cubanos sempre tentam o seu melhor para esconder a existência de
resistência anti-Castrista dos trabalhadores em Cuba).

Foto retirada do site: www.therealCuba.com
Neste artigo, já havíamos mencionado os trabalhadores que ficaram longe do local de
trabalho como exemplo de resistência passiva. Na verdade, o uso do absentismo como
arma de resistência contra a exploração capitalista-revisionista é tão frequente entre as
classes trabalhadoras Cubanas que desde 1964 a burguesia exploradora, opressora,
esclavagista, pró-imperialista, social-fascista, capitalista-revisionista e anti-comunista
Castrista de Cuba criou leis que criminalizam todos os trabalhadores que supostamente
"exibam sinais de preguiça, vagabundagem, absentismo, atrasos e lentidão"
(www.havanatimes.org, Samuel Farber, Cuba Since the Revolution of 1959, traduzido da
versão em língua Inglesa) e punem estes "crimes" com longas penas de prisão como uma
tentativa de forçar as massas trabalhadoras Cubanas a aceitarem a exploração selvagem
com a qual a burguesia Castrista oprime os trabalhadores Cubanos a fim de maximizar os
lucros dos seus amos imperialistas e social-imperialistas.
Mas a luta de classes dos trabalhadores e camponeses Cubanos (inclusive dos jovens)
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contra a exploração e opressão social-fascista de Castro não se limita á resistência
passiva. Nesta foto, podemos ver as classes trabalhadoras Cubanas bravamente lutando
contra os brutamontes social-fascistas e anti-comunistas. Como pode ser observado,
apesar de usarem bastões, os assaltantes Castristas estão tendo muitas dificuldades em
dominar os jovens trabalhadores desarmados Cubanos. Nestas condições, os bandidos
revisionistas tentam suprimir os trabalhadores de forma sangrenta. Mas eles vão ter a
resposta que merecem. Quando a Secção Cubana do Comintern (EH) tomar o poder no
país, os revisionistas Cubanos terão de enfrentar a implacável ira comunista das massas
trabalhadoras do mundo em geral, e das massas trabalhadoras Cubanas em particular.
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