Abaixo o revisionismo Coreano!
1 - Introdução
Desde o início do movimento comunista, os desvios e ideologias revisionistas,
oportunistas e anti-socialistas foram sempre uma constante. Começando com Bernstein,
e continuando com Trotsky, Tito, Khrushchev, Mao e muitos outros, oportunismos de
todos os tipos foram usados pelas classes burguesas-capitalistas-imperialistas a fim de
separar as classes oprimidas em geral e os proletários e trabalhadores em particular, da
ideologia socialista e comunista autêntica, para os manter longe do MarxismoLeninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo, impedi-los de adquirir uma consciência
genuinamente comunista e mantê-los eternamente ligados à ideologia burguesacapitalista com o objectivo de perpetuar o mundo burguês capitalista-imperialista e o
seu sistema de exploração opressivo. Nessa busca, as classes exploradoras têm recorrido
a todos os tipos de tácticas enganosas, e sua capacidade de criar mais e mais estratégias
enganadoras para inculcar ideias anti-socialistas na mente dos trabalhadores tem se
tornado cada vez mais inteligente com o passar do tempo, particularmente desde que os
exploradores mundiais finalmente entenderam que o anti-comunismo explícito está
perdendo eficiência, os interesses de classe opressivos que serve são expostos
abertamente na frente dos olhos dos trabalhadores. Claro, isso constitui um terrível
obstáculo para as classes esclavagistas, que foram forçadas a adoptar uma abordagem
diferente para o problema, com o objectivo de encontrar uma maneira de manter as
classes que trabalham longe da verdadeira ideologia comunista sem denunciar o seu
carácter de classe. E eles resolveram esse obstáculo através da criação e promoção de
revisionismos que aparecem para os trabalhadores como sendo "Marxismo-Leninismo
adaptado às novas condições", portanto, os trabalhadores falsamente ficam convencidos
de que, abraçando os revisionismos, eles estão apoiando o Marxismo-Leninismo e a
teoria e prática do socialismo e do comunismo.
Esta situação deveu-se ao facto de que, especialmente depois da Grande Revolução de
Outubro de 1917 na Rússia, a ideologia comunista tinha provado sua exactidão
científica de uma maneira tão absoluta, tinha sido tão amplamente vitoriosa em mostrar
aos explorados o único caminho para sua libertação total e definitiva da escravidão que
a maioria das classes opressoras já não podia dar-se ao luxo de aparecer de forma tão
aberta em oposição à ideologia socialista e comunista. Eles sabiam que fazê-lo
significaria o aprofundamento da aquisição de uma consciência Marxista-Leninista
revolucionária pelas classes trabalhadoras e a consequente emergência de uma
revolução socialista e da ditadura do proletariado. Portanto, eles tiveram de encontrar
uma maneira de evitar isso, escondendo a natureza exploradora e opressora de seu poder
do Estado e de sua ordem sócio-económica-política. É assim que algumas classes
exploradoras começaram a desenvolver uma nova estratégia: se os trabalhadores estão
claramente convencidos de já estar vivendo em um país onde o suposto "socialismo" já
está sendo construído, então o perigo de ver os trabalhadores fazerem a revolução
socialista e instalarem a ditadura do proletariado de acordo com os princípios MarxistasLeninistas-Estalinistas-Hoxhaistas seria muito mais minimizado, porque não há
necessidade de implementar o socialismo se, aparentemente, o "socialismo" já está
sendo implementado. Claro, isso envolveria a formação e utilização de máscaras
"comunistas" e de disfarces "vermelhos", como por exemplo, uma economia
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aparentemente "socializada e planejada", um suposto "partido comunista", etc. Desta
forma, a natureza opressora do Estado capitalista e do carácter reaccionário explorador
das relações produtivas e económicas permaneceria inalterado e escondido sob mantos
"socialistas" e falsas "bandeiras vermelhas" e slogans. Uma solução quase perfeita para
as classes opressoras esclavagistas que querem desesperadamente acumular e
maximizar os lucros e privilégios de classe, sem correrem o risco de serem aniquilados
por uma revolução socialista autêntica. Isso deu origem a cruéis regimes social-fascistas
que eram e ainda são "socialistas" em palavras, mas fascistas em actos e onde os
trabalhadores e proletários são brutalmente explorados, oprimidos e reprimidos pela
burguesia revisionista. Isso foi o que aconteceu e continua a acontecer em países como a
União Soviética revisionista após morte do camarada Estaline, nas chamadas
"democracias populares" da Europa Oriental (com excepção da Albânia socialista do
camarada Enver) na mesma época, nos países revisionistas do Sudeste da Ásia, na
China Maoista, naqueles pseudo-"socialistas" Estados de África, na Cuba Castroista e
também na Coreia do Norte. É neste estado social-fascista último que este artigo será
focado. Vamos tentar expor e desmascarar o verdadeiro carácter de classe burguês
explorador do sistema de revisionista Norte-Coreano e da ideologia Kim Il Sungista
(também chamada de Ideia Juche). Este ramo do revisionismo tem vindo a desenvolverse na Coreia do Norte mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial e não só
implementou lá um dos regimes social-fascistas mais implacáveis e repressivos que já
existiu, mas também se transformou em uma arma na mãos das classes dirigentes
mundiais a fim de desacreditar a ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista na
frente das classes trabalhadoras do mundo equiparando-o com a Coreia do Norte
revisionista e social-fascista.
Em contraste com a ideologia revisionista do Maoismo que foi completamente
desmascarada pelo EEstalinismo-Hoxhaismo e desmentida pela realidade histórica da
China como uma superpotência imperialista agressiva, a ideologia revisionista do Kim
Il Sungismo ainda estava inadequadamente desmascarada e até agora mal combatida por
meio da ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Devemos confessar em
auto-crítica que esta era uma falta da nossa luta anti-revisionista, que tornou possível
que muitos revisionistas se escondam sob o escudo ideológico do Kim Il Sungismo.
Mas não deixemos os revisionistas escapar! O desmascaramento completo do Kim Il
Sungismo é uma tarefa global urgente do Comintern (EH) e seu cumprimento está
atrasado. É uma questão de facto que o Kim Il Sungismo se tornou numa ideologia de
retiro para o mundo revisionista num momento em que a crise capitalista mundial
também causou a crise do mundo revisionista. O fenómeno do Kim Il Sungismo deve
ser visto em relação á presente relativa fraqueza do movimento comunista mundial e os
crescentes esforços dos contra-revolucionários da burguesia mundial para espalhar a
desunião ideológica e criar confusão teórica dentro das fileiras do movimento
revolucionário. Após o colapso da Cuba social-fascista, os social-fascistas da Coreia do
Norte aproveitam o colapso de todos os ex-países revisionistas. Sua posterior
sobrevivência (embora seu colapso seja apenas uma questão de tempo) sublinha a sua
suposta "força" em comparação com todos os outros países revisionistas que já são
desmascarados e abertamente integrados no sistema capitalista mundial.
Nessa situação especial, a Coreia do Norte está no centro das atenções de todos os
revisionistas que se esforçam pela restauração do revisionismo. A Coreia do Norte
apresenta-se como o suposto novo "centro mundial do movimento comunista", como o
"último bastião corajoso dos países socialistas". E nesta situação o Kim Il Sungismo
torna-se cada vez mais a importante á dimensão global. De facto, desde o início da sua
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criação, foi a intenção de Kim Il Sung que sua ideologia revisionista iria conquistar o
mundo um dia. Em tempos de dominação do revisionismo Soviético, isso era totalmente
impossível, e também nos tempos da dominação do Maoismo. A máscara de "MarxistaLeninista" dos revisionistas Soviéticos era, sem dúvida, muito mais levada à perfeição
do que a máscara de "Marxista-Leninista" do Kim Il Sungismo. O Kim Il Sungismo é
mais fácil de desmascarar do que muitos outros ramos revisionistas. No entanto, Kim Il
Sungism é quase o único remanescente revisionista da ideologia dominante da
burguesia que ainda está em poder num estado revisionista. E isso dá ao Kim Il
Sungism um novo papel predominante em contraste com todos os outros ramos
ideológicos do revisionismo que serviram países revisionistas que não existem mais.
Desvendar o Kim Il Sungismo é um grande desafio para nós Estalinistas-Hoxhaistas para continuarmos com sucesso a luta dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo contra o
revisionismo. Nossa poderosa crítica contra o Kim Il Sungismo terá um efeito
devastador sobre o mundo revisionista.
Principalmente elementos radicais da pequena burguesia propagam o Kim Il Sungismo
como o último recurso do revisionismo moderno. Estes elementos pequeno-burgueses
obedecem á burguesia para contaminar o proletariado revolucionário com lixo
revisionista. Há uma série de semelhanças entre o Maoismo e o Kim Il Sungismo. As
“Ideias” de Mao Tsetung e o Kim Il Sungismo podem ser distinguidas na forma como
se distingue a classe burguesa na China e na Coreia do Norte, especialmente seu
relacionamento durante o tempo em que estas "teorias" foram criadas. Ambas as
"teorias" incluem elementos semelhantes de reconciliação centrista com o LeninismoEEstalinismo antes da morte de Estaline e com o revisionismo Soviético após a morte
de Estaline. No entanto, além disso, o Kim Il Sungismo inclui elementos centristas
especiais de reconciliação com o Maoismo - portanto, com a finalidade de um equilíbrio
"teórica" com a influência do social-imperialismo Chinês na Coreia do Norte. A "teoria"
de Kim Il Sung, como uma "teoria" de pequeno país, concede aos "grandes" poderes de
China e Rússia uma certa quantidade de concessões ideológicas se os interesses
"independentes" da própria burguesia são respeitados ao mesmo grau. Esta é também a
razão pela qual Kim Il Sung era afiliado com o Titoismo e sua "teoria" de "países nãoalinhados".
O Kim Il Sungismo é uma ideologia anti-comunista nas mãos da burguesia mundial,
que é, sem dúvida, dirigida contra a ideologia do proletariado mundial e da revolução
socialista mundial. Os dirigentes social-fascistas da Coreia do Norte são sugestivos de
"David e Golias". Seus gritos contra o imperialismo Americano nada significam. A
ideologia social-fascista da Coreia do Norte é apenas "anti-imperialista" em
palavras, mas ao serviço dos imperialistas em obras. Em contraste com os vizinhos
chineses, a Coreia do Norte é um país pequeno cercado por três "grandes" potências
imperialistas, e em primeira linha, confrontado com os imperialistas Americanos em
solo sul-Coreano. Portanto, um grande número de pessoas e, em particular alguns
elementos dentro da juventude anti-imperialista, simpatizam com a Coreia do Norte e
assim adoptam facilmente a ideologia do Kim Il Sungismo. O Kim Il Sungismo
corresponde a demandas de várias posições anti-marxistas, porque é caracterizado por
muitos elementos do centrismo e ecletismo. Isso torna difícil para as pessoas
entenderem que o desmascaramento completo e destruição da influência do Kim Il
Sungismo é indispensavelmente necessário para a libertação da escravidão imperialista /
social-imperialista.
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O Comintern (EH) tem notado que os diferentes campos neo-revisionistas cada vez mais
se referem á reconciliação entre o Marxismo-Leninismo e o Kim Il Sungismo, em geral,
e entre o EEstalinismo-Hoxhaismo e o Kim Il Sungismo, em particular.
É o objectivo dos neo-revisionistas nos chamar de "traidores", "sectários" e
"desreguladores" dentro da frente anti-imperialista. Por quê? Porque os revisionistas
querem dominar a frente anti-imperialista com a finalidade de melhor defender o
imperialismo mundial.
Portanto, os Estalinistas-Hoxhaistas devem convencer cada lutador anti-imperialista que
a derrubada revolucionária do imperialismo mundial é impossível sem a vitória sobre o
revisionismo, inclusive sobre o Kim Il Sungismo.
O Kim Il Sungismo é uma ideologia que serve aos imperialistas e não aos antiimperialistas.
O Marxismo-Leninismo ensina que revisionistas devem ser excluídos da frente
anti-imperialista e ainda mais um estado social-fascista como a Coreia do Norte.
Portanto, os revisionistas, por sua vez, pretendem excluir-nos aos EstalinistasHoxhaistas da frente anti-imperialista mundial.
No entanto, nós não equalizamos nem confundimos nunca a nossa profunda
solidariedade anti-imperialista com o povo da Coreia do Norte com a solidariedade para
com o regime social-fascista.
A luta Estalinista-Hoxhaista contra o Kim Il Sungismo é do interesse de todo o
proletariado mundial, em geral, e no interesse do proletariado na Coreia do Norte, em
particular. Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, dizemos:
Você só pode ser um verdadeiro lutador anti-imperialista e anti-social-fascista se
desmascarar e lutar contra o Kim Il Sungismo.
As tácticas do Comintern (EH) na luta contra o Kim Il Sungismo são claras:
1. A derrota da ideologia anti-Marxista de Kim Il Sung é a condição prévia da derrota
do regime social fascista na Coreia do Norte. Se conseguirmos desvendar o Kim Il
Sungismo, essa ideologia pode ser melhor derrotada pelos combatentes antirevisionistas em todo o mundo.
2. E, com isso, criar melhores condições para derrotar todos os adeptos do Kim Il
Sungismo que estão espalhados por todo o mundo. Se o Kim Il Sungismo está
desacreditado, tanto os líderes social-fascistas da Coreia do Norte e os seus apoiantes
em todo o mundo estão desacreditados. Cada enfraquecimento da influência do Kim Il
Sungismo vai reforçar a influência do movimento Estalinista-Hoxhaista e enfraquecer
os campos revisionistas.
3. E por último, não menos importante, a nossa táctica é impedir os neo-revisionistas de
virem em auxílio dos social-fascistas da Coreia do Norte. Esses neo-revisionistas que
tentam justificar a sua defesa e apoio do social-fascismo na Coreia do Norte por meio de
supostos argumentos "Marxistas-Leninistas", e os neo-revisionistas que tentam justificar
a sua defesa do Kim Il Sungismo por meio de supostos argumentos "MarxistasLeninistas" - todos esses neo-revisionistas devem ser tratados como os próprios Norte-
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Coreanos social-fascistas - ou seja, como inimigos dos povos, do proletariado mundial e
da revolução proletária.

Este artigo é sempre baseado nas lições invencíveis dos 5 Clássicos do MarxismoLeninismo - Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha - e seu objectivo é
precisamente destruir as mentiras e mitos que cercam esse ramo do revisionismo que
desde há muitas décadas tem feito um mal infinito à causa do socialismo mundial e do
comunismo mundial. Este documento pretende ser uma arma poderosa nas mãos do
proletariado mundial em geral, e do proletariado Coreano em particular contra a
burguesia social-fascista e a sua ideologia contra-revolucionária. Tem como objectivo
ser um duro golpe contra os neo-revisionistas que são o principal perigo no movimento
comunista mundial de hoje. Os revisionistas de todo o mundo não podem mascarar-se
atrás do social-fascismo Norte-Coreano. É absolutamente e totalmente necessário
desmascarar e desacreditar todos eles. Portanto, este artigo tem o objectivo de fortalecer
a posição ideológica do Comintern (EH), das secções e dos Estalinistas-Hoxhaistas em
todo o mundo e também de ser um guia de princípios do Movimento Mundial
Estalinista-Hoxhaista em combate contra um dos últimos refúgios revisionistas.

2 - Coreia: das origens à partição
2.1 - História concisa da Coreia
Na língua nativa Coreana, Coreia significa "terra da calma da manhã". No entanto,
tendo um olhar para a história da Coreia, não podemos deixar de pensar que o nome não
poderia ser menos adequado, pois a Coreia tem sido tudo menos uma terra de "calma".
Em primeiro lugar, devemos afirmar que a actual divisão da península Coreana em dois
estados diferentes, Sul fascista e Norte social-fascista, é uma aberração total do ponto de
vista das tradições históricas Coreanas. A Coreia era e continua a ser uma única nação e
o povo Coreano foi e continua a ser um único povo. Na verdade, a Coreia era um único
país, pelo menos, durante cerca de 1300 anos, desde que a dinastia Silla conseguiu pôr
fim a combates internos entre as diferentes tribos e reinos e alcançar a unidade em 668
AC. É claro, a nobreza Silla não conseguiu fazer isso tudo sozinha. Ela contou com os
imperadores chineses, que em troca de terem contribuído para a sua ascensão ao poder,
eles forçaram os reis Silla a reconhecer a China como dominante sobre a Coreia e a
pagar pesados tributos e impostos. Com isso, os imperadores chineses colectaram
grandes riquezas através da exploração de recursos naturais e humanos da Coreia. No
entanto, eles permitiram que o povo Coreano desenvolvesse a sua própria cultura,
tradições e arte. Mas esta situação começou a mudar devido à ordem feudal opressiva
imposta pelos reis Silla com o apoio de seus patrões chineses. A nobreza e proprietários
viviam na opulência enquanto servos e escravos Coreanos - que constituíam a imensa
maioria da população - viviam na miséria mais sombria. Isso causou uma enorme
instabilidade social, com revoltas ocasionais desses servos e escravos. Finalmente, a
dinastia Silla foi derrubada em 918 A.C e substituído pelo estado de Koryo (a partir do
qual o nome actual da Coreia). Este novo estado também foi baseado no poder dos
senhores feudais, que frequentemente lutam entre si pois cada um deles queria poder
absoluto para si mesmo. Naturalmente, esses senhores feudais não poderiam se importar
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menos com o bem-estar dos servos e escravos que produziam a sua imensa riqueza. E,
de facto, ainda mais do que nos tempos da dinastia Silla, a época Koryo foi marcado por
muitas revoltas das classes exploradas contra os opressores feudais. Em seguida, no
século XIII, a península foi invadida e ocupada por forças mongóis lideradas por Gengis
Khan. Na época, os exércitos mongóis foram literalmente devastadores na Ásia matando
milhares de milhões em busca de terras para conquistar e para acumular riqueza em
benefício dos interesses dos proprietários de terras mongóis, incluindo o próprio
Genghis Khan. Assim, foi sem surpresa que a península Coreana também foi invadida e
saqueada. O reinado brutal Mongol só terminou mais de um século depois, quando a
dinastia Yi foi instalado na Coreia. Esta dinastia de imperadores Coreanos teve, é claro,
base em sistema feudal e da escravidão e foi uma das dinastias mais duradouras que já
existiram, terminando apenas em 1910, quando o imperialismo Japonês ocupou a
Coreia. Durante sua vida útil, a dinastia Yi foi obrigada a fechar-se para o mundo
exterior, a fim de revogar a muitas tentativas de invasão dos imperadores chineses e
japoneses durante a séculos XVI e XVII, que sempre viram a península Coreana, e
todos os seus bens, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de
trabalho, como sendo uma parte "natural" de seus reinos. Portanto, ao longo da história,
o povo Coreano lutou pela independência e dignidade diante de potências estrangeiras.
De facto, além dessa luta, as classes trabalhadoras Coreanas sempre tiveram uma grande
tradição de revoltas e rebeliões contra não só os agressores imperialistas e ocupantes,
mas também contra os exploradores e opressores internos, mesmo quando estes
tentaram adoptar uma máscara "patriótica".
No entanto, é importante ressaltar que todas essas dinastias seculares e reinos feudais
tinham uma coisa em comum: todos eles tiveram base no sistema de linhagem
hereditária de pai para filho que é muito intrínseca ao feudalismo em geral, e às
tradições reaccionárias Coreanas em particular. É importante observar isso, pois
acontece que a origem de certas características do futuro revisionismo Coreano pode ser
encontrada dentro dessas tradições milenares Coreanas fabricadas e impostas pela
ordem feudal monárquico ultra-repressiva que governou a península Coreana durante
mais de 1000 anos. Esse é certamente o caso das características hereditárias
monárquicas ainda hoje usadas para determinar quem será o próximo "líder eterno" do
regime social-fascista Coreano. De fato, como veremos, os tempos da monarquia
absoluta Coreana baseado em elites da nobreza feudal que implacavelmente reprimiam
e exploravam a classe trabalhadora em benefício de seus interesses de classe em busca
de enriquecimento não terminou com o declínio da dinastia Yi. Ao contrário, no estado
capitalista da Coreia do Norte elas ainda se mantêm hoje sob falsos disfarces
"socialistas".
Mas vamos voltar à história da Coreia. A dinastia Coreana Yi havia adoptado uma
política de isolamento em relação ao mundo externo. Mas isso definitivamente terminou
na segunda metade do século XIX, quando as potências imperialistas, como a Rússia,
Inglaterra, EUA, França e, particularmente, o Japão começaram a pressionar a Coreia
com o objectivo de garantir livre reinado sobre o comércio da terra, recursos humanos e
naturais e da exportação suas capitais e estabelecer laços imperialistas lá. Devido à
localização geográfica do país, a potência imperialista mais poderoso e influente na
Coreia na época era o imperialismo Japonês, que sempre sonhou em ver a península
Coreana incorporada no império Japonês. E, em face do enorme poder militar e
económico dos imperialistas japoneses, não havia muito o que os monarcas Yi
pudessem fazer. Em 1876, o Tratado nipo-Coreano de Kanghwa foi assinado. Este
tratado foi, obviamente, fabricado para favorecer os interesses imperialistas japoneses e
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transformou a economia Coreana em um apêndice da economia colonial imperialista
Japonesa em ascensão. A Coreia daria aos imperialistas burgueses japoneses todos os
tipos de matérias-primas baratas, absorvendo produtos e capitais japoneses fabricados a
preços muito mais elevados. É verdade que o tratado ainda formalmente reconhecia a
Coreia como uma nação independente e soberana, mas esta foi apenas uma mera
fachada para um tratado cujo claro objectivo era preparar o terreno para a anexação
imperialista-colonialista da Coreia que ocorreria mais tarde, em 1910.
Mas antes disso, os imperialistas japoneses tiveram que enfrentar a rivalidade de todas
as outras potências imperialistas que visam dominar o mundo no final de 1800 e início
de 1900. Começando com o hegemónico imperialismo britânico sem esquecer os
imperialismos alemão, francês e russo, todas as grandes potências imperialistas
mundiais que queriam maximizar os lucros através da exploração dos activos, renda,
riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho Coreanos. Mas o
imperialismo Japonês, finalmente, conseguiu superar todos os outros imperialismos e
estabelecer-se como predominante sobre a Coreia. No entanto, a burguesia Japonesa não
conseguir isso através de meios pacíficos, mas somente através de sangrentas guerras: a
primeira foi travada em 1894-1895 e opôs os imperialistas japoneses aos imperadores
chineses. Na verdade, por trás do império Chinês estavam os imperialismos ocidentais,
e a vitória Japonesa nesta guerra significou de facto uma tremenda derrota para as
pretensões imperialistas ocidentais na Ásia Oriental. Depois disso, em face das
tentativas da Rússia czarista de penetrar também na Coreia, os imperialistas japoneses
não perderam tempo e também rapidamente esmagaram os planos czaristas ao derrotar o
imperialismo russo na guerra russo-Japonesa em 1904-1905.
Em 1905, os imperialistas japoneses convenceram os Americanos a reconhecer a
supremacia Japonesa sobre a península Coreana através do famoso Tratado de
Portsmouth, assinado em Nova Hampshire na Costa Oeste dos EUA. Com isso, a Coreia
tornou-se uma colónia Japonesa, embora ainda "independente" em palavras. Mas os
imperialistas japoneses não estavam ainda totalmente satisfeitos. Em 1907, eles
forçaram o imperador Sunjong (que naquela época não era nada mais do que seu
fantoche) a assinar um novo tratado de acordo com o qual o governo Coreano deixaria
de ser capaz de tomar qualquer tipo de decisões independentes relativamente à política
interna e externa. Finalmente, três anos mais tarde, os imperialistas japoneses
conseguiram o que queriam ao tornarem a Coreia como sua colónia. Em Agosto de
1910 foi promulgado o tratado de anexação. A partir desse momento e até ao final da II
Guerra Mundial, a península Coreana estaria sob o implacável domínio colonial dos
imperialistas japoneses.
Naquela época, as coisas correram muito bem para os imperialistas japoneses, que
incansavelmente afirmaram que as suas agressões sistemáticas e invasões contra outros
povos asiáticos foram inteiramente justificadas pela suposta "superioridade racial
intrínseca" Japonesa sobre eles. Esta "teoria" racista foi inventada e desenvolvida pelas
classes exploradoras Japonesas desde o final do século XIX, quando começaram a ter
ambições imperialistas. De acordo com essa "teoria" absurda, o povo Japonês seria de
ascendência divina (o imperador Japonês seria um deus vivo), ao contrário dos outros
povos asiáticos, que seriam de sangue meramente mortal. Esta condição "divina"
supostamente exige que a "raça Japonesa" domine todos os outros povos asiáticos,
assim, as políticas imperialistas expansionistas seriam de facto a realização de uma
"missão divina", que só seria cumprida quando os japoneses ocupassem o seu "lugar
legítimo" colocando todos os outros asiáticos sob sua tutela exclusiva. E se os outros
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povos asiáticos se recusam a reconhecer a "raça divina e superior" Japonesa como seu
"único mestre legítimo" os japoneses tinham o dever de utilizar as políticas
exterministas e genocidas contra eles, pois a "raça superior divina" tinha o direito de
garantir o seu "espaço vital". Todas as semelhanças com o nazismo não são mera
coincidência, pois as "teorias raciais" fabricadas pelas classes dominantes burguesas
Japonesas que visam convencer os trabalhadores japoneses de sua "superioridade" sobre
todos os outros trabalhadores asiáticos também teve o objectivo de dividir as classes
exploradas, neste caso impedindo os trabalhadores oprimidos Japoneses de se unirem
com outros trabalhadores asiáticos reprimidos contra os seus exploradores imperialistas
japoneses comuns. Ao mesmo tempo, assim como o nazismo proporcionou uma
"justificação" para e incentivou o imperialismo alemão, as "teorias raciais” Japonesas
fazem exactamente o mesmo relativamente ao imperialismo Japonês, que estava em seu
auge durante a primeira metade do século XX. Mais uma vez e como sempre, em ambos
os casos, o racismo foi usado como um meio ideológico para dividir os trabalhadores e
garantir a maximização do lucro pelas classes exploradoras imperialistas, com o antiComintern-Pact de 1936 - contra a União Soviética - sendo um dos melhores exemplos
disto.
Quando o domínio colonial Japonês sobre a península Coreana foi abertamente
assumido, as relações de produção na Coreia ainda eram significativamente mais
feudais do que capitalistas. É claro que a imensa maioria dos activos, renda, riqueza,
recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho do país estavam sob controlo
imperialista Japonês, mas as relações económicas locais tinham um carácter
marcadamente feudal. Apesar disso, algumas indústrias leves relacionadas com papel e
roupas começaram a se desenvolver na Coreia, bem como alguns bancos locais
menores, incluindo o banco Coreano.
Na sua busca pela maximização do lucro, os imperialistas japoneses transformaram a
Coreia em um campo de trabalho salve. Eles assumiram o controle absoluto exclusivo
de todos os activos do país, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e
força de trabalho para seu próprio benefício. Agricultura e comércio se transformaram
em outra fonte de acumulação de riqueza para os proprietários de terras japoneses, que
não hesitaram em submeter as classes trabalhadoras Coreanas á exploração mais severa
e à miséria mais abominável:
"Quanto ao campo da Coréia, os japoneses tomaram terras e propriedades,
aumentando a pobreza e a falta de moradia entre os camponeses. A esmagadora
maioria dos grandes proprietários (ou seja, 81% dos proprietários que possuem
mais de 200 hectares de terra) eram japoneses. Camponeses sem terra
representaram cerca de 80%: as famílias de agricultores e mais de metade da área
total da safra estava possuída por proprietários que foram responsáveis por
apenas 3% das famílias de agricultores. As rendas agrícolas dos camponeses
atingiram de 50% a 90% dos seus rendimentos totais. A opressão e a exploração
colonial, feudal e capitalista muitas vezes forçou a população rural destituída sempre à beira de morrer de fome - a migrar para as cidades ou o exterior." (N.
Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
Na verdade, a fim de cumprir o seu propósito de transformar a península Coreana em
um apêndice económico colonial, os imperialistas japoneses inicialmente impediram o
desenvolvimento de qualquer tipo de indústria pesada dos meios de produção e fizeram
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o possível para evitar a implantação mesmo da indústria leve na Coreia, mantendo assim
forçosamente as relações económicas do país em um nível feudal e agrário, que deve ser
totalmente dedicado à produção de matérias-primas baratas (agrário, mineral, etc.) para
as empresas imperialistas Japonesas que fariam o máximo de lucros colossais através da
transformação dessas matérias-primas em produtos manufacturados que seriam
vendidos na Coreia e noutros lugares a valores muito mais elevados. Esta situação só
começou a mudar lentamente na década de 30, quando os imperialistas japoneses
estavam preparando a sua futura invasão e agressão contra a China e com esse objectivo
eles decidiram incentivar o desenvolvimento do sector de mineração, militar e de
indústrias metalúrgicas na Coreia:
"A mão-de-obra Coreana foi mobilizada nas minas e fábricas, na Coreia e no
Japão, como efectivamente o trabalho escravo necessário para os esforços de
guerra do Japão. Sob supervisão Japonesa havia 350.000 Coreanos trabalhando
em minas da Coreia, além de 600 mil que trabalham em várias fábricas em todo o
país. Desde 1910, cerca de 700 mil Coreanos foram forçados a trabalhar no Japão
e, em 1940, o número de Coreanos que haviam se mudado para o Japão como
imigrantes económicos atingiu mais de um milhão." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Devido a isso, os imperialistas japoneses lançaram uma campanha de propaganda
afirmando que eles estavam "modernizando a Coreia". Mas a realidade era muito
diferente. É verdade que algumas infra-estruturas importantes foram construídas,
incluindo instalações hidráulicas, unidades industriais e ferrovias. Mas tudo isso foi
feito em benefício exclusivo do objectivo das corporações imperialistas Japonesas para
a maximização do lucro em todos os sectores. Por exemplo, a indústria estava localizada
na fronteira oriental da Coreia do Sul, porque era mais próximo para o Japão, e, assim,
permitiu reduzir os custos de transporte de materiais, produtos e mercadorias para o
Japão. As ferrovias foram condenadas a ser quase exclusivamente dedicadas às
necessidades militares, e os esforços de guerra dos imperialistas japoneses aumentaram
no final dos anos 1930. E devemos também afirmar que durante o domínio colonial dos
imperialistas japoneses, mais de 95% do comércio da Coreia foi feito com o Japão em
condições altamente desiguais que eram, invariavelmente, e claramente vantajosas para
o lado Japonês. A burguesia imperialista Japonesa totalmente desprezava a saúde e
segurança dos trabalhadores Coreanos. Por exemplo, na cidade Coreana de Chongjin,
havia altos-fornos industriais em que os trabalhadores foram forçados a operar sob
condições de trabalho e de higiene terríveis. Em suma, a chamada "modernização" dos
imperialistas japoneses só trouxe desigualdades ainda mais graves para a economia
colonial que já estava atrasada e dedicada à exportação. Além disso, como já
mencionado, as empresas imperialistas Japonesas recorreram ao trabalho escravo em
minas e centros industriais, tratando os trabalhadores Coreanos literalmente como
animais a quem eles exploravam e oprimiam tanto quanto quisessem. E se a situação
dos trabalhadores Coreanos em sua terra natal era terrível, certamente, o mesmo poderia
ser dito dos que foram levados à força para o Japão em condições sub-humanas, onde
foram principalmente empregados como trabalhadores da construção, empregadas
domésticas, garçonetes, etc, e foram submetidos à mais dura exploração e abuso nas
mãos de empresas imperialistas Japonesas (na verdade, mesmo hoje em dia existem
muitos milhares de migrantes trabalhadores Coreanos no Japão, que sofrem todos os
tipos de discriminações, opressões e explorações, até porque os esforços das classes
exploradoras Japonesas para espalhar lendas sobre a "superioridade" Japonesa sobre os
outros asiáticos não terminou com a Segunda Guerra Mundial). Claro, isso levou ao
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surgimento de alguns focos revolucionário nas maiores cidades industriais Coreanas. Na
verdade, o movimento dos trabalhadores Coreanos desenvolveu-se principalmente
devido ao imperialismo Japonês. Os Marxistas-Leninistas Japoneses tinham apoiado o
desenvolvimento do movimento comunista na Coreia. A Federação Coreana do
Trabalho foi fundada em Tóquio, em 1922, para os milhares de trabalhadores Coreanos
emigrados. O facto de que os imperialistas japoneses introduziram as primeiras
corporações capitalistas na península Coreana também contribuiu para esse fenómeno
que analisaremos mais adiante neste artigo.
Por essa época, o Japão imperialista já estava aliado com a Alemanha nazista e a Itália
fascista e estes países estavam planejando activamente da Segunda Guerra Mundial,
com a ajuda activa e a cumplicidade do imperialismo anglo-Americano, com o qual
compartilhavam objectivos de exploração e anti-comunistas. De facto, durante a
Segunda Guerra Mundial, usando as acima mencionadas "teorias raciais", como
pretexto, o imperialismo Japonês não parou diante de nada para maximizar seus lucros e
maciçamente matou, massacrou, roubou, saqueou, estuprou e pilhou tudo à vista.
Depois de ter colonizado a Coreia, os imperialistas japoneses usaram-na como ponto de
partida para a ocupação do resto da Ásia. Eles invadiram a China, IndoChina, Indonésia,
e todas as nações que foram capazes de pisar. Sob guerra imperialista Japonesa de
ocupação, a repressão contra os "povos inferiores" da Ásia foi tão intensa e sangrenta
que muitos historiadores afirmam que um prisioneiro de guerra tinha mais chances de
sobreviver ao cativeiro nazista na Europa do que ao cativeiro Japonês na Ásia, pois as
condições em que prisioneiros de guerra foram mantidos pelos imperialistas japoneses
foram mais severas e representavam uma sentença de morte certa, tal era o nível de
brutalidade. Claro, os comunistas e progressistas asiáticos estão entre as principais
vítimas do massacre imperialista Japonês, pois eram invariavelmente os líderes mais
eficazes de resistência armada contra os invasores. Encorajados pelo glorioso exemplo
de União Soviética Estalinista, que derrotou com sucesso a agressão nazi-fascista que
visa eliminar a construção do socialismo naquele país, também na Ásia os guerrilheiros
anti-japoneses foram organizados, embora estes guerrilheiros (incluindo os Coreanos)
fossem de carácter burguês e não poderiam ser considerados como genuinamente
inspirados Exército Vermelho Marxista-Leninista do camarada Estaline (no entanto,
cada resistência contra o imperialismo era valiosa para a União Soviética e para a frente
anti-fascista de libertação na Ásia).
Como já havíamos afirmado, as classes trabalhadoras oprimidas e exploradas têm uma
longa tradição de resistência aos exploradores internos e externos. E isso foi provado
ainda mais desde o final do século XIX. Já em 1894, quando a Coreia ainda era um país
formalmente independente, a rebelião Tonghak foi dirigida contra a intervenção
Japonesa na Coreia e exigiu-se melhores condições de vida e de trabalho para as classes
trabalhadoras Coreanas. Esta rebelião foi violentamente esmagada pelas classes
dominantes Coreanas com o apoio de seus mestres japoneses. Depois do Japão
conseguir a dominação colonial explícita sobre a península Coreana, a repressão pelos
imperialistas japoneses contra as tentativas Coreanas para reconquistar a independência
só se intensificavam cada vez mais, chegando a níveis de barbárie. Somente nos
primeiros anos de domínio colonial Japonês, centenas de milhares de Coreanos foram
sumariamente executados por actos de resistência anti-colonialista.
Enquanto isso, as empresas imperialistas Japonesas utilizavam a família real e os
militares japoneses como seus fantoches em seus esforços ideológicos para convencer
os trabalhadores de que a repressão sanguinária era "legítima", pois os Coreanos (como
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todos os outros povos asiáticos) são "inerentemente, naturalmente e racialmente
inferiores" e, portanto, eles não devem possuir qualquer dos direitos reconhecidos aos
"japoneses racialmente superiores". Após isso, os imperialistas japoneses lançaram uma
campanha para apagar a identidade Coreana proibindo o uso da língua Coreana, de
sobrenomes e toponímia (que foram substituídos por japoneses) e de qualquer tipo de
actos que possam envolver aspectos relacionados com a cultura Coreana. O ensino de
história e geografia Coreana foi proibido e substituído pela do império Japonês. Os
Coreanos foram apresentados pelos imperialistas japoneses como sendo "súbditos subhumanos do império", que devem imediatamente abandonar e esquecer a sua própria
identidade, a fim de abraçar completamente a Japonesa, eliminando assim todas as
distinções culturais entre as duas nações com o desaparecimento da Coreia como uma
identidade. Além disso, os imperialistas japoneses também recorreram à escravidão
sexual por sequestro de 200.000 mulheres e meninas Coreanas que foram forçadas a
trabalhar como escravas sexuais para os membros das forças militares Japonesas que
estavam estacionados na Coreia para defenderem e manterem o domínio colonial. Com
isso, a burguesia imperialista Japonesa queria humilhar e enfraquecer as classes ultraexploradas trabalhadoras Coreanas, transformando-as em presas fáceis para a sua gula
por lucros máximos.
Embora os proletários, operários e camponeses foram as classes mais exploradas e
reprimidas sob o domínio colonial imperialista Japonês, a verdade é que nem todos os
sectores da burguesia Coreana aproveitaram igualmente a ocupação Japonesa. Na
verdade, assim como ocorre na maioria dos países coloniais e neo-coloniais, também a
burguesia Coreana foi marcadamente dividida em duas secções: a secção compradora e
a parte nacional não compradora. A secção da burguesia compradora foi constituída
pelos grandes empresários e latifundiários que se aliaram com os ocupantes
imperialistas japoneses e que acumularam uma enorme riqueza através da ajuda ás
empresas Japonesas que exploram os recursos da Coreia e a sua força de trabalho até ao
osso. Por outro lado, a secção "nacional" da burguesia Coreana foi principalmente
composta por pequenos e médios capitalistas e empresários cuja vida e negócios foram
afectados pela pelo domínio do imperialismo Japonês e da burguesia compradora
intimamente ligada com ele. Na verdade, pode-se considerar que essa burguesia
nacional sofreu uma dupla opressão, o que, é claro, tornou a burguesia "patriótica"
extremamente insatisfeita com o domínio colonial Japonês, não porque este fosse
explorador e tirânico, como todas as facções burguesas, incluindo a não-compradora
compartilham estas mesmas características (até porque o seu objectivo comum é o de
acumular lucros através da exploração de escravos assalariados), mas porque os
imperialistas japoneses e seus lacaios compradores Coreanos manteve-a longe de fontes
de riqueza principais, dos recursos naturais e humanos e do património, renda, riqueza,
mercados, meios de produção, força de trabalho, impedindo-a assim de acumular tantos
lucros como gostaria. Em face disso, a burguesia nacional rapidamente compreendeu
que a única maneira de superar essa situação era alcançar o poder do Estado e derrotar o
domínio colonial Japonês e a burguesia compradora que o apoiaram. Mas como isso
poderia ser feito? A burguesia Coreana "patriótica" sabia que tinha de conquistar as
classes trabalhadoras Coreanas para o seu lado, se quisesse ter alguma chance de sempre
derrotar o imperialismo Japonês e a burguesia compradora. Precisamente, uma das
principais tácticas que a burguesia nacional começou a usar muito antes da Segunda
Guerra Mundial foi exacerbar sentimentos nacionalistas entre os trabalhadores Coreanos
ultra-explorados. O sucesso dessa táctica foi assegurada pelo carácter exploratório
abertamente bárbaro e degradante da dominação colonial Japonesa, o que levou os
trabalhadores Coreanos a serem seduzidos pelas palavras de ordem da burguesia
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nacional sobre a "independência" e "soberania nacional", que supostamente trazem
"uma vida melhor ". De facto:
"A demanda pela independência nacional e económica apresentadas pelo
movimento nacionalista nas colónias é na verdade um reflexo das necessidades de
desenvolvimento burguês nesses países. O avanço das forças produtivas indígenas
nas colónias, assim, entra em aguda contradição com os interesses do imperialismo
mundial, uma vez que a essência do imperialismo é a exploração dos diferentes
níveis de desenvolvimento das forças produtivas nos diversos sectores da economia
mundial, a fim de extorquir super lucros de monopólio." (Fourth Congress of the
Comintern, Theses on the Eastern Question, traduzido da edição em Inglês)
De facto, o historiador burguês Bruce Cumings afirma em seu livro "As Origens da
Guerra da Coreia" que a brutalidade e as humilhações que eram intrínsecas ao domínio
colonial Japonês (cujo objectivo era garantir o máximo de lucros para as corporações
imperialistas Japonesas), finalmente originou uma espécie de "solipsismo nacional "que
originou a ideia de "imaculada comunidade independente dos Coreanos". E, como
veremos mais adiante, não é por acaso que uma das principais características
ideológicas do revisionismo Coreano é precisamente a sua capacidade de apresentar o
anti-imperialismo como sendo sinónimo de "construção do socialismo" e independência
como sendo sinónimo de "socialismo e comunismo". Na verdade, o revisionismo
Coreano tem as suas raízes na burguesia nacional Coreana que lutou contra a ocupação
Japonesa e os seus agentes compradores em busca de uma posição onde ela teria livre
acesso aos lucros desenfreados através da exploração da natureza e do trabalho humano.
Mas muito antes de recorrer a máscaras "Marxistas-Leninistas" para atender os seus
objectivos de classe, a burguesia nacional tentou pôr fim à ocupação Japonesa através
da organização de uma solução pacífica (e, é claro, fracassada) nacionalista que teve
lugar em 1919 e que atingiu dimensões enormes, apesar de uma severa repressão:
“ (...) Mais de dois milhões de pessoas de todas as esferas da vida estavam
envolvidas em cerca de 3.200 manifestações e revoltas em todo o país durante 1919.
Uma força adicional de 6.000 soldados japoneses foi assim enviada para a Coreia:
7509 Coreanos foram mortos, com muitos milhares de presos, feridos e
espancados. Muitos activistas e nacionalistas foram forçados a passar à
clandestinidade ou a continuar sua luta no exterior. (...) Naquela época, cerca de
600 mil Coreanos viviam no sudeste da Manchúria, cerca de 200 mil nas províncias
marítimas e cerca de 6000 no Havai e EUA. O deslocamento geográfico dos vários
nacionalistas de todo o mundo, juntamente com suas disputas internas e
diferenças. A possibilidade de usar meios diplomáticos pacíficos ou força armada
contra o Japão logo levou ao colapso virtual do governo de disposição." (N.
Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
Este movimento democrático-burguês foi chamado o movimento de 1º de Março e seu
propósito assumido foi o de pôr fim ao colonialismo Japonês através da resistência
pacífica. Escusado será dizer que ele esteve condenado ao fracasso desde o início. O
movimento foi composto principalmente por membros da burguesia nacional Coreana
que estavam tentando derrotar rivais compradores e seus respectivos mestres japoneses
que estavam impedindo a burguesia "patriótica" de acessar os lucros provenientes da
exploração dos recursos naturais e humanos no país. No entanto, o carácter pacifista
deste movimento, finalmente, permitiu que os imperialistas japoneses e seus lacaios
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Coreanos o aniquilassem implacavelmente, sem grandes dificuldades, assassinando
milhares de pessoas e prendendo todos aqueles que fizessem algo relacionado com o
movimento, protegendo, assim, os seus interesses de classe.
Em suma, o movimento 1º de Março democrata burguês pacifista foi um fracasso total,
pois não tinha os meios e a ideologia para compreender, enfrentar e derrotar
violentamente o regime colonialista-fascista que as corporações imperialistas japoneses
impuseram à Coreia. No entanto, este movimento frustrado teve uma consequência
muito importante: a sua derrota e repressão brutal fizeram a burguesia nacional perceber
que se quisesse triunfar sobre o imperialismo Japonês e a burguesia compradora aliada
com ele a fim de ter rédea solta sobre os meios de produção e fontes de riqueza, ela teria
que fazer isso através da força armada e da violência - caso contrário, isso permaneceria
um sonho impossível, como a sangrenta repressão da tentativa da burguesia nacional de
alcançá-lo por meios pacíficos provou além de qualquer dúvida.
De facto, um dos "argumentos" utilizados pelos defensores do revisionismo Coreano em
todo o mundo é que "a Coreia do Norte é um país socialista, onde os elementos antisocialistas são reprimidos pela força". Mas o que acontece é que a burguesia revisionista
Coreana nada mais é do que a sucessora da antiga burguesia nacional Coreana vestida
com algumas máscaras "vermelhas". Ela sempre reprimiu os seus opositores não porque
visasse a construção do socialismo, mas apenas porque ela havia aprendido muito em
breve e da forma mais severa que tinha de recorrer à força, a fim de manter e perpetuar
o seu sistema social-fascista opressor e de exploração. O aparecimento de uma "nação
da violência revolucionária", que é utilizado por muitos Kim Il Sungistas ao redor do
mundo como pretexto para afirmar que a Coreia do Norte é um país "socialista" onde a
"ditadura do proletariado" foi instalada é uma mera fachada que nasce da necessidade
da burguesia nacional Coreana defender e salvaguardar os seus privilégios de classe
através da força armada. E isso vem precisamente a partir das lições aprendidas por essa
burguesia nacional desde a derrota do movimento 1º de Março, quando a burguesia
nacional Coreana compreendeu que, em face das potências imperialistas externas, a
única maneira que poderia garantir a manutenção de privilégios de classe era através da
violência de classe, e isso não só contra os elementos burgueses compradores, mas
também contra os trabalhadores e proletários que lutaram e continuam a lutar pelo
socialismo autêntico e por uma autêntica ditadura do proletariado na Coreia. De facto,
como veremos, e assim como ocorreu com muitas outras burguesias nacionais em
pequenas nações coloniais e semi-coloniais em todo o mundo, também esta burguesia
nacional Coreana será obrigada a abandonar os seus planos iniciais de controle e
exploração livre e completa do país em favor de se tornar a lacaia submissa do socialimperialismo, com o objectivo de manter pelo menos algumas das suas posições de
exploração de classe dominante. Então, no final, também esta burguesia nacional
Coreana será transformada numa burguesia compradora neo-colonial. Mas isso vamos
explicar mais tarde. Por enquanto, vamos apenas destacar que, desde o movimento 1º de
Março, a burguesia nacional abandonou todas as tentativas de derrotar os imperialistas
japoneses por meios pacíficos e passou a adoptar uma táctica muito mais eficiente que
até lhe permitiu seduzir um grande número de trabalhadores Coreanos para o seu lado
através de promessas de "independência e liberdade" usando disfarces "revolucionários"
e "socialistas". Como o antigo Comintern com precisão afirmou:
"Muitas vezes, como o Segundo Congresso da Internacional Comunista apontou,
os representantes do nacionalismo burguês, explorando a autoridade política e
moral da Rússia Soviética e adaptando-se ao instinto de classe dos trabalhadores
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dão ás suas aspirações democrático-burguesas uma aura "socialista "ou
"comunista", em ordem - embora possam não ser eles próprios conscientes disso a desviar os primeiros grupos proletários embrionários das tarefas reais de uma
organização de classe." (Fourth Congress of the Comintern, Theses on the Eastern
Question, traduzido da edição em Inglês)

2.2 - Desenvolvimento e deficiências do movimento comunista na
Coreia
Em 1919, no momento em que o movimento nacional 1º de Março burguês surgiu, a
influência da Revolução de Outubro de 1917 já começava a ser sentida na península
Coreana. A vitória da classe trabalhadora contra o czarismo russo e mais tarde na guerra
civil promovida pelo mundo capitalista-imperialista para destruir o poder do
proletariado Soviético recém-nascido incentivou os trabalhadores Coreanos a lutar pela
verdadeira liberdade e independência que só podem ser alcançadas sob o socialismo e o
comunismo. Também levou á intensificação da luta anti-Japonesa entre os trabalhadores
Coreanos, pois a disseminação da ideologia bolchevique abriu novos horizontes para as
classes exploradas Coreanas e forneceu-lhes a possibilidade de adquirir uma consciência
verdadeiramente revolucionária e comunista que seria capaz de definitiva e totalmente
libertá-los da opressão e escravidão assalariada:
"Sob o impacto da Revolução de Outubro de 1917, o Marxismo-Leninismo
começou a permear os Coreanos, de modo que uma variedade de organizações
comunistas surgiram dentro e fora do país. A primeira organização socialista,
criada em 1918, na Região do Extremo Oriente da União Soviética, foi o Partido
Socialista Coreano. O partido dividiu-se três anos mais tarde no Partido
Comunista de Koryo em Irkutsk e no Partido Comunista da Koryo em Xangai.
Durante o mesmo período, a Sociedade Irmandade Proletária e a Liga dos Homens
de ideias avançadas foram incorporadas na União Proletária. A União mais tarde
se juntou com a organização Irkutsk, formando, assim, a Sociedade para o Estudo
das Novas Ideias em 1923 (mais tarde renomeada Sociedade Terça-feira). Também
existia a Sociedade da Juventude de Seul (1921), a Estrela da Sociedade Norte
(1923) entre os estudantes Coreanos no Japão (mais tarde renomeada Associação
Vento Norte), e várias outras associações radicais e clubes. Organizações
trabalhistas foram estabelecidas, bem como a Sociedade de ajuda mútua dos
Trabalhadores da Coreia, a Federação Coreana de Trabalhadores e Camponeses e
a Federação Coreana de Juventude." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification
and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Essas novas organizações inspiradas pela Revolução de Outubro, rapidamente
começaram a desenvolver eventos revolucionários e deram um novo impulso à luta antiJaponesa, que até então tinha permanecido exclusivamente sob a liderança da burguesia
nacional Coreana:
"Entre 1920 e 1925, as lutas de massas ganharam impulso no país, com a
participação de cerca de 27 mil trabalhadores em mais de 330 greves." (N.
Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
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Em meados dos anos 20, o movimento comunista Coreano alcançou mais um sucesso:
alguns dos pequenos grupos mencionados acima resolveram se unir e formar o Partido
Comunista da Coreia. Pouco antes disso, o camarada Lenine ainda definiu a perspectiva
da revolução mundial combinada com as revoluções no Oriente, que também era
relevante para a Coreia:
"A revolução socialista não será apenas, ou principalmente, a luta dos proletários
revolucionários em cada país contra a sua burguesia, não, vai ser uma luta de
todas as colónias imperialistas oprimidos e países, de todos os países dependentes,
contra o imperialismo internacional. Na caracterização da abordagem da
revolução social do mundo no programa do partido que foi adoptada em Março
passado, dissemos que a guerra civil das pessoas que trabalham contra os
imperialistas e exploradores em todos os países avançados está começando a ser
combinada com as guerras nacionais contra o imperialismo internacional. Isto é
confirmado pelo curso da revolução, e será mais e mais confirmado á medida que o
tempo passa. Isto será o mesmo no Oriente. O período do despertar do Oriente
para a revolução contemporânea está sendo sucedido por um período em que todos
os povos do Oriente vão participar na decisão sobre o destino de todo o mundo, de
modo a não ser simplesmente objectos do enriquecimento de outros. Os povos do
Oriente estão tornando viva a necessidade de acção prática, a necessidade de todas
as nações a participar na definição do destino de toda a humanidade. É por isso
que eu acho que na história do desenvolvimento da revolução mundial, que, a
julgar pelo seu começo, vai continuar por muitos anos e vai exigir muito esforço na
luta revolucionária, o movimento revolucionário vai ser chamado a desempenhar
um papel importante e vai fundir-se com a nossa luta contra o imperialismo
internacional. Vocês (os representantes das organizações comunistas do Leste)
terão de basear-se no nacionalismo burguês que está despertando, e deve
despertar, entre os povos, e que tem a sua justificação histórica. Ao mesmo tempo,
vocês devem encontrar o caminho para as classes trabalhadoras e exploradas de
cada país e dizer-lhes em uma linguagem que elas entendem que a sua única
esperança de emancipação encontra-se na vitória da revolução internacional, e que
o proletariado internacional é o único aliado de todas as centenas de milhões de
trabalhadores e povos explorados do Oriente." (Address To The Second All-Russia
Congress Of Communist Organisations Of The Peoples Of The East, 22 de Novembro
de 1919, Volume 30, traduzido da edição em Inglês)
Além disso, em 1926, o PCC foi aceite como membro da Internacional Comunista,
ainda que de forma provisória e temporária, pois o PCC seria extinto em 1928, em
consequência de muitos erros e desvios.
Naquela época, a Internacional Comunista era liderada pelo camarada Estaline, o líder
do PCUS (B), que era a vanguarda da ditadura do proletariado Soviético durante a
construção socialista na União Soviética. Portanto, o antigo Comintern fez uma análise
de classe muito forte sobre a situação na península Coreana e também sobre as
deficiências do PCC. O primeiro desses problemas foi que, apesar da união representada
pelo PCC, sempre houve uma luta implacável entre o PCC e os grupos fraccionistas que
se recusaram a juntar-se antes e depois de sua formação. Estes causaram muitas divisões
e incertezas dentro do movimento comunista Coreano. E como se isso não fosse
suficiente, a verdade é que a divisão não veio apenas de grupos externos ao PCC. Ela
veio de dentro do próprio PCC, onde muitas facções diferentes, com posições antimarxistas e anti-socialistas, lutaram umas contra as outras, a fim de dominar o partido,
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em uma situação que era altamente prejudicial para a implementação da ideologia
comunista na Coreia e para a luta de classes dos trabalhadores contra os opressores e
exploradores internos e externos.
Outra das justas críticas feitas pela Internacional Comunista do camarada Estaline ao
PCC estava relacionada com a sua composição de classe. Longe de ser um autêntico
partido de tipo Leninista-Estalinista, com profundas raízes na classe operária e
composto principalmente por operários e camponeses sempre sob a direcção do
proletariado, o PCC incluía em sua maioria intelectuais e estudantes. Este factor foi
considerado pelo antigo Comintern como sendo um obstáculo sério para a afirmação do
PCC como a vanguarda do proletariado Coreano, como a liderança dos trabalhadores
Coreanos contra o imperialismo Japonês e seus lacaios locais e para a revolução
socialista. Isso não quer dizer que um autêntico partido Marxista-Leninista nunca
poderia incluir intelectuais e estudantes entre suas fileiras. Pelo contrário, a
intelectualidade revolucionária pode dar contribuições importantes para o avanço da
causa revolucionária se estiver sob a direcção do proletariado e se recusa todas as
influências burguesas-revisionistas-capitalistas. Mas, como dissemos, elementos
provenientes da intelectualidade devem ser conduzidos pelo proletariado e não o
contrário. Caso contrário, o partido deixaria de ser um partido de tipo LeninistaEstalinista e seria reduzido a um mero grupo burguês-intelectualista distante das classes
trabalhadoras e da verdadeira ideologia comunista.
Mas além de tudo isso, a principal crítica feita pelo antigo Comintern contra o PCC era
a sua propensão para confundir os interesses dos trabalhadores Coreanos com os da
burguesia nacional e sujeitar os primeiros a estes últimos. Numa resolução de seu
Comité Executivo em relação à situação da Coreia, a Internacional Comunista
comentou:
"A principal linha a ser seguida pelo movimento comunista na Coreia na actual
fase de desenvolvimento é... fortalecer o movimento revolucionário proletário, para
garantir a sua total independência em relação ao movimento revolucionário
nacional pequeno-burguesa... Os comunistas Coreanos devem fazer o possível para
atrair primeiro de todos os trabalhadores da indústria e também os camponeses
pobres para o partido. Os comunistas serão capaz de realizar esta grande tarefa
somente se efectuam uma ruptura com os velhos métodos de organização de
círculos intelectuais e realizam um trabalho de massa bolchevique,
particularmente nas fábricas e sindicatos." (Resolution of the ECCI on the Korean
Question, 1928, in D. Suh, Documents of Korean Communism 1918-1948, 1970,
traduzido da edição em Inglês)
Como pode ser observado, o antigo Comintern adverte os comunistas Coreanos sobre a
necessidade de romper com a "organização intelectual de círculos" e sobre a
implementação do trabalho do partido entre as classes trabalhadoras exploradas, os
trabalhadores e camponeses. Mas também ressalta fortemente a necessidade de
assegurar a independência total do partido da burguesia nacional, de garantir que o PCC
fosse ao longo de linhas puramente proletárias. O Comintern Estalinista entendeu muito
bem o perigo representado pela enorme influência que a burguesia nacional tinha sobre
as classes trabalhadoras do país, sobre a sua capacidade de conquistá-las para o seu lado
e ser capaz de pôr em risco a independência do movimento comunista Coreano ainda
fraco (de tudo isto resultou que, até agora, nunca existiu um partido autenticamente
proletário, revolucionário e comunista na península Coreana). E os medos do antigo
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Comintern foram realmente justificados. A burguesia nacional continha os germens do
futuro terrível social-fascismo Norte-Coreano. Mais uma vez, a análise de classe
científica do antigo Comintern sob o camarada Estaline provou ser correcta. Afinal, não
podemos esquecer que a resolução mencionada acima é de 1928, quando o movimento
comunista em geral e o Comintern, em particular ainda estavam seguindo firmemente a
linha ideológica Estalinista, quando eles ainda não tinham sido contaminados pelas
teorias revisionistas de Dimitrov pregando que os comunistas devem se unir, colaborar e
ser submetidos a classes burguesas e exploradoras. Se esta resolução fosse escrita
depois de 1935, ela não teria a observação totalmente precisa sobre a necessidade de
lutar contra a burguesia nacional sempre evitando a dependência ideológica e
organizativa relativamente a ela. Felizmente, foi elaborada durante o tempo da direcção
proletária correcta de Estaline e a infecção oportunista ainda não a alcançou. Mas o
PCC foi obviamente influenciado por desvios oportunistas revisionistas equivalentes
aos mais tarde promovidos e defendidos por Dimitrov nas suas "teorias da frente unida",
que defendiam a aliança entre os partidos comunistas revolucionários e as forças
burguesas supostamente "anti-fascistas" com a suposta finalidade de impedir o fascismo
de se expandir ainda mais. As "Ideias" da aliança de apoio de Dimitrov e da coalizão
entre os partidos comunistas Marxistas-Leninistas revolucionários e as forças prócapitalistas que se auto-qualificam como "anti-fascistas" com o objectivo de enganar o
proletariado oprimido e explorado e as classes trabalhadoras sobre a verdadeira natureza
de classe da forma fascista da ditadura burguesa. Na verdade, a natureza anti-comunista
e pró-fascista da tese de Dimitrov se pode concluir a partir do facto de que o fascismo é
um produto inevitável directo do capitalismo e nunca será total e definitivamente
derrotado, enquanto o sistema explorador capitalista-imperialista existe. Assim,
Dimitrov defende que os partidos comunistas devem confiar e contar com forças que,
apesar de sua falsa aparência "anti-fascista", estão a serviço da mesma ordem políticosocial-económica-ideológica que deu origem ao fascismo, a fim lutar contra esse mesmo
fascismo! E isso porque as forças burguesas e pró-capitalistas com quem Dimitrov
propõe que os partidos comunistas devem se tornar aliados são da mesma natureza do
próprio fascismo, as forças burguesas e do fascismo inevitavelmente derivam do mesmo
sistema opressor capitalista-imperialista. Se o fascismo é um resultado directo e
inevitável da ordem burguesa-capitalista, a solução razoável e de princípios seria a de
que, a fim de travar um combate eficiente e proveitosa contra o fascismo com o
objectivo de realizar a abolição da sua inevitabilidade, os partidos comunistas devem
lutar contra todas as forças e influências que estão relacionados com o sistema
económico e ideológico que origina o fascismo. E, assim como Dimitrov defende uma
"união" contra-revolucionária com as falsas forças "progressistas e anti-fascistas" (leiase: burguesas) com o falso pretexto de "derrotar o fascismo", o PCC também abraçou a
"união" reaccionária com a burguesia nacional com o pretexto de fraude de "derrotar o
imperialismo fascista Japonês", que em última análise, abriu o caminho para o
estabelecimento de social-fascismo na metade norte da Coreia (portanto, apoiando as
forças e classes do sistema socio-económico que inevitavelmente cria o fascismo, o
PCC contribuiu para a derrota do fascismo Japonês, enquanto promoveu o surgimento
da futura classe burguesa social-fascista Norte-Coreana).
Na verdade, a necessidade de independência do partido comunista e do movimento
relativamente á burguesia nacional nos países coloniais como a Coreia para o qual a
antiga Internacional Comunista está tentando chamar nossa atenção ganha ainda mais
urgência quanto às circunstâncias Coreanas. E isso porque a burguesia nacional sempre
foi particularmente capaz de enganar os trabalhadores através da apresentação de suas
próprias demandas e aspirações de classe como sendo "socialistas" e, portanto, como
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sendo também as próprias demandas e aspirações dos trabalhadores. Desde o início, tal
como ocorre em todos os outros locais, a burguesia "patriótica" Coreana sempre tentou
privar a ideologia e o movimento comunista de seu conteúdo autêntico, a fim de
transformá-lo em uma arma para enganar as classes oprimidas Coreanas. Mas, assim
como ocorre em qualquer outra nação e lugar, não importa quão alegadamente
"progressista" e "patriótica / nacional" uma secção da burguesia pode ser, sempre será
tão exploradora, opressora, tirânica, repressivo, cúpida, reaccionária e anti-comunista
como qualquer outra parte da burguesia. Não é possível realmente atingir o verdadeiro
socialismo e comunismo se todos os exploradores não são totalmente e completamente
derrotados e eliminados, e isso inclui, é claro, a burguesia nacional. Esconder esta
verdade simples das classes trabalhadoras foi o que a burguesia nacional "patriótica"
tentou em várias ocasiões para disfarçar a sua natureza de classe exploradora atrás de
fachadas "socialistas", "vermelhas" e até mesmo "Marxistas-Leninistas". Isso aconteceu
porque a burguesia nacional entendeu muito bem que se assume abertamente seu
propósito de substituir o regime opressivo de exploração dos imperialistas japoneses e
seus lacaios compradores locais pelo seu próprio, ele nunca teria o apoio das classes
trabalhadoras. Em vez disso, adoptou a estratégia astuta de esconder seus objectivos
atrás de fraseologia "comunista", a fim de conquistar o poder do Estado e os privilégios,
posições e lucros máximos de classe fingindo ser "a construção de uma sociedade
socialista". Foi o que aconteceu na China Maoista, em Cuba castroista-guevarista e
também na Coreia do Norte Kim Il Sungista.
Claro, isso não é negar que durante a fase de revolução democrático-burguesa em países
coloniais como a Coreia, por vezes, os comunistas devam ser aliados com a burguesia
nacional na luta contra a dominação imperialista estrangeiro e os seus agentes internos.
Em muitos casos, em países coloniais e neo-coloniais, antes da fase das tarefas
socialistas revolucionários, vem a fase de tarefas revolucionárias nacional-democráticas
burguesas. Pelo menos foi o que ocorreu na primeira fase do socialismo em um "único
país". Como já dissemos, em países coloniais e neo-coloniais submetidos a dominação
imperialista estrangeira, há dois sectores da burguesia: o nacional, que baseia a sua
posição sobre a exploração das estruturas industriais e a secção compradora, que está
intimamente ligada com os proprietários e que depende de sua colaboração com o poder
imperialista oprimindo o país para manter suas posições, lucros máximos e privilégios
de classe. A burguesia compradora é principalmente dependente do comércio
especulativo e conexões desiguais com as corporações e as empresas que controlam a
potência imperialista que domina a nação burguesa. Como o camarada Estaline - o
quarto clássico do Marxismo-Leninismo - uma vez afirmou relativamente a esta divisão
dentro da burguesia nos países coloniais e neo-coloniais:
"Trata-se dividir em duas partes, uma parte revolucionária (...) e uma parte
conformada, das quais a primeira continua a luta revolucionária, enquanto a
segunda está entrando em um bloco com o imperialismo." (Estaline, The Political
Tasks of the University of the Peoples of the East: Speech Delivered at a Meeting of
Students of the Communist University of the Toilers of the East, 1925, in Estaline,
Works, vol. 7, 1954, traduzido da edição em Inglês)
E em Setembro de 1928, o 6 º Congresso da Internacional Comunista, também chegou à
mesma conclusão em relação aos interesses de classe diferenciados e atitudes de ambas
as secções de burguesia dos países coloniais e neo-coloniais:
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"Uma parte, mais especialmente a burguesia comercial, atende directamente aos
interesses do capital imperial (a chamada burguesia compradora). Em geral, eles
mantêm mais ou menos consistente um ponto anti-nacional, imperialista de vista,
dirigido contra o movimento nacionalista, assim como os aliados feudais do
imperialismo e os oficiais nativos mais bem pagos. As outras partes da burguesia
nativa, especialmente aquelas que representam os interesses da indústria nativa,
apoiam o movimento nacional.” (Theses on the Revolutionary Movement in Colonial
and Semi-Colonial Countries Adopted by the Sixth Comintern Congress, 1928,
traduzido da edição em Inglês)
Na verdade, quando as tarefas revolucionárias para serem realizadas ainda são de
natureza nacional-democrático-burguesa, então a potência imperialista e seus lacaios
compradores são os principais inimigos de classe a combater a fim de conseguir a
libertação nacional do país do domínio estrangeiro. Mas quando a revolução se
desenvolve e as tarefas a serem cumpridas são agora de carácter socialista, em seguida,
também a burguesia nacional deve ser aniquilada a fim de alcançar a apreensão
completa do poder pela classe operária e o estabelecimento da ditadura do proletariado.
Ou seja, durante o cumprimento de tarefas nacional-democráticas burguesas, a
burguesia nacional pode ser um importante factor revolucionário para avançar na
realização de tais tarefas. Pelo contrário, durante o cumprimento de tarefas socialistas, a
burguesia nacional deixa de ser um factor revolucionário e progressista e se transforma
em um factor reaccionário porque sendo uma classe exploradora, cujo objectivo é fazer
o máximo de lucros com a detenção do poder político-econômico-social-ideológico e
através de perpetuar a escravidão assalariada, segue-se que a burguesia nacional é
inevitável e objectivamente contra a revolução socialista, e que fará todo o possível para
impedir seu triunfo e manter as tarefas revolucionárias em sua fase nacional-burguesa.
Apesar disso, o Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo nos ensina que durante
a fase de tarefas nacional-democráticas burguesas, o partido comunista deve cooperar
com a burguesia nacional com objectivos revolucionários nesse estágio a fim de unir
todas as forças possíveis para facilitar a derrubada e derrota da dominação imperialista
estrangeira e dos seus lacaios compradores locais:
"A cooperação temporária é permitida e, em certas circunstâncias, mesmo uma
aliança temporária entre o Partido Comunista e o movimento nacionalrevolucionário, desde que este último seja um movimento genuíno revolucionário
que realmente luta contra o poder dominante, e que os seus representantes não
prejudicam os comunistas em seu trabalho.” (Theses on the Revolutionary Movement
in Colonial and Semi-Colonial Countries Adopted by the Sixth Comintern Congress,
1928, traduzido da edição em Inglês)
E também os camaradas Lenine e Estaline comentaram esta necessidade:
"É possível conquistar o mais poderoso inimigo apenas por... necessariamente,
completamente, cuidadosamente, atenciosamente e habilmente aproveitando todas,
mesmo as menores, oportunidades de ganhar um aliado de massas, mesmo que este
aliado seja temporário, vacilante, instável, não fiável e condicional. Aqueles que
não entendem isso não conseguem entender nem mesmo um grão de marxismo."
(Lenine, Left-wing Communism: An Infantile Disorder, in: Selected Works, Volume 10,
1946, traduzido da edição em Inglês)
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"O Partido Comunista de cada país deve infalivelmente recorrer até mesmo á
menor oportunidade de ganhar um aliado de massas do proletariado, mesmo que
seja vacilante, instável e não fiável, temporário." (Estaline, Notes on Contemporary
Themes, in: Works, Volume 9, 1954, traduzido da edição em Inglês)
Claro que, como os clássicos apontaram, a burguesia nacional será sempre um aliado
confiável, instável e absolutamente temporário. E isso porque vai ser apenas uma
questão de tempo até a burguesia nacional começar a lutar contra o avanço
revolucionário para o cumprimento das tarefas socialistas. Como já dissemos, isso é
inevitável, devido aos interesses de classe da burguesia nacional, que são
completamente incompatíveis com os da construção do socialismo. Na verdade, a fim
de alcançar o poder político-econômico-social e construir totalmente o socialismo e o
comunismo, as classes trabalhadoras sob a direcção do proletariado e do seu partido
Marxista-Leninista de vanguarda devem impiedosamente e implacavelmente destruir e
eliminar não só burguesia nacional como classe, mas também todos seus resquícios
ideológicos e culturais. Não há outra possibilidade, ao contrário do que todos os tipos de
revisionistas e oportunistas (incluindo os Kim Il Sungistas) afirmam. Na verdade, a luta
contra a burguesia nacional começará assim ela que fará o seu melhor para evitar o
avanço da fase das tarefas nacional-democráticas burguesas para a fase das tarefas
socialistas, o que significa que a burguesia nacional se tornará inevitavelmente contrarevolucionária. Em face disso, as classes trabalhadoras sob a sua vanguarda comunista
do partido proletário devem sempre lutar firmemente para segurar em suas mãos a
liderança incontestável da revolução, mesmo durante a fase das tarefas nacionaldemocráticas burguesas. E isso porque, mesmo nessa fase, os comunistas e seu partido
proletário devem defender e manter a independência absoluta relativamente á burguesia
nacional em todos os aspectos, a fim de garantirem um avanço bem-sucedido para a
realização das tarefas socialistas.
"O proletariado empurra a burguesia nacional, consolida a sua hegemonia e
assume a liderança das grandes classes de pessoas que trabalham na cidade e do
país, a fim de superar a resistência da burguesia nacional, garantir a vitória
completa da revolução democrático-burguesa, e depois, gradualmente, convertê-la
em uma revolução socialista.” (Estaline, Questions of the Chinese Revolution, 1927,
in: Works, vol. 9, 1954, traduzido da edição em Inglês)
"A revolução democrático-burguesa, sempre perseguida, será transformada em
revolução proletária nessas colónias e semi-colónias onde o proletariado age como
um líder e exerce hegemonia sobre o movimento... Nestes países, a principal tarefa
é organizar operários e camponeses independentemente no Partido Comunista do
proletariado... e emancipá-los da influência da burguesia nacional.” (Program of
the Communist International Adopted at its Sixth Congress, 1928, traduzido da edição
em Inglês)
Só assim eles podem ser vitoriosos no sentido de garantir a liderança da revolução em
todas as suas fases possíveis e a derrota e eliminação de todos os elementos de
exploração, opressão e reaccionários, através do avanço da revolução para o
estabelecimento da ditadura do proletariado e da construção socialista. Mesmo durante a
fase de tarefas nacional-democráticas burguesas quando poderiam cooperar com a
burguesia nacional, o partido Marxista-Leninista não deve nunca permitir que a sua
independência ideológica e organizacional seja comprometida. Caso contrário, ele vai
perder a sua natureza proletária e comunista e passará a ser um mero fantoche da
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burguesia nacional em sua busca para derrotar seus rivais imperialistas e compradores e
para tirar os lucros máximos para si próprio. E isso porque ao contrário do que alguns
revisionistas e oportunistas ideologias como o Maoismo e Kim Il Sungismo afirmam, a
revolução é um processo ininterrupto e contínuo, mesmo em casos em que há uma fase
acentuada de tarefas nacional-democráticas burguesas:
"Desde a revolução democrática que devemos ao mesmo tempo, e precisamente de
acordo com a medida da nossa força, medir a força do proletariado consciente e
organizado, e começar a passar para a revolução socialista. Nós defendemos a
revolução ininterrupta. Não vamos parar no meio do caminho." (Lenine, SocialDemocracy's Attitude toward the Peasant Movement, 1905, in: Collected Works, 1962,
traduzido da edição em Inglês)
Nunca se pode colocar uma "muralha da China" entre a fase das tarefas nacionaldemocráticas burguesas e o estágio das tarefas socialistas, um dos principais truques
usados pelo Maoismo, Kim Il Sungismo e por outras correntes revisionistas para
impedir o avanço das tarefas nacional-democrático-burguesas revolucionárias para as
tarefas socialistas revolucionárias é através da apresentação desta segunda etapa como
sendo "utópica" e inacessível e cobrindo a revolução nacional-democrática burguesa
com slogans "Marxistas-Leninistas" "vermelhos" e ainda fraseologia para enganar as
classes trabalhadoras, apresentando a revolução nacional democrático-burguesa como
sendo já uma revolução "socialista" que abole a exploração e a opressão, tentando,
assim, que as classes trabalhadoras deixem a sua luta pela revolução socialista,
convencendo-as de que a "revolução socialista" já veio. Na verdade, isso é o que
ocorreu e ainda ocorre com o chamado "socialismo" Coreano, que nada mais é do que
social-fascismo que visa manter os trabalhadores Norte-Coreanos submetidos à
escravidão assalariada mais cruel.
Na verdade, devido ao facto de que somente o socialismo e o comunismo podem total e
definitivamente evitar o imperialismo e as suas origens, influências e consequências, a
verdade é que nos casos em que a burguesia nacional dos países pequenos e pobres
consegue evitar a revolução socialista, a revolução nacional-democrática burguesa
impede a classe trabalhadora de alcançar o poder e implementar a ditadura do
proletariado, e isso sempre acontece quando a burguesia nacional em causa, mais cedo
ou mais tarde se transforma em uma nova burguesia compradora aliada ao imperialismo
estrangeiro e ao social-imperialismo. Quando o mesmo acontece com uma burguesia
nacional de um país que possui certas características geográficas e económicas, então,
em vez de se transformar em uma nova burguesia compradora, a burguesia nacional
desses países transforma-se em uma burguesia imperialista e social-imperialista
opressora, exploradora e que subjuga os trabalhadores. A primeira situação ocorreu, por
exemplo, com a burguesia Castroista relativamente à União Soviética social-imperialista
e, posteriormente, ao social-imperialismo Chinês. A última situação ocorreu com a
burguesia na China Maoista. Como vamos explicar melhor, A futuro revisionista
burguesia Norte-Coreana cai na primeira categoria.
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2.3 – A ascensão da burguesia nacional Coreana
Kim Il Sung, o principal líder histórico e fundador do revisionismo Coreano, nasceu em
1912 na pequena cidade de Mangyongdae, perto de Pyongyang, a uma família de
camponeses médios. Mais tarde, ainda durante a vida de Kim Il Sung, Mangyongdae
seria transformada em um lugar "sagrado" onde a casa de Kim Il Sung é tratada como
um templo sagrado onde os trabalhadores Norte-Coreanos explorados e alienados são
obrigados a pagar culto ao líder revisionista que os impediu de alcançar a verdadeira
libertação através do socialismo. O culto literalmente religioso em torno da casa de Kim
Il Sung em Mangyongdae é tão intenso e chocante que os defensores do Kim Il
Sungismo são obrigados a encontrar algumas justificativas ridículas para ele, assim
como para todo o culto à personalidade hiperbolizado que a burguesia Norte-Coreana
social-fascista organiza em torno de "líderes", a fim de afastar os trabalhadores de uma
consciência Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista verdadeiramente revolucionária e
proletária que iria levá-los em sua busca para derrotar a tirania revisionista e
implementar uma verdadeira ditadura do proletariado para o socialismo e o comunismo.
Na verdade, este culto à personalidade ridículo e "divinização do líder" são amplamente
conhecidos em todo o mundo como uma das principais características do regime socialfascista Norte-Coreano. Menos conhecido é o facto de muito mais do que ser um mero
"recurso" do regime, a verdade é que o culto à personalidade é realmente um dos
principais instrumentos e armas usadas pela classe burguesa revisionista na Coreia do
Norte para manter e perpetuar a sua exploração anti-comunista. Mas vamos explicar
melhor esta questão mais tarde, durante o capítulo dedicado à enumeração e
desmascaramento das características ideológicas do Kim Il Sungismo.
Por enquanto, vamos apenas observar que, inicialmente, durante a sua juventude, as
actividades de Kim Il Sung não foram sequer nominalmente comunistas, mas foram de
uma natureza puramente anti-Japonesa destinada a lutar contra o domínio colonial das
empresas imperialistas Japonesas sobre a Coreia que, mais uma vez, foi frustrar o livre
desenvolvimento da burguesia nacional, a sua ascensão ao poder e acesso a recursos e
lucros, privilégios e posições de classe. Na verdade, as próprias origens campesinas da
família de Kim Il Sung colocam suas raízes como sendo muito próximas aos interesses
da burguesia nacional. Afinal de contas, não se pode esquecer que, em sua luta para
enganar as classes trabalhadoras e para seduzi-las para o lado de seus interesses de
classe exploradores por pintá-los com cores "socialistas", a burguesia nacional dos
países coloniais e neo-coloniais, onde os camponeses são a maioria, sempre tentaram
convencê-los com o objectivo de transformar os camponeses em uma força imensa para
servir os interesses da burguesia nacional do país. Então, é muito importante notar que
as acções de Kim Il Sung favoreceram a burguesia nacional desde o início.
Só um pouco mais tarde as organizações de Kim Il Sung adoptam uma certa fraseologia
"comunista":
"Kim Il Sung (...) formou a União Abaixo o Imperialismo (DIU), cujo objectivo era
derrotar o imperialismo Japonês e alcançar a libertação e independência da
Coreia. Um ano mais tarde Kim Il Sung reorganizou a Juventude AntiImperialista (JAI) e também fundou a Liga da Juventude Comunista (LJC), uma
organização de juventude comunista de vanguarda. Estas duas organizações, junto
com União dos Camponeses Pioneiros e outras organizações, organizaram a luta
contra o imperialismo Japonês em toda a Coreia." (N. Steinmayr, Long live Korean
reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
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Mas mesmo esse acolhimento repentino de designações comunistas por organizações de
Kim Il Sung também serve aos propósitos de classe da burguesia nacional, que naquele
momento entendeu que nunca teria sucesso em atrair as classes oprimidas ao seu lado se
explicitamente assumisse o objectivo de substituir o imperialismo Japonês e a burguesia
compradora como principal classe exploradora da nação. Pelo contrário, como já
dissemos, ele percebeu que o caminho para o triunfo nesta missão poderia ser
encontrado na capacidade de cobrir as metas nacionais exploradoras da classe burguesa
com disfarces "comunistas","vermelhos”. Quanto mais aperfeiçoado este disfarce é,
mais capaz será para enganar classes trabalhadoras e para torná-las a confundir a luta
em prol dos propósitos de classe da burguesia nacional com a luta pela revolução e
construção socialista autênticas.
E Kim Il Sung continuou com suas operações em favor da burguesia nacional. No final
de 1920, ele liderou as actividades de sabotagem contra a construção da Kirin-Hoeryong
ferroviária, um projecto que visa facilitar a penetração dos imperialistas japoneses na
região Chinesa da Manchúria, pois naquela época os burgueses japoneses estavam
intensificando seus planos para invadir a China. Ele começou a se tornar conhecido para
as autoridades coloniais japoneses, e ele passou alguns meses nas prisões imperialistas
japoneses, já que ambas as corporações Japonesas e a burguesia compradora o
reconheceram como um inimigo de seus interesses de classe. Depois de ter sido
libertado da prisão, as actividades de Kim Il Sung entraram numa nova fase - a de
organizar uma luta armada anti-Japonesa:
"Foi em Kuyushu em 1930/06/07 que a primeira unidade do Exército
Revolucionário Coreano (ERC) foi formada a partir da iniciativa de membros da
UJC e da AIYL. Pequenos grupos ERC foram enviados para vários locais, mas
especialmente no campo. No entanto, bases ERC mal podiam operar em território
Coreano, que por isso foi rigorosamente controlado pelas autoridades Japonesas.
Eles, portanto, decidiram colocar a sede da luta armada na área arborizada ao
longo do rio Tumangang no leste da Manchúria, uma região cuja população era
composta por cerca de 400 mil Coreanos (ou seja, 80% do número total). A luta
armada anti-Japonesa cresceu e se desenvolveu por diferentes etapas. Em
Setembro de 1931, o Japão lançou sua invasão na Manchúria, ameaçando, assim,
as bases da guerrilha e promovendo a criação da República Popular do Exército
Guerrilheiro da Anti-Japonês (AJPGA) em Antu, na Manchúria, em 25-4 - 1932.
(...)
Em Março de 1933, unidades de guerrilheiros cruzaram o rio Tumangang,
avançando no distrito Onsong na fronteira norte da Coreia. O "governo
revolucionário do povo" foi criado nas zonas libertadas de modo que as fileiras do
exército de guerrilha poderiam consideravelmente crescer e se fortalecer. Em
Março de 1934, o AJPGA foi reorganizado no Exército Revolucionário Popular da
Coreia (ERPC) com divisões, regimentos, companhias, pelotões e esquadrões,
sistematicamente organizados e colocados sob um sistema organizacional
unificado. Batalhas foram travadas contra as forças Japonesas, pois unidades
ERPC foram estendendo suas operações em áreas mais amplas da Coreia do Norte
e do Sul da Manchúria. Enquanto isso, as autoridades Japonesas estavam
reagindo, intensificando a repressão dessas lutas populares de montagem. Segundo
dados oficiais Japoneses, no período 1931-1935 mais de 900 greves ocorreram
envolvendo mais de 70.000 trabalhadores e durante o mesmo tempo mais de
453.800 Coreanos foram presos ou punidos. (...)
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Várias organizações paramilitares também estavam activas nas zonas de
guerrilha: os Guardas Vermelhos (Anti-Japonês), vanguardas da juventude do
exército voluntário e da brigada de choque. Órgãos e comités foram criadas a fim
de aumentar o apoio popular, em 1936/05/05 a Associação para a Restauração da
Pátria (ARP) também foi fundada. A criação desta organização da frente antiJaponesa - de acordo com Kim Il Sung - "um evento de importância crucial na
consolidação da base de massas da revolução". A ARP teve, de facto, a intenção de
unir todas as secções patrióticas da sociedade Coreana, com a exclusão dos
proprietários pró-japoneses, compradores capitalistas e traidores à nação. Seu
principal objectivo era "mobilizar toda a nação Coreana e realizar uma ampla
frente anti-Japonesa unida, a fim de derrubar o governo imperialista Japonês e
estabelecer um governo das pessoas na Coreia." (N. Steinmayr, Long live Korean
reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Este desenvolvimento das coisas não foi acidental. Pelo contrário, coincidiu
exactamente com os objectivos e interesses da burguesia nacional, que vinha tentando
organizar uma luta armada anti-Japonesa desde a derrota do movimento pacifista do 1º
de Março. Sem surpresa, muitos dos "soldados" da guerrilha anti-Japonesa de Kim Il
Sung liderados pela burguesia nacional eram camponeses. Isso foi em pleno acordo com
a táctica usual de burguesia nacional: manipular as aspirações do campesinato pobre, a
fim de envolver os camponeses em uma luta armada contra o estado dominado pelo
imperialismo estrangeiro e os seus lacaios compradores com falsos pretextos de
"alcançar a independência e o socialismo". Quando as classes camponesas oprimidas e
ultra-exploradas finalmente derrubam o governo imperialista e da burguesia
compradora, eles podem ser capazes de compreender que só conseguiram contribuir
para a substituição de um ramo da burguesia por uma outra igualmente e totalmente
exploradora, opressora e anti-comunista. Mas por essa altura, será tarde demais: a
burguesia nacional terá seu poder suficientemente consolidado e assegurado para lidar
com as queixas dos camponeses. Somente sob a liderança proletária podem os
camponeses desempenhar um papel verdadeiramente revolucionário. Se não estiver sob
a direcção do proletariado chefiada pelo seu partido, em seguida Marxista-Leninista de
vanguarda, o campesinato, invariavelmente, caem sob a influência da burguesia (neste
caso, da burguesia nacional), que vai tentar enganar os camponeses oprimidos através
de todos os meios, a fim de mantê-los longe da direcção do proletariado e da verdadeira
ideologia comunista. E isso porque, como os clássicos do Marxismo-Leninismo sempre
ensinaram, o campesinato não tem carácter o revolucionário intrínseco do proletariado e
é acima de tudo uma classe vacilante. Se não for conduzida pelo proletariado, será
apenas uma questão de tempo antes que a burguesia consegue conquistá-la para o seu
lado e colocá-lo sob seu domínio total enganando os camponeses com todos os tipos de
ideologias anti-comunistas e falsidades. Isso aconteceu na China Maoista e também
durante o advento do Kim Il Sungismo e do social-fascismo na parte norte da península
Coreana. Compreendendo que as demandas pacíficas só encontram as balas dos
imperialistas japoneses como resposta, a burguesia nacional encontrou em Kim Il Sung
e nos outros futuros membros do social-fascismo Norte-Coreano os seus melhores
representantes não só contra os imperialistas japoneses e seus lacaios compradores
locais, mas também contra as aspirações das classes oprimidas para o socialismo e
comunismo genuíno. A burguesia nacional tinha que criar uma estratégia ideológica que
poderia permitir que ela derrote e conquiste o poder sócio-econômico-político
dominante absoluto, mas que poderia, simultaneamente, também lhe permitir desviar as
classes trabalhadoras exploradas Coreanas do caminho da revolução socialista autêntica
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e da ideologia comunista. Em termos de síntese, foi assim que o revisionismo Coreano,
ou seja, o Kim Il Sungismo, nasceu.
Na verdade, já naquela época, no início, Kim Il Sung deixou claro que, de acordo com
ele, o combate anti-Japonês e a "política para fundar um partido Marxista-Leninista"
devem ser considerados como sinónimos:
"O objectivo e a missão do exército guerrilheiro do povo é derrubar o domínio
colonial do imperialismo Japonês na Coreia e trazer a independência nacional
para o povo Coreano. A fundação da AJPGA abrirá uma fase na implementação
da linha de estados anti-Japoneses e da política de fundar um partido MarxistaLeninista." (Kim Il Sung, On the Occasion of Founding the Anti-Japanese People's
Guerrilla Army: Speech at the Ceremony to Found the Anti-Japanese People's
Guerrilla Army, 1932, in: Works, volume 1, 1980 traduzido da edição em Inglês)
Como pode ser observado, Kim Il Sung está espalhando a falsa ideia de que a luta pelo
que ele chama de "independência nacional" (que, aliás, nunca foi verdadeiramente
atingido, pois a burguesia nacional mais tarde se transformou em uma burguesia
compradora do tipo revisionista que vendeu a Coreia do Norte ao social-imperialismo
Soviético e Chinês) significa automaticamente a luta por "a fundação de um partido
Marxista-Leninista". E dada a natureza nacionalista burguesa da guerrilha anti-Japonesa
liderada por Kim Il Sung, não é de todo surpreendente que este "partido MarxistaLeninista" provou ser nada mais do que uma organização social-fascista utilizada pela
classe burguesa revisionista Norte-Coreana para reprimir e submeter os proletários e
trabalhadores aos piores tipos de exploração e escravidão assalariada: o "Partido dos
Trabalhadores da Coreia" Kim Il Sungista. De facto, um dos maiores serviços que Kim
Il Sung fez em favor da burguesia nacional Coreana foi justamente evitar o avanço do
movimento das aspirações das classes oprimidas e exploradas Coreanas pela
independência para a etapa socialista superior através do acolhimento da ideologia e
princípios verdadeiramente Marxista-Leninista. Em vez disso, graças ao revisionismo
zeloso de Kim Il Sung durante e após o domínio colonial Japonês, ela continuou a ser
burguesa, pois as influências e elementos anti-comunistas burguesas nacionais que
predominam dentro de guerrilha de Kim Il Sung impediram de alcançar um nível
superior de luta e consciência e um discernimento realmente proletário e comunista. Na
verdade, essas influências nunca permitiram a criação e o desenvolvimento na Coreia de
um partido genuinamente Marxista-Leninista. E mais uma vez, nota-se que Kim Il Sung
está aqui tentando cobrir o objectivo da nacional burguesa de perseguir a
"independência" (que nada mais é do que a busca pela derrota das secções burguesas
rivais ligadas ao imperialismo Japonês, a fim de ter rédea solta sobre os activos, renda,
riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho da Coreia em busca
de lucros máximos) com máscaras "Marxistas-Leninistas" e "vermelhas".
Os interesses de classe da burguesia nacional Coreana eram tão predatórios, cúpidos,
exploradores e anti-comunistas como o de qualquer outro sector da burguesia. É por
isso que Kim Il Sung e os outros ideólogos do revisionismo Coreano tiveram que
trabalhar duro para encontrar uma forma de manipular as aspirações das classes que
trabalham ao socialismo e para impedi-los de compreender o carácter de classe e
objectivos desta chamada luta "pela independência e fundação de um partido MarxistaLeninista", cobrindo-os com "máscaras comunistas". Se eles não conseguissem fazer
isso, então a burguesia nacional Coreana não poderia nunca transformar-se em uma
burguesia social-fascista do tipo compradora, pois as classes trabalhadoras armadas com
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a ideologia verdadeiramente comunista tê-la-iam aniquilado sem misericórdia a partir
do momento inevitável em que passou a ser um obstáculo para a superação da fase de
tarefas nacional-democráticas burguesas da revolução e para o avanço em direcção ao
palco das suas tarefas socialistas e da construção socialista. Portanto, encontrar uma
estratégia que poderia evitar que isso aconteça foi uma questão de sobrevivência para a
burguesia nacional. Ela precisava desesperadamente de fabricar uma ideologia socialfascista burguesa-revisionista como o Kim Il Sungismo a fim de manter as classes
trabalhadoras exploradas e oprimidas longe da revolução / construção socialista e de
realizar seus sonhos de controlar os meios de produção da Coreia e da exploração dos
trabalhadores Coreanos de uma forma totalmente livre sem ter que dar a maior parte dos
lucros a imperialismos estrangeiros e sem rivalizar com as secções burguesas
compradoras.

2.4 – A divisão brutal da Coreia
Mas vamos voltar a eventos históricos. Enquanto os guerrilheiros burgueses antijaponeses liderados por Kim Il Sung continuaram lutando contra o domínio colonial das
empresas imperialistas japoneses em favor dos interesses da burguesia nacional (mas
sempre tentando esconder isso atrás de mantos "vermelhos"), a Segunda Guerra
Mundial estourou e os imperialistas japoneses entraram na guerra como membros da
coalizão do Eixo. Pouco antes disso, em 1938, a guerra sino-Japonesa, em que os
imperialistas japoneses ocuparam a China, também surgiu e esta situação explosiva em
que as forças colonialistas japonesas tiveram que enfrentar muitas frentes de guerra
causou o enfraquecimento da capacidade Japonesa para reprimir o contra-ataque dos
guerrilheiros nacionalistas burgueses de Kim Il Sung, que aproveitaram este contexto
para intensificar as actividades em toda a península Coreana:
"Após a eclosão da guerra sino-Japonesa em Julho de 1938, as actividades
militares e políticas contra o imperialismo Japonês intensificaram-se no escopo em
toda a Coreia. No entanto, decidiu-se adiar a criação de um novo partido
comunista Coreano para uma data posterior. Após a mobilização forçada no Japão
de homens e mulheres Coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, grandes
preparativos foram feitos para as revoltas anti-japonesas como um prelúdio para a
ofensiva geral do KPRA em todo o país. Após a rendição incondicional da
Alemanha nazista em 1945/09/05 e a subsequente dec1aration Soviética da guerra
contra o Japão em 1945/09/08, as unidades KPRA atravessaram o rio Tumangang,
avançando rapidamente para as áreas de Kyonghung e Kyongwon. Outras
unidades, entretanto, desembarcaram em Unggi, Rajin e Chongjin. Como o KPRA
intensificou com sucesso os seus ataques e muitas áreas foram liberadas, o exército
Japonês foi obrigado a render-se incondicionalmente em 15-8-1945, o dia que
marca a libertação final do povo Coreano do domínio colonial do Japão.” (N.
Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
A derrota do Eixo na Segunda Guerra Mundial deixou o Japão literalmente em ruínas,
com milhões de mortos, a sua ex-economia imperialista em relíquias e suas empresas
burguesas colonialistas em muito mau estado. Além disso, devido às bombas de
Hiroshima e Nagasaki, grande parte de sua população estava sofrendo de problemas de
26

saúde graves. No entanto, quando os imperialistas norte-Americanos transformaram os
antigos inimigos em aliados, as corporações burguesas japoneses receberam um novo
impulso de vida para retomar sua actividade de exploração, desta vez sob a dominação
do imperialismo Americano.
E o mesmo poderia ser dito sobre a burguesia compradora na Coreia. Considerando que
elas, depois de terem vindo a servir os interesses das empresas imperialistas japoneses,
agora transferiam directamente seus favores em benefício de empresas imperialistas
norte-Americanas. A burguesia nacional observava com desespero como o imperialismo
Japonês foi imediatamente substituído pelo imperialismo norte-Americano,
especialmente depois de ter lutado por tanto tempo e ter feito tantos esforços para atrair
as classes trabalhadoras para o seu lado a fim de realizar o controle total sobre as fontes
de renda e meios de produção. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e o
imperialismo Japonês foi destruído, a burguesia nacional pensou que tinha chegado o
momento para atingir os seus antigos planos de conquistar o poder sócio-econômicopolítico a fim de obter o máximo de lucros, sem a rivalidade e a interferência dos
imperialismos estrangeiros e seus servos compradores locais. Mas todos esses sonhos
acabaram frustrados. Em primeiro lugar, como veremos agora, a burguesia nacional
nem sequer consegue implementar sua dominação de classe em toda a península
Coreana, mas apenas em sua parte norte. Em segundo lugar, até mesmo na Coreia do
Norte não consegue realizar seus planos utópicos iniciais de desenvolvimento burguês
independente, uma vez que foi transformada em uma nova burguesia compradora que
vendeu a Coreia do Norte ao social-imperialismo Soviético e Chinês.
Na verdade, o tempo em que a derrota do imperialismo Japonês na Segunda Guerra
Mundial determinou o fim do seu domínio colonial sobre a Coreia foi também o
momento em que a divisão artificial e forçada da península Coreana em Norte e Sul
começou a ser projectada pelos imperialistas norte-Americanos e também pela
burguesia nacional e seu representante Kim Il Sung, em face da sua incapacidade de
impor, cada um deles, seu próprio domínio sobre todo o país.
Como já havíamos afirmado no início deste artigo, a Coreia foi um único país durante
mais de um milénio e ninguém, nem mesmo os invasores mongóis e chineses nos
séculos XII a XVII, nem mesmo os imperialistas japoneses no século XX jamais
duvidou ou questionou a até então verdade reconhecida por unanimidade: a Coreia era
um só e único país. Mesmo quando os ocupantes estrangeiros colocaram a Coreia sob o
seu domínio, eles nunca fizeram qualquer tentativa de dividir a Coreia nem eles tentam
convencer os Coreanos que seu país não era uma única unidade.
Mais tarde, no início dos anos 40, pouco antes da Segunda Guerra Mundial terminou,
ninguém contestou isto. Como dissemos, a Coreia era uma única nação por muito mais
de 1000 anos - há alguns historiadores afirmam mesmo que o período histórico total em
que a Coreia deve ser considerada como um território unido é cerca de 5000 anos, em
vez dos 1300 anos geralmente considerados. Em suas conferências de guerra e tratados,
a Grã-Bretanha, EUA e a União Soviética do camarada Estaline declararam
explicitamente que seu objectivo era libertar a Coreia como um todo do domínio
Japonês. Em todos os documentos assinados por eles, a manutenção da Coreia como um
único país unido está sempre pelo menos implícito. Como se pode concluir, mesmo os
"aliados" capitalistas-imperialistas do Reino Unido e EUA aparentemente concordam
com isso. No entanto, dos três, apenas a União Soviética do camarada Estaline tinha
intenções sinceras de preservar a Coreia como uma nação indivisível, porque é certo que
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o Reino Unido e EUA já planejavam realizar a partição da Coreia no caso de não serem
capazes de garantir a sua dominação neo-colonialista sobre toda a península, como de
facto aconteceu.
Então, a Segunda Guerra Mundial imperialista terminou em 15 de Agosto de 1945, após
6 anos da guerra mais cruel e sanguinário, não só no Extremo Oriente, mas em todo o
mundo. De acordo com os acordos bilaterais entre a União Soviética do camarada
Estaline e os EUA imperialistas antes do fim da guerra, a Coreia do Norte seria libertada
com a ajuda do Exército Vermelho Soviético, enquanto a Coreia do Sul seria liberada
pelos imperialistas norte-Americanos. A definição de "Coreia do Norte" e de "Coreia do
Sul" foi estabelecida da seguinte forma: o território acima do (agora mundialmente
famoso) paralelo 38 º seria considerado como a Coreia do Norte, enquanto o território
abaixo do mesmo paralelo seria considerado como a Coreia do Sul:
"A divisão artificial da península Coreana e seu povo foi uma decisão tomada pelo
Comité de Coordenação do Estado da Guerra-Marinha dos EUA, em Washington,
DC, durante a noite de 10-11 Agosto de 1945, quatro dias antes da liberação final
da Coreia. O Secretário de Guerra John J. McCloy dirigiu dois coronéis, D. Rusk e
CH Bonesteel, para decidir - e eles receberam cerca de 30 minutos para fazê-lo onde traçar uma linha de demarcação no mapa da Coreia. A linha foi traçada ao
longo do paralelo 38 para que a rendição do exército Japonês pudesse ser oferecida
ás forças Soviéticas (...) no norte e ás forças Americanas no sul. (…) Em meados de
1946, a guerra fria contra a União Soviética (...) tinha logo surgido. Na Coreia, os
EUA estavam "em um campo de batalha ideológico sobre o qual dependia o
sucesso da América em toda a Ásia, de acordo com o próprio presidente Truman."
(N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
Os acordos mencionados também afirmaram que, durante um breve período de tempo,
duas regiões administrativas supervisionadas por cada um dos poderes seriam
estabelecidas em ambas as partes da Coreia, ou seja, a Coreia do Norte ficaria
temporariamente sob a administração da União Soviética do camarada Estaline
enquanto a Coreia do Sul ficaria também alegadamente "temporariamente" sob
administração Americana, numa situação que foi relativamente semelhante à que
ocorreu com a Alemanha ao mesmo tempo. E esses mesmos acordos ainda definiam um
prazo dentro do qual as forças da União Soviética do camarada Estaline e dos EUA
imperialistas devem obrigatoriamente deixar a península Coreana: o ano de 1948. Esta
data marcaria o tempo em que "eleições livres" supostamente seriam realizadas e em
que a Coreia ia recuperar o seu antigo estatuto de nação unida.
Naturalmente, todos estes "acordos" e "horários" foram vergonhosamente frustrados. E,
de facto, não poderia ter acontecido outra coisa desde que os imperialistas Americanos e
a burguesia nacional estavam cada um fazendo o máximo para colocar toda a Coreia sob
a sua tirania classe absoluta. Como já se tornou cada vez mais evidente a cada um que
não seria possível estender o seu domínio sobre toda a Coreia, cada um deles
salvaguardava os seus interesses lucrativos da melhor maneira que podiam ao
estabelecer e consolidar sua dominação na parte da Coreia sobre a qual cada um deles
foram capazes de impor seu regime opressivo: a burguesia nacional ocupa a metade
norte da Coreia, enquanto os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios compradores
Coreanos ocuparam a metade sul da Coreia. As reivindicações da classe burguesa
social-fascista Norte-Coreana e de seus defensores e simpatizantes em todo o mundo

28

que "o imperialismo Americano e seus agentes fascistas da Coreia do Sul foram os
únicos responsáveis pela partição da Coreia" são falsas. Por exemplo, os revisionistas
portugueses do anti-comunista P "C" P descaradamente afirmam que:
"Os EUA conseguiram impor a divisão da Coreia em duas zonas: o Norte, acima
do paralelo 38 º, sob a responsabilidade do povo Coreano e o Sul, sob o domínio do
exército Americano apoiado por forças reaccionárias sul-Coreanas."
(http://www.omilitante.pcp.pt/pt/325/Efemeride/808/Coreia-h%C3%A1-60-anos---Oarmist%C3%ADcio-o-paralelo-38-a-grande-derrota-dos-EUA.htm, Coreia, há 60 anos
- O armistício, o paralelo 38, a grande derrota dos EUA, July/August 2013, Avante!,
edição em Português)
Mas esse tipo de mentira mascarada não se sustenta. A verdade é que, em sua busca por
proteger seus interesses de classe, posições e lucros máximos, tanto quanto poderiam,
todos eles (a classe burguesa social-fascista e os imperialistas norte-Americanos e seus
lacaios fascistas da Coreia do Sul) são igualmente culpados e responsáveis pela partição
brutal da Coreia que tem sido dolorosamente dividindo povo Coreano desde há muitas
décadas. De facto, as "zonas administrativas temporárias" tornaram-se as futuro linhas
de partição Coreana, elas eventualmente se tornaram nas fronteiras dos dois estados na
única nação da Coreia, do Norte social-fascista e do Sul fascista, que dura quase 70 anos
até este exacto momento.
A única parte que cumpriu as suas obrigações e compromissos foi a União Soviética do
camarada Estaline. Quando o Exército Vermelho bolchevique entrou na Coreia, ele
desempenhou um papel fundamental na libertação do país do colonialismo, pois apesar
dos esforços dos Kim Il Sungistas para apresentar falsamente os guerrilheiros burgueses
nacionais como tendo “liberado por conta própria, sem qualquer ajuda de fora" a Coreia,
a verdade é que quando o Exército Vermelho Estalinista entrou na Coreia, as principais
forças militares Japonesas que mantinham o domínio colonialista ainda estavam
totalmente invictas. Foi o Exército Vermelho de Estaline que travou uma dura guerra
contra estas forças e unidades, em última análise, contribuindo decisivamente para a
libertação não só da Coreia do Norte, mas da península Coreana como um todo, até
porque as tropas Americanas só entraram em território Coreano três semanas após o fim
da guerra. Os guerrilheiros da burguesia nacional de Kim Il Sung só haviam derrotado
algumas forças Japonesas secundárias e o Exército Vermelho de Estaline não tivesse
chegado, a sua capacidade para derrotar as principais unidades militares japoneses mais
fortes e bem equipadas seria pelo menos altamente duvidosa, para não dizer inexistente.
E isso é actualmente admitido até mesmo pelos defensores mais zelosos do Kim Il
Sungismo e dos mitos inventados por ele para enganar as classes oprimidas. Juan
Nogueira López, Kim Il Sungista espanhol conhecido por sua estreita relação com o
social-fascismo da Coreia do Norte e por suas frequentes viagens a este país
revisionista, muitas vezes fala sobre essa época, e quando se refere á entrada do
Exército Vermelho na Coreia ele abertamente afirma que:
"O Exército Vermelho derrotou na Coreia as principais forças Japonesas (...)."
(Juan Nogueira López, La Educación en la RPD de Corea, Parte I, traduzido da edição
em Espanhol)
Assim, como podemos observar, os Kim Il Sungistas são os que explicitamente
admitem que as lendas incansavelmente transmitidas pela burguesia social-fascista
sobre os supostos "guerrilheiros heróicos de Kim Il Sung, que libertaram o país
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totalmente por conta própria" não são para ser acreditadas por todos aqueles que estão
minimamente informados sobre o que realmente ocorreu nos eventos históricos que
levaram à divisão da Coreia entre Norte social-fascista e Sul fascista. O mito das
supostas capacidades militares individuais "geniais" de Kim Il Sung que teriam feito
que alguns grupos guerrilheiros relativamente pequenos sem armamento e treino
adequado fossem capazes de derrotar o poderoso exército da burguesia imperialista
Japonesa por conta própria antes da entrada na Coreia do Exército Vermelho Soviético
de Estaline e do imperialismo norte-Americano é uma mentira vergonhosa, sem
qualquer correspondência com a realidade. A divulgação dessas lendas é realmente
parte da campanha de "divinização" e do culto à personalidade das classes exploradoras
social-fascista continuam a promover e incentivar para retratar o Kim Il Sungismo como
sendo uma "infalível" ideologia, a fim de afastar os trabalhadores e classes oprimidas
ultra-exploradas norte-Coreanas e para mantê-los longe do caminho do socialismo
autêntico e da construção comunista, do caminho do verdadeiramente revolucionária do
Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo.
Totalmente
imerso
no
seu
revisionismo nauseante, os Kim Il Sungistas em todo o mundo se atrevem a afirmar que:
"Há um paralelismo entre a (...) guerrilha Coreana e guerrilha cubana de Fidel."
(Juan Nogueira López, La Educación en la RPD de Corea, Parte I, traduzido da edição
em Espanhol)
Em nosso artigo "Abaixo com o revisionismo Cubano", tentamos revelar a verdadeira
natureza de classe burguesa-capitalista e os objectivos dos guerrilheiros cubanos
castristas-guevaristas intelectualistas. Mas a coisa mais surpreendente é que os Kim Il
Sungistas afirmam explicitamente e assumem as semelhanças entre as guerrilhas antiburguesas comunistas de Fidel e de Kim Il Sung em um tom presunçoso, como se isso
fosse prova de seu carácter "socialista" . Na verdade, se isto prova alguma coisa, é que
mesmo os Kim Il Sungistas admitem que os guerrilheiros de Kim Il Sung eram de uma
natureza totalmente burguesa e anti-socialista, porque se eles insistem que os
guerrilheiros burgueses castristas-guevaristas intelectualistas são paralelos, ou seja, que
eles são semelhantes e análogos aos guerrilheiros Coreanos, então a conclusão óbvia e
consequente é que, assim como a guerrilha castrista-guevarista era de natureza
burguesa-capitalista-revisionista e anti-comunista, os guerrilheiros de Kim Il Sung
merecem a mesma qualificação. Poderia haver uma admissão mais aberta e explícita de
que a guerrilha de Kim Il Sung é completamente burguesa, revisionista e de carácter
anti-comunista? Devemos agradecer aos Kim Il Sungists por assumirem,
intencionalmente ou não, a base de classe capitalista da sua ideologia social-fascista.
Na verdade, a situação dos guerrilheiros burgueses nacionais, que nem sequer
conseguem derrotar o núcleo das forças militares do imperialismo Japonês estava nos
antípodas do Exército de Libertação Nacional Albanês liderado pelo camarada Enver
Hoxha. Ao contrário do que ocorreu na Coreia, onde os grupos armados de Kim Il Sung
ao serviço da burguesia nacional não tinham qualquer tipo de ideologia verdadeiramente
socialista, o ELNA liderado por Enver foi baseado em uma ideologia MarxistaLeninista-Estalinista verdadeiramente proletária, esteve sob a liderança dos comunistas
Albaneses e do CPA (mais tarde PTA), um partido de tipo Leninista-Estalinista
genuíno. E o facto de que entre os guerrilheiros burgueses de Kim Il Sung e do exército
imperialista omnipotente Japonês havia uma enorme desproporção de forças não é uma
justificativa para o facto de que, se não tivesse sido a contribuição do Exército
Vermelho de Estaline, no contexto da Segunda Guerra Mundial, atrevemo-nos a afirmar
que os grupos armados menores de Kim Il Sung teriam sido eventualmente aniquilados
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pelo exército de Japonês e pela burguesia colonialista-imperialista. De facto, nos
primórdios da Guerra de Libertação Nacional na Albânia também houve uma acentuada
desproporção de forças. Os exércitos Nazi-fascistas que invadiram a Albânia tinham
recursos e armamentos que eram incomparavelmente superiores aos do Exército de
Libertação Nacional Albanês, organizado pelo Partido Comunista da Albânia, sob a
liderança do camarada Enver Hoxha. E, apesar disso, as forças comunistas Albaneses
foram bem sucedidas, eles superaram todos os obstáculos e derrotaram as forças do
Eixo que queriam subjugar e colonizar a Albânia. Os guerrilheiros Albaneses passaram
por dificuldades indescritíveis, muitas vezes eles lutaram contra os seus inimigos em um
estado de fome e pobreza total. No caso do exército socialista Albanês do camarada
Enver, e em contraste com os guerrilheiros burgueses nacionais de Kim Il Sung, é
totalmente adequado e correcto dizer que, sim, os Marxistas-Leninistas-Estalinistas de
facto derrotaram o exército infinitamente mais forte e melhor equipado e armado do
imperialismo nazi-fascista sem qualquer ajuda militar ou material substancial do
exterior, nem da União Soviética Estalinista (que, por esse tempo, estava de facto
absorvido na defesa da sua própria construção socialista contra a invasão nazi-fascista
anti-comunista) nem de qualquer outro. E, apesar disso, os partisans Albaneses
realizaram o seu objectivo de derrotar as forças envolventes, após o que lançou a
ofensiva final que levaria à destruição total das forças nazi-fascistas e que abriu as
portas para a implementação da ditadura do proletariado Albanês com o PLA como o
seu partido Marxista-Leninista. É claro que os comunistas Albaneses só puderam
alcançar tudo isso porque sua linha era uma linha Marxista-Leninista-Estalinista
totalmente correcta, sem oportunismos ou revisionismos de qualquer tipo:
"Apesar das inúmeras dificuldades que encontramos em nosso caminho, nós
marcámos um sucesso após o outro. Alcançamos esses sucessos, em primeiro lugar,
porque o Partido completamente dominava a essência da teoria de Marx e Lenine,
entendeu o que a revolução era, o que estava fazendo, entendeu que á cabeça da
classe operária, em aliança com o campesinato, tinha de haver um partido de tipo
leninista. Os comunistas entenderam que esse partido não devia ser comunista
apenas no nome, mas tinha que ser um partido que aplicaria a teoria MarxistaLeninista da revolução e construção do partido nas condições concretas de nosso
país, que iria começar o trabalho para a criação da nova sociedade socialista,
seguindo o exemplo da construção do socialismo na União Soviética do tempo 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 de nossa
grande teoria, o socialismo não poderia ter sido construído em um pequeno país
cercado por inimigos como é o nosso." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
De facto, em países pequenos como Albânia e Coreia, só um autêntico exército
comunista dos trabalhadores sob a liderança do partido proletário e Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista pode combater com sucesso e derrotar os exércitos militares ultrapoderosos dos invasores imperialistas. Além disso, nos antípodas das guerrilhas de Kim
Il Sung liderada pela burguesia nacional (e que não têm qualquer tipo de ligações ao
movimento comunista liderado, na época, pela União Soviética Estalinista), e apesar do
facto de que a maior parte de seus membros eram camponeses, o ELNA foi um
autêntico exército proletário e comunista, pois era o proletariado socialista Albanês que,
embora pequeno em números, efectivamente o liderou encabeçado pelo seu Partido
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Comunista. Esta linha de acolhimento da ideologia proletária manteve-se correctamente
ao longo da guerra:
"O campesinato Albanês era 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,
consubstanciado no Partido Comunista, hoje o Partido do Trabalho, a vanguarda
da classe operária, era 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, 1979, edição em Português)
Além disso, e apesar de alianças temporárias ocasionais que ele teve que aceitar a fim
de realizar a derrota dos invasores Nazi-fascistas, o exército Marxista-LeninistaEstalinista de Enver nunca fez concessões ideológicas nem ele nunca renunciou à sua
natureza e objectivos socialistas, nem mesmo nos períodos mais difíceis da guerra:
"Nós não somos oportunistas e não esquecemos as nossas tarefas de longo prazo. É
necessário cumprir nossas tarefas imediatas: as da luta de libertação nacional. (...)
Temos certeza de que, se sempre avançarmos, o partido irá reforçar-se, nós vamos
destruir os invasores fascistas, o nosso povo vai conquistar sua liberdade e
estaremos prontos para realizar o nosso programa de longo prazo." (Enver Hoxha,
Oeuvres choisies, Volume I, 1974, traduzido a partir da versão em língua francesa)
Mas vamos voltar ao relato histórico da Coreia. Como estávamos dizendo, a União
Soviética de Estaline foi o único partido que estava pronto para cumprir os seus
compromissos. E assim foi. Apesar de saber muito bem que os guerrilheiros de Kim Il
Sung "patriotas" que, finalmente, alcançaram o poder político-econômico-social na
Coreia do Norte não tinham absolutamente nada a ver com o verdadeiro MarxismoLeninismo e que eles tinham um carácter burguês nacional, o camarada Estaline nunca
tentou a intervir nos assuntos internos dos trabalhadores Coreanos e, em 1948, todos os
soldados do Exército Vermelho, funcionários e unidades haviam deixado península
Coreana. Como sempre, as acções de Estaline eram as de um verdadeiro MarxistaLeninista. Pertencia exclusivamente aos proletários Coreanos a tarefa essencial de
fundar um verdadeiro partido comunista, e de fazer o avanço da revolução para o
cumprimento das tarefas socialistas, de implementação de ditadura do proletariado e de
construir o socialismo e o comunismo. Claro, a União Soviética de Estaline tentou
ajudar as classes trabalhadoras oprimidas a conseguir isso através de seu exemplo e
legado de acolhimento fiel do Marxismo-Leninismo e do desenvolvimento teórico e
prático do mesmo. Mas a vitória de classes exploradas Coreanos contra todos os tipos
de opressores, sejam eles estrangeiros imperialistas e seus lacaios compradores ou a
burguesia nacional, deve sempre em primeiro lugar ser alcançado pelas próprias classes
trabalhadoras Coreanas sob a liderança do proletariado chefiada pelo seu partido
comunista. Pelo menos, este deve ser aplicado durante a primeira etapa do socialismo
"num país". O facto de que os Marxistas-Leninistas liderados pelo camarada Estaline
compreenderam claramente quem Kim Il Sung realmente era e cujos interesses de classe
representava não significa que a tarefa que pertence aos trabalhadores Coreanos de
aniquilar as ideologias revisionistas e social-fascistas em favor da pureza MarxistaLeninista de repente fosse transferida para as mãos da União Soviética Estalinista. Isso
foi o que ocorreu também com a Jugoslávia Titoista. Até hoje, ainda existem muitas
pessoas que perguntam por que a União Soviética de Estaline não interveio na
Jugoslávia para derrubar Tito e a sua clique burguesa-revisionista e para substituí-la
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pela liderança de um partido proletariado verdadeiramente Marxista-LeninistaEstalinista. E também na Grécia, há um grande número de revisionistas gregos que, em
vez de culpar os erros oportunistas vergonhosos e desvios feitos por eles durante a
Guerra Civil grega (1946-1949) pelo triunfo dos exércitos monarco-fascistas apoiados
pelo imperialismo inglês e norte-Americano, insistem em atribuir este triunfo
reaccionário á "falta de apoio de Estaline", como eles dizem, afirmando que, se Estaline
tivesse enviado tropas para ajudá-los, eles poderiam ter vencido a guerra civil. Em
outras palavras, os revisionistas e oportunistas querem que o camarada Estaline - o
quarto clássico do Marxismo-Leninismo - aja como os social-fascistas dos tempos de
Khrushchev e Brejnev, os representantes da burguesia revisionista Soviética que
brutalmente invadiram a Hungria, Checoslováquia e muitas outras nações a fim de
derrubar cliques pró-ocidentais por outras cliques igualmente exploradoras e anticomunistas, que seriam totalmente fiéis às suas ordens sociais-imperialistas. Mas o
camarada Estaline era um autêntico líder proletário e comunista e o PCUS (B) era um
partido verdadeiramente Marxista-Leninista que não tinha interesses imperialistas para
defender através de intervenções militares. O único interesse que ele tinha era o de fazer
avançar a causa do socialismo e do comunismo no mundo, mas o cumprimento desta
tarefa em cada país não poderia ser imposta pela força pela União Soviética de Estaline
nem pelo PCUS (B). Foi algo que compete principalmente aos operários de cada país
para realizar. É óbvio que a União Soviética de Estaline deve fornecer apoio
internacionalista e esse apoio foi realmente fornecido por ela de várias formas. Mas as
tarefas cruciais relativas à fundação de um partido de tipo Leninista-Estalinista, de
implantação da ditadura do proletariado e da construção socialista e comunista tinha que
ser cumprida pelas classes trabalhadoras oprimidas e exploradas sob a liderança do
proletariado de cada país e por mais ninguém. Pelo menos, isso foi o que ocorreu
durante a primeira fase do socialismo "num só país" e que também se aplica à situação
da Coreia, que, por sinal, foi ficando cada vez mais explosiva como imperialistas norteAmericanos foram intensificando seus esforços para colocar toda a península sob o seu
domínio neo-colonial.
Em primeiro lugar, deve-se afirmar que durante a guerra, os imperialistas Americanos
nunca conseguiram pôr os pés na Coreia. Ao contrário do que muitos acreditam
erroneamente devido à propaganda imperialista norte-Americana, as primeiras tropas
Americanas só chegaram á Coreia três semanas após o fim da guerra e não um único dia
antes. Apesar da sua total negligência da situação Coreana durante a guerra, os
imperialistas norte-Americanos haviam planejado transformá-la em sua neo-colónia o
mais breve possível. Depois do Exército Vermelho de Estaline libertar o país, foi se
tornando mais e mais evidente que a burguesia nacional estava conseguindo estabelecer
o seu próprio domínio político-sócio-econômico na parte norte do país. Como já
havíamos explicado, os seus planos iniciais eram para colocar todo o país sob o seu
domínio de classe, e ela estava muito perto de fazê-lo, graças aos mitos que criou sobre
o suposto carácter "socialista" e até mesmo "comunista" de sua luta que atraiu as classes
ultra-exploradas, pobres e miseráveis atingidas pela guerra que aspiravam á
emancipação socialista, mas que não tinham a formação ideológica necessária para
distinguir as verdadeiras ideologias e organizações Marxistas-Leninistas das nacionais
revisionistas burgueses. Na verdade, o trabalho enganador entre as classes exploradas
Coreanas feito pela burguesia nacional e pelo seu representante Kim Il Sung foi tão bem
feito que os imperialistas norte-Americanos logo entenderam que, se eles queriam ter
pelo menos a Coreia do Sul como sua neo-colónia, não podiam recorrer á fachada da
"democracia" burguesa, pois eles temiam que se fizessem eleições verdadeiramente
livres, os truques de propaganda, estratégias enganando e os falsos slogans "populares /
33

democráticos" da burguesia nacional Coreana representada por Kim Il Sung seriam
superiores aos seus próprios, convencendo as classes escravizadas miseráveis que
constituem a grande maioria dos eleitores. Claro, os imperialistas norte-Americanos não
podiam arriscar a sua oportunidade de explorar os activos, renda, riqueza, recursos,
mercados, meios de produção e força de trabalho Coreanos em seu próprio benefício
seria frustrado pelos objectivos iguais da burguesia nacional de exploração dos activos,
renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho Coreanos
para seu próprio benefício. Nesse momento, os imperialistas Americanos queriam
desesperadamente garantir pelo menos a parte sul da Coreia como sua neo-colónia.
Portanto, os imperialistas norte-Americanos usaram seus fantoches da Coreia do Sul
(principalmente antigos colaboradores pró-japoneses) para organizar eleições separadas,
que eram instrumentos da propaganda Americana de anti-comunismo. Estas eleições
foram caracterizadas pela fraude generalizada, a lei marcial, pressões de todos os tipos,
ilegalização sistemática dos candidatos e encarceramento dos adversários. Foi nessa
mesma época que os imperialistas Americanos criaram a famosa Lei de Segurança
Nacional sul-Coreana, que visa proteger os seus interesses e os da burguesia próAmericana compradora, proibindo actividades que estão de alguma forma em apoio ao
regime nacional-burguês Norte-Coreano. Através de inúmeros enganos, o candidato
pró-Americano, Sygmun Rhee, foi declarado como o "vencedor" das "eleições":
"Após o particionamento o país, o imperialismo dos EUA estabeleceu uma nova
ocupação militar na Coreia do Sul, onde se impôs - há mais de meio século - a
secessão dos regimes fascistas ou pseudo-democráticos agradáveis á estratégia
norte-Americana e aos interesses económicos. Dominação Americana no sul
imediatamente substituiu o domínio Japonês (...) através da criação de uma
administração militar implacável, suprimindo todos os direitos democráticos e
negando a independência nacional ao povo Coreano. Diferentes desenvolvimentos
logo começaram a se desenrolar no norte e no sul. (...) A Coreia do Sul foi criada
com a instalação de Sygmun Rhee como seu ditador." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Sygmun Rhee, cuja complacência para com o domínio colonial Japonês era bem
conhecida e que até então vivia na Califórnia, foi escolhido pelos imperialistas
Americanos como seu primeiro fantoche fascista de uma longa sucessão deles para
governar a Coreia do Sul em favor dos interesses dos EUA imperialistas e de seus
lacaios compradores. Na verdade, esta situação vai durar na Coreia do Sul até os dias
actuais (assim como acontece com o social-fascismo na Coreia do Norte), pois os
regimes impostos pela classe burguesa imperialista Americana até ao momento têm sido
sempre de carácter fascista ou neo-fascista. Com efeito, neste aspecto a divisão Coreana
pouco difere da partição alemã que estava ocorrendo também sensivelmente na mesma
época. Enquanto na Alemanha Ocidental o imperialismo anglo-Americano e a burguesia
local eram capazes de fabricar uma fachada falsa mais enganosa de "democracia"
burguesa (com uma farsa burguesa "parlamento", falsos "eleições", etc., apesar de
características muitas vezes explicitamente fascistas - particularmente a proibição do
KPD desde 1956), na Coreia do Sul os EUA imperialistas nem sequer se incomodaram
tentando manter falsas aparências: eles prontamente impuseram um regime abertamente
fascista que poderia reprimir os trabalhadores Coreanos e submetê-las à exploração
indizível e opressão, a fim de garantir ás corporações imperialistas lucros máximos
(estes regimes compradores fascista pró-Americanos adoptaram métodos repressivos
que foram ainda mais graves do que aqueles usados pelos colonizadores japoneses.
Assim como durante o regime colonial do Japão, quando a língua Japonesa foi imposto
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como língua oficial da administração e do governo, os neo-colonialistas Americanos
fizeram o mesmo com a linguagem em Inglês). A razão para isso, certamente, teve a ver
com os diferentes níveis de consciência comunista dos trabalhadores alemães e
Coreanos, que era muito mais elevado nos primeiros, devido a factores como a
experiência que os proletários alemães adquiriram não só a respeito da Revolução
Spartakista mas também sobre a luta correcta e de princípios do KPD de Thalmann
contra o Nazi-fascismo. Nesta situação, os imperialistas anglo-Americanos e os seus
agentes não se atreveram a implementar uma ditadura abertamente fascista, pois em um
país destruído pela guerra, o nível de consciência comunista e experiência dos
trabalhadores alemães envolveria um risco agudo do desenvolvimento das condições
para a ocorrência de uma revolução socialista genuína. Pelo contrário, ás classes
trabalhadoras Coreanas faltou uma adequada formação Marxista-Leninista, mesmo
mínima, até porque, desde então, até os dias actuais o Kim Il Sungismo nunca parou de
tentar assegurar que os factores subjectivos para o advento de uma revolução
autenticamente socialista nunca fossem cumpridas entre os trabalhadores e proletários
Coreanos. A maioria dos trabalhadores Coreanos não tinha contactos com a ideologia
verdadeiramente comunista. Portanto, a burguesia imperialista Americana se sentia à
vontade para instalar uma forma mais explicitamente fascista da ditadura burguesacapitalista para melhor proteger os seus interesses de classe predatórios. De facto, ás
classes exploradas Coreanas faltava informação sobre o Marxismo-LeninismoEEstalinismo-Hoxhaismo e isto foi um factor decisivo que permitiu não só a
implementação de uma tirania burguesa anti-comunista pró-Americana abertamente
fascista no Sul, mas também a manutenção de uma tirania fascista, anti-comunista
burguesa no Norte.
De qualquer forma, durante 12 anos, Rhee será o principal símbolo de uma ditadura
fascista cuja natureza compradora pró-capitalista vai matar dezenas de milhares de
Coreanos suspeitos do que os neo-colonizadores Americanos chamam de "traição e
simpatias comunistas" (quando a verdade é que não há nem nunca houve um verdadeiro
partido Marxista-Leninista em toda a península Coreana). Dois dos piores exemplos de
repressão fascista na Coreia do Sul foi o massacre de Cheju, no qual cerca de 30.000
"simpatizantes comunistas" foram sumariamente assassinados pelas tropas de Rhee, sob
a supervisão directa de oficiais militares norte-Americanos, e também o mais recente
massacre de Gwangju na qual dezenas de milhares de pessoas foram abatidas pelo
regime
fascista
pró-Americano
(fonte:
http://www.google.pt/imgres?
imgurl=http://seoulunitedfc.files.wordpress.com/2011/05/img_37177_1382901_2.jpg&i
mgrefurl=http://seoulunitedfc.wordpress.com/2011/05/04/gwangju-gwangsan-thepreview/&usg=__hT8Wa_PNMyEGsn5s9VCIuEfbXrc=&h=657&w=962&sz=151&hl
=ptPT&start=17&zoom=1&tbnid=YmqCDbGiHUlNjM:&tbnh=101&tbnw=148&ei=6VT
VUdPtBKiS7AbL7YDIAQ&prev=/search%3Fq%3Drepression%2Bin%2Bnorth
%2Bkorea%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbm
%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEsQrQMwEA, edição em Inglês). A maioria desses
"simpatizantes comunistas" não eram, na realidade, nada mais do que democratas /
nacionalistas que apoiaram a burguesia nacional, mas a sua aniquilação era necessária,
pois os imperialistas norte-Americanos e os seus agentes Coreanos perceberam-nos
como uma ameaça aos seus interesses na manutenção da Coreia do Sul como uma
colónia Americana.
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Entretanto, é claro que a burguesia nacional que havia alcançado o poder políticoeconômico-social no norte não ficou quieta enquanto na no Sul, os imperialistas e seus
lacaios fascistas compradores burgueses passaram o tempo ameaçando com uma
"marcha para o norte" (esta expressão designava os planos do regime fascista próAmericano do Sul para invadir e conquistar a Coreia do Norte). Ele rapidamente
fabricou um plano inteligente para contra-atacar as tentativas do Sul para conquistar
toda a península Coreana através de meios militares em benefício dos planos de
exploração livre em toda a nação pelos imperialistas norte-Americanos. Afinal, a
burguesia nacional em si não desistia dos seus objectivos de dominar toda a península, e
por isso desenvolveu uma ofensiva de propaganda cujo objectivo era usar o domínio
compradore fascista pró-Americano na Coreia do Sul como um pretexto para descrever
a Coreia do Norte como sendo "oposta" a ele, como sendo um "regime democrático e
popular" (por essa época, as referências ao "socialismo" na Coreia do Norte ainda não
eram tão comuns e difundidas como elas tornaram-se mais tarde, mas a capacidade de
cobrir-se com máscaras "vermelhas" em breve será intensificada, como veremos). Com
o objectivo de pintá-lo como sendo "um regime verdadeiramente democrático", em
contraste com o fascista Sul, a burguesia da Coreia do Norte pôs em cena as seguintes
máscaras:
"Durante o início de 1948, a aspiração universal do povo Coreano para a
reunificação nacional foi expressa por unanimidade na Conferência Conjunta de
representantes de partidos políticos da Coreia do Norte e do Sul e Organizações
Sociais, organizadas em Pyongyang em Abril de 1948 com a participação de 695
representantes de 56 partidos diferentes e organizações. Sua resolução exigiu a
retirada das tropas Soviéticas e norte-Americanos do território Coreano, apoiou a
criação de um governo provisório que representa a totalidade da Coreia,
rejeitando as tentativas Americanas de realizar eleições separadas no sul. A
resolução concluiu como se segue:
"A fim de evitar a divisão do país e da dominação do povo sul-Coreano por parte
dos imperialistas norte-Americanos, os partidos políticos Norte-Coreanos e as
organizações sociais partilhem as nossas forças para que possamos desenvolver um
movimento em todo o país para frustrar as eleições separadas na Coreia do Sul e
apoiar a proposta Soviética sobre a concessão ao povo Coreano o direito de
estabelecer um país independente, democrático unificado por si só por ter retirado
as tropas estrangeiras da Coreia. (...)
Seu governo (de Kim Il Sung) sublinhou a urgência de reunificar o país dividido,
através da retirada simultânea das tropas Soviéticas e das tropas norteAmericanas do sul. Poucos dias depois, em 1948/09/09, o SPA proclamou
oficialmente a Coreia do Norte, um passo que marcou época a frente na luta pela
reunificação e independência do país e para o seu desenvolvimento democrático."
(N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
edição em Inglês e Joint Conference of Representatives of North and South Korean
Political Parties and Social Organizations in Pyongyang, Resolution on the Political
Situation in Korea, 1948, citado em Korea is One, Pyongyang, 1978, traduzido da
edição em Inglês)
O objectivo de tudo isso era colocar os trabalhadores Coreanos, do sul e do norte, de
frente para um falso dilema: de acordo com a burguesia Norte-Coreana, os
trabalhadores Coreanos teriam que escolher entre o fascista Sul ou "democrático
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popular" Norte, pressionando-os claramente para "optarem” por este último. Como
dissemos, este é um falso dilema, pois as duas Coreias são e sempre foram ditaduras
burguesas-capitalista anti-comunistas onde classes trabalhadoras e o proletariado
sempre foram implacavelmente reprimidos, oprimidos e explorados pelas classes
dominantes. Conforme o tempo passava, as classes exploradoras da Coreia do Norte
irão melhorar essa táctica enganosa muito mais através do uso de disfarces "vermelhos"
e "Marxistas-Leninistas", que, infelizmente, têm sido mais ou menos bem sucedidos em
enganar um grande número de trabalhadores na Coreia do Sul e em todo o mundo. De
qualquer forma, já em meados dos anos 40, é possível observar como a burguesia NorteCoreana traiçoeiramente manipula os desejos e aspirações das classes que trabalham
Coreanas para a verdadeira independência, a reunificação e a democracia (que, claro, só
pode ser realizada sob a ditadura do proletariado), a fim de direccioná-los para
objectivos muito convenientes que estavam em total acordo com os interesses de classe
da burguesia nacional. Na verdade, os seus apelos à "independência da nação e á
reunificação", a um "governo de toda a Coreia" e ao "desenvolvimento democrático"
não são nada mais do que uma estratégia de propaganda para manter as classes
oprimidas e exploradas trabalhadoras ao seu lado contra os imperialistas norteAmericanos e a burguesia compradora no sul do país que estavam e ainda estão
impedindo-a de obter o máximo de lucros através da conquista e exploração de todo o
país. Mas os planos das classes dominantes Norte-Coreanas falharam devido à intensa
ofensiva repressiva que a burguesia neo-colonialista Americana e seus fantoches
compradora fascistas lançaram na Coreia do Sul desde meados de final dos anos 40. Os
imperialistas norte-Americanos não poderiam colonizar toda a Coreia, mas a burguesia
nacional também não conseguiram colocar toda a península sob o seu domínio. Em vez
disso, ele terá de limitar o seu domínio de classe opressor e explorador á parte norte do
país, no qual também estava organizando uma onda de repressão contra os proletários
que, sem dúvida, rivalizava com que a que os imperialistas norte-Americanos e seus
lacaios fascistas elaboravam na Coreia do Sul. Isso também demonstra a falsidade das
alegações de simpatizantes mundiais e defensores da burguesia Norte-Coreana
revisionista de que "os imperialistas norte-Americanos sofreram derrota total na
Coreia". Na verdade, ambos falharam os seus objectivos finais de garantir suas
respectivas posições de classe, o máximo de lucros e privilégios sobre toda a península
Coreana - até agora nenhum deles conseguiu realizar isto nem mesmo através de meios
militares durante e após a Guerra da Coreia (1950-1953 ) que analisaremos mais adiante
neste artigo.
Por esse tempo, depois de ter assegurado e consolidado seu poder sócio-políticoeconômico na parte norte da península Coreana, a burguesia nacional já estava se
transformando em uma burguesia revisionista do tipo social-fascista, e o Kim Il
Sungismo foi se tornando na sua ideologia anti-comunista. Vamos agora analisar as
principais características ideológicas e conteúdos deste ramo abominável do
revisionismo.
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3 – A ideologia Kim Il Sungista
3.1 – Uma “teoria” revisionista, social-fascista e anti-comunista
O camarada Enver Hoxha excelentemente sintetizou a verdadeira natureza e o carácter
do Kim Il Sungismo em uma única frase sobre o seu fundador:
"Kim Il Sung (...) é um pseudo-marxista - vacilante, megalomaníaco, revisionista."
(Enver Hoxha, Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido da versão em
Inglês)
Na verdade, o Kim Il Sungismo é a ideologia dominante da burguesia no poder na
Coreia do Norte, em particular, e um ramo ideológico crescente no mundo revisionista,
em geral. Ele primeiro se originou na península Coreana (de uma forma mais completa,
é chamado de Kim Il-Sungismo - Kim Jong Ilismo ou a "Ideia Juche", mas vamos em
seguida referirmo-nos a ele simplesmente como Kim Il Sungismo ou como revisionismo
Coreano por motivos de simplificação). Os revisionistas, em muitos países do mundo
propagam o Kim Il Sungismo para enganar os trabalhadores. Em França, é um exemplo
o chamado "Parti Juche de France" (http://www.parti-juche.org/), que é totalmente
favorável e defende todas as características social-fascistas e anti-comunistas do
revisionismo Coreano.
Este ramo do revisionismo é uma consequência da necessidade da burguesia nacional
Coreana para atrair e enganar o proletariado e classes trabalhadoras cobrindo sua
natureza e interesses de classe por trás de máscaras "comunistas" com o objectivo de
neutralizar e paralisar as aspirações dos trabalhadores ao socialismo e o comunismo
genuíno que frustraria os planos da burguesia nacional para possuir e explorar
livremente os activos, renda, riqueza, recursos, mercados, força de trabalho e meios de
produção da península Coreana em busca de lucros máximos. A burguesia nacional
sabia que se quisesse fazer isso minimizando o risco de ocorrência de uma revolução
socialista autêntica, tinha que convencer os trabalhadores de que o "socialismo" já
estava sendo construído na Coreia do Norte. Além disso, depois de ver seus sonhos
iniciais de domínio sobre toda a península Coreana falhando, pois o Sul estava caindo
sob o controle dos imperialistas norte-Americanos e de seus lacaios compradores
fascistas, a burguesia nacional também teve de encontrar uma forma para defender o
território sob seu controle da melhor maneira possível e, se possível, continuar a tentar a
conquista de todo o país. Claro, uma arma essencial para alcançar este objectivo é, sem
dúvida, as armas ideológicas inteligentemente utilizadas pela burguesia nacional em
descrever a Coreia do Norte como sendo "popular" e "democrática" em oposição à
Coreia do Sul que é fascista e neo-colonial. Se é verdade que estes últimos adjectivos
são correctamente aplicados ao regime da Coreia do Sul, o mesmo não pode ser dito
sobre os primeiros, pois o regime social-fascista explorador Norte-Coreano burguêscapitalista-revisionista nunca teve nada a ver com a verdadeira democracia nem com o
socialismo e o comunismo. Infelizmente, há muitos trabalhadores, tanto dentro como
fora da Coreia, que ainda acreditam na velha fábula das "duas Coreias com sistemas
opostos", quando a verdade é que as duas Coreias são e sempre foram países capitalistas
intimamente ligados com o imperialismo e social-imperialismo.

No que respeita aos principais ideólogos do Kim Il Sungismo, até agora os principais
contribuintes "teóricos" para ele foram Kim Il Sung e seu filho Kim Jong Il. Ambos
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exerceram funções como reis social-fascistas da Coreia do Norte e, portanto, como os
principais representantes da burguesia revisionista Coreana. Como já havíamos
afirmado em outros artigos, qualificar os "grandes líderes" Norte-Coreanos burguesescapitalistas como reis social-fascistas é realmente correcto, pois a Coreia do Norte é um
estado de facto monarco-fascista submerso nas águas escuras do revisionismo mais
terrível e onde os trabalhadores e proletários são explorados até ao osso para que
burguesia social-fascista possa ter uma vida opulenta, enquanto acumula mais e mais
lucros às custas dos trabalhadores Norte-Coreanos.
Os traços do Kim Il Sungismo levam-nos de volta para as origens da filosofia Coreana.
As características predominantes e típicas do ecletismo podem ser detectadas não
apenas na ideologia de Kim Il Sung, mas também em toda a história da filosofia na
pequena Coreia, que foi influenciada, principalmente, pelos países maiores, como
China, Japão, Rússia e também pelos filósofos ocidentais do Iluminismo. Mas seria
errado reduzir a filosofia Coreana a uma "mistura de filósofos estrangeiros copiados".
Embora a "ideia Juche" se baseie na aplicação de diferentes filósofos políticos
estrangeiros ela foi implementada de forma independente para as demandas específicas
na Coreia. Baseada neste fato, "a ideia Juche" merece o predicado de uma filosofia
política Coreano típica. Assim, as "ideias Juche" não clama uma linha de demarcação
filosófica entre a filosofia do Norte e do Sul. Pelo contrário, é uma ideologia burguesa,
que tem suas raízes em toda a Coreia e deve ser combatida pelo proletariado de toda a
Coreia, incluindo com o apoio ideológico de todo o proletariado mundial - com base nos
ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Até ao século XIV, o budismo
foi a religião dominante na Coreia. E como materialistas históricos, temos em mente
que os budistas também tiveram participação importante no desenvolvimento
económico do país - ou seja, como os proprietários dos principais meios de produção.
No decorrer do aumento da luta de classes as pequenas e médias classes revoltaram-se
contra a aristocracia feudal dominante e travaram a sua luta contra o idealismo
subjectivo budista por meio das escolas filosóficas Chinesas da dinastia Sung. No
resultado, os governantes feudais rejeitaram o idealismo budista subjectivo no final do
século 14 e substituíram-no pela escola neo-confucionista de Dshu Ssi como a ideologia
dominante. Na época do século XV e XVI começou a luta contra o idealismo objectivo
neo-confucionista por diferentes escolas materialistas. No século 17, a escola
materialista-filosófico de Sirhak surgiu na Coreia, que influenciou significativamente o
país até o início do século XIX. A luta contra a escolástica neo-confucionista, ideias
patrióticas e ideias de reformas sociais foram as bases mais importantes na história do
pensamento materialista na Coreia.
Na segunda metade do século XIX, a Coreia entrou no caminho do desenvolvimento
capitalista. A crise do feudalismo causou uma guerra camponesa de 1894 - 1895, que
terminou com a transformação da Coreia em uma colónia Japonesa (1910). Isto levou ao
desenvolvimento da ideologia da burguesia nacional Coreana, tanto na demarcação da
influência filosófica do Japão e do feudalismo. Esta foi a "Idade das Luzes" burguesa na
tradição da Escola de Sirhak. Foi simultaneamente o despertar do nacionalismo
Coreano. No final do século XIX e início do XX, a Coreia entrou em contacto com os
filósofos ocidentais (Darwin, o Francês "Aufklärung", positivismo e nomeação em
primeira linha de Rousseau e Adam Smith). No início do século 20, as escolas neoconfucionistas dividiram-se em direita e esquerda. A ala direitista foi influenciada pela
ideologia colonial do imperialismo Japonês e a sua burguesia compradora. A ala
esquerda combatia a ideologia do Estado feudal Coreano e apoiava os camponeses. A
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ideologia do Iluminismo foi representada pelos filósofos Pak Yn Sik e Sin Tschä Ho. A
filosofia da Pak Yn Sik (1850 - 1926) foi caracterizada pela "democratização da
religião", uma espécie de reforma pragmática do confucionismo: ele abriu o caminho da
Coreia burguesa. Ele disse: "A moral do humanismo e da justiça só se baseia nos
homens inteligentes e corajosos enquanto as classes ignorantes, estúpidas, preguiçosas e
fracas não têm tais qualidades." (Pak Yn Sik, in: Sou de 1906). Isso nos ajuda a
entender as origens históricas do culto pessoal na Coreia. Além disso, em contraste com
o marxismo, o Kim Il Sungism não é materialista, mas uma ideologia idealista em que a
consciência (do "escolhido") domina a vida material. E isso também tem suas raízes nos
ensinamentos de Pak Zn Sik. Conferindo ao termo "poder do povo", ele incluiu a
comunidade com todas as suas mudanças sociais, sem qualquer diferenciação entre
explorados e exploradores.
O outro famoso filósofo Coreano era Sin Tschä Ho (1879-1936). Por causa do atraso
económico na Coreia, ele não poderia chegar ao nível de uma concepção materialista da
história e não reconhecer a sua ignorância da luta de classes. O Kim Il Sungismo, no
entanto, ignora a luta de classes e além disso, proibiu a ideologia do proletariado - o que
o transforma em uma ideologia social-fascista. Na opinião de Sin Tschä Ho, a força
motriz do desenvolvimento social não seriam as classes, mas as pessoas em um estado
de "classes". Mas ele considerou as classes como a força motriz da sociedade e não as
personalidades "intelectualmente dotadas", como representado na teoria da Pak Yn Sik.
Sob o domínio colonial dos imperialistas japoneses, os elementos progressistas da
filosofia Coreana perderam a sua influência e degeneraram em um movimento burguêsaristocrático que foi apoiado pela burguesia compradora. Apenas os elementos mais
progressistas dos filósofos Coreanos defenderam a cultura Coreana na luta antiimperialista. Na primeira década do século 20, a intelligentsia burguesa da Coreia
retirou-se do positivismo. Na segunda década, o idealismo clássico alemão sofisticado
se tornou uma forma temporária, no entanto sem grande influência. Ao mesmo tempo, a
classe do proletariado acordou graças á Grande Revolução Socialista de Outubro e o
"Movimento de 1 de Março de 1919". Quando o proletariado Coreano entrou na fase da
luta de classes na Coreia, a propagação do Marxismo-Leninismo na Coreia começou.
No entanto, isso não pode ser comparado com muitos outros países, onde o proletariado
criou fortes partidos comunistas. A fraqueza da propagação da ideologia do proletariado
foi causada, principalmente, pela ausência de um partido comunista - do portador da
ideologia revolucionária do proletariado. A primeira referência conhecida ao Juche
como uma ideologia Norte-Coreana foi um discurso anti-Estalinista dado por Kim Il
Sung em 28 de Dezembro de 1955. Intitulado "A eliminação do dogmatismo e
formalismo e o estabelecimento do Juche no trabalho ideológico", foi dado para
promover um expurgo político de desestalinização.
O desenvolvimento do revisionismo na Coreia foi primeiro influenciado,
principalmente, pelos revisionistas Soviéticos, e depois pelos revisionistas chineses e
por último não menos importante pelo Titoismo como uma espécie de zona tampão
ideológica na demarcação da influência no norte do revisionismo Soviético e da
influência no Sul do revisionismo Chinês. Resumidamente, podemos afirmar que os
pontos fracos óbvios da ideologia burguesa da Coreia estão geralmente enraizados nas
fraquezas da burguesia nacional da Coreia, enquanto os pontos fracos da ideologia
proletária na Coreia estão simultaneamente enraizados nas fraquezas da classe proletária
da Coreia. Por exemplo: até aos dias de hoje, os ensinamentos do quinto clássico do
Marxismo-Leninismo são totalmente desconhecidos na Coreia. Assim, o Hoxhaismo
ensina o proletariado de um pequeno país como a Coreia que mesmo um proletariado de
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um país pequeno, como a Albânia, pode conseguir estabelecer a ditadura do proletariado
e resistir ao cerco capitalista-revisionista do imperialismo mundial. No entanto, sem a
destruição do mito do Kim Il Sungismo, será impossível para o proletariado Coreano
derrubar a ditadura social-fascista.
Para alcançar este objectivo, em primeiro lugar, é preciso afirmar que, como
representante da burguesia nacional Coreana, Kim Il Sung sempre fez o seu melhor para
evitar que o estágio de tarefas nacional-democráticas burguesas avançasse para a fase de
tarefas socialistas. Ele foi capaz de servir com sucesso os interesses da burguesia
nacional neste aspecto, porque havia uma ausência de qualquer partido verdadeiramente
comunista ou organização Marxista-Leninista na Coreia. Na verdade, nunca houve um
partido bolchevique na Coreia, que lideraria o proletariado revolucionário. No entanto,
houve iniciativas de diferentes camaradas e grupos que tentaram implementar as
decisões leninistas do II Congresso da Internacional Comunista em seu próprio país - ou
seja, para fundar um partido comunista no seu país e cumprir os termos de admissão do
Comintern. Houve tentativas de diferentes camaradas e agrupamentos para fundar um
"PC Coreia", especialmente nos anos 20. Em 1928, foi reconhecida como uma secção
da Internacional Comunista pela decisão do VI. Congresso Mundial. No entanto, dentro
de um par de meses se dissolveu por partidarismo e falta de uma linha bolchevique
genuína.
Mesmo o débil PCC e outros grupos socialistas que existiam na década de 20 foram tão
intensamente permeados pela ideologia burguesa nacional e tão voluntariamente se
colocaram sob a dependência desta classe que não estavam de todo em condições de
cumprir as tarefas de um verdadeiro Partido Comunista: unir e educar o proletariado
Coreano, colocá-lo à frente das classes oprimidas amplas Coreanas sempre sob o seu
partido de vanguarda Marxista-Leninista. Além disso, como os clássicos ensinaram, ele
deve sempre se esforçar para manter uma independência absoluta relativamente á a
burguesia nacional, mesmo durante a fase de tarefas nacional-democráticas burguesas, a
fim de preparar as classes trabalhadoras e colocá-los prontas para o momento em que o
estágio das tarefas socialistas inevitavelmente virão. Mas os pequenos grupos
"comunistas" que existiam na Coreia nunca fizeram isso de forma adequada e eles
foram finalmente liquidados, deixando a burguesia nacional assumir o controle
ideológico e organizacional completo do movimento operário na península Coreana. É
claro, as consequências desta situação foram a facilitação enorme da futura
implementação do social-fascismo na Coreia do Norte, pois os trabalhadores e
proletários Coreanos não tinham os meios ideológicos e organizacionais adequados para
enfrentar e derrotar a ameaça que a burguesia nacional, finalmente, representou à
realização da revolução e da construção socialista.
Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e a Coreia foi oficialmente liberada graças
aos esforços do Exército Vermelho Soviético de Estaline, Kim Il Sung entrou em
Pyongyang como um "herói de guerra" (apesar de seus guerrilheiros burgueses não
estarem nem perto de derrotar os exércitos imperialistas japoneses e de que eles teriam
sido liquidados se não fosse pela contribuição do Exército Vermelho). Em seu discurso
na ocasião, depois de fazer algumas observações pomposas e falsas, Kim Il Sung fez
uma declaração surpreendente. Ele pediu:

"Aqueles que têm força, proporcionem força, aqueles com conhecimento,
fornecam conhecimento, e aqueles com dinheiro, forneçam dinheiro." (Kim Il Sung
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citado por Juan Nogueira López, La Educación en la RPD de Corea, Parte I, traduzido
da língua Espanhola)
Isto foi o que o "grande comunista" Kim Il Sung tinha a dizer. Ele apela para os "com
dinheiro" (isto é, a classe burguesa-capitalista nacional) para oferecer a ele e a suas
organizações apoio financeiro. Em primeiro lugar, esta afirmação revela claramente a
natureza totalmente anti-socialista de Kim Il Sung. Um líder autenticamente socialista e
proletário nunca faria isso. E devemos notar a maneira gentil com que ele pede ás
classes burguesas-capitalistas, é como se ele estivesse pedindo-lhes de uma forma
amigável, é como se Kim Il Sung estivesse dizendo: "Querida classe burguesacapitalista, por favor use o dinheiro proveniente dos lucros exploradores que
acumularam para me apoiarem a mim e seus outros representantes. Nós garantimos que
você não vai se arrepender." Se Kim Il Sung fosse um autêntico líder comunista, ele
nunca iria perder tempo "fazendo” os capitalistas darem dinheiro, mesmo porque eles
nunca iriam apoiar a implementação de uma ordem genuinamente Marxista-Leninista.
O simples facto de que Kim Il Sung lhes pediu apoio financeiro é de facto uma
admissão por Kim Il Sung que ele e os outros revisionistas Coreanos estavam
inteiramente do lado da burguesia nacional e serviriam firmemente seus interesses de
classe. Se Kim Il Sung não tinha certeza de que o seu desejo pelo apoio financeiro não
seria cumprido voluntariamente, ele nunca diria a declaração mencionada acima. Esta
situação está nos antípodas daquelas da União Soviética de Lenine e Estaline e da
Albânia socialista do camarada Enver, onde longe de ser educadamente pedido apoio
financeiro por parte dos burgueses-capitalistas, o PCUS (B) e o PTA tiveram que lutar
ferozmente contra a pró-imperialista burguesia compradora, a burguesia nacional, os
senhores feudais, capitalistas e todas as outras classes exploradoras e opressivas a fim
de liquidá-las não só como classes, mas também todos os seus resquícios ideológicos,
culturais e socio-económicos reaccionários que possam comprometer a construção
socialista e comunista. Na União Soviética de Lenine e Estaline e da Albânia socialista
do camarada Enver, a construção socialista foi conduzida pelos verdadeiros partidos
proletários comunistas que fielmente seguiam e aplicavam os princípios MarxistasLeninistas e sabiam que um dos passos mais importantes para derrotar e aniquilar as
antigas classes dominantes exploradoras é expropriar e socializar todos os recursos e
meios de produção, sejam eles "privados" ou "públicos" (eles estão sempre sob a posse
e controle das classes exploradoras e opressivas) de uma forma rápida, eficiente e
violenta (porque os exploradores invariavelmente tentam opor resistência a uma
revolução socialista que vai privá-los de seus privilégios de classe) e sem dar-lhes
qualquer tipo de indemnizações, porque isso significaria proporcionar-lhes meios
monetários para destruir a revolução socialista e danificar a ditadura do proletariado. É
absolutamente crucial não dar indemnizações às classes opressoras nem aos
proprietários capitalistas, especialmente tendo em conta que, nos estágios iniciais da
construção socialista, a ditadura do proletariado ainda não está totalmente consolidada,
a ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista não tem ainda domínio absoluto e
ainda há abundantes elementos anti-comunista burgueso-revisionistas prontos para
tomar a primeira oportunidade de ajudar seus patrões capitalista-revisionistaimperialistas a reconquistar seu domínio explorador e posições de classe, o máximo de
lucros e privilégios. E isso porque com o dinheiro que recebem por meio de
indemnizações, os membros das antigas classes opressoras seriam capaz de oferecer
privilégios de classe em troca da ajuda de elementos anti-socialistas para restaurar o
sistema capitalista-imperialista-revisionista:
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"O fundamento essencial das nacionalizações Albanesas foi o método
profundamente revolucionário através do qual elas foram realizadas: o método de
expropriação total e imediato, sem dar aos proprietários capitalistas qualquer tipo
de indemnizações. (...) Assim, na Albânia, não se recorreu a estágios intermediários
e transitórios e também sempre se recusou o capitalismo de Estado. Obviamente,
estamos firmemente rejeitando 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 a fim de alcançar a acumulação monetária."
(Documentos do Partido do Trabalho da Albânia (PTA), Etudes Politiques et sociales,
traduzido a partir da versão em língua Francesa)
O camarada Lenine sempre sublinhou que, imediatamente após a vitória da Grande
Revolução Socialista de Outubro, os proprietários capitalistas (incluindo os
proprietários de terras) foram rapidamente expropriados "sem indemnizações".
(Lenine, L'économie et la politique à l'époque de la dictature du proletariat, Oeuvres
choisies, Volume II, traduzido a partir da versão em língua Francesa)
Na verdade, é muito importante que o proletariado possa expropriar os proprietários
capitalistas sem indemnizações: desta forma, os trabalhadores liderados pelo
proletariado são capazes de entender que eles são agora absolutamente livres para
exercer sua ditadura de classe, que não estão vinculados a qualquer uma das amarras
opressoras que existiam sob o domínio capitalista-burguês.
Esta atitude é totalmente oposta à dos revisionistas Coreanos, que além de seus gritos
sobre supostas "expropriações revolucionárias" estavam na verdade servindo aos
interesses da burguesia nacional. Na verdade, as únicas desapropriações que já
ocorreram na Coreia do Norte eram contra os capitalistas e os proprietários de terras
compradores. E mesmo estas estavam muito longe de ter uma natureza autenticamente
Marxista-Leninista, mas elas estavam apenas destinadas a colocar todos os activos,
renda, riqueza, recursos, mercados, força de trabalho e meios de produção sob o
controle e propriedade da burguesia nacional, cobrindo esta nova dominação de classe
exploradora, opressiva, repressiva e feudal com capas "populares" para fingir que esses
meios de produção foram de facto "colocados sob o controle dos povos":
“ (...) Mais de 1.000 estabelecimentos industriais, ferrovias, comunicações e bancos
(ou seja, mais de 90% de todas as indústrias anteriormente detidas pelo
imperialismo Japonês ou pela burguesia compradora) foram colocados sob
propriedade estatal. Esta nacionalização (…) não liquidou a propriedade
capitalista como um todo: as propriedades pertencentes à classe capitalista
nacional mantiveram-se e foram protegidas legalmente. A lei que protege a
propriedade privada e incentivando empresas privadas capitalistas foi, de facto,
aprovada em 1946/04/10. A propriedade estatal no sector industrial, a pequena
economia camponesa privada e a economia de artesanato urbano poderiam,
portanto, coexistir com o sector capitalista nacional, compreendendo o comércio
capitalista privado, a indústria das cidades e a economia dos "camponeses ricos no
campo." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999,
traduzido da versão em Inglês)
De facto, no caso da Coreia do Norte, assim como também ocorre com todos os tipos de
regimes burgueses-capitalistas revisionistas social-fascistas e oportunistas, as
nacionalizações e expropriações de propriedades pertencentes aos imperialistas
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japoneses e à burguesia compradora eram tudo menos “democráticas”, “antiimperialistas”, “anti-feudais” ou “socialistas”, eram uma mera operação liderada pela
burguesia Kim Il Sungista a fim de eliminar definitivamente os últimos vestígios de
poder e controle que os imperialistas japoneses e seus lacaios locais ainda têm sobre a
Coreia do Norte em termos político-económicos. É claro que, ao contrário do que os
propagandistas do capitalismo-imperialismo ocidental do que os Kim Il Sungistas em
todo o mundo falsamente afirmam, a propriedade privada e a iniciativa privada nunca
foram abolidas na Coreia do Norte, foram apenas transformadas de seu tipo aberto para
o tipo capitalista de estado social-fascista – graças aos social-fascistas da Coreia do
Norte, a propriedade privada sobre activos, renda, riqueza, recursos, mercados, força de
trabalho e meios de produção seria mais tarde transferido das garras imperialistas
japoneses para as garras dos social-imperialistas Soviéticos e chineses. Hoje, não é
segredo que as empresas capitalistas ocidentais fazem cada vez mais lucros na Coreia
do Norte.
Ao contrário do que revisionistas querem nos fazer crer, o capitalismo foi perfeitamente
perpetuado na Coreia do Norte - nunca foi eliminado ali, nem por um único segundo.
Nacionalizações e expropriações (em todos os sectores económicos e em / de todos os
meios de produção, como as indústrias, terras, bancos, comércio, transportes, etc.) não
são, no mínimo sinónimos de eliminação do capitalismo, sem falar da construção do
socialismo (na verdade, dezenas de regimes burgueses-capitalistas como o dos
sandinistas da Nicarágua, de Nkrumah, de Nasser, de Perón, Vargas, de Sukarno, de
Allende, de Sankara, etc. também fizeram expropriações e nacionalizações semelhantes
com propósitos anti-socialistas e pró-capitalistas imperialistas daquelas que ocorreram
na Coreia do Norte revisionista, social-fascista e anti-comunista). As expropriações e
nacionalizações só podem fazer parte da construção do socialismo 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 na Coreia do Norte um partido genuinamente
Marxista-Leninista nunca existiu e, como o estado burguês-capitalista (criada em
meados dos anos 40) nunca representou o poder proletário, essas chamadas
"nacionalizações" e "expropriações" são nada mais do que um baile de máscaras
ridículo, cujo objectivo é manter os trabalhadores longe do Marxismo-LeninismoEEstalinismo-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 do domínio dos trabalhadores,
etc., porque tudo isso já foi "consumado" (e o mesmo pode ser dito sobre a falsa
fraseologia "Marxista-Leninista" e as outras máscaras "vermelhas" usadas pelo socialfascismo Norte-Coreano para ocultar o seu verdadeiro carácter burguês-capitalistarevisionista e anti-comunista).
Mas esses tipos de disfarces social-fascistas são totalmente naturais dado os objectivos e
a natureza do revisionismo Coreano. A "revolução" era anti-comunista desde o início.
De qualquer forma, o carácter oportunista do revisionismo Coreano poderia ser
percebido desde muito cedo. Já em 1945, Kim Il Sung estava tentando retratar a
dominação burguesa nacional com roupas "democráticas" e convencer os trabalhadores
de que estava em seu melhor interesse apoiar essa classe. É assim que a teoria da
"democracia progressiva" na Coreia nasceu:
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"Para construir uma República Popular Democrática, uma frente unida deve ser
formada por todas as forças democráticas patrióticas, incluindo os capitalistas
nacionais." (Kim Il Sung, On the Building of New Korea and the National United
Front, in: Selected Works, Volume 1, Pyongyang, 1975, traduzido da edição em Inglês)
Aqui, podemos observar como os Kim Il Sungistas estão tentando usar uma velha
táctica que também foi adoptada pelo revisionismo Maoista com a "Nova Democracia":
o de promover a chamada "ditadura conjunta" de todas as classes como um pretexto
para esconder que não só era na verdade uma ditadura da burguesia nacional, mas
também que esta é realmente uma arma ideológica utilizada a fim de impedir os
trabalhadores de implementarem a ditadura do proletariado. Assim, para Kim Il Sung,
as classes trabalhadoras e a burguesia nacional, os explorados e os exploradores estão
todos no mesmo nível, eles não têm interesses de classe contraditórios e irreconciliáveis,
mas, pelo contrário, eles devem ser reconciliados e unidos na " frente unida ".
Estas concepções constituem um desvio profundo da estratégia Marxista-Leninista da
eventual necessidade de uma aliança temporária entre o proletariado e certos ramos da
burguesia nacional durante o período de realização das tarefas nacional-democráticoburguesas antes da fase da revolução socialista. Como já tínhamos explicado, esta
estratégia defende que, nestas condições, pode ser benéfico para o proletariado e as
classes trabalhadoras fazer alianças com ramos burgueses não-proletárias e nacionais. É
claro que essas alianças devem ser sempre temporárias, elas nunca podem ser
configuradas como um fim em si mesmo e que só devem ser feitas em situações em que
podem servir para fortalecer as posições do proletariado lutando pelo socialismo. Além
disso, o partido comunista proletário não deve nunca fazer concessões no que respeita
aos princípios Marxistas-Leninistas de organização e ideológica. Portanto, um dos
aspectos que diferencia o Marxismo-Leninismo do Kim Il Sungismo é que os
verdadeiros Marxistas-Leninistas nunca se desviam do princípio de que este tipo de
alianças não são nada mais do que situações temporárias e que o Partido Comunista
deve sempre persistir em seu objectivo de total aniquilação da burguesia nacional que
desde o momento em que se torna privada do conteúdo revolucionário que possa ter
durante a fase de tarefas nacional-democráticas burguesas passa a ser um obstáculo para
a realização bem sucedida da revolução socialista e da implantação da ditadura do
proletariado de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo.
Como o camarada Enver afirma:
"As condições cada vez mais favoráveis que estão sendo criadas em todo o mundo
para as revoluções anti-imperialistas e democráticas para o desenvolvimento em
larga escala e para a sua liderança pelo proletariado devem ser utilizadas a fim de
continuar com a luta pela independência nacional para outra fase mais avançada,
a luta pelo socialismo. Lênin nos ensina que a revolução deve ser levada até o fim,
liquidando a burguesia e seu poder de Estado." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a
Revolução, 1979, edição em Português)
E quando a República Popular Democrática da Coreia foi criada oficialmente na Coreia
do Norte, em Setembro de 1948, foi definida como um Estado baseado na ditadura
conjunta de várias classes, incluindo os capitalistas nacionais. Na verdade, mesmo em
tempos mais recentes, os ideólogos do revisionismo Coreano assumem explicitamente
que:
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"Os capitalistas nacionais participaram na revolução democrática." (Kim Il Sung,
Socialist Transformation of Private Trade and Industry in Korea, Pyongyang, 1977,
traduzido da edição em Inglês)
Em primeiro lugar, esta ideia da "frente unida de várias classes" está em oposição
directa aos ensinamentos dos clássicos. Por exemplo, os camaradas Lenine e Estaline
afirmaram que a ditadura do proletariado significa, necessariamente, que o proletariado
está segurando o poder sozinho e nunca pode compartilhar o poder com outras classes:
"A classe que assumiu o poder político fez isso por saber que ela estava fazendo
isso sozinha. Isso é intrínseco ao conceito de ditadura do proletariado. Ela só tem
sentido quando se sabe que a classe toma o poder sozinha." (Lenine, Speech
Delivered at the All-Russia Congress of Transport Workers, in: Collected Works,
traduzido da edição em Inglês)
"A classe dos proletários... não pode dividir o poder com outras classes." (Estaline,
Les Questions du Léninisme, 1931, traduzido da edição em Francês)
Em segundo lugar, quando Kim Il Sung afirma que os capitalistas nacionais
"participaram", ele está escondendo o facto de que não só participaram, mas também
efectivamente lideraram a chamada revolução "democrática" que acabaria por dar à luz
o social-fascismo, graças aos esforços dos Kim Il Sungistas. E isso porque, em tais
condições, a burguesia nacional inevitavelmente instala e impõe a sua ditadura de
classe, como de facto aconteceu.
Na verdade, de acordo com Kim Il Sung, os "capitalistas nacionais" devem ser parte da
"frente unida da democracia progressiva". Com esta afirmação oportunista, Kim Il Sung
permite que o processo revolucionário possa ser guiado pela burguesia nacional, até
porque, no contexto de uma revolução nacional-democrática burguesa contra o
feudalismo e o colonialismo, a burguesia nacional pode perfeitamente ser considerada
como uma " classe democrática". O que Kim Il Sung está dizendo é que o proletariado
deve colaborar de perto e colocar-se sob o domínio de classe da burguesia nacional. A
verdade é que o poder político pertence à classe que controla os meios de produção e as
relações de produção que formam a base material da sociedade, e por isso, na verdadeira
ditadura do proletariado, o proletariado que lidera as classes trabalhadoras exploradas e
oprimidas se recusa até mesmo a minimamente compartilhar o poder com a burguesia,
não importa se é com a burguesia reaccionária ou com a "progressista" burguesia
nacional. Em uma autêntica ditadura do proletariado, o proletariado nunca vai deixar a
"progressista" burguesia nacional liderar a revolução, na verdade, a principal tarefa da
ditadura do proletariado é eliminar toda a burguesia não apenas como uma classe, mas
também para eliminar toda a sua ideológica e influências culturais, porque não há
nenhuma outra maneira de garantir a vitória do socialismo e do comunismo. Ao
contrário dos ensinamentos dos Clássicos, Kim Il Sung elogia explicitamente o
"pluralismo" burguês, o que significa que sob a "democracia progressiva" de Kim Il
Sung, a burguesia nacional vai continuar a existir como uma classe. Se a burguesia vai
continuar a existir como uma classe, então ela irá certamente controlar os meios de
produção de uma forma prejudicial para o proletariado, ela ainda vai manter o poder
económico em suas mãos.
Kim Il Sung está, aparentemente, defendendo uma espécie de "terceira alternativa".
Também a "Nova Democracia" Maoista rejeita tanto a "ditadura da burguesia" e a
"ditadura do proletariado". E Kim Il Sung faz o mesmo quando ele defende a existência
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perpétua dos capitalistas nacionais, assim, recusando automaticamente a implementação
de uma ditadura do proletariado de acordo com os ensinamentos dos clássicos do
Marxismo-Leninismo. Então, assim como a "Nova Democracia" de Mao, também a
"democracia progressiva" de Kim Il Sung, certamente, é um sistema político-económico
em que a escravidão assalariada continuará intocada, e em que a burguesia nacional e
"progressista" vai explorar em busca de lucros máximos de uma forma tão brutal, tão
gananciosa, tão anti-comunista e inevitável quanto a de qualquer outra secção da
burguesia. É óbvio que a "democracia progressiva" proposta pelos Kim Il Sungistas é
equivalente á "Nova Democracia", isto é, uma ditadura opressora burguesa-capitalista
que tenta enganar os proletários e todos os trabalhadores, dando-lhes a falsa impressão
de que os exploradores estão a "partilhar o poder" com eles enquanto se movem para o
"socialismo". Mas essas tentativas dos revisionistas Coreanos para manterem os
trabalhadores longe do caminho do domínio proletário violento, do caminho do
socialismo e do comunismo autêntico nunca terão sucesso. Quando a revolução
proletária e socialista mundial vem finalmente, o fim dos Kim Il Sungistas será tão
horrível e repugnante como a sua própria ideologia social-fascista. Os trabalhadores
mundiais enfurecidos liderados pelos proletários, sob a liderança do Comintern (EH),
vão literalmente rasgá-los em pedaços, dando a estes pró-capitalistas impostores socialfascistas o tratamento que merecem. Por exemplo, os defensores do social-fascismo em
todo o mundo gostam de falar sobre "a grande reforma agrária feita por Kim Il Sung nos
anos 40". Na verdade, s burguesia nacional pôs em cena essa farsa de "reforma agrária"
fingindo "nacionalizar" e "socializar" a terra a fim de convencer os trabalhadores e
camponeses oprimidos da Coreia do Norte com a ideia errada de que o novo regime era
"popular","democrático" e até mesmo "progressista". Mas a realidade era totalmente
oposta às mentiras dos revisionistas Coreanos. Devido ao facto de que ao campesinato
faltava consciência comunista e formação ideológica Marxista-Leninista, não é difícil
compreender que os camponeses Norte-Coreanos certamente tinham muitas esperanças
e ilusões sobre esta "reforma agrária" anti-socialista. Mas a verdade é que eles
finalmente foram e são explorados tanto pelos latifundiários "patrióticos", como eram
pela burguesia imperialista Japonesa e pelos proprietários compradores. Na verdade,
esta chamada "reforma agrária" não só apenas afectou as terras pertencentes ao
imperialistas japoneses e á burguesia compradora deixando os proprietários capitalistas
nacionais intocados, mas também enormemente aumentando a sua exploração sobre os
camponeses Norte-Coreanos, submetendo-os à escravidão fiscal dura em benefício da
burguesia nacional que agora governa o país em busca de lucros máximos:
"A lei posterior sobre "imposto agrícola em espécie" exigia que os camponeses
paguem ao Estado 25% de seus rendimentos (...)." (N. Steinmayr, Long live Korean
reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Escusado será dizer que "pagar ao Estado" significa, de facto, contribuir para a
acumulação de riqueza e maximização do lucro dos proprietários de terras nacionais
"patrióticos" e dos capitalistas que efectivamente detêm o poder do Estado políticoeconómico na Coreia do Norte. A burguesia usou o já velho truque adoptado por todos
os tipos de social-fascistas do mundo: fingir "expropriar", "nacionalizar" e até mesmo
"socializar" a terra em palavras transformando-a em propriedade privada das novas
classes dominantes exploradoras em obras. Afinal, de que é que uma alegada
"agricultura socialista" vale a pena, os camponeses morrem de fome?
Isto está nos antípodas do que ocorreu na União Soviética Bolchevique e na Albânia
socialista do camarada Enver, onde o Estado de ditadura do proletariado, chefiado pelo
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seu partido de vanguarda Marxista-Leninista totalmente assegurava que todos os meios
de produção (incluindo as terras) estavam sob o controle das classes trabalhadoras.
Neste ponto, é importante notar que esta "reforma agrária" é outro dos muitos mitos
inventados pelos revisionistas Coreanos, que - como muitos outros revisionistas tentam apresentar isso como tendo sido uma espécie de "revolução camponesa":
"A nova Coreia não estava sendo arquitectada nos centros urbanos pelo
proletariado, mas nas montanhas do norte (isto é, nas áreas rurais)." (Juan
Nogueira López, La Educación en la RPD de Corea, Parte I, traduzido do língua
Espanhola)
Em primeiro lugar, mesmo que os Kim Il Sungistas estivessem dizendo a verdade,
mesmo que a sua pseudo-"revolução" tivesse sido de facto liderada pelo campesinato,
isso só confirma o seu carácter anti-comunista. A revolução socialista verdadeira nunca
pode ser liderada pelo campesinato, mas apenas pelo proletariado. O campesinato não
tem o carácter revolucionário inerente do proletariado e é acima de tudo uma classe
vacilante e hesitante. Se não for conduzida pelo proletariado, será apenas uma questão
de tempo antes de a burguesia recuperar seu poder de classe através de enganar os
camponeses com suas enganosas ideologias e influências anti-comunistas:
"A experiência mostra que o campesinato pode desempenhar o seu papel
revolucionário se ele actua em aliança com o proletariado e sob a sua liderança. O
campesinato Albanês era 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 Partido do Trabalho, a vanguarda da
classe operária, era o líder 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, 1979, edição em Português)
"O pequeno número da classe trabalhadora na Albânia não a impediu de
desempenhar o 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
classes trabalhadoras gerais, tornou possível alcançar a grande unidade do povo
em torno da classe trabalhadora em uma frente única sob a responsabilidade única
e a indivisível liderança do Partido Comunista. (...) Negando o papel hegemónico e
dirigente da classe operária na revolução e da construção do socialismo, os
eurocomunistas tinham de abandonar também o papel e a missão do partido
comunista, tal como é definida pelo Marxismo-Leninismo e como foi confirmado
pela longa história do movimento revolucionário e comunista mundial." (Enver
Hoxha, O Eurocomunismo é anticomunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
Esta última citação do camarada Enver está se referindo aos eurocomunistas, mas a sua
crítica é totalmente e igualmente válida também para o revisionismo Coreano e seus
defensores, não só na Coreia, mas em todo o mundo. Além disso, no que respeita a esta
questão, devemos lembrar que uma das principais armas usadas pelos revisionistas
Coreanos para manter as classes camponesas ao lado da burguesia nacional foi através
de fazer algumas promessas falsas sobre uma suposta "revolução camponesa", enquanto
totalmente rejeitando tanto os camponeses e o proletariado em favor da burguesia
nacional que daria origem às futuras classes dirigentes social-fascistas da Coreia do
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Norte. Este é um aspecto que o revisionismo Coreano tem em comum com um monte de
outras"teorias" revisionistas, social-fascistas e anti-comunistas, como o Maoismo, por
exemplo. Na verdade, não é por acaso que Kim Il Sungism é muitas vezes considerado
como não sendo um ramo revisionista "independente" em si, mas como uma
"derivação" do Maoismo. De um lado, o revisionismo Coreano tem algumas
características particulares que lhe conferem uma aparência externa formal que o
distingue de outros revisionismos. Mas, por outro lado, devemos reconhecer que o Kim
Il Sungismo e o Maoismo têm uma atitude muito equivalente para muitas questões. Um
dos temas em que as semelhanças entre o Kim Il Sungismo e o Maoismo são visíveis é
na verdade a sua abordagem reaccionária ás classes oprimidas camponesas.
Portanto, ao contrário dos mitos e mentiras espalhadas pelos Kim Il Sungistas em todo o
mundo, a falsa "reforma agrária", promovida pela burguesia nacional estava muito
longe de inaugurar uma espécie de " paraíso camponês". Como já mencionámos e
explicámos, a "reforma agrária" não era nada mais do que uma simples reafectação de
terras da Coreia do Norte em benefício dos interesses de classe da burguesia nacional
Norte-Coreana. Os novos proprietários de terras não pensaram duas vezes antes de
começar a explorar duramente as classes camponesas. Assim, de acordo com as palavras
dos Kim Il Sungistas, a "reforma agrária" Norte-Coreana supostamente significa "uma
libertação camponesa", mas na verdade ele só tornou o campo em um gigantesco campo
de trabalho escravo onde os camponeses miseráveis têm de trabalhar ad nausea para
terem algo para comer depois de pagar os impostos exorbitantes aos novos governantes
"patrióticos". E devemos lembrar que o território Norte-Coreano tem um clima muito
severo e solos inférteis. Ao contrário do que acontece com o clima mais quente do Sul,
o território Norte-Coreano passa grande parte do ano coberto de neve, devido aos ventos
gelados vindos da Sibéria. Estas são condições muito desfavoráveis para a agricultura e
é fácil entender que, na maioria dos casos, os camponeses Norte-Coreanos carentes não
conseguem cultivar o suficiente para eles, e muito menos se eles ainda têm que dar 25%
de suas colheitas á burguesia social-fascista! E este terrível estado de coisas continua até
hoje em dia, porque depois de ter transformado o país em uma neo-colónia dos socialimperialistas, a burguesia revisionista transformou a economia do país em um mero
apêndice, e seu carácter neo-colonial impediu o desenvolvimento de uma agricultura
auto-sustentável capaz de alimentar todo o povo. Isso vai originar fomes terríveis na
Coreia do Norte após o desaparecimento do império Soviético no início dos anos 90,
como veremos mais tarde.
Diante de tudo isso, podemos seguramente concluir que os novos exploradores NorteCoreanos não poderiam se importar menos sobre as aspirações e o bem-estar dos
camponeses. Eles estavam apenas preocupados aproveitando o facto de que, devido à
sua natureza, o campesinato é uma classe relativamente fácil de enganar por meio da
utilização de, aparentemente, slogans "populares", "democráticos" e "progressistas".
Assim como ocorreu com a maioria dos países coloniais e neo-coloniais na época, a
população da Coreia do Norte era constituída principalmente por camponeses, mas
mesmo que este não fosse o caso, mesmo se houvesse um proletariado numericamente
relevante, a burguesia nacional inevitavelmente tentaria usar o campesinato como um
meio para promover seus interesses de classe de exploração predatórios. E isso porque é
muito mais arriscado para a burguesia nacional tentar enganar o proletariado - que é
uma classe intrinsecamente revolucionária que pode facilmente adquirir uma autêntica
consciência comunista. Não só a burguesia nacional Norte-Coreana, mas também
muitas outras burguesias nacionais em todo o mundo foram e continuam a ser
totalmente conscientes disso. Em nossa "Declaração de guerra contra o Maoismo",
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notamos que também os ideólogos e organizações Maoístas que defendem os interesses
da burguesia nacional em seus respectivos países fizeram e fazem o possível para
manter os camponeses ao seu lado em sua luta contra a burguesia compradora e
imperialismos estrangeiros, de um lado, e contra a revolução socialista proletária, por
outro lado. Quando a burguesia nacional já suficientemente consolidou seu poder do
Estado político-económico, o estado social-fascista e revisionista do tipo Maoista
mostra sua verdadeira face e oprime implacavelmente os camponeses, juntamente com
todos os outros trabalhadores. E esse também foi o caso da Coreia do Norte com a
burguesia nacional cujo objectivo era enganar os camponeses Norte-Coreanos através
de os seduzir traiçoeiramente com falsas promessas de "terra para todos" a fim de
transformá-los em um instrumento para estabelecer e reforçar sua própria ordem de
classe exploradora: enquanto ela precisava do apoio dos camponeses para reforçar seu
poder de classe contra a burguesia compradora, contra o imperialismo Japonês e norteAmericano, e também contra a revolução socialista proletária, ela literalmente invadiu
as mentes dos camponeses com falsos slogans "pró-camponeses". Como os camponeses
Norte-Coreanos foram incansavelmente e brutalmente explorados pelos latifundiários
imperialistas japoneses e seus lacaios compradores locais, eles finalmente aderiram às
mentiras da burguesia nacional da Coreia do Norte de uma forma rápida e fácil. Mas a
partir do momento em que a burguesia nacional começou a sentir que o seu controle de
classe sobre o país estava mais ou menos assegurado (o que era uma presunção
completamente errónea, como veremos), ele também começou a mostrar aos miseráveis
camponeses a sua verdadeira natureza, impondo impostos proibitivos sobre eles,
transformando o campo Norte-Coreano em um campo de trabalho escravo gigantesco
onde os camponeses Norte-Coreanos foram e são explorados até ao osso pelas novas
classes dominantes.
Mas vamos voltar ás "teorias" da "democracia progressiva" (que, como dissemos, tem
semelhanças assustadoras com a Nova Democracia de Mao - cujo objectivo era
defender os interesses da burguesia nacional Chinesa em sua busca para se transformar
em uma burguesia imperialista através da exploração feroz dos trabalhadores chineses e
do mundo, a fim de alcançar o máximo de lucros). Elas são de facto equivalentes à
teoria anti-comunista que diz: "nem o capitalismo, nem socialismo" e que ainda é muito
utilizada hoje em dia entre os pequeno-burgueses e correntes "anarco-libertárias". De
facto, assim como Mao, também Kim Il Sung finge rejeitar tanto a ditadura burguesa
como a ditadura do proletariado enquanto defende e perpetua a primeira:
"A democracia a que aspiramos é fundamentalmente diferente da dos países
capitalistas ocidentais, nem é uma cópia servil de um país socialista... O nosso é um
novo tipo de democracia mais adequado para a realidade da Coreia." (Kim Il Sung,
On Progressive Democracy, em: Works, Volume 1, Pyongyang, 1980, traduzido do
Inglês)
Uma vez mais, o pretexto de "o que é mais adequado às condições específicas do país"
serve como uma desculpa para negar os princípios mais fundamentais do MarxismoLeninismo. Assim como Mao fez com a sua reaccionária "Nova Democracia", também
Kim Il Sung tenta descrever sua anti-socialista "democracia progressiva" como sendo
uma alternativa entre a ditadura burguesa e ditadura do proletariado, mas isso é uma
falácia completa. Não existem "alternativas": a partir do momento em que Kim Il Sung
recusou a ditadura do proletariado, ele está defendendo automaticamente a ditadura
burguesa, porque a partir do momento a burguesia nacional continuou a controlar os
principais meios de produção e a exercer seu domínio sobre as classes oprimidas, não
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pode haver nenhuma conversa sobre "prevenção de ditadura burguesa". O
estabelecimento da ditadura do proletariado é a única maneira de evitar a ditadura
burguesa. Por isso, repetimos que negar a primeira, significa, inevitavelmente, apoiar,
promover e perpetuar a segunda.
Este slogan da "terceira alternativa", que promove a "cooperação e colaboração com a
burguesia nacional" abraçada pelos revisionistas Coreanos é de facto uma ideologia
ultra-reaccionária que serve para perpetuar o capitalismo, porque, como já foi dito, o
poder económico e político pertence á classe que detém os meios de produção, a classe
que controla as relações de produção que determinam a base material da sociedade.
Enquanto o controle dos meios económicos e materiais de produção não é totalmente e
firmemente conquistado pelo proletariado liderando as classes trabalhadoras através da
violência armada revolucionária, eles sempre pertencerão à classe burguesa
exploradora, não importa se é á sua secção compradora ou à sua secção nacional
"patriótica". Se dizemos "nem a ditadura da burguesia, nem a ditadura do proletariado",
então nós estamos favorecendo e mantendo automaticamente a ditadura burguesa. Isso
acontece porque a ditadura do proletariado é a única forma de eliminar definitivamente
a ditadura da burguesia e construir com sucesso o socialismo e o comunismo, por isso,
se negarmos a necessidade da ditadura do proletariado, estamos servindo e perpetuando
a ditadura de classe exploradora burguesa capitalista. Kim Il Sung considera que a
burguesia e o proletariado podem "compartilhar" o poder político-económico-social.
Isso é algo totalmente impossível. Não pode existir um estado no qual ambas as classes
têm o poder estatal e político-econômico-social. Ou é o proletariado que lidera os
trabalhadores e que detém o poder ou é a burguesia e as classes exploradoras e
opressoras. Não há "terceira via" nem "alternativas democráticas progressistas", porque
o que não é revolucionário é automaticamente reaccionário. Se a "democracia
progressiva" de Kim Il Sung não defende o estabelecimento da ditadura do proletariado
e a realização do socialismo e do comunismo de acordo com os ensinamentos dos
clássicos do Marxismo-Leninismo, então é necessária e inevitavelmente uma teoria prócapitalista, reaccionária e anticomunista que só serve para promover e manter a
dominação de classe da burguesia nacional, não só explorando e oprimindo os
trabalhadores, mas também impedindo-os traiçoeiramente de avançar para a revolução
socialista. Todos aqueles que não são a favor da ditadura do proletariado e em favor da
construção do socialismo e da sociedade comunista são necessariamente a favor da
ditadura burguesa e do sistema capitalista explorador. A burguesia e o proletariado são
duas classes antagónicas, cujos interesses são irreconciliáveis e opostos. Por sua própria
natureza e as origens, a burguesia e o proletariado têm missões históricas e papéis que
são radicalmente irreconciliáveis. Não há possibilidade de essas duas classes
governarem sob uma "ditadura conjunta", como revisionistas como Mao e Kim Il Sung
advogam, porque "partilha do poder" e "ditadura conjunta" vai ser sempre em favor da
burguesia, porque não importa quão "progressista", "liberal" e "patriótica", a classe
burguesa tem sempre um carácter exploratório e reaccionário, até ao estabelecimento da
ditadura do proletariado, a burguesia é a classe que controla o poder económico e
controla as forças produtivas e meios de produção que determinam todos os aspectos da
sociedade humana, obviamente incluindo o estado e o poder político-econômico-social.
As classes exploradoras e classes exploradas nunca podem compartilhar o poder
político. A "democracia" burguesa é baseada na opressão capitalista das classes
exploradas.
E como se isso não fosse suficiente, a concepção de "democracia progressiva" também
serviu de pretexto para recusar e negar a implementação do poder proletário e o início
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da construção do socialismo sob o pretexto de que seria "prematuro". Na verdade, foi
desde então que o Kim Il Sungismo começou a descrever-se como a "forma Coreana
para o socialismo", tornando-se, assim, oficialmente mais uma daquelas "correntes
nacionais" tão abundantes em todos os continentes, desde o "caminho francês para o
socialismo" dos revisionistas Franceses, passando pelo pelo "socialismo Jugoslavo" de
Tito, o "socialismo cubano" de Castro e Guevara, todas as numerosas "estradas
nacionais para o socialismo" da África, Ásia, Oriente Médio, etc., que são, na verdade,
nada mais do que disfarces usados pelos social-fascistas a fim de afastar os
trabalhadores do Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo que é a única
ideologia capaz de definitivamente e completamente libertar os trabalhadores da
exploração capitalista-revisionista-imperialista e da opressão. Este é o verdadeiro
propósito de todas as chamadas "estradas nacionais para o socialismo", incluindo o
"socialismo Coreano", que é mero social-fascismo.
Uma das principais características deste "socialismo Coreano" é a maneira pela qual ele
insiste sistematicamente em unir e em misturar construção socialista e comunista com
patriotismo e independência. Temos que lembrar uma afirmação vinda de Kim Il Sung:
"O Marxismo-Leninismo não é um dogma, é um guia para a acção Temos que
aprender a aplicar o Marxismo-Leninismo criativamente à realidade da Coreia. Só
através da formação de um partido de massas podemos conquistar a vitória da
democracia. Esta vitória... é essencial para a completa independência da Coreia. A
independência da Coreia significa precisamente a vitória do Marxismo-Leninismo
na Coreia.” (Kim Il Sung, On the Immediate Tasks of the Workers' Party: Concluding
Speech Delivered at the Inaugural Congress of the Workers' Party of North Korea,
1946, em: Works, volume 2, Pyongyang, 1980, traduzido do Inglês)
Assim, como se pode concluir, Kim Il Sung tenta privar o Marxismo-Leninismo de seu
conteúdo revolucionário a fim de transformá-lo em um mero sinónimo de
independência da Coreia. Assim, o cumprimento do Marxismo-Leninismo significa o
cumprimento de "deveres patrióticos" e "total independência" do país. Claro que, como
veremos, isto tem como único objectivo o de enganar os trabalhadores, convencendo-os
de que defender os interesses da burguesia nacional significa de facto apoiar o
Marxismo-Leninismo e a construção socialista. Isso está totalmente de acordo com os
objectivos de classe da burguesia nacional Coreana, cujas posições, privilégios e lucros
máximos de classe estão sob ameaça constante da burguesia compradora e seus amos
imperialistas norte-Americanos, A burguesia nacional incansavelmente usa slogans
"independentistas" e "nacionalistas" a fim de atrair as classes trabalhadoras para o seu
lado contra os inimigos externos. Ela entendeu muito bem que só se conseguir colocar
os trabalhadores sob a sua influência ideológica, será capaz de resistir às pressões
imperialistas norte-Americanas para manter o seu poder sócio-econômico-político (o
proletariado Norte-Coreano é parte inseparável do proletariado mundial e, portanto, uma
classe internacionalista é mais forte do que qualquer burguesia nacional inclusive a
burguesia nacional da Coreia do Norte). Com esse objectivo, promoveu fortemente
enormes quantidades de sentimentos "nacionalistas" (que com o tempo vão se tornar
verdadeiramente xenófobos e que visa evitar a união entre os proletários, trabalhadores
e outras classes exploradas e oprimidas da Coreia do Norte com os do resto do mundo)
entre os trabalhadores Norte-Coreanos e incutir em suas mentes "a falsa ideia de que se
queriam realizar o socialismo", eles teriam que lutar implacavelmente pela
"independência" do país contra o imperialismo norte-Americanos e seus lacaios
compradores da Coreia do Sul, que são precisamente os maiores inimigos e rivais de
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manutenção da burguesia Norte-Coreana no poder. E no que respeita á "independência"
em si mesma, é verdade que durante a primeira fase do socialismo "num só país", uma
verdadeira nação Marxista-Leninista (mesmo que pequena), que está construindo o
socialismo e o comunismo sob a ditadura do proletariado chefiada pelo seu partido de
vanguarda de acordo com os ensinamentos dos Clássicos foi capaz de alcançar a
verdadeira independência do sistema imperialista mundial. É só lembrar o caso da
Albânia socialista do camarada Enver. No entanto, a realização de uma verdadeira
"independência" nunca esteve seriamente nas mentes da burguesia. Isto será
particularmente evidente se observarmos os níveis colossais de dívidas externas e
dependência do social-imperialismo que a Coreia do Norte vai suportar desde que o país
se tornou numa neo-colónia dos social-imperialistas Soviéticos após a tomada do poder
por Khrushchev. Assim como havia ocorrido com, por exemplo, a burguesia CastristaGuevarista em Cuba, também a burguesia Kim Il Sungist vai aceitar se tornar uma neocolónia Soviética (e posteriormente Chinesa) em troca de ser mantida em poder
desfrutando de privilégios, posições e lucros máximos de classe vindos de escravidão
assalariada. Mas, apesar do estado como uma colónia dos social-imperialistas, os Kim Il
Sungistas nunca vão desistir de sua fraseologia "nacionalista" e "patriótica" a fim de
dirigir as forças combativas das classes que trabalham para objectivos convenientes de
"defesa da nação" que contribuem decisivamente para a perpetuação da ordem
exploradora social-fascista Norte-Coreana.
Na verdade, essa falsa ideologia "nacionalista" será reflectida desde os dias fundadores
do Partido dos Trabalhadores da Coreia, um dos principais instrumentos de
revisionistas:
"O PTC é apoiado por uma série de organizações relacionadas: a Frente
Democrática para a Reunificação da Pátria, o Comité para a Reunificação Pacífica
da Pátria, a Federação Geral dos Sindicatos, a Liga da Juventude, a União de
Trabalhadores agrícolas, da União de Mulheres Democráticas, a Federação Geral
de Sindicatos Literatura e Artes, o Sindicato dos Jornalistas, a Federação Geral de
Tecnologia Industrial, da Federação Budista, entre outros. Para além do PTC, há
também outros dois partidos políticos (cujas actividades livres são garantidos pela
Constituição): o Partido Social-democrata da Coreia e o Partido Chongu
Chondoista. (...)”
Imbuído de doses consideráveis de nacionalismo, o Partido Comunista da Coreia
do Norte (CPNK, rebaptizado "Partido da Coreia do Norte em Agosto de 1946, e
depois dos Trabalhadores Partido dos Trabalhadores da Coreia) foi fundado
oficialmente de 10-13 de Outubro de 1945. Além do CPNK, outros partidos e
organizações sociais emergiram durante o final de 1945 e início de 1946: o Partido
Democrático (principalmente composta de pequenos e médios capitalistas de
classe), o Partido Chongu Chondoista (principalmente camponeses) e o Novo
Partido Democrático (composto principalmente de camponeses médios e
intelectuais). As organizações sociais incluíram a Federação Geral dos Sindicatos,
a União Camponesa, a Liga da Juventude Democrática, União de Mulheres
Democráticas, a Federação Geral de Sindicatos de Literatura e Artes, a Federação
Geral de Tecnologia Industrial, da Federação budistas e outros. Representantes de
todos esses partidos e organizações - juntamente com os de comités locais convocada em Pyongyang em 1946/08/02, a fim de estabelecer o Comité Popular
Provisório da Coreia (PPCNK).
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(...) Nem o CPNK nem qualquer outro partido contemplado - durante o período da
chamada democracia progressiva - a transição da fase nacional-democráticoburguesa para a socialista. A decisão foi, de facto, tomada em 28-8-1946 para
fundir o CPNK e o Novo Partido Democrático, criando, assim, o Partido dos
Trabalhadores da Coreia do Norte (PTCN) (...)
As suas tarefas democráticas foram as seguintes:
"Confiscar a terra dos imperialistas japoneses e dos latifundiários e distribuí-la
entre os camponeses, nacionalizar as indústrias, transportes, comunicações,
bancos, etc., pertencentes ao imperialismo Japonês e aos capitalistas compradoras
e transformá-los em propriedade do povo, a introdução de um dia de trabalho de
oito horas e um sistema de seguro social para os trabalhadores da fábrica e
escritório, conceder às mulheres direitos iguais aos dos homens, garantir ás pessoas
a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de instituir um
sistema democrático de público educação e estabelecer a escolaridade obrigatória e
o desenvolvimento da ciência, da cultura e das artes nacional." (...)
Durante o verão 1946, juntou-se em coligação com outros dois partidos políticos
existentes e com quinze organizações sociais, a fim de configurar a Frente Unida
Democrática Nacional da Coreia do Norte (DNUFNK). Seu objectivo era organizar
as eleições para a cidade, município, (Dong) e sub-comités municipais das pessoas
em Novembro 1946 e início de 1947. Os representantes eleitos dos comités dessas
pessoas formaram a Assembleia Popular da Coreia do Norte em 17-2-1947. O
NKPA assim, tornou-se órgão supremo do país, de poder, com o Comité Popular
da Coreia do Norte (NKPC) como seu órgão executivo." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da edição em Inglês também
citando Kim Il Sung, For the Establishment of a United Party of the Working Classes:
Report to the Inaugural Congress of the Workers' Party of North Korea, 1946, in Kim Il
Sung, Works, volume 2, Pyongyang, 1980, traduzido da edição em Inglês)
Como se pode concluir, no programa do PTC não há absolutamente nada relacionado
com o socialismo ou com o Marxismo-Leninismo, nem mesmo a mais leve referência a
eles. E nós temos que afirmar que este programa já foi elaborado após a libertação do
país, quando o caminho para o cumprimento das tarefas socialistas revolucionárias
deveria ser pelo menos preparado. Mas como a Coreia do Norte não estava sob a
liderança de um partido proletário genuinamente comunista, mas de uma organização
burguesa nacional, que em breve adoptaria características social-fascistas, é totalmente
natural e compreensível que não haja qualquer tipo de referências ao socialismo, ao
comunismo ou Marxismo-Leninismo. Naquela época, Kim Il Sung já usava
ocasionalmente alguns slogans “vermelhos” e “populares”, mas ele ainda não abraçou
totalmente a plena fraseologia "socialista". Só mais tarde, na década de 50, quando o a
burguesia foi forçada a colocar-se sob dominação social-imperialista dos revisionistas
Soviéticos, a fim de manter suas posições, lucros máximos de classe e privilégios contra
as crescentes pressões dos imperialistas norte-Americanos e seus lacaios compradores
fascistas da Coreia do Sul , Kim Il Sung, declarou que o programa do PTC tinha sido
"um passo significativo para a transição para o socialismo", quando qualquer pessoa que
tenha acesso ao programa original pode facilmente concluir que não tinha mesmo as
menores referências ao socialismo nem tinha como objectivos a implantação da ditadura
do proletariado, nem a realização de qualquer tipo de fins exclusivamente socialistas.
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Por esse tempo, a burguesia nacional ainda pensava que as armas ideológicas e coerção
violenta eram suficientes para manter o seu domínio de classe e manter trabalhadores
sujeitos à exploração e opressão. O objectivo da burguesia nacional era impedir que a
revolução nacional-democrática burguesa pudesse avançar para a fase socialista
superior, frustrando assim seus planos de se tornar classe dominante da Coreia do Norte,
controlando e detendo os activos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de
produção e força de trabalho Coreanos em favor de lucros máximos. Portanto, naquela
época, a burguesia ainda explicitamente fez algumas meras demandas democráticoburguesas, como a igualdade de género (que nunca pode ser totalmente realizado sob
um sistema burguês-capitalista-revisionista como esse instalado pela burguesia
nacional, onde a posição inferior ocupada pela mulher na produção social e na vida
doméstica cria a base material que determina a exploração das mulheres e), saúde
"livre", a educação "livre", "seguro social", a cultura "livre" (que sob o domínio Kim Il
Sungista assume um carácter burguês degenerado de louvor para "os líderes eternas",
como de facto aconteceu), etc. Esses tipos de demandas burguesas, que são totalmente
confinadas dentro dos limites do sistema capitalista, servem para enganar, fazendo os
trabalhadores esquecer o socialismo ao substituí-lo e equipará-lo com algumas medidas
"populares". Na verdade, este "sistema de bem-estar social" é ainda hoje mantido na
Coreia do Norte como um meio de enganar os trabalhadores e convencê-los de que o
facto de que na Coreia do Norte existe uma saúde aparentemente "livre", a educação
"livre", a cultura "livre", etc. prova automaticamente que o deles é um país onde o
socialismo está sendo construído. Como já declarámos várias vezes em outros artigos, e
ao contrário do que revisionistas e oportunistas de todos os tipos afirmam, a existência
de um "Estado-Providência" não significa de modo algum que um determinado país é
socialista. Há muitos países abertamente capitalistas que também têm um, e quase todos
os países revisionistas e social-fascistas, presentes e já extintos, têm ou tiveram este
"sistema social" para enganar os trabalhadores, ocultando a ditadura de classe capitalista
e exploradora revisionista por trás de algumas esmolas burguesas falsas dadas pelos
social-fascistas para retirar os trabalhadores e proletários da luta pelo socialismo e
comunismo. Esse também é o caso com a Coreia do Norte. Mas vamos desenvolver esta
questão mais tarde.
É claro que, além de exigências de um "sistema social" a burguesia nunca se esquece de
destacar a necessidade de expropriar os meios de produção pertencentes aos
imperialistas japoneses e capitalistas compradores e transformá-los em uma suposta
"propriedade do povo". Escusado será dizer que esta designação enganadora significa
nada mais do que na Coreia do Norte o que na verdade ocorreu foi que os imperialistas
japoneses e capitalistas compradores foram realmente expropriado, mas não pelos
trabalhadores, sob a liderança do proletariado nem a seu favor. Pelo contrário, eles
foram expropriados pela burguesia nacional que estava se esforçando para substituir o
domínio de classe antigo pelo seu. As classes trabalhadoras Coreanas deixaram de ser
exploradas pelos imperialistas japoneses e seus lacaios compradores e começaram a ser
exploradas pela burguesia nacional que, por sinal, nem sequer hesitou em instalar um
regime social-fascista a fim de defender e salvaguardar os seus interesses predatórios.
E relativamente ás "liberdades" que os revisionistas Norte-Coreanos estão tão ansiosos
para adoptar? Longe de ser um programa Marxista-Leninista em que a implementação
da ditadura do proletariado e da construção socialista e comunista são apresentados
como os principais objectivos, o programa do PTC é um programa totalmente burguêscapitalista, que mostra a verdadeira face da chamada "democracia progressiva" da
burguesia nacional e de seus lacaios Kim Il Sungistas. Como pode ser observado, os
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Kim Il Sungistas alegremente aceitam e abraçam todos os conceitos burguesescapitalistas repulsivos sobre "liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de
associação", etc. ... Este tipo de lixo burguês é totalmente enganoso. Se seguirmos e este
revisionismo, isso significa perpetuar o capitalismo, com todos os seus males inerentes
(opressão, a exploração, a alienação, a escravidão assalariada, etc.) e ao perpetuar o
capitalismo, coisas como "liberdade de expressão", "liberdade de pressione ", etc. ... vão
promover exclusivamente os interesses das classes exploradoras dominantes que
controlam os meios de comunicação e são capazes de inculcar sua ideologia
profundamente nas mentes dos trabalhadores. Por outro lado, apenas as pessoas que
defendem a ordem burguesa-capitalista têm permissão para ter "liberdade de expressão"
nesses meios de comunicação. Para um autêntico partido Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista, este tipo de "liberdades políticas e sociais" nunca podem ser concedidas aos
elementos burguesas-capitalistas de exploração, que são os únicos que são favorecidos
por um programa anti-comunista como o do PTC. Sob uma autêntica ditadura do
proletariado, não pode haver "liberdades" de qualquer tipo nem para os capitalistas nem
para aqueles que os apoiam e defendem de qualquer maneira. Os reaccionários nunca
terão "liberdade de expressão", "liberdade de expressão" ou "direitos políticos e sociais"
sob o poder proletário e a construção do socialismo e do comunismo em conformidade
com os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo, porque caso contrário
isso iria comprometer seriamente a construção da sociedade sem propriedade, sem
Estado e sem classes. Dar qualquer tipo de "direitos" ou "liberdades" aos reaccionários
seria sinónimo de abrir o caminho para a restauração do sistema capitalista-burguês.
E os Kim Il Sungistas vão ainda mais longe com a sua febre anti-comunista, quando
alegremente concordam com a "liberdade de práticas e crenças religiosas",
particularmente de religião budista, que é até hoje significativamente influente na
Coreia do Norte. O budismo é uma totalmente falsa, reaccionária "teoria" anticomunista, que tem sido amplamente utilizada pelas classes exploradoras asiáticas para
explicar e justificar a vida deplorável e as condições de trabalho dos trabalhadores
miseráveis ao inventar histórias sobre supostas "vidas passadas" que poderiam
determinar a situação de cada pessoa na vida presente. O facto de que alguém tenha
meios de produção sob seu controle e os usa para fazer o máximo lucro, transformando
proletários e trabalhadores em escravos assalariados, isso não significa que a pessoa em
questão é um capitalista que deva ser derrotado e aniquilado pelos operários armados
sob a liderança proletária do Partido Comunista, mas apenas que ele se comportou
muito bem em uma vida anterior e é por isso que o "karma" lhe forneceu tudo o que ele
tem. Pelo contrário, a religião budista ensina que os trabalhadores pobres e explorados,
classes oprimidas são aqueles que trouxeram todas as dificuldades, repressões,
sofrimentos e misérias a si mesmos, porque a sua situação desesperada é o resultado de
sua suposta "inferioridade" e de seus maus caminhos e acções em "vidas" anteriores.
Segundo o budismo, as classes exploradas são inteiramente responsáveis pela sua
situação e se se revoltam contra os seus exploradores, então a situação só vai piorar,
pois a revolução constitui uma acção perversa que fará com que os trabalhadores
suportem existências ainda piores nas "vidas" seguintes. A única maneira de quebrar
este círculo vicioso é permanecer totalmente conformado com a ordem políticoeconômico-social do mundo, a fim de ganhar "os favores do karma" e ter uma vida
melhor na "próxima vida". Se os burgueses vivem vidas luxuosas escandalosamente
esplêndidas à custa da exploração das classes trabalhadoras, isso só significa que a
burguesia se comportou muito bem em vidas anteriores, enquanto os trabalhadores e as
outras classes oprimidas exploradas se comportaram muito mal - a situação de cada um
é o resultado das acções de cada um em vidas anteriores, é o resultado da própria
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responsabilidade de cada indivíduo e, portanto, o sistema socio-económico opressor e as
relações de produção exploradoras nunca são culpados.
Claro, não é preciso ser um génio para entender o conteúdo de classe claro que está por
trás dessas principais "teorias" sobre a qual toda a religião budista se baseia. O budismo
é um dos motores mais inteligentes de opressão ideológica a ser fabricados, e os Kim Il
Sungistas nunca hesitaram em incentivar a prática desta reacionária "teoria espiritual" (o
que não é de todo surpreendente, pois estas "teorias" servem os interessesda burguesia
muito bem: se adoptarmos pontos de vista budistas, o facto de que no início dos anos 90
a burguesia revisionista vivia e festejava ricamente enquanto 3,5 milhões de
trabalhadores norte-Coreanos estavam mortos de fome, de acordo com o budismo, isto
foi porque os trabalhadores norte-Coreanos se comportaram de maneiras perversas em
vidas anteriores, enquanto os revisionistas burgueses se comportaram muito bem - sem
dúvida, uma "teoria espiritual" que a burguesia tem todo o interesse em promover). Em
seu site oficial, a burguesia social-fascista afirma abertamente:
"Durante a Guerra da Coréia, foram arruinados um grande número de templos
em Pyongyang e no resto do país. A partir daí, o Templo Kwangbop em
Pyongyang, o Templo Pyohun no Monte. Kumgang e outros templos budistas
foram reabilitados (...)." (http://www.korea-dpr.com/religion.html, Religion in DPRK,
traduzido do Inglês)
Então, se ainda havia dúvidas sobre a natureza social-fascista dos revisionistas da
Coreia do Norte, isto nos dá a resposta final. O budismo é um dos exemplos mais
perversos, maus, odiosos e abomináveis de como as classes exploradoras usam as
condições miseráveis de vida dos trabalhadores para manipulá-los e afastá-los do
caminho científico do Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo, de como as
classes exploradoras inventam "vidas e karmas", cujos "ensinamentos" correspondem
exactamente aos seus interesses em manter os trabalhadores em cativeiro, sem
questionar o sistema sócio-econômico-política explorador e responsabilizando-se pela
sua situação desesperada. As crenças budistas só podem ser eficazmente combatidas por
meio de uma verdadeira educação e formação Estalinista-Hoxhaista, e também é
verdade que se os Kim Il Sungists fossem verdadeiros comunistas, teriam lutado pela
sua aniquilação completa desde o início. É inconcebível que tais práticas como o
Budismo posam ser toleradas durante a construção do socialismo e do comunismo
autênticos. Na verdade, mesmo antes disso, um verdadeiro partido comunista deve
absolutamente preparar as bases para a remoção de tais práticas após o proletariado
estabelecer a sua ditadura de classe. Mas os sociais-fascistas Kim Il Sungistas nunca
foram verdadeiros comunistas e, portanto, eles garantiram a preservação da influência
budista as classes trabalhadoras oprimidas e exploradas, que, infelizmente, continuam a
procurar o "alívio budista" em face das condições de trabalho que a burguesia socialfascista burguesa lhes impõe.
Além disso, devemos destacar, sem dúvida, a maneira aberta como os Kim Il Sungistas
revelam seu carácter anti-comunista e burguês quando permitem a existência, o
funcionamento e as actividades de vários partidos burgueses-capitalistas (cuja liberdade
de ação é ainda concedida pela Constituição anti-socialista Coreana!) durante uma
época em que, se eles fossem genuínos Marxistas-Leninistas, a ditadura do proletariado
teria sido estabelecida. Assim, os revisionistas, social-fascistas e anti-comunistas
Coreanos envolveram-se numa série de coligações oportunistas e de eleições de estilo
burguês numa situação que será mantida até hoje e que vai permanecer intacta, mesmo
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quando burguesia norte-Coreano intensificou o uso de máscaras "socialistas". A
existência de vários partidos significa, de facto, a existência de várias classes com
interesses antagônicos, inclusive das classes exploradoras burgueso-capitalista. E a
existência de partidos burgueses-capitalistas significa não só a existência de tais classes,
mas também que estas classes conseguiram organizar-se e criar um partido para
defender e promover os seus interesses. Tal é o caso com a Coreia do Norte. Na
verdade, os revisionistas Coreanos afirmam que seu regime:
“ (...) Não é uma democracia apenas para uma c1asse, um partido político, uma
organização." (Kim Il Sung, On Progressive Democracy: A Lecture Given to the
Students of the Pyongyang Worker-Peasant Political School, 1945, em Kim Il Sung,
Works, Pyongyang, 1980, traduzido do Inglês)
Esta declaração é incrivelmente semelhante a outras feitas por Mao que foram
denunciadas pelo camarada Enver Hoxha:
"Assim como todos devem compartilhar o alimento existe, não deve haver
monopólio do poder por um único partido, grupo ou classe." (Mao Tsetung, Obras
Escolhidas, vol. 3, p. 235, edição Albanesa)
E outros revisionistas chineses também afirmaram que:
"Nós pensamos que devemos seguir o princípio da (...) convivência e controle
mútuo entre o Partido Comunista e os partidos democráticos." (Liou Chao Chi,
Rapport politique du Comité Central du Parti Communiste chinois au VIII e Congrès
national du PCC, Pequim, 1956, traduzido a partir da Francesa)
Mais uma vez, assim como o Maoísmo, o revisionismo Kim Il Sungista vai contra os
ensinamentos mais básicos do Marxismo-Leninismo, permitindo explicitamente a
existência de vários partidos, forças e influências que representam diferentes facções
burguesas (na verdade, as afirmações acima também negam a ditadura do proletariado,
conforme definida pelos cinco clássicos e que se caracteriza pela conquista do poder
político-econômico-social do proletariado que não compartilha o poder com qualquer
outra classe), que ainda hoje em dia contam com a sua própria imprensa enganosa anticomunista e reacionária. Como defensores do revisionismo Coreano admitem
explicitamente:
"Na Coreia do Norte podemos criar jornais que não são afiliadas (ao PTC)? Sim,
de facto, alguns dos principais jornais do país não são filiados a ele." (Juan
Nogueira López, Crónica de Un Viaje a Corea, traduzido do Espanhol)
Na verdade, a partir do momento existem partidos burgueses-capitalistas, significa que
o país em questão nunca poderia ser socialista, porque a existência de vários partidos
não-proletários e anti-comunistas nunca seria possível sob uma autêntica ditadura do
proletariado se movendo em direção ao socialismo e comunismo, porque a sua
existência significa que o proletariado e seu partido comunista não conquistaram o
poder do Estado político-econômico-social, isso significa que a ideologia anti-socialista
burguesa-capitalistas, opiniões e encomendas ainda estão invictas, isso significa que a
ditadura burguesa ainda está invicta e que as classes trabalhadoras ainda são submetidas
á escravidão assalariada. Claro, devemos ter em conta que o PTC (assim como o partido
"comunista" da China) foi e é um partido completamente anti-comunista, revisionista e
pró-capitalista, que nunca teve a intenção de implementar a ditadura do proletariado e a
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construção socialista na Coréia do Norte. Se a ditadura do proletariado nunca foi
implementada na Coréia do Norte, então, como já tínhamos explicado, isso significa,
inevitavelmente, que o poder político-sócio-econômico, necessariamente, continuou a
pertencer a alguma secção das classes exploradoras: neste caso, á burguesia nacional.
Portanto, a partir do momento em que as classes burguesas-capitalistas continuam a
dominar o país, é uma consequência automática, não só que as classes exploradas e
exploradoras vão continuar existindo, mas também que, mesmo dentro das classes
exploradoras, haverá várias facções que lutam pelos seus interesses. Na verdade,
podemos considerar que o PTC representa os interesses de classe da burguesia
revisionista, social-fascista e anti-comunista que inteiramente detém e controla os
activos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho do
país. Por outro lado, os outros três partidos burgueses-capitalistas que existem no país
representam facções da pequena-burguesia e seus intelectualistas.
É claro que isso está em total oposição aos ensinamentos dos 5 Clássicos. No estado da
ditadura do proletariado, pode haver apenas um partido: o partido Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista proletário, o partido de vanguarda da classe operária que está
liderando os proletários reprimidos, oprimidos e explorados e outras classes
trabalhadoras para o socialismo e o comunismo. Recusar-se a necessidade absoluta e
inevitável de um partido comunista único monolítico de tipo Leninista-Estalinista em
que o Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo é a única ideologia permitida e
que é a vanguarda exclusiva de uma única classe - o proletariado - é sinônimo de negar
a possibilidade da revolução socialista, é uma posição totalmente anti-comunista. E,
negando essa necessidade, nós também estamos automaticamente e inevitavelmente
recusando todas as etapas subsequentes: a realização da ditadura do proletariado, a
realização da construção do socialismo, o avanço em direção ao comunismo, etc, porque
todos esses estágios sucessivos nunca podem ser realizados sem uma revolução
socialista. E uma revolução socialista não pode ser cumprida sem um partido proletário
autenticamente comunista com base no centralismo democrático como configurado
pelos clássicos. O Partido Comunista do tipo Leninista-Estalinista é a chave
fundamental para abrir a porta para a sociedade sem propriedade, sem Estado e sem
classes, pois é o principal instrumento através do qual o proletariado é organizado,
treinado e preparado para assumir seu papel histórico de liderança na revolução
socialista. Esta é a razão pela qual o partido Marxista-Leninista é a única vanguarda
possível e necessária dessa revolução socialista. A existência de um autêntico partido
Marxista-Leninista é o critério para a implementação da ditadura do proletariado e,
como resultado, da construção socialista e comunista vitoriosa.
O Partido Comunista do tipo Leninista-Estalinista permite que o proletariado seja
temperado com disciplina e com uma formação ideológica profunda que permitirá que
ele desempenhe competentemente o seu papel histórico de liderança como a vanguarda
da revolução socialista, como o principal arquitecto da derrota e extermínio da ordem
burguesa-capitalista sócio-econômica-ideológica, como o guia autenticamente
revolucionário que pode conduzir com êxito a todos os trabalhadores e as classes
oprimidas para uma sociedade comunista. Todos aqueles que, como os Kim Il
Sungistas, rejeitam a necessidade inevitável de um partido proletário Marxista-Leninista
estão inevitavelmente se recusando a ideologia comunista na sua totalidade.
Após o estabelecimento e consolidação do poder proletário, é anticientífico e
reaccionário admitir e defender a existência de quaisquer outros partidos que
representam as classes não proletárias. Apenas nas sociedades burguesas capitalistas
59

pode acontecer a existência de vários partidos [embora não necessariamente: como
sabemos, a burguesia pode preferir também um só partido no fascismo aberto e socialfascismo], porque cada classe tem interesses antagônicos que exigem a formação de
diferentes partidos para defender seus interesses. Nas sociedades burguesas-capitalistas,
o pluralismo de partidos diferentes serve para manter o sistema capitalista da burguesia
com o único propósito de enganar as classes - para dar assim o sistema capitalista uma
aparência "democrática" como um baluarte contra o comunismo. Mesmo os partidos
reformistas e revisionistas podem impossivelmente levar uma sociedade capitalista para
o socialismo. Eles são todos partidos "socialistas" em palavras e partidos capitalistas em
obras. O carácter democrático de um estado não pode ser medido pela "quantidade de
partidos". Decisivo é o carácter de classe de um partido - se serve das classes
exploradoras e exploradas. Além disso, o sistema de um único partido é reaccionário,
não importa se ele se chama "comunista" ou não - se não é guiado por uma linha
Estalinista-Hoxhaista. Não é nada a não ser um partido capitalista no interesse da
burguesia - por exemplo, o PTC. Não importa se existe um estado "democrático" com
pluralismo e com um partido único, o Estado serve o capitalismo e não o socialismo.
Em tal estado existe democracia só para uma minoria rica. Em contraste, na ditadura do
proletariado - só liderada por um verdadeiro Partido Comunista - há democracia para os
trabalhadores e camponeses.
No Estado de ditadura do proletariado durante a construção socialista e comunista, só
pode haver um único partido que representa os interesses de todos os trabalhadores
unidos sob a liderança do proletariado em acordo com o Marxismo-LeninismoEEstalinismo-Hoxhaism. O partido proletário deve liderar as classes exploradas e
constitui um dos principais instrumentos através dos quais o proletariado exerce sua
violência armada revolucionária inevitável contra as classes repressivas. Assim, o
princípio comunista que exige a existência de um único partido comunista proletário é o
que permite que os trabalhadores sob a liderança do proletariado sejam capazes de
evitar penetrações e pressões burgueso-capitalista-revisionistas e imperialistas.
O camarada Estaline ensina que a ausência de liberdade para os partidos na URSS não é
um sintoma da violação dos princípios do democratismo:
"No que respeita á liberdade de vários partidos políticos, aderimos a pontos de
vista um pouco diferentes. O partido é um partido de uma classe, sua parte mais
avançada. Vários partidos e, por conseguinte, a liberdade para os partidos, só pode
existir em uma sociedade em que há classes antagônicas, cujos interesses são
mutuamente hostis e irreconciliáveis - em que há, digamos, capitalistas e
trabalhadores, proprietários e camponeses, os kulaks e os camponeses pobres , etc,
mas na URSS já não existem essas classes como os capitalistas, os proprietários, os
kulaks, etc. Na URSS, há apenas duas classes, trabalhadores e camponeses, cujos
interesses - longe de serem mutuamente hostis - são, pelo contrário, amigáveis.
Assim, não há fundamento na URSS para a existência de vários partidos, e,
consequentemente, da liberdade para esses partidos. Na URSS existe apenas um
partido, o Partido Comunista. Na URSS, só pode existir um partido, o Partido
Comunista, que corajosamente defende os interesses dos trabalhadores e
camponeses até ao fim. E que ele defende os interesses dessas classes dificilmente
pode haver qualquer dúvida. (Vivos aplausos) Eles falam de democracia. Mas o
que é democracia? Democracia nos países capitalistas, onde há classes antagônicas,
é, em última análise, a democracia para os fortes, a democracia para a minoria
proprietária. Na URSS, pelo contrário, a democracia é a democracia para os
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trabalhadores, ou seja, a democracia para todos." (Estaline, Works, Volume 14, On
the draft constitution of the USSR, 25 de Novembro de 1936, traduzido da edição em
Inglês)
Se não há uma ditadura do proletariado, isso significa automaticamente que deve haver
uma ditadura burguesa-capitalista. A existência de um único partido proletário
Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista é uma das principais condições para o sucesso
da implementação e funcionamento da ditadura do proletariado em qualquer país. No
contexto de uma verdadeira ditadura do proletariado e de uma construção socialista não
pode haver espaço deixado para ideologias não-Marxistas-Leninistas. Na União
Soviética dos camaradas Lenin e Estaline e na Albânia socialista do camarada de Enver,
o Marxismo-Leninismo teve predomínio absoluto e foi aniquilando com sucesso todos
os tipos de idéias burguesas. Incutir o Marxismo-Leninismo nas mentes e nos corações
de todos os trabalhadores é a melhor forma de assegurar o fortalecimento da ditadura do
proletariado e a edificação de sucesso da sociedade socialista e comunista. O MarxismoLeninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo deve ser a única ideologia permitida e incentivada
em todas as esferas da vida. Todos esses elementos burguês-capitalista-revisionistas
anti-comunistas, as influências e as forças que se opõem serão implacável e
violentamente exterminados pelos operários armados revolucionários, sob a liderança
do proletariado chefiado pelo seu partido de vanguarda Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista. É por isso que quase todos os tipos de correntes revisionistas e oportunistas
têm recusado sistematicamente o principal papel dominante do único partido MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista durante a ditadura do proletariado e a construção
socialista e comunista. Na verdade, ao contrário do que aconteceu em todos os estados
capitalista-revisionistas (incluindo na Coreia do Norte), nem na União Soviética
Bolchevique, nem na Albânia socialista do camarada de Enver nunca foi permitido
qualquer tipo de "aliança", "união" ou "coligação" entre as classes trabalhadoras e as
classes exploradoras da burguesia ou de outra, nem mesmo com as facções "radicais" e
"patrióticas" da burguesia (afinal, todos os sectores burgueses, sem excepção, são
igualmente vorazes, não importa se eles são explicitamente reaccionários e anticomunistas ou se eles preferem usar disfarçes "progressistas", "democráticos" ou
mesmo "de esquerda"). Sendo autênticos partidos Marxista-Leninistas, o PCUS (B) e o
PTA nunca permitiram a penetração de influências burguês-capitalista-revisionistas
dentro das fileiras das classes trabalhadoras em geral, e do proletariado em particular,
porque a consciência comunista entre os trabalhadores seria gravemente ameaçada de
extinção, a ditadura do proletariado seria perigosamente danificada e a realização do
socialismo e do comunismo seria impossível, abrindo assim o caminho para todos os
tipos de males inescapavelmente provenientes de restauração capitalista-imperialistarevisionista, incluindo o retorno inerente e inevitável da escravidão assalariada, a
exploração, opressão, repressão, alienação, etc. Na tentativa de justificar essa traição
descarada e a negação dos princípios Marxistas-Leninistas, os revisionistas de todos os
tipos usam o mesmo "argumento" dos defensores e ideólogos do "pluralismo": que a
existência de vários partidos é realmente uma prova de "democracia". Mas o camarada
Enver Hoxha ensina que isso é totalmente falso. Pelo contrário, a existência de um
único partido comunista com a exclusão de todos os outros é realmente um necessário
requisito sine qua non para uma verdadeira ditadura democrática do proletariado. Um
dos ensinamentos mais fundamentais dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo é que,
durante a ditadura do proletariado, a construção socialista e comunista, o proletariado,
chefiado pelo seu partido de vanguarda comunista nunca pode dividir o poder com nem
fazer qualquer tipo de concessões a quaisquer outras classes, partidos ou forças
exploradoras e opressoras - pelo contrário, ele deve reprimir estes últimos através da
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violência armada revolucionária em prol da realização de uma sociedade sem
propriedade, sem Estado e sem classes.
Na verdade, é muito instrutivo observar como as concepções genuinamente MarxistaLeninistas do camarada Enver Hoxha sobre o papel dirigente do partido comunista
único estão em total contraste com os revisionistas em geral, e com Kim Il Sung, em
especial:
"Contrariamente às teses anti-científicas desses inimigos do comunismo, a
experiência histórica tem mostrado que o papel principal indivisível do partido
revolucionário da classe operária na luta pelo socialismo eo comunismo é
absolutamente essencial." (Enver Hoxha, Yugoslav self-administration, capitalist
theory and practice, Tirana, 1978, traduzido do Inglês)
"A revolução é uma ruptura com um mundo inteiro e toda uma tradição. Nunca
devemos esquecer que a luta de classes continua durante todo o período da
edificação da sociedade socialista e também enquanto a sociedade comunista ainda
não está completamente segura. Durante todo esse tempo, os partidos políticos
expressam os interesses de determinadas classes. 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 econômica 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. Ele é determinado pela
sua base econômica, pela classe que controla o poder do Estado, através da política
de Estado que está ou não ao serviço das grandes classes.
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. (...) Essa
concepção representa uma traição total dos princípios Marxistas-Leninistas e da
causa revolucionária da classe operária." (Enver Hoxha citado por Gilbert Mury em:
Enver Hoxha contre le revisionisme, Paris, 1972, traduzido do Francês).
E referindo-se à Frente Democrática na Albânia, o camarada Enver Hoxha, explica que:
"Esta frente não é um partido político, nem uma coalizão de partidos: em nosso
país, não existem outros partidos, além do Partido do Trabalho da Albânia."
(Enver Hoxha citado por Gilbert Mury em: Enver Hoxha contre le revisionisme, Paris,
1972, traduzido da língua Francesa)
E em um país onde o socialismo autêntico está sendo construído, como foi o caso da
Albânia socialista do camarada Enver, não pode ser de outra forma. Na verdade, após a
implantação da ditadura do proletariado, não pode nunca haver outros partidos além do
partido proletário e comunista, não pode haver outros interesses de classe, além dos da
classe operária, dos camponeses e dos intelectuais nascidos dessas duas classes
oprimidas sempre sob a liderança do proletariado, e não pode haver nenhuma outra
ideologia além do Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo (isso não quer dizer
que as influências burguesas não irão persistir durante algum tempo, mas a tendência
deve ser sempre para o seu desaparecimento inexorável e definitivo, ao contrário do que
acontece na Coréia do Norte social -fascista Kim Il Sungista).
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Claro, o Kim Il Sungism rejeita tudo isso e propõe uma "democracia progressiva" feita
por "várias classes" (leia-se: a burguesia nacional). Este está nos antípodas dos
princípios Marxistas-Leninistas-Estalinistas-Hoxhaistas e dos ensinamentos básicos
sobre o papel que o proletariado e seu partido comunista de vanguarda devem jogar em
qualquer autêntica revolução socialista do proletariado, a fim de eliminar totalmente até
mesmo as menores remanescencias do sistema e da ideologia burgueses capitalistas.
Assim, como se pode concluir, Kim Il Sung nega frontalmente os princípios mais
básicos da ideologia comunista. Na verdade, os revisionistas Coreanos estavam entre os
primeiros revisionistas no poder a proclamar abertamente "a luta contra o dogmatismo
de esquerda". Os Kim Il Sungistas fizeram isso muito antes da ascensão de
Khrushchevismo e de outras ideologias revisionistas. Além de apoiar a existência de
outros partidos representativos de diferentes sectores pequeno-burgueses com quem a
burguesia do PTC faz "alianças" e "coligações" anti-socialistas, com o objectivo de
salvaguardar melhor os seus objetivos de classe, a fim de intensificar a exploração,
sobre as classes trabalhadoras. As semelhanças notáveis entre o maoísmo e Kim Il
Sungismo podem ser observadas não só na forma da manutenção da burguesia nacional
como uma classe em "socialismo", mas também como o Kim Il Sungismo segue
maoísmo em seu apoio para a infiltração e dominação de elementos burgueses dentro
das fileiras do partido supostamente "comunista". Esta é uma posição totalmente
oportunista. Sob autêntica ditadura do proletariado, sob o socialismo autêntico, não
pode haver "confronto de idéias", como os ideólogos pluralistas burgueses. Pelo
contrário, só pode haver uma ideologia: o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaism,
e esta ideologia revolucionária deve ter controle completo e absoluto e exclusivo
domínio sobre cada aspecto da vida e da consciência dos trabalhadores.
O social-fascista Kim Il Sung chegou ao ponto de afirmar que o partido "comunista"
deve ser visto como um cesto enorme onde todos (Marxistas-Leninistas e nãoMarxistas-Leninistas, proletários e burgueses) devem ser incluídos. Já na década de 40 e
50, ele afirma abertamente:
"Alguns pensam que apenas os Marxistas-Leninistas podem aderir ao Partido dos
Trabalhadores da Coreia e que apenas os Marxistas-Leninistas podem participar
nas principais tarefas atuais. Este é um exemplo muito perigoso de oportunismo de
"esquerda". (...) É um grave erro considerar que apenas os Marxistas-Leninistas
devem ser autorizados a fazer essas coisas. Consideramos que todos aqueles que
exibem uma energia vibrante e amor patriótico para a edificação de uma nação
democrática e assumir o papel de vanguarda podem aderir ao PTC, mesmo se eles
não são Marxistas-Leninistas. Portanto, todos aqueles que - não só entre os
trabalhadores, mas também entre os camponeses e os intelectuais - lutam
bravamente à frente das classes podem aderir ao PTC." (Kim Il Sung, Oeuvres
choisies, Pyongyang, 1971, traduzido da língua Francesa)
Nesta declaração, a gente até percebe acolhimento da "teoria" que promove as "várias
ideologias dentro do partido que debatem entre si" como benéfica e que já foi
desmascarada pelo camarada Enver como sendo anti-socialista e reacionária:
"Os conceitos revisionistas de Mao Tsetung têm sua base na política de
colaboração e aliança com a burguesia, que o Partido Comunista da China sempre
aplicada. Esta é também a fonte do curso anti-marxista e anti-leninista de «deixar
100 flores florescem e 100 escolas lutar», que é uma expressão direta da
coexistência de ideologias opostas.
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Esse curso é acusado de ser necessário para o desenvolvimento do marxismo, a fim
de abrir o caminho para o debate ea liberdade de pensamento, enquanto, na
realidade, através deste curso, ele está tentando estabelecer a base teórica para a
política de colaboração com a burguesia e da convivência com a sua ideologia."
(Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em Português)
Além disso, a afirmação acima de Kim Il Sung é incrivelmente revisionista, antisocialista e oposta aos ensinamentos do camarada Enver Hoxha, porque ele também
incansavelmente afirmou:
"O verdadeiro partido Marxista-Leninista é o partido apenas da classe operária e
baseia-se nos interesses dessa classe. Este é o fator decisivo para o triunfo da
revolução e da construção do socialismo. Defendamos os princípios leninistas sobre
o partido, que não permitem a existência de muitas linhas, de tendências no
partido comunista de oposição, JV Estaline enfatizou: o Partido Comunista é o
partido monolítico do proletariado, e não um partido de um bloco de elementos de
diferentes classes»." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em
Português)
Como se pode concluir, por trás de posições ultra-oportunistas anti-comunistas, pode-se
perceber o seu medo de tudo relacionado com a organização genuinamente proletária e
que é intrínseca a um partido do autêntico tipo Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista. Kim Il Sung e seus sucessores são freqüentemente apresentados como
"marxistas de linha-dura" e até como "Estalinistas". Mas esta declaração anula
completamente essa falsa imagem propagada pelo imperialismo ocidental para
desacreditar a ideologia Estalinista. Claro que, tendo em conta o fato de que nunca
houve socialismo na Coréia do Norte e que a burguesia vem explorando trabalhadores
Coreanos cada vez mais, é fácil ver que essa "inclusão" de elementos de exploração
burgueses que supostamente "amam o país patrioticamente" significa, de facto, a sua
predominância ideológica dentro do partido, tornando, assim, o estabelecimento da
ditadura do proletariado impossível. Kim Il Sung e seus descendentes são bandidos
sociais-fascistas da pior espécie. Eles são os mais fiéis defensores dos interesses da
burguesia norte-Coreana, e eles não poupam seus esforços para evitar a construção do
verdadeiro socialismo e do comunismo na Coréia. Eles não poderiam se importar menos
com o fato de que o regime burguês-capitalista opressor de seu país baseia-se na divisão
dolorosa de uma nação inteira e na exploração selvagem das classes proletárias desde o
momento em que podem obter privilégios de classe e os lucros. A fim de perpetuar este
estado de coisas, eles usam sua ideologia ultra-revisionista para enganar os
trabalhadores do mundo em geral e os trabalhadores Coreanos em particular. E esses
criminosos anti-comunistas são chamados pelos revisionistas como sendo "grandes
líderes comunistas". Todos os partidos, organizações e indivíduos que se atrevem a
considerar a tirania capitalista norte-Coreana como "socialista" estão totalmente
submersos nas águas reaccionárias mais nauseantes e anti-socialistas, são inimigos
zelosos do proletariado mundial e de todas as classes reprimidas, oprimidas e
exploradas que aspiram á revolução proletária e socialista mundial.
A recusa do único partido proletário monolítico de tipo Leninista-Estalinista como a
vanguarda do proletariado que lidera as classes oprimidas, está claro, intimamente
relacionada com a rejeição incondicional da ditadura do proletariado feita pelos
revisionistas Coreanos. De fato, outro das principais e mais importantes características
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do Kim Il Sungismo é que ele mesmo frontalmente nega a necessidade da ditadura do
proletariado como foi definida pelos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo:
"Entre a sociedade capitalista e a comunista fica o período da transformação
revolucionária de uma na outra. Pelo que corresponde um período de transição
política, em que o Estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do
proletariado." (Program of the Communist International, in: Jane Degras, The
Communist International: 1919-1943, Documents, Volume 2, London, 1971, traduzido
do Inglês)
"A revolução não será capaz de esmagar a resistência da burguesia, para manter
a sua vitória e avançar para a vitória final do socialismo, a menos que, em um
determinado estágio de seu desenvolvimento, se cria um órgão especial, sob a
forma da ditadura proletariado como seu esteio diretor." (Estaline, The
Foundations of Leninism, in: Works, Volume 6, Moscow, 1953, traduzido do Inglês)
De acordo com Kim Il Sung, a ditadura do proletariado não é aplicável a Coréia:
"Algumas pessoas dizem que o poder de nosso povo não é aquele que exerce a
ditadura do proletariado, porque se baseia em uma frente unida. Esta é uma visão
completamente errada. Hoje o poder do nosso povo é um poder do Estado, que
pertence à categoria da ditadura do proletariado." (Kim Il Sung, For the Successful
Implementation of the First Five-Year Plan, in: Works, Volume 12, Pyongyang, 1983,
traduzido do Inglês)
"O estabelecimento do poder da ditadura do proletariado pela força (...) isso não
era necessário (na metade norte da Coréia)." (Baik Bong, Kim Il Sung: Biography,
Volume 2, Beirut, 1973, traduzido do Inglês)
Na primeira citação, como pode ser observado, Kim Il Sung usa uma tática muito
inteligente, a fim de esconder a sua recusa da ditadura do proletariado. Enquanto muitos
Kim Il Sungistas abertamente negam a ditadura do proletariado, portanto, revelando
claramente a sua natureza anti-comunista, em épocas anteriores, Kim Il Sung preferiu
utilizar uma outra estratégia enganadora. Em vez de negar explicitamente a ditadura do
proletariado, Kim Il Sung traiçoeiramente afirma que na Coreia do Norte, a ditadura do
proletariado foi estabelecida, mas ele equivale a ditadura do proletariado com o regime
social-fascista, que serve os interesses da burguesia revisionista. As tentativas de
enganar os trabalhadores apresentam a ordem burguesa-capitalista-revisionista Coreana
como sendo sinônimo de ditadura do proletariado. Claro, revisionistas e capitalistas
podem qualificar seus sistemas de exploração como bem entenderem. Se Cuba castrista
pode ser qualificada por eles como "socialista", em seguida, a Coréia do Norte também
pode certamente ser qualificado por eles como uma "ditadura do proletariado". O que
chamamos de uma certa ordem não altera sua natureza e conteúdo. Se adotarmos
critérios de Kim Il Sung, então podemos qualificar como "ditadura do proletariado" o
que queremos, mas o fato de que Kim Il Sung falsamente qualifica o social-fascismo
como uma "ditadura do proletariado" não muda o fato de que no Norte revisionista as
relações de produção são exploradoras porque os meios de produção e poder estatal são
segurados firmemente pela burguesia revisionista. Na verdade, é muito interessante
notar que Kim Il Sung afirma isso em 1983, portanto, no momento em que ele e os
outros ideólogos revisionistas Coreanos já haviam abraçado a mais intensa fraseologia
"comunista" do que durante o tempo da "democracia progressiva".
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E o que dizer da observação arrogante de Kim Il Sung, que aqueles que afirmam
corretamente que nunca houve uma ditadura do proletariado na Coréia do Norte
possuem "visões errôneas"? Os revisionistas Coreanos apresentam os interesses e
aspirações dos trabalhadores para aqueles das classes exploradoras, defendendo uma
"frente unida", que incluiria a burguesia nacional. Como já explicámos, dessa forma,
através da promoção da preservação do domínio burguês-capitalista nacional, os
revisionistas Coreanos permitiu ás classes opressoras para manter a sua supremacia
político-econômica, impedindo que trabalhadores de alcançar o poder. Afinal de contas,
sem eliminar as relações de produção capitalistas e sem estabelecer a ditadura do
proletariado, a burguesia permanecerá sempre como a classe dominante, porque ela vai
permanecer como a classe que controla as relações de produção e os meios de produção
que constituem a base material da sociedade. Só através de uma revolução socialista
autêntica e através da implementação da ditadura do proletariado podem os
trabalhadores expropriar a burguesia e não apenas aniquilá-la como uma classe, mas
também eliminar todas as suas ideológicas e culturais, etc. Esta é a única forma de
garantir o triunfo do socialismo e do comunismo.
Através de sua negação da necessidade de um partido proletário de tipo LeninistaEstalinista e de uma ditadura proletária violenta e feroz capaz de exterminar todos os
opressores, exploradores e inimigos anti-comunistas, Kim Il Sung está de fato a
defender a manutenção do sistema capitalista explorador, rejeitando a única maneira de
alcançar o socialismo eo comunismo. Sua negação da ditadura do proletariado como foi
definida pelos 5 Clássicos significa, de facto, o suporte para a perpetuação do estado
repressivo capitalista-revisionista. Sem a realização da ditadura do proletariado, sem um
partido de vanguarda do proletariado comunista forte e feroz que lidere as classes
trabalhadoras, os exploradores burgueses-capitalistas-revisionistas nunca serão
eliminados, suas influências e interesses permanecerão sem arranhões e será apenas uma
mera questão de tempo antes de reconquistar seus antigos cargos e privilégios de classe,
com todas as consequências inerentes para os trabalhadores. Um período de ditadura do
proletariado, mais ou menos longo é absolutamente indispensável para definitivamente
destruir completamente todos os exploradores e opressores, para realmente aniquilá-los
em todos os sentidos. Caso contrário, eles vão sempre ser capaz de se organizar e
reforçar, resistir e usar a promessa de privilégios de classe da burguesia. É por isso que
o combate incansável contra antigos exploradores em campos ideológicos, culturais e
sociais também é tão imperativo. Negar isto significa recusar qualquer possibilidade de
alcançar o socialismo genuíno, significa reduzir a necessidade histórica do comunismo a
uma mera quimera. Na verdade, este é exatamente o objetivo da burguesia socialfascista Coreana e de seus ideólogos revisionistas.
Há muito tempo atrás, o camarada Lenine disse uma vez que o acolhimento ou rejeição
da ditadura do proletariado é o principal aspecto que distingue, respectivamente, os
verdadeiros comunistas dos revisionistas. E isso porque o camarada Lenine considerou a
questão da ditadura do proletariado como sendo um dos mais importantes - ou mesmo a
mais importante - das questões relativamente à construção socialista e comunista. O
camarada Lenin costumava afirmar que aqueles que são autênticos comunistas são
caracterizados pela sua defesa inabalável da ditadura do proletariado - em oposição aos
social-fascistas, oportunistas, reformistas e revisionistas que a recusam. Estas alegações
de camarada Lenine são inteiramente aplicáveis aos Kim Il Sungistas, que nem sequer
mencionam as palavras "ditadura do proletariado" em sua constituição pró-capitalista de
1998:
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"Artigo 1 º
A República Popular Democrática da Coreia é um Estado socialista independente
que representa os interesses de todo o povo Coreano. (...)
Artigo 12
O Estado deve fortalecer a ditadura da democracia popular (...)."
(http://www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm#Chapter%207:National
%20Emblem,%20Flag,%20National%20Anthem%20and%20Capital, Constituição da
Coreia do Norte, 1998, traduzido do Inglês)
Como pode ser observado, os Kim Il Sungistas nem sequer tentam esconder seu anticomunismo quando afirmam que a Coreia do Norte "representa os interesses de todo o
povo Coreano" e que "o Estado deve fortalecer a ditadura da democracia popular". Na
verdade, é muito interessante notar a referência ao "povo Coreano" e à "ditadura da
democracia popular" (mas nunca á ditadura do proletariado!). Esta é uma expressão que
deliberadamente recusa qualquer tipo de conteúdo de classe concreto e qualquer
referência ao poder do proletariado, sem falar de ditadura do proletariado (que,
lembremo-nos, mais uma vez, é de fato rejeitada pelo sistema político-sócio-econômicoideológico burguês, capitalista, opressor, tirânico, explorador, slavagist salário, sistema
pró-imperialista, revisionista, social-fascista e anti-comunista). Afinal, dentro da
expressão "povo" é possível incluir quem quisermos, mesmo as classes exploradoras e
opressivas. Levando-se em conta as origens, objetivos e caráter do revisionismo
Coreano, não é muito difícil de entender que a burguesia nacional é percebida por Kim
Il Sung como sendo também parte do "povo" ou das "classes populares", como os
revisionistas gostam de dizer.
De fato, como já mencionado, se apenas a ditadura do proletariado pode impedir a
ditadura de todos os tipos de opressores e exploradores, e se a ditadura do proletariado e
a revolução socialista nunca foram realizadas na Coréia do Norte, em seguida, os
exploradores (neste caso, a burguesia nacional) tomaram o poder sócio-econômicopolítico e garantiram os privilégios de classe por meio de impor a sua ditadura aos
proletários e trabalhadores Coreanos, submetendo-os à escravidão mais dura por muitas
décadas. Nessas condições, a ditadura do proletariado não está ainda instalada porque a
ditadura do proletariado significa poder proletário, mas se a burguesia não foi privada
de seus meios de opressão e exploração sobre o proletariado, é óbvio que não podemos
afirmar que a ditadura do proletariado está sendo exercida, não podemos afirmar que as
classes oprimidas e exploradas estão no poder. Portanto, quando os revisionistas
Coreanos se referem a "ditadura da democracia popular", eles significam, na verdade
nada mais do que a ditadura da burguesia nacional. Esta é a verdade por trás de seus
disfarces "populares". Afinal, não podemos nunca esquecer que os revisionistas
Coreanos rejeitam a ditadura do proletariado, porque eles são os defensores mais leais
dos interesses da burguesia nacional Coreana, porque sempre rejeitaram os princípios
mais básicos da ideologia comunista.
A sua Constituição revisionista é irreconciliavelmente oposta á ousado Constituição
Estalinista da Albânia socialista do camarada Enver:
"Artigo 2 º: Os República Popular Socialista da Albânia é um estado de ditadura
do proletariado, que expressa e defende os interesses de todas as pessoas que
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trabalham." (Article 2 of the Constitution of People’s Socialist Republic of Albania,
Dezembro de 1976, traduzido do Inglês)
Os Marxistas-Leninistas-Estalinistas sempre deixaram claro que o deles era um estado
de ditadura do proletariado. E declararam isso explicitamente e com orgulho. Isto é
visível até mesmo pelo lugar ocupado pela citação declarando a Albânia como um
estado de ditadura do proletariado: no início do segundo artigo da Constituição
Albanesa de 1976. O primeiro artigo da Constituição afirma que a Albânia é uma
república socialista (ao contrário do que acontece com a Coreia do Norte social-fascista,
cujo nome oficial ainda não contém qualquer referência ao socialismo), e só depois
disso, o país é declarado como uma ditadura do proletariado antes de tudo o resto.
Camaradas Albaneses posicionaram as coisas deliberadamente, a fim de conter uma
determinada mensagem: a Albânia socialista do camarada Enver era antes de tudo um
estado socialista e uma ditadura do proletariado (aliás, todas essas afirmações que
estamos fazendo sobre Albanês Constituição Socialista também são aplicáveis ás
Constituições da União Soviética bolchevique). E os revisionistas Coreanos também
tinham intenções definidas quando decidiram não mencionar a ditadura do proletariado
em sua Constituição. Eles também tinham seu próprio significado: repúdio definitivo e
total 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
destróem todos os vestígios da ordem burguesa-capitalista-imperialista por meios
revolucionários violentos, da única forma através da qual o socialismo eo comunismo
pode ser realizado com sucesso. No final, a rejeição da ditadura do proletariado é
sinônimo de recusa da ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista como um
todo e de qualquer possibilidade de alcançar a sociedade sem propriedade, sem Estado e
sem classes.
E isso porque a ditadura do proletariado é algo tão essencial, tão importante e vital para
alcançar os objectivos mencionados que, desde o momento em que a rejeitam, nós
automaticamente e necessariamente recusamos tudo relacionado com a ideologia
comunista, que automaticamente e, inevitavelmente, aderimos ao lado dos capitalistasimperialistas-revisionistas, ao lado dos reacionários do mundo. Não é possível eliminar
a exploração e opressão, sem a implementação de uma ditadura do proletariado armado
violenta - porque tudo o que não é comunista é automaticamente anti-comunista. Tal é o
caso com os revisionistas Coreanos, que sempre fizeram o possível para proteger o
domínio capitalista-burguesa, repudiando a ditadura do proletariado, eles estão
recusando socialismo e o comunismo na sua totalidade, eles estão defendendo a
manutenção eterna da exploração, da opressão, alienação, escravidão assalariada, etc
Esta é a verdade incontestável e, mais cedo ou mais tarde, os trabalhadores do mundo
encabeçados pelo proletariado mundial sob a liderança do Comintern (EH) vai saber
isso e vai dar á burguesia social-fascista e seus servidores o tratamento que totalmente
merecem. Eles podem tentar esconder a natureza de classe burguesa-capitalista
exploradora e reacionária de sua ideologia revisionista tanto quanto eles gostam - no
final, as coisas são o que são: Kim Il Sungismo = anti-comunismo.
Os clássicos do Marxismo-Leninismo nos ensinam que o único caminho para a
realização bem sucedida do socialismo e do comunismo reside na implantação da
ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado implica a expropriação ea
socialização de todos os meios de produção rápida, decidida, total, violenta e completa,
porque o poder de classe da burguesia se baseia precisamente na sua posse dos meios de
produção que constituem a base material de seu sistema. Portanto, se o proletariado não
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expropriar e socializar os meios de produção que até então estavam nas mãos da classe
exploradora do capitalismo, isto é equivalente a intencionalmente permitir que a
burguesia mantenha o seu domínio, porque se as bases materiais de sua classe
exploradora e opressora permanecem intocadas, a burguesia, seja ela do tipo
"patriótico" ou do tipo de comprador, sempre vai manter seu controle e supremacia
sobre toda a sociedade, evitando, assim, a abolição da escravidão assalariada, a
implementação da ditadura do proletariado e o avanço em direção a socialismo e do
comunismo. Na União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e na Albânia do
camarada Enver Hoxha, o proletariado Soviético e o proletariado Albanês, em aliança
com o campesinato e os soldados, eram liderados por verdadeiros partidos MarxistaLeninistas, que os levaram para a implantação da ditadura do proletariado. E em ambos
os países, as expropriações de exploradores foram feitas de uma forma relativamente
rápida: por exemplo, os Marxistas-Leninistas-Estalinistas Albaneses começaram a
expropriar os meios de produção pertencentes às classes exploradoras durante a guerra
de libertação, assim mesmo antes de terem conquistado o poder. Os ensinamentos mais
fundamentais e os princípios do Marxismo-Leninismo-EEstalinismo-Hoxhaismo manda
que as desapropriações e socializações devem ser tão rápidas e eficientes quanto
possível. Os camaradas Marx e Engels ensinam:
"O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar, por decreto, todo
o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas
mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para
aumentar o total produtivo das forças tão rapidamente quanto possível."
(Manifesto Comunista, edição em Português)
No que respeita à segunda afirmação, devemos notar que os revisionistas Coreanos
afirmam que na Coréia do Norte, alegada "ditadura do proletariado" (que é na verdade a
ditadura da burguesia nacional) não foi estabelecida pela força. Por um lado, tendo em
conta a maneira pela qual o operário foi reprimido e enganado a fim de não adquirir
uma consciência comunista e como o campo foi transformado em um campo de trabalho
escravo em benefício de os interesses e lucros dos novos exploradores burguesesrevisionistas, é claro que a ditadura norte-Coreana "patriótica" da burguesia revisionista
foi de fato estabelecida através de um uso grave de violência de classe - contra os exelementos compradores (na medida em que não podiam ser assimilados), mas
principalmente contra os trabalhadores e camponeses, que constituem a imensa maioria
da população. Mas, por outro lado, a afirmação de que a "ditadura do proletariado" não
foi implementada pela força é em si mesmo uma prova da natureza totalmente
oportunista e revisionista de seus autores, que estão tentando inculcar nos trabalhadores
'mentes a falsa idéia de que é possível estabelecer a ditadura do proletariado, sem
violência e que este era o caso da Coréia do Norte. Se a verdadeira revolução socialista
e a ditadura do proletariado já tivessem sido instaladas na Coréia do Norte (que nunca
foi o caso), este teria necessariamente e inevitavelmente envolvido a dura violência de
classe revolucionária armada exercida contra todos os tipos de elementos de exploração,
opressão e anti-comunistas, pelo proletariado, que, por sua vez, seria chefiado por um
autêntico partido comunista de tipo Leninista-Estalinista. Não há outra maneira de
realizar com sucesso a sua implementação:
"A revolução (...) não pode triunfar na estrada pacífica. Lenine (...) sempre coloca
a ênfase principal sobre a violência revolucionária, porque a burguesia nunca
rende seu poder voluntariamente." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
69

Nunca podemos esquecer que após a revolução socialista e durante a ditadura do
proletariado, a luta de classes não termina. Pelo contrário, ela ainda aumenta sua
intensidade e ferocidade porque as forças anti-comunistas reacionárias 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,
continua através de novas maneiras. 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 a resistir, mas
também a aumentar essa resistência." (Lenine citado por Estaline em Les Questions
du Léninisme, 1931, traduzido a partir da edição Francesa)
O socialismo e o comunismo nunca podem ser realizados sem a ditadura do proletariado
e a ditadura do proletariado nunca pode ser realizada sem a tomada do poder políticoeconômica pelo proletariado:
"O primeiro passo para a revolução da classe trabalhadora é elevar o proletariado
à posição de classe dominante, para vencer a batalha da democracia." (Karl Marx e
Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista, edição em Português)
Claro, a ditadura do proletariado não é só uma espécie de vitória ideológica sobre a
burguesia. Não. Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, sabemos que é sempre necessário
fortalecer a ditadura do proletariado, a fim de esmagar a burguesia e as classes
opressoras e destruir totalmente os fundamentos do sistema político-sócio-econômicoideológico capitalista. E é óbvio que este processo não pode avançar sem o uso da
violência revolucionária de classe dos trabalhadores e do proletariado contra as forças
anti-socialistas contra-revolucionárias. A intensificação da luta de classes só vai parar
quando a sociedade comunista estiver absolutamente garantida e o perigo de restauração
capitalista-revisionista esteja totalmente superado. A ditadura do proletariado só pode
garantir a construção do socialismo e da "organização superior do trabalho produtivo"
(Lenine), através da aniquilação eficaz, definitiva e completa de toda a ordem
imperialista-capitalista-revisionista e de todos os seus remanescentes. Afirmar o
contrário significa defender capitulacionismo e anti-comunismo, significa defender a
restauração da escravidão assalariada capitalista opressora de acordo com a teoria
Khrushchevista segundo a qual "o socialismo é irreversível". Esta teoria apenas
salvaguarda os interesses de classe burguesa mundial, pois compromete a ditadura do
proletariado e permite a penetração de forças burgueso-capitalistas-revisionistasimperialistas anti-socialistas dentro das fileiras comunistas.
A verdade é que a ditadura do proletariado implica necessariamente confrontos
sangrentos entre os revolucionários e as forças reacionárias, isso implica a completa
destruição da burguesia estatal, social-fascista (o proletariado Coreano não pode
assumir nem o Estado burguês no norte nem no sul da Coréia, a ditadura do proletariado
Coreana só pode ser construída sobre as ruínas de ambos os estados burgueses e o
estabelecimento de um Estado proletário próprio sobre toda a nação da Coréia), ela
implica a expropriação e socialização dos recursos e meios de produção em favor do
proletariado e das outras classes trabalhadoras e oprimidas, implica o estabelecimento
de uma economia centralizada e planificada, que pressupõe uma luta indomável e feroz
contra tudo o que estiver relacionado com o antigo sistema de exploração burguesocapitalista-imperialista. Em sua “Crítica do Programa de Gotha”, Marx uma vez afirmou
que durante todo o período histórico de transição do capitalismo para a sociedade
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comunista sem classes, "o Estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do
proletariado". E o camarada Lenine afirmou:
“ (...) Este período (da ditadura do proletariado), inevitavelmente, é um período de
uma luta de classes violenta em formas agudas sem precedentes, e,
conseqüentemente, durante esse período, o Estado deve SER, inevitavelmente, um
estado que é democrático de uma nova maneira (para o proletariado e os
despossuídos em geral) e ditatorial de uma maneira nova (contra a burguesia)."
(Lenine, O Estado e a Revolução, Collected Works, 1918, edição em Português)
É impossível atingir a sociedade sem propriedade, sem Estado e sem classes, sem a
ditadura do proletariado e sem o uso de violência de classe revolucionária que é
intrínseco a ela.
"Aqueles que não entendem a necessidade da ditadura de cada classe
revolucionária, a fim de alcançar a vitória não entenderam absolutamente nada
sobre a história das revoluções, ou não querem saber nada no que respeita a este
assunto." (Lenine, Le proletariat et sa dictature, traduzido do Francês)
A violência revolucionária é um instrumento indispensável para fazer avançar a
revolução socialista em consonância com os ensinamentos Marxistas-LeninistasEstalinistas-Hoxhaistas. Na verdade, mais do que o necessário e indispensável, é algo
muito positivo, porque, exercendo sua violência revolucionária de classe armada, os
trabalhadores liderados pelo partido de vanguarda do proletariado comunista sentem que
eles são agora absolutamente livre para exercer sua ditadura, que eles não são obrigados
por qualquer um dos os fardos opressivos que existiram sob o domínio burguês.
Violência armada revolucionária de classe dos trabalhadores é a expressão da ditadura
do proletariado, cujo objetivo é destruir completamente e eliminar os próprios
fundamentos do sistema capitalista-imperialista-revisionista e de influências burguesas
reacionárias. Sem violência de classe revolucionária, não só o capitalismo e o
imperialismo nunca podem ser derrotados e eliminados, mas também os fundamentos de
exploração do seu sistema sócio-econômico opressor e relações produtivas jamais pode
ser aniquilados. Para rejeitar a violência revolucionária é tornar impossível a efetiva
implementação da ditadura do proletariado, com a consequência lógica de abandonar
qualquer possibilidade de nunca realizar o socialismo e o comunismo. A violência
revolucionária é a chave que abre as portas do futuro sociedade sem classes, sem Estado
e sem propriedade - é isso que os revisionistas, capitalistas e imperialistas mundiais
temem tanto.
Os clássicos do Marxismo-Leninismo sempre insistiram que os exploradores nunca
rendem seu poder de classe e os privilégios de uma forma pacífica e voluntária, por isso,
a ditadura do proletariado será melhor arma dos trabalhadores na guerra contra todos os
exploradores. Ao recusar isto, os revisionistas Coreanos tornaram-se nos maiores
defensores da ditadura de classe capitalista-imperialista, eles se tornam nos maiores
defensores de todos os tipos de opressão e exploração.
E como se isso não fosse suficiente, Kim Il Sung vai ainda mais longe. Na verdade,
outra das principais características do Kim Il Sungismo é sua defesa do princípio
revisionista que a construção do socialismo pode ser realizada com sucesso através da
"refundação pacífica dos capitalistas nacionais". Defendendo a teoria totalmente anticomunista e pró-capitalista que a burguesia nacional será um contribuinte ativo para o
socialismo, como se ela não tivesse interesses opostos e irreconciliáveis áqueles das
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classes trabalhadoras e oprimidas. Os revisionistas Coreanosdizem que a burguesia
nacional não só aceita alegremente a construção do socialismo, mas ela vai mesmo
ajudar os trabalhadores em alcançá-la de forma bem sucedida! É difícil imaginar uma
forma mais oportunista e revisionista. Isto é o que afirmam:
"Os empresários e comerciantes de nosso país são companheiros de viagem ... não
só na realização da revolução democrática, mas também na construção do
socialismo." (Kim Il Sung, On the Immediate Tasks of the People’s Power in Socialist
Construction, in: Selected Works, Volume 2, Pyongyang, 1975, traduzido do Inglês)
"Desde o início a nossa política em relação à burguesia nacional não era apenas
para realizar a revolução democrática anti-imperialista, anti-feudal junto com eles,
mas também para levá-los junto com a gente para uma sociedade comunista
socialista." (Kim Il Sung, Let Us further Strengthen the Socialist System and formation
of Our Country, in: Selected Works, Volume 6, Pyongyang, 1975, traduzido do Inglês)
"Os capitalistas nacionais ... sairam em apoio à linha da revolução socialista do
Partido." (Kim Il Sung, Socialist Transformation of Private Trade and Industry in
Korea, Pyongyang, 1977, traduzido do Inglês)
Na verdade, as posições do revisionismo relativamente a esta questão está intimamente
relacionada com a negação da existência de interesses opostos e irreconciliáveis entre os
exploradores burgueses nacionais e os proletários e trabalhadores explorados ao apagar
a categorização de classe e substituindo-a pela expressão mencionada "classes
populares" a que qualquer pessoa poderia pertencer desde que ele ou ela abraçasse o
Kim Il Sungismo que visa salvaguardar os interesses da burguesia norte-Coreana contra
os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios compradores da Coreia do Sul ao
mesmo tempo colocando o país sob dominação social-imperialista neo-colonial:
"Na sociedade socialistas, todas as pessoas são transformadas em pessoas que
trabalham, por isso todo o mundo é um membro das classes do povo.... O critério
básico para decidir se é um membro das classes do povo ou não, não é um de
origem social e de classe, mas de idéias. O fundamento ideológico de se unir
pessoas de todas as esferas da vida para as classes do povo não é apenas a idéia do
socialismo e do comunismo. Quem ama o país está qualificado para ser um
membro das classes do povo. Desde esse ponto de vista, em todas as fases da
revolução, o grande líder camarada Kim Il Sung uniu ideologicamente todos que
estavam prontos para servir a pátria, o povo e a nação em uma força
revolucionária, e ele realizou com sucesso a revolução e da construção. O nosso
partido confia em pessoas de diferentes classes e camadas que estão interessadas
na revolução. Nós consideramo-las companheiros eternos no caminho para a
revolução ao longo do caminho para o socialismo eo comunismo." (Kim Jong Il,
Socialism is a Science, Pyongyang, 1994, traduzido do Inglês)
O Kim Il Sungismo nega a existência das classes e, conseqüentemente, a luta de classes
na Coréia do Norte. Em contraste, os comunistas defendem o pilar fundamental dos
ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo - ou seja, a luta de classes do
proletariado contra a burguesia para ganhar poder político. O Kim Il Sungismo nega a
importância essencial que o MLEH dá a categorização de classe:
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"As classes são grandes grupos de pessoas diferentes entre si pelo lugar que
ocupam num sistema historicamente determinado de produção social, pela sua
relação com os meios de produção, pelo seu papel na organização social do
trabalho, e, conseqüentemente, pelas dimensões de sua parte da riqueza social de
que dispõem e o modo de adquiri-la. As classes são grupos de pessoas, um dos
quais pode apropriar-se do trabalho de outro devido ao diferente lugar que
ocupam em um sistema definido de economia social." (Lenine, A Great Beginning,
in: Collected Works, Volume 29, Londres, 1974, traduzido do Inglês)
Claro que, como já explicámos, a burguesia nacional é tão exploradora, opressora,
tirânica, predatório e anti-socialista como qualquer outra classe exploradora ou seção da
burguesia, não é aniquilada pela ditadura do proletariado, chefiada pelos ensinamentos
dos clássicos, isso significa necessária e automaticamente que os capitalistas nacionais
sempre se tornarão na nova classe dominante para conquistar o poder do Estado
político-econômico-social, porque a única maneira de evitar isso é precisamente através
da instalação de uma autêntica ditadura proletária e isso nunca foi feito na Coreia do
Norte graças aos esforços e manobras dos Kim Il Sungistas, que para além da sua
fraseologia "esquerdista" e até mesmo "socialista" sempre fizeram o possível para evitar
que os trabalhadores norte-Coreanos avancem em direção a uma verdadeira revolução
socialista.
Na verdade, os revisionistas Coreanos estão defendendo que o proletariado e os
trabalhadores devem colaborar estreitamente com a burguesia nacional na suposta
"construção do socialismo". É óbvio que defender que o proletariado e as classes
trabalhadoras em geral devem ser dependentes da "ajuda e apoio" da burguesia nacional
para realizar o socialismo eo comunismo é uma completa negação dos princípios mais
fundamentais do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Nós já tínhamos
afirmado isso, mas vamos dizer mais uma vez, porque nunca é demais: o poder políticoeconômico-social pertence à classe que controla os meios de produção e as relações de
produção que formam a base material da sociedade e, por causa disso, em uma autêntica
ditadura do proletariado, o proletariado nunca partilha o poder com a burguesia, não
importa se é com a burguesia compradora ou com a burguesia nacional. Em uma
autêntica ditadura do proletariado, o proletariado nunca vai deixar a burguesia nacional
liderar e controlar a revolução, na verdade, a principal tarefa da ditadura do proletariado
é exterminar a burguesia em sua totalidade e é aniquilar tanto a base econômica da
classe burguesa dominante e sua superestrutura com todas as suas influências e
resquícios ideológicos, sociais e culturais, pois não há outra maneira de garantir e
alcançar vitoriosamente sociedade sem propriedade, sem Estado e sem classes.
É realmente incrível como ainda existem partidos e indivíduos que vergonhosamente
consideram Kim Il Sung como sendo "um grande Marxista-Leninista", quando se tem
apenas de ler alguns trechos de suas obras a fim de entender que ele descaradamente e
abertamente nega os princípios fundamentais da ideologia comunista como ela foi
projetada pelos Clássicos do Marxismo-Leninismo. De acordo com Kim Il Sung, o
proletariado, os trabalhadores e o Partido Comunista devem depender e confiar no
"apoio" dos capitalistas nacionais, a fim de alcançar o socialismo (os 5 Clássicos sempre
defenderam que a emancipação total, autêntica e definitva dos trabalhadores é algo que
apenas pode ser concretizado pelos próprios trabalhadores e por mais ninguém)! Isso é
totalmente ilógico e contra-revolucionário do ponto de vista Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista porque a burguesia nacional nunca desiste de seus planos de
desfrutar de privilégios de classe e lucros máximos explorando livremente os activos,
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renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho do país em
favor de ajudar os trabalhadores da construção do socialismo, isto é, em favor de sua
própria destruição, pois a construção socialista e comunista autêntica envolve a
erradicação implacável da burguesia compradora, os grandes proprietários de terra, a
pequena burguesia e da burguesia exploradora, mas também a burguesia nacional, etc....
Mas há muito mais. Como o revisionismo Coreano apresenta a ideia ridícula de que os
capitalistas nacionais podem certamente deixar para trás sua natureza inerentemente
exploradora, opressora, tirânica, slavagist salário e anti-comunista por meio de
"educação pacífica e persuasão":
"Os elementos capitalistas que ainda permanecem na cidade e país terão de ser...
remodelados em linhas socialistas, em vez de expropriados." (Kim Il Sung, Every
Effort for the Country’s Reunification and for Socialist Construction in the Northern
Half of the Republic, in: Works, Volume 9, Pyongyang, 1982, traduzido do Inglês)
"A transformação socialista do comércio privado e da indústria ... procedeu em
estreita combinação com a remoldagem dos homens, com o resultado que os
comerciantes privados e fabricantes foram reformulados em trabalhadores." (Kim
Han Gil, Modern History of Korea, Pyongyang, 1979, traduzido do Inglês)
"Desde que o nosso Partido adotou uma política de transformar os comerciantes
capitalistas e fabricantes de forma pacífica, em vez de expropriar eles, a forma de
luta de classes não podia deixar de assumir um caráter específico. A luta de classes
na transformação socialista do comércio e da indústria capitalista foi se
desenrolando principalmente por meio da persuasão e da educação." (Kim Il Sung,
Socialist Transformation of Private Trade and Industry in Korea, Pyongyang, 1977,
traduzido do Inglês)
Na Coréia do Norte, os capitalistas nacionais nunca foram expropriados. É Kim Il Sung
e seus ideólogos que admitem explicitamente, confessando, assim, que na Coréia do
Norte a burguesia nacional nunca foi privada de suas posições de classe e dos meios
para explorar e oprimir. E devemos observar que as citações e excertos apresentados
acima provam que as concepções anti-comunistas de Kim Il Sung não se limitaram às
primeiras fases da "democracia progressiva". Essas concepções não eram desvios
momentâneos ou erros, mas representam os verdadeiros e definitivos fundamentos
ideológicos que constituem os principais pilares da ideologia Kim Il Sungista burguesacapitalista, reacionária e anti-comunista revisionista.
Na verdade, a oposição total entre a autêntica ideologia comunista e o revisionismo
Coreano também pode ser notada em sua suposição de que o caráter intrinsecamente
explorador, a natureza e os interesses dos capitalistas nacionais podem ser eliminados
de forma pacífica e que esses elementos burgueses nacionais podem ser transformados.
Além disso, devemos afirmar que, na Coreia do Norte, a burguesia nacional continuou a
explorar livremente as classes trabalhadoras através das "empresas cooperativas",
criadas pelos Kim Il Sungistas para beneficiar os interesses dos capitalistas nacionais e
que não eram nada mais do que um disfarce à ditadura social-fascista desses mesmos
capitalistas nacionais. Vamos desenvolver ainda mais esta questão mais adiante neste
artigo.
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Esta “teoria” flagrante nega os mais básicos princípios do Marxismo-Leninismo, mas
está muito longe de ser uma idéia nova inventada pelos revisionistas Coreanos. Pelo
contrário, os revisionistas Maoistas tsambém afirmavam:
"Os elementos da burguesia (...) estão sendo transformados de exploradores em
trabalhadores (...)." (Mao Zedong, De la juste solution des contradictions au sein du
peuple, Textes choisis, Pequim, 1972, traduzido do Inglês)
"No que respeita à burguesia nacional, um grande esforço de educação pode ser
feito (...)."(Mao Zedong, Sur la dictature populaire démocratique — cited by Yu Hai in
Le rôle de la bourgeoisie nationale dans la révolution chinoise, in Cahiers du
communisme, Agosto de 1950, traduzido do Inglês)
"Se nós adotamos a política de luta em favor da união com a burguesia nacional, é
principalmente com o objetivo de educar a burguesia nacional (...) os grupos e
partidos democráticos devem representar essa ideologia e ajudá-la a reeducar-se."
(Liou Chao Chi, Rapport politique du Comité central du Parti communiste chinois au
VIIIe Congrès national du PCC, Pequim, 1956, traduzido do Inglês)
Esta idéia capitulacionista que prega a "cooperação" entre explorados e exploradores
com o objetivo de convencer os proletários e os trabalhadores que a burguesia nacional
é de fato sua "aliado indispensável na construção socialista" (e, portanto, destacando-os
de qualquer disposição de eliminá-la através da violência revolucionária MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista comunista proletário armada) está intimamente
relacionada com a "teoria" da "transição pacífica" para o socialismo que tem sido
defendida e promovida por ideologias revisionistas de todos os matizes, desde
Khrushchevismo até eurocomunistas e Kim Il Sungismo. Muitas vezes, os
eurocomunistas e os partidos social-democratas afirmam a sua "total oposição" ao
"regime Estalinista norte-Coreano", a fim de desacreditar a ideologia Estalinista, mas os
trabalhadores não devem ser enganados por isto. O Kim Il Sungismo e o
eurocomunismo têm o mesmo conteúdo de classe e ambos visam manter os
trabalhadores longe do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo e do socialismo
mundial e do comunismo mundial. Na verdade, essa idéia reformista de "humanizar",
"transformar" e "educar" o capitalismo é falsa e a verdade é que não é possível reeducar
pacificamente o mesmo. A burguesia não existe para ser "pacificamente educada" ou
"transformada". Ela existe para ser aniquilada pelos trabalhadores liderados pelo partido
comunista proletário através da violência revolucionária armada. O camarada Lenine
uma vez corretamente disse que os grandes problemas da humanidade foram sempre
resolvidos através da violência e isto é principalmente aplicável para o extermínio da
burguesia e de todas as classes exploradoras e opressivas e forças anti-comunistas, para
a aniquilação do sistema capitalista e para a construção do socialismo e do comunismo.
De fato, o apoio do revisionismo á "integração pacífica e inclusão do capitalismo e
elementos capitalistas dentro do socialismo" exibe suas semelhanças com outra corrente
burguesa que foi denunciada pelo camarada Estaline: Boukharinismo. Esta ideologia
oportunista e anti-socialista baseia-se também na idéia do "governo conjunto" da
burguesia e do proletariado, a fim de minar a edificação do socialismo através da
capitulação. Antagonismos irreconciliáveis de interesses de classe desapareceriam sob o
socialismo pois até mesmo os que exploram abraçariam políticas socialistas e
comunistas. Mas esta teoria revisionista é contrária às leis mais básicas do
desenvolvimento econômico e social. Como o camarada Estaline declarou:
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"Não houve casos na história onde as classes agonizantes partiram
voluntariamente da cena. Até agora não há casos na história em que a burguesia
não exerceu toda a sua força restante para preservar a sua existência." (Estaline,
The Right Deviation in the CPSU (B): Speech Delivered at the Plenum of the Central
Committee and Central Control Commission of the CPSU (B), 1929, traduzido do
Inglês)
O camarada Estaline sempre travou um combate firme e bem sucedido contra as teorias
Boukharinistas já mencionadas que pregam a "integração" das classes burguesascapitalistas dentro da sociedade socialista. As seguintes críticas feitas pelo camarada
Estaline contra o Boukharinismo são inteiramente aplicáveis ao Kim Il Sungismo:
"Até agora, nós, os Marxistas-Leninistas somos da opinião de que, entre os
capitalistas da cidade e do país, por um lado, e a classe trabalhadora, por outro
lado, há um antagonismo irreconciliável de interesses. Isso é o que a teoria
Marxista-Leninista da luta de classesafirma. Mas, de acordo com a teoria de
Boukharin de crescimento pacífico dos capitalistas para o socialismo, tudo isso é
virado de cabeça para baixo, o antagonismo irreconciliável dos interesses de classe
entre os exploradores e explorados desaparece, os exploradores crescem no
socialismo... Uma coisa ou outra: ou a teoria de Marx da luta de classes, ou a teoria
dos capitalistas no socialismo." (Estaline, The Right Deviation in the CPSU (B), in:
Works, Volume 12, traduzido do Inglês)
"Mas, se o capitalista das áreas urbanas e das áreas rurais; se os kulaks e os outros
elementos burgueses estão integrados no sistema socialista, para que serviria a
ditadura do proletariado? E mesmo que pudesse servir para alguma coisa, temos
que nos perguntar que classe iria reprimir." (Estaline, The questions of Leninism,
1931, traduzido a partir de língua Francesa)
"O maior erro do Boukharin é que ele admite que os kulaks e outros elementos
burgueses (...) podem ser integrados dentro do socialismo. Esta teoria é um
absurdo total! Os capitalistas, os kulaks, os representantes dos imperialistas
estrangeiros podem ser integrados na sociedade socialista, de acordo com
Boukharin. Nós certamente não queremos esse tipo de "socialismo". Não vamos
aderir ás concepções de Boukharin. Nós, Marxistas-Leninistas, pensamos que há
diferenças irreconciliáveis entre os capitalistas e o proletariado. Esta é a base da
teoria Marxista da luta de classes. Mas a teoria Boukharinista sobre a integração
pacífica dos elementos capitalistas no socialismo contradiz os princípios Marxistas
mais básicas, contradiz a oposição inevitável entre exploradores e explorados,
porque os exploradores estão incluídos dentro do sistema socialista." (Estaline, The
questions of Leninism II, 1931, traduzido a partir de língua Francesa)
E há muito mais.
Dadas as características explicadas e posições que são inerentes ao revisionismo
Coreano, não é surpreendente que Kim Il Sung não hesite em exibir suas posições antiidealistas em suas obras. Isto é particularmente visível a partir do momento em que Kim
Il Sung começa a abandonar abertamente o Marxismo-Leninismo. Na verdade, durante
algum tempo, Kim Il Sung tentou encobrir o caráter de classe explorador e reacionário
do regime burguês revisionista norte-Coreano, descrevendo-o com alguma roupa
"Marxistas-Leninistas" "vermelho", "comunista". Isto teve a intenção de convencer os
trabalhadores Coreanos a desistir da luta pelo socialismo real para mantê-los longe do
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Marxismo-Leninismo através de colocar em cena uma fachada "socialista", cujo
objectivo era o de incutir nas mentes dos trabalhadores a falsa idéia de que a Coréia do
Norte está realmente a construir o socialismo e o comunismo e, portanto, não havia mais
sentido em procurar e lutar pela construção do socialismo. No entanto, a burguesia
passou a ter necessidade de livrar-se das limitações que vieram do uso de máscaras
Marxistas-Leninistas. Isso porque a natureza do revisionismo era cada vez mais
evidente e envolveu o risco de revelar a verdadeira natureza do regime em frente aos
olhos dos trabalhadores. A realidade norte-Coreana foi e é tão contrária aos
ensinamentos Marxistas-Leninistas e corria o risco de ser desmascarada pelos
trabalhadores mais conscientes, capazes de perceber que a realidade norte-Coreana não
tinha absolutamente nada a ver com o Marxismo-Leninismo, que não tinha
absolutamente nada a ver com o socialismo e muito menos com o comunismo. A fim de
salvaguardar a ordem opressora social-fascista do perigo da ocorrência de uma autêntica
revolução socialista proletária baseada no Marxismo-Leninismo, a classe burguesa
revisionista norte-Coreana entendeu que tinha de reorganizar a ideologia Kim Il
Sungista a fim de libertá-la das limitações impostas pela utilização de disfarces
Marxistas-Leninistas e torná-la ainda mais adequado á defesa dos seus interesses, sem
no entanto deixar que seu caráter intrinsecamente anti-comunista e anti-MarxistaLeninista pudesse abertamente surgir. Esta reorganização do revisionismo Kim Il
Sungista foi feita especialmente desde os anos 50 e envolveu principalmente o uso do
termo "Juche". Esta palavra em idioma Coreano significa "auto-suficiência" (“Europa
World Year Book”, 1999) e o propósito da classe burguesa social-fascista Coreana em
utilizá-lo é apresentar o "Juche" como sendo uma ideologia que teria sido "descoberta"
pelos grandes líderes Kim Il Sung e seu filho Kim Jong Il, e que não só substituíu o
Marxismo-Leninismo, mas mais do que isso, seria muito superior, sendo assim o único
verdadeiro "novo caminho para o socialismo" não só na Coréia, mas em todo o mundo apesar do fato de que, até agora, o revisionismo e o social-fascismo “Juche” nunca
foram aplicados em qualquer lugar do mundo fora da Coreia do Norte. Além disso, na
Coreia do Norte, um novo calendário do "Juche" foi fabricado e imposto pela burguesia
a fim de alienar, enganar os trabalhadores. Na verdade, esta é uma das características
que tornam os Kim Il Sungistas ridículos. Sua arrogância e presunção nauseante chega
ao ponto de todos eles afirmam que o "Juche" é "superior" ao Marxismo-Leninismo:
"A filosofia Juche é uma filosofia original, que foi desenvolvida e sistematizado
com seus próprios princípios. A contribuição histórica feita pela filosofia Juche...
não está em seu avanço da dialética materialista Marxista (...). A filosofia Juche é
uma filosofia de origem que é fundamentalmente diferente da filosofia anterior, em
sua tarefa e princípios." (Kim Jong Il, The Juche Philosophy is an Original
Revolutionary Philosophy: Discourse Published in Kulloja, Theoretical Magazine of
the Central Committee of the Workers' Party of Korea, Pyongyang, 1996, traduzido do
Inglês)
"A Idéia Juche é (...) uma nova ideologia, superior ao marxismo. De acordo com as
próprias palavras de Kim Jong Il, o Juche aperfeiçoa o Marxismo, inaugurando
uma etapa superior." (http://coreasocialista.blogspot.pt/p/que-es-la-idea-juche.html,
Qué es la idea Juche?, traduzido do Espanhol)
Como se uma ideologia social-fascista horrenda que contribui para a divisão de um
povo inteiro e que está explorando as classes trabalhadoras norte-Coreanas apenas para
maximizar os lucros da burguesia e de seus mestres social-imperialistas pudesse ser
superior a Marxismo-Leninismo. E, assim como os Maoístas afirmam que sua ideologia
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ultra-revisionista constitui "uma etapa superior", também os Kim Il Sungistas declaram
o mesmo sobre a deles. O objetivo de ambos é esconder uma verdade muito simples: o
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo é insuperável, é e sempre será o único
caminho para o socialismo e o comunismo autêntico, nunca pode ser substituído por
nada, e muito menos por ideologias social-fascistas e repressivas como o Maoísmo e o
Kim Il Sungismo. Há apenas uma "etapa": a do MLEH. É também por isso que é tão
importante que o lixo anti-comunista como o Maoísmo e o Kim Il Sungismo sejam
desmascarados a partir de posições Estalinistas-Hoxhaists.
Mas, na verdade, a presunção pomposa dos revisionistas Coreanos de que sua ideologia
social-fascista é "superior" aos clássicos do Marxismo-Leninismo explica porque na
Coreia do Norte quaisquer monumentos, retratos ou busto de um dos clássicos estão
ausentes, e também por que a educação Marxista foi abolida. Já na década de 50, o
camarada Enver Hoxha observou com precisão o absurdo culto à personalidade anticomunista em torno de Kim Il Sung e a conseqüente falta de quaisquer referências aos
clássicos do Marxismo-Leninismo:
"Em 7 de Setembro (de 1956) chegamos a Pyongyang. Eles colocaram um comité
esplêndido de boas-vindas, com as pessoas, com gongos, com flores, e com retratos
de Kim Il Sung em todos os lugares. Tivemos que procurar muito para encontrar
algum retrato de Lenine, escondido em algum canto obscuro. (...) A vespa
revisionista começou a implantar seu ferrão venenoso lá, também." (Enver Hoxha,
The Krushchevists, Tirana, 1980, traduzido do Inglês)
Além disso, em Abril de 1992, a Constituição da República Popular Democrática da
Coreia foi alterada:
"... A fim de remover menção do Marxismo-Leninismo e substituí-lo com
referências á ideologia Juche de Kim Il Sung." (Keesing’s Record of World Events,
Volume 39, traduzido do Inglês)
O artigo 3 º da nova Constituição, declarou:
"A República Popular Democrática da Coreia é guiado em suas atividades pela
ideia Juche, uma visão de mundo centrada nas pessoas, uma ideologia
revolucionária para alcançar a independência das classes e de pessoas."
(http://www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm#Chapter%207:National
%20Emblem,%20Flag,%20National%20Anthem%20and%20Capital,
DPRK's
Constitution, 1998, traduzido do Inglês)
Escusado será dizer que esta "Idéia Juche" é uma teoria totalmente anti-socialista com
um conteúdo de classe óbvio que beneficia os interesses da burguesia, como iremos
analisar agora.
Em primeiro lugar, o uso do termo "auto-suficiência" (isto é, Juche em idioma Coreano)
para descrever as políticas gerais da Coréia do Norte é completamente falso, hipócrita e
demagógico. Seu objetivo é apenas enganar as classes oprimidas, fazendo-as acreditar
que o deles é um "país socialista independente próspero", quando a verdade é que a uma
neo-colônia do social-imperialismo. Desde a década de 50, quando o "Juche" começou a
ser mais utilizado foi justamente a época em que a Coréia do Norte se tornou numa neocolônia dos social-imperialistas Soviéticos. E desde então, a situação da Coreia do Norte
como uma colônia do imperialismo e do social-imperialismo só se aprofundou ainda
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mais nos últimos tempos, como vamos demonstrar. Num país burguês-capitalista, como
a Coréia do Norte, não pode haver nenhuma conversa sobre independência autêntica.
Somente em um país verdadeiramente socialista esta independência pode ser alcançada,
já que apenas a ditadura do proletariado e a construção socialista de acordo com os
ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo são capazes de mostrar o
caminho para a eficiência e garantir a derrota e eliminação das teias de exploração de
classe burguesa capitalista-imperialista mundial e de suas corporações (pelo menos, era
isso o que ocorreu durante a primeira fase do socialismo "num só país"). Esta é a
verdade, independentemente dos desejos dos "grandes líderes". Os neo-revisionistas da
"Aliança" afirmam que:
"O apoio á reunificação e independência Coreana não deve implicar o apoio
político do ao “socialismo Coreano sob a bandeira do Juche." (N. Steinmayr, Long
live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Mas nós, Estalinistas-Hoxhaists, nunca poderíamos concordar com tais palavras. E isso
porque a verdadeira reunificação e independência da Coréia só podem ser realizadas
através da revolução proletária e socialista mundial, de acordo com o EstalinismoHoxhaismo e necessariamente envolve a derrubada e a aniquilação total do socialfascismo. Não é uma questão de que o apoio à independência Coreana e reunificação
não pode ser confundido com o apoio á monarquia revisionista Coreana -, mas um
verdadeiro apoio à reunificação e independência da Coréia é impossível sem a luta pela
derrota e eliminação da classe burguesa e de sua terrível ideologia anti-comunista: o
Kim Il Sungismo - que escraviza o país, transformando-o em uma neo-colônia em
benefício dos lucros máximos dos imperialistas mundiais.
Relativamente à independência da Coréia, é verdade que, no início, antes da Coreia cair
sob o domínio colonial da União Soviética e da China, a revolução anti-comunista Kim
Il Sungista tinha um certo lado "independentista", porque visava limitar o domínio do
imperialismo Japonês e Americano sobre a Coreia do Norte. Mas, mais uma vez, nunca
podemos esquecer que a revolução burguesa nacional anti-imperialista não pode ser
confundida com a verdadeira revolução socialista. No contexto de uma revolução antiimperialista burguesa, a burguesia nacional cujos objetivos classe se opõem aos do
imperialismo estrangeiro e dos seus lacaios locais pode de fato desempenhar um papel
progressista sob certas condições. Mas, durante a primeira fase do socialismo "num só
país", uma revolução anti-imperialista só pode ser transformada em uma revolução
socialista se houver um forte partido proletário Marxista-Leninista para conduzir a luta
para derrotar e aniquilar não só o imperialismo estrangeiro e os seus agentes locais, mas
também a burguesia "patriótica", que só quer ter uma fatia maior dos lucros. O
problema é que nunca houve um verdadeiro partido Marxista-Leninista na Coreia do
Norte que poderia cumprir esta tarefa vital. Consequentemente, não só a burguesia
nacional nunca foi erradicada, mas também mais tarde foi transformada em uma
burguesia pró-Soviética e pró-Chinesa do tipo compradora. Assim, é óbvio que a
“revolução” da Coreia do Norte nunca foi transformada em uma autêntica revolução
socialista e a Coréia do Norte, finalmente, tornou-se um país social-fascista e uma neocolônia do imperialismo e do social-imperialismo.
Voltando agora à história do "Juche", o termo "Juche" foi usado pela primeira vez
durante a década de 30, mas manteve-se nas calçadas por muitos anos até porque a
burguesia precisava dele como uma arma ideológica para perpetuar sua dominação
exploradora contra os desejos e as aspirações de classes trabalhadoras norte-Coreanas.
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Já em junho de 1930, Kim Il Sung foi relatado como tendo:
"... Explicádo os princípios da ideia Juche na reunião dos líderes de Pessoal da
Liga da Juventude Comunista e da Liga Juvenil Anti-Imperialista realizada em
Kalun em Junho de 1930." (Kim Jong Il, On the Juche Idea, in: On Carrying Forward
the Juche Idea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
E Kim Jong Il, o segundo "grande líder", define o "Juche" da seguinte maneira:
"A tarefa histórica de colocar o socialismo em uma nova base científica foi
resolvida com sucesso pelo grande líder camarada Kim Il Sung, que criou a ideia
Juche e, sobre esta base, desenvolveu uma teoria socialista de origem. O respeitado
camarada Kim Il Sung descobriu o princípio de que o homem é o senhor de tudo e
decide tudo. Ele explicou uma nova lei que rege o movimento social, o movimento
da força motriz, e ele, assim, coloca o socialismo em uma nova base científica. A
causa socialista e comunista, como esclarecida pelo Juche é a causa das classes
populares para a sua total independência. O socialismo como cientificamente
sistematizado pelo grande líder camarada Kim Il Sung é o socialismo centrado no
homem e o socialismo centrado nas classes. O nosso é um socialismo onde as classes
populares são os mestres de tudo, onde tudo lhes serve, e se desenvolvendo através
de seus esforços unidos. A teoria do socialismo esclarece a essência do socialismo e
a lei que rege o seu desenvolvimento, colocando o homem no centro. Nesta base, a
teoria explicou que, se a construção do socialismo é para ter sucesso, uma luta
vigorosa deve ser travada para ocupar as duas fortalezas do socialismo e do
comunismo, as fortalezas ideológicas e material, e que aqui, absoluta prioridade
deve ser dada à luta para tomar a fortaleza ideológica. ... A ideia Juche deu
definição científica de qualidades essenciais do homem, pela primeira vez na
história... O homem é um ser social, com independência, criatividade e consciência.
Aqui estão suas qualidades essenciais.... independente, criativo e consciente.... o
homem transforma a natureza e a sociedade e desenvolve a história ... A vida do
homem se torna nobre quando ele é amado e confiado pelo coletivo social; ela é
inútil, quando ele é abandonado. O amor e a confiança do coletivo social, quando
ele considera os interesses da coletividade social são mais caros quando ele
fielmente serve o coletivo social. Na análise final, o maior valor e o valor da vida do
homem é levar uma vida independente e criativa, desfrutando o amor e a
confiança do coletivo social, ao mesmo tempo, e combinando seu próprio destino
com o do coletivo social e servindo-o de corpo e alma.... No nosso país, todo o
mundo respeita e apoia o líder como se fosse o seu próprio pai. Eles confiam e
seguem o partido como a sua própria mãe. O líder, o partido e as pessoas formam
um organismo político-social, e compartilham o mesmo destino. Toda a sociedade
transborda com moral comunista.” (Kim long Il, Socialism is a Science, Pyongyang,
1994, traduzido do Inglês)
Esta declaração é tão paternalista, sentimentalista, anti-comunista e anti-MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista que poderíamos perfeitamente terminar este artigo
agora dando como provado que o Kim Il Sungismo e o "Juche" estão, sem dúvida, entre
as ideologias mais eacionárias e revisionistas que já existiram. Nesta declaração, Kim
Jong Il abraça abertamente posições idealistas e metafísicas, defendendo de fato:
"... A primazia do espírito sobre a natureza." (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach
and the Outcome of Classical German Philosophy, in: Karl Marx: Selected Works,
Volume 1, Londres, 1943, traduzido do Inglês)
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E isso porque o "Juche" nega os ensinamentos mais básicos e essenciais dos clássicos da
ideologia comunista. Resumidamente, o que Kim Jong Il afirma é que:
"1. As classes populares são os sujeitos da história;
2. O desenvolvimento histórico da sociedade reflete o movimento criativo popular;
3. A história humana é a luta das classes populares, a fim de implementar o seu
Chajusong, ou seja, o espírito de liberdade, independência e auto-suficiência;
4. O pensamento independente, a consciência e a iniciativa das classes populares
desempenha o seu papel decisivo tanto na mudança de natureza e com a realização
da luta revolucionária;
5. É o líder que interpreta e dá forma ás aspirações das classes enquanto direciona
seus esforços." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!,
1999, traduzido da versão em Inglês)
É claro que essas premissas frontalmente recusam o ABC do Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo. O "Juche" considera os seres humanos e as classes populares
como "sendo capazes de determinar a história" e retrata a vontade do homem como ser
capaz de tudo, por ser a força determinante por trás de tudo:
"Não são as condições objetivas, mas o homem que desempenha um papel decisivo
no desenvolvimento da história." (Kim Song Il, On Some Problems of Education in
the Juche Idea, in: On Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang, 1995, traduzido
do Inglês)
"Ao contrário dos seres biológicos, o homem é o mestre e transformador do
mundo. Ele molda seu destino por conta própria, transformando o mundo objetivo
ao satisfazer suas necessidades." (Kim long Il, Socialism is a Science, Pyongyang,
1994, traduzido do Inglês)
"O homem... é um ser social, com independência... ao passo que todas as outras
vidas materiais mantêm a sua existência através de subordinação e adaptação ao
mundo objetivo. Com a força desta qualidade, o homem joga fora os grilhões da
natureza." (Kim Jong Il, On the Juche Idea, in: On Carrying Forward the Juche Idea,
Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"Os animais são parte da natureza e seu destino é determinado pelas leis naturais
da mudança e do desenvolvimento, ao passo que o homem não é um ser que
obedece às leis naturais de mudança e desenvolvimento." (Kim Song Il, On Some
Problems of Education in the Juche Idea, in: On Carrying Forward the Juche Idea,
Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"Ao contrário de toda a matéria viva, que é subordinada ao mundo objetivo, o
homem domina e transforma o mundo, de acordo com a sua vontade e desejo."
(Kim Jong Il, On the Juche Idea, in: On Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang,
1995, traduzido do Inglês)
Estas declarações estão completamente nos antípodas do materialismo dialético
Marxista, que declara com firmeza que a vontade, idéias, sentimentos, etc, são
determinados pela realidade existente, ou seja, a sua existência e configuração são
determinados pela base produtiva e material de toda a sociedade que são por sua vez,
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determinados por leis econômicas e sociais que são independentes dos seres humanos.
Como o camarada Estaline afirmou:
"O Marxismo considera as leis da ciência - sejam elas leis da ciência natural ou leis
da economia política - como o reflexo de processos objetivos que ocorrem
independentemente da vontade do homem. O homem pode descobrir estas leis,
conhecê-las, estudá-las, utilizá-las no interesse da sociedade, mas não pode alterálas ou aboli-las. Menos ainda pode formar ou criar novas leis da ciência." (Estaline,
Problemas Econômicos do Socialismo na URSS, Tirana, 1979, traduzido do Inglês)
Em vez disso, o "Juche" insiste em destacar a suposta "independência" do ser humano
relativamente ás "leis naturais de mudança e desenvolvimento e para o mundo
objetivo." Ele representa todos os outros seres como estando sujeito às leis naturais do
mundo objetivo, mas o mesmo não aconteceria com os seres humanos, que possuem
uma natureza um tanto divina e espiritual que lhes daria a capacidade de viver
inteiramente livres de todos os tipos de leis sociais, económicas e naturais objetivas que
são consideradas pelo MLEH como agindo independentemente do ser humano e como,
finalmente, decidem a configuração das relações de produção que determinam a
consciência dos seres humanos. De acordo com o MLEH, são as relações produtivas
decididas por leis objetivas naturais, sócio-econômicas que determinam a consciência.
Mas, de acordo com o "Juche", é exatamente o oposto que acontece.
Kim Jong Il, o ex-líder monarco-fascista da Coreia do Norte, até se atreve a sublinhar
supostas "limitações" do Marxismo que supostamente "provam" que o "Juche" seria
"superior" ao Marxismo-Leninismo:
"O Marxismo representou a época em que a classe operária tinha surgido na arena
histórica e travava uma luta contra o capital. Mas os tempos mudaram e a história
se desenvolveu, assim o Marxismo adquiriu inevitáveis limitações históricas." (Kim
Jong Il, The Historical Lesson in Building Socialism and the General Line of Our Party,
in: On Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"As condições e circunstâncias da revolução incessantemente mudam e se
desenvolvem. O nosso partido criou a sua própria ideologia e teoria sobre a base de
uma análise correta das limitações históricas de suas doutrinas.... O grande líder
camarada Kim Il Sung... autor da ideia Juche abriu o caminho para o
desenvolvimento independente da nossa revolução. As limitações históricas das
teorias anteriores foram superadas pelo Juche." (Kim Jong Il, Respecting the
Forerunners of the Revolution is a Noble Moral Obligation of the Revolutionaries:
Discourse Published in Rodong Sinmun, the Organ of the Central Committee of the
Workers' Party of Korea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"A principal limitação da concepção materialista da história é que ele não
conseguiu explicar corretamente a lei peculiar do movimento social e explicou os
princípios do movimento social, principalmente em função do caráter comum do
movimento da natureza e do movimento social na medida que ambos são
movimento material." (Kim Jong Il, The Juche Philosophy is an Original
Revolutionary Philosophy: Discourse Published in Kulloja, Theoretical Magazine of
the Central Committee of the Workers' Party of Korea, Pyongyang, 1996, traduzido do
Inglês)
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"A teoria do socialismo na era anterior não considera o movimento social e
histórico, como um movimento de força motriz, como um movimento que se inicia
e se desenvolve por iniciativa e através do papel das classes populares, sua força
motriz, mas como um processo histórico natural, que muda e se desenvolve devido
a fatores materiais e econômicos. Na sociedade socialista, a transformação do
homem, sua remodelagem ideológica, torna-se uma tarefa mais importante e
fundamental do que a de criar as condições materiais e econômicas do
socialismo..... No passado, os fundadores do Marxismo evoluíram a teoria
socialista, colocando a ênfase principal em condições materiais e econômicas.... a
qualidade essencial do Marxismo definida como o conjunto das relações sociais ....
a definição de qualidade essencial do homem como a soma total das relações sociais
não fornece uma elucidação completa das qualidades essenciais do homem ..... A
história do desenvolvimento social é, no longo prazo, a história do desenvolvimento
da independência do homem, a criatividade e a consciência. (...) No passado, os
fundadores do Marxismo evoluíram a teoria socialista, colocando a ênfase
principal sobre as condições materiais e econômicas." (Kim long Il, Socialism is a
Science, Pyongyang, 1994, traduzido do Inglês)
Assim, de acordo com Kim Jong Il, o Marxismo-Leninismo, alegadamente "falhou”
porque teria apresentado o mundo objetivo, material, as leis sócio-econômicas naturais e
relações produtivas como sendo os fatores decisivos em que toda a base e a
configuração do ser humano podem ser encontradas. Pelo contrário, o "Juche" defende
que é o poder metafísico dos seres humanos, do desejo e da vontade que determina a
visão do mundo. Com isso, o "Juche" remonta às antigas religiões animistas, que
também salientaram que o poder das idéias e desejos são fortes o suficiente para mudar
o mundo á sua própria vontade. Por exemplo, a religião vodu ainda hoje afirma que é
possível mudar o estado das coisas como quisermos apenas com as forças da nossa
mente, isto é, só por desejá-lo com muita intensidade. É realmente incrível concluir que,
longe de serem "grandes líderes comunistas", Kim Il Sung e seu filho foram nada mais
do que chefes monarco-fascistas tentando submergir os trabalhadores norte-Coreanos
em seu revisionismo metafísico teológico, a fim de mantê-los longe da autêntica
ideologia socialista que é a única ideologia capaz de libertá-los definitivamente do
domínio social-fascista ao ensiná-los a conhecer e utilizar leis as objetivas naturais,
sócio-econômicas que são os fatores que determinam a mente e a consciência do ser
humano.
Além disso, os revisionistas Coreanos também acusam o MLEH de ter fornecido
erroneamente primazia a incentivos materiais em detrimento das políticas morais:
"Na sociedade socialista, a transformação do homem, a sua refundação ideológica,
torna-se uma tarefa mais importante e fundamental do que a de criar as condições
materiais e econômicas do socialismo." (Kim long Il, Socialism is a Science,
Pyongyang, 1994, traduzido do Inglês)
Kim Jong Il ainda afirma que a ascensão do revisionismo e do social-fascismo não
tinham absolutamente nada a ver com as derrotas sofridas pelo movimento comunista e
com a restauração capitalista nos ex-países socialistas (e ele também disse o mesmo
relativamente ao colapso dos outros regimes revisionistas. Assim, além de enganar os
trabalhadores através da qualificação de regimes sociais-fascistas como "socialistas",
Kim Jong Il também tenta a aconselhar os outros revisionistas que sua derrota se deveu
ao fato de que não escolheram a forma "correta" do revisionismo melhor capaz de
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separar as classes oprimidas do MLEH e do verdadeiro socialismo e do comunismo - se
eles tivessem escolhido o "Juche" as coisas teriam ido muito melhor para eles). Kim
Jong Il afirma que a principal razão para isso foi a falta de incentivos morais:
"A razão básica para a frustração do socialismo em alguns países é que eles não
colocaram a tónica no reforço da força motriz para a construção do socialismo e
no reforço do seu papel." (Kim Jong Il, The Historical Lesson in Building Socialism
and the General Line of Our Party, in: On Carrying Forward the Juche Idea,
Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"A posição de dar destaque apenas para o incentivo material e para o trabalho
pode ser atribuída à negligência do caráter comunista da sociedade socialista. ...
Eles afirmam que estimular as pessoas que trabalham materialmente é o método
mais eficaz para incentivar o seu entusiasmo para aumentar a produção e
desenvolver a economia rapidamente. Eles argumentam que, mesmo após o
estabelecimento do sistema socialista, os remanescentes da velha ideologia que
sobraram da sociedade exploradora permanecem em grande medida nas mentes
dos trabalhadores. ... Esta é a teoria anti-socialista e revisionista. ... O incentivo
político e moral deve ser ressaltado." (Kim Jong Il, On Having a Correct
Understanding of the Political, Moral and Material Incentives, in: Selected Works,
Volume 1, Pyongyang, 1992, traduzido do Inglês)
Como pode ser observado, Kim Jong Il, o líder norte-Coreano revisionista, o rei
monarco-fascista que viveu uma vida luxuosa enquanto os trabalhadores norte-Coreanos
morreram de fome está querendo dar lições sobre "anti-revisionismo" para os clássicos
do Marxismo-Leninismo. Mas são as depravadas teorias idealistas burguesascapitalistas dos Kim Il Sungistas que constituem uma rejeição dos princípios do
socialismo revolucionário que foram defendidas pelos Clássicos durante a fase inferior
da sociedade comunista (isto é, o socialismo). Durante esta fase, antes do
estabelecimento da sociedade comunista, os trabalhadores devem receber o incentivo
material de pagamento de acordo com a quantidade e a qualidade do trabalho realizado,
"de cada um de acordo com suas capacidades, a cada um segundo a sua obra":
"O que nós temos que tratar aqui é uma sociedade comunista, não tal como se
desenvolveu em suas próprias fundações, mas, pelo contrário, uma vez que emerge
da sociedade capitalista, que está assim em todos os aspectos, econômico, moral e
intelectualmente, ainda carimbada com as marcas de nascimento da velha
sociedade de cujo ventre emerge. Assim, o produtor individual recebe de volta da
sociedade ... exactamente o que ele deu a ela. O que ele tem dado a ela é o seu valor
individual de trabalho... A mesma quantidade de trabalho que ele tem dado para a
sociedade de uma forma, ele recebe de volta." (Karl Marx, Critique of the Gotha
Programme, in: Selected Works, Volume 2, Londres, 1943, traduzido do Inglês)
O princípio acima mencionado foi triunfalmente aplicado na União Soviética de Lenine
e Estaline na Albânia socialista do camarada Enver. Na sua rejeição pelos revisionistas
Coreanos podemos detectar a incapacidade de conciliar o desenvolvimento econômico e
incentivos materiais com o fortalecimento da consciência socialista. Estes dois
interesses aparentemente contraditórios só podem ser harmonizados no contexto de uma
sociedade autenticamente socialista, onde as relações de produção exploradoras foram
realmente removidas: sob o socialismo, o desenvolvimento econômico e incentivos
materiais unicamente beneficiam os trabalhadores (e não a qualquer tipo de
exploradores internos ou externos), contribuindo, assim, para a consolidação e
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justaposição de seu amor e lealdade para com a propriedade coletiva e ideologia
comunista. Como já tínhamos referido, esta harmonização foi realizada com sucesso na
União Soviética Bolchevique dos camaradas Lenine e Estaline e também na Albânia
socialista do camarada Enver. Mas os revisionistas Coreanos desprezam totalmente
essas leis básicas de desenvolvimento sócio-econômico e, conseqüentemente, eles
nunca vão conseguir resolver esta contradição, pela simples razão de que só pode ser
resolvida com o verdadeiro socialismo contra a ultra-exploração burguesa-capitalista é
completamente anti-socialista e anti-comunista.
De acordo com o MLEH, inevitavelmente vamos cair em ideologias metafísicas e
idealistas se nós não consideramos que a situação social objectiva dos seres humanos é
decidida pelas condições de uma determinada estrutura social existente. E, como o
materialismo dialético nos ensina, as relações e modos de produção são os fundamentos
básicos da sociedade que determinam as mentes humanas. Os camaradas Marx e Lenine
observaram que os modos de produção e as forças decidem sobre a consciência humana:
"O modo de produção da vida material determina os processos da vida social,
política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu
ser, mas, pelo contrário, o seu ser social que determina sua consciência." (Karl
Marx, preface to: A Contribution to the Critique of Political Economy, in: Selected
Works, Volume 1, London, 1943, traduzido do Inglês)
"O Marxismo apontou o caminho para um estudo abrangente e global do processo
de ascensão, desenvolvimento e declínio das formações econômico-sociais. As
pessoas fazem a sua própria história. Mas... são as condições objetivas da produção
da vida material que formam a base de toda a atividade histórica do homem, que
são a lei do desenvolvimento dessas condições - a tudo isso Marx chamou a atenção
e apontou o caminho para um estudo científico da história." (Lenine, Karl Marx, in:
Selected Works, Volume 11, 1943, traduzido do Inglês)
O camarada Lenine considerou esses princípios como sendo:
"... A concepção materialista da história." (Lenine, Karl Marx, in: Selected Works,
Volume 11, 1943, traduzido do Inglês)
Sem abraçar o idealismo metafísico, não é possível conceber o ser humano como
"independente" da ordem social determinada por leis e forças de produção sócioeconômicas naturais, não é possível descrever os seres humanos como conceitos
abstratos que possuem vontade onipotente e vontade divinizada capaz de transformar a
natureza e a sociedade. Os seres humanos devem ser contextualizados em uma diacronia
e de forma sincrônica, tanto na história e na sociedade. Só aqueles que, como os
revisionistas Coreanos, tentam esconder sua natureza ultra-reacionária e a exploração de
classe por trás de slogans "comunistas" podem negar isto:
“ (...) O movimento social é causado e desenvolvido pela ação volitiva e o papel da
força motriz (as classes populares)." (Kim Jong Il, The Juche Philosophy is an
Original Revolutionary Philosophy: Discourse Published in Kulloja, Theoretical
Magazine of the Central Committee of the Workers' Party of Korea, Pyongyang, 1996,
traduzido do Inglês)
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O que a "Idéia Juche" (que é considerada como o principal pilar ideológico do PTC
revisionista) afirma é que as leis sócio-econômicas naturais, condições objetivas, os
modos de produção e as forças produtivas não são os fatores mais determinantes, mas
eles foram magicamente substituídos (o Kim Il Sungismo não nos dá nenhuma
explicação razoável de como essa "substituição" ocorreu), mas agora os seres humanos
são os que desempenham um papel decisivo na história e que podem conseguir tudo de
uma maneira que é completamente independente das condições e forças.
O revisionismo tenta esconder sua natureza de classe exploradora, ao mesmo tempo que
tenta convencer os trabalhadores de que é "superior" ao Marxismo-Leninismo e que está
orientando-os para a construção do socialismo com o objetivo de mantê-los longe do
autêntico. Mas o MLEH afirma que as leis naturais da ciência, da economia e da
sociedade operam independentemente dos desejos humanos:
"Na produção social de sua existência, os homens inevitavelmente entram em
relações determinadas, que são independentes da sua vontade, ou seja, as relações
de produção adequado a um determinado estágio de desenvolvimento das suas
forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção constitui a
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se coloca uma
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de
consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo
geral de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que
determina sua existência, mas a sua existência social que determina sua
consciência." (Karl Marx, preface to A Contribution to The Critique of Political
Economy, in Marx and Engels, Collected Works, vol. 29, Londres, 1987, traduzido do
Inglês)
A "Idéia Juche", lembra as concepções idealistas e voluntaristas anti-Marxistas de
Durhing que foram desmascaradas por Engels há muito tempo. De fato, Engels sempre
incansavelmente salientou que as classes trabalhadoras não devem visar libertar-se das
leis sócio-económicas objectivas naturais, porque isso é simplesmente impossível. Em
vez disso, eles devem aprender a deixar para trás o "reino da necessidade" e entrar no
"reino da liberdade", não por terem como objetivo "superar" as leis, mas por conhecêlas, a fim de serem capazes de usá-las em sua favor:
"A liberdade não consiste em qualquer sonhada independência das leis naturais,
mas no conhecimento dessas leis, e na possibilidade que dá de forma sistemática
fazê-las trabalhar para determinados fins.... liberdade da vontade, portanto, não
significa nada, mas a capacidade de tomar decisões com conhecimento do
assunto .... A liberdade, portanto, consiste no controle sobre nós mesmos e sobre a
natureza externa, um controle fundado no conhecimento da necessidade natural,
que é, portanto, necessariamente um produto do desenvolvimento histórico (...) A
liberdade é a apreciação da necessidade.... A liberdade não consiste no sonho de
independência das leis naturais, mas no conhecimento dessas leis, e na
possibilidade que dá de forma sistemática fazê-los trabalhar para determinados
fins.” (Engels, Herr Eugen Duhring’s Revolution in Science (Anti-Duhring), 1939,
traduzido do Inglês)
"O que pode esta valorização da necessidade significar? Isso significa que, depois
de ter vindo a conhecer as leis objetivas ("necessidade"), o homem vai aplicá-las
com plena consciência." (Estaline, Problemas Econômicos do Socialismo na URSS,
em: Obras Escolhidas, Tirana, 1979, edição em Português)
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Portanto, ao contrário do que os revisionistas Coreanos afirmam apresentando o
"Juche", como sendo uma "grande descoberta revolucionária", a verdade é que é uma
mera teoria idealista, que visa afastar as classes trabalhadoras do MLEH que é a única
ideologia capaz de levá-los para o socialismo e o comunismo. No entanto, o "Juche" se
distingue de outros revisionismos devido às suas características teológicas que afirmam
não só a onipotência divina do "homem", mas acima de tudo do "grande líder" que
supostamente vai ser "a força decisiva que permitirá a realização do socialismo":
"Quando o partido está determinado, podemos fazer tudo." (Kim Jong Il, Our
Socialism centred on the Classes shall not Perish, in: On Carrying Forward the Juche
Idea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
Esta afirmação idealista também está em linha com a recusa do princípio de que deve
ser dada prioridade à mudança das condições objetivas da sociedade, a fim de realizar o
socialismo. Mas esta é uma visão completamente reacionária e completamente oposta
aos ensinamentos dos Clássicos do Marxismo-Leninismo. O capitalismo nunca pode ser
aniquilado e o socialismo nunca pode ser realizado com base em noções idealistas que
colocam os seres humanos e as "classes populares" como estando acima de leis sócioeconómicas objectivas naturais e como agindo independentemente dos modos de
produção, das relações e forças que decidem a base da toda a ordem social, e muito
menos com base nos desejos volitivos de "líderes" divinizados que supostamente
possuem poderes super-naturais para superar e mudar essas leis, modos de relações e
forças. O capitalismo só pode ser eliminado e o socialismo só pode ser alcançado com
sucesso se as classes trabalhadoras adquirirem uma verdadeira consciência MLEH que
pode permitir-lhes conhecer, usar e aplicar as leis naturais objetivas socio-económicas
do desenvolvimento de uma forma deliberada e calculada em seu proveito e benefício.
Todos aqueles que, como os revisionistas Coreanos, defendem e afirmam algo diferente
desta verdade são inimigos do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, eles estão
completamente submersos no mais escuro idealismo, revisionismo e o anti-comunismo.
Ao longo da história, passando por todos os tipos de formações sociais que existiam,
desde a comunidade primitiva, escravidão, feudalismo, capitalismo e socialismo /
comunismo, há uma lei que se aplica sempre: quando as forças materiais de produção
atingem um certo nível de desenvolvimento, inevitavelmente entram em conflito com as
relações de produção e, conseqüentemente, uma etapa da revolução social é inaugurada,
uma fase em que a ex-ordem social será aniquilada e substituída por uma nova (como
declarado e provado pelo camarada Karl Marx). E, claro, cada formação social possui
características particulares que estão relacionadas com as diferentes épocas históricas e
avanços que sempre implacavelmente vão para a frente: o socialismo (e mais tarde o
comunismo). Por exemplo, a principal característica do feudalismo é a situação do servo
e sua conseqüente exploração, no capitalismo é a crescente opressão e exploração das
classes trabalhadoras pelos capitalistas através da escravidão assalariada, etc., no
feudalismo e no capitalismo há uma existência invariável da exploração do homem
(escravos, servos, proletários e outros trabalhadores) pelo homem (os proprietários de
escravos, os senhores feudais, a burguesia). É necessário abolir a exploração e
implementar a ditadura do proletariado, de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos
do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo (a ideologia revolucionária do
proletariado que surgiu e dá resposta às novas necessidades da base material e
configuração da sociedade e que irá assumir-se como a ideologia dominante durante a
construção socialista e comunista) para realizar a sociedade sem propriedade, sem
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Estado e sem classes e sempre reconhecer e implementar leis sócio-econômicas
objetivas naturais de desenvolvimento em favor dos interesses das classes trabalhadoras.
Se as condições objetivas e materiais não permitem a construção do socialismo e se elas
são aquelas que determinam a consciência, como podemos esperar que a consciência
dos trabalhadores possa adquirir um caráter genuinamente socialista? Ao contrário dos
revisionistas Coreanos, nós, Estalinistas-Hoxhaists, não afirmamos que a remodelagem
ideológica da sociedade e que a consciência humana e as idéias devam ser consideradas
como conceitos metafísicos abstratos independentes das condições materiais objetivas
determinadas por relações de produção, forças e leis sócio-econômicas. Pelo contrário,
sabemos que consciência humana, desejos e idéias possuem uma natureza de classe, até
porque as idéias dominantes em uma determinada época são sempre aquelas das classes
dominantes que controlam e possuem os activos, renda, riqueza, recursos, mercados,
meios de produção e força de trabalho (camaradas Marx e Engels).
O revisionismo anti-comunista Kim Il Sungista tenta esconder sua natureza de classe
exploradora, ao mesmo tempo que tenta convencer os trabalhadores de que é "superior"
ao Marxismo-Leninismo e que está orientando-os para a construção do socialismo.
Outra das principais características do revisionismo Coreano é o seu paternalismo
social-fascista e seu abominável culto à personalidade em relação aos "grandes líderes"
que seria risível se não fosse uma arma ideológica perigosa nas mãos da burguesia para
perpetuar eternamente sua ordem exploradora e opressora. Como já mencionámos, os
revisionistas Coreanos arrogantemente consideram que o "Juche" deve ser aplicado em
todo o mundo, a fim de separar eficientemente os trabalhadores mundiais de um
verdadeiro caminho Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista. Com este propósito, já
no início dos anos 90, logo após o fim do social-imperialismo Soviético e do seu
império neo-colonialista, os Kim Il Sungistas tentaram reforçar-se e estender a
influência do "Juche" para outros países e partidos através da organização de um
encontro gigantesco em Pyongyang em Abril de 1992, que contou com todos os tipos de
revisionistas e oportunistas. A partir desta reunião anti-comunista, uma "declaração"
saiu intitulada "Vamos nos defender e fazer avançar a causa do socialismo". Este
documento totalmente anti-socialista já foi assinado por cerca de 200 organizações
revisionistas e baseia-se em posições oportunistas e reformistas que negam frontalmente
os ensinamentos mais básicos do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo
igualando o verdadeiro socialismo e o internacionalismo proletário com suposta
"independência" e "solidariedade unida". Neste artigo, já referimos que descrever a
construção do socialismo como sendo sinônimo de independência nacional é uma das
armas ideológicas utilizadas pelos revisionistas Coreanos para enganar as classes
oprimidas e para impedi-los de aderir á genuína ideologia comunista e movimento. No
entanto, a Declaração de Pyongyang de 1992 tenta estender essa tática enganosa das
classes exploradas, com o objetivo de evitar que elas destruam a ordem mundial
capitalista-imperialista-revisionista e alcançem a sociedade sem classes, sem Estado e
sem propriedade. Essas posições anti-comunistas são sublinhadas pelo monarca norteCoreano social-fascista Kim Jong Il:
"Embora a idéia socialista seja a ideologia da classe trabalhadora, ela não
representa os interesses de uma classe por si só, é uma ideia universal para a
humanidade que reflete a natureza social dos seres humanos..." que reflete o
desejo de independência de todas as nações e de toda a humanidade.... A
Declaração de Pyongyang está infundindo os povos revolucionários do mundo com
confiança na vitória e um espírito de luta revolucionária. A unidade
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internacionalista e de solidariedade dos partidos revolucionários deve ser
alcançada com base na independência... É uma tarefa importante para os partidos
revolucionários formar uma frente unida com os partidos políticos e organizações
democráticas na luta para conseguir a causa do socialismo." (Kim Jong Il, On the
Fundamentals of Revolutionary Party Building, Pyongyang, 1992, traduzido do Inglês)
Então, como pode ser observado, a Declaração de Pyongyang não só iguala o
socialismo com independência, mas também abrange o "Juche" e insiste em falar sobre
um suposto "socialismo" que seria criado por toda a "humanidade" e igualando
socialismo com independência. Portanto, de acordo com a declaração de Pyongyang,
coisas como os interesses de classe irreconciliáveis dos explorados e a natureza de
classe do sistema capitalista-imperialista e também da ditadura do proletariado e da
construção do socialismo são simplesmente inexistentes. E a "declaração" continua
dizendo:
"A nossa é uma era da independência e da causa socialista destinada a realizar a
independência das classes populares. A sociedade socialista é, em essência, uma
verdadeira sociedade para as pessoas, onde as classes populares são os mestres de
tudo e tudo serve elas.... O movimento socialista é um movimento independente....
Todas as partes devem consolidar os laços de camaradagem unidade, cooperação e
solidariedade entre si, os princípios de independência e igualdade. A solidariedade
internacional é essencial para a luta pelo socialismo." (Pyongyang Declaration, Let
Us Defend and Advance the Socialist Cause, 1992, traduzido do Inglês)
Em primeiro lugar, vemos que aqueles que concordam com esta "declaração"
falsamente afirmam que querem "fazer avançar a causa do socialismo" enquanto não
fazem qualquer referência aos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo: Marx, Engels,
Lenine, Estaline e Enver Hoxha. Como nós, os Estalinistas-Hoxhaists sabemos, é
absolutamente impossível realizar com êxito a revolução socialista, a ditadura do
proletariado, o socialismo e o comunismo sem seguir fielmente os ensinamentos
invencíveis e princípios apresentados por estes 5 Clássicos. Não há outro caminho, tudo
o resto são meras tentativas pró-capitalistas, revisionistas e social-fascistas de perpetuar
a sua tirania graças á qual eles acumulam lucros máximos.
Em segundo lugar, além de reiterar os lemas anti-Marxistas usuais das "classes
onipotentes", a Declaração de Pyongyang também tenta negar, subordinando e
substituindo a solidariedade entre os autênticos partidos e forças Marxistas-Leninistas
comunistas em todo o mundo no acolhimento de internacionalismo proletário, na
realização da revolução socialista e no objetivo de substituir o sistema capitalistaimperialista pelo o socialismo e o comunismo por uma alegada "solidariedade" entre
todos os tipos de revisionistas e oportunistas com o suposto objetivo de "alcançar a
independência ao derrotar o imperialismo" (que, aliás, é usado pelos revisionistas
Coreanos de uma forma enganosa demagógica, pois longe de se oporem ao
imperialismo mundial, os Kim Il Sungistas, de fato, transformaram a Coreia do Norte
em uma neo-colônia da União Soviética social-imperialista, e, em seguida, em uma neocolônia do social-imperialistas Chineses).
Mas, mesmo que os Kim Il Sungistas estivessem realmente preocupados com o antiimperialismo e a independência, a Declaração de Pyongyang continuaria a ser oposta ao
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo e desprezaria uma verdade muito
simples: a nossa época não é apenas a época da "independência", mas a época da
revolução proletária socialista mundial de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos
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do Marxismo-Leninismo, ou seja, o tempo de destruição completa e definitiva da ordem
burguesa capitalista-imperialista-revisionista mundial e sua substituição pela ditadura
proletária mundial pela construção completa do socialismo e do comunismo. Os
trabalhadores mundiais e as classes oprimidas e exploradas lideradas pelo proletariado
mundial sempre sob a direção do Comintern (EH) vão cumprir a sua missão histórica e
vão conseguir tudo isso, porque o estabelecimento de uma sociedade sem Estado, sem
classes e sem propriedade á escala mundial é muito mais do que uma possibilidade - é
uma necessidade histórica. Portanto, a fim de atingir esse objetivo final, a classe
trabalhadora cumpre sua missão histórica, realizando a revolução socialista em seu
próprio país e, assim, oferece um maior apoio para o movimento revolucionário
internacional. Os Partidos comunistas nunca podem equiparar nem reduzir a luta
revolucionária pelo socialismo e o comunismo á luta pela independência antiimperialista, pois a subordinação da primeira á segunda constitui um muito perigoso e
grave erro revisionista que pode comprometer todo o esforço para a emancipação total e
libertação de trabalhadores e classes oprimidas em todos os aspectos. De fato, durante a
primeira fase do socialismo "em um único país", nunca houve verdadeira independência
anti-imperialista desprovida de conteúdo de classe, já que apenas a luta pelo socialismo
autêntico de acordo com o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo poderia
inteiramente garantir e salvaguardar a soberania, liberdade e independência. Mas os
revisionistas Coreanos rejeitam o ABC da ideologia comunista através da absolutização
da suposta "independência" privada de qualquer tipo de conteúdo de classe do
proletariado. Na última consequência, isso serve o isolamento contra-revolucionário e a
dissociação do proletariado Coreano de todo o proletariado mundial. Recusam-se os
apelos feitos pelos internacionalistas 5 Clássicos ao longo de suas vidas e em vez disso,
preferem slogans "independentistas" muito semelhantes aos da antiga oportunista
Segunda Internacional, que defendeu o abandono da luta pelo socialismo e o
comunismo e sua substituição pela luta "patriótica" em defesa dos interesses das classes
exploradoras da burguesia "nacionalista" dos opressores capitalistas e imperialistas.
O "Juche" e tudo relacionado com ele (incluindo a Declaração de Pyongyang) são
inteiramente e inescapavelmente revisionistas e anti-comunistas. Mesmo o conceito de
luta de classes de acordo com o Juche não é luta de classe no sentido MarxistaLeninista-Estalinista-Hoxhaista, para reforçar o poder político-econômico-ideológico do
proletariado no contexto da sua ditadura, mas para promover a harmonia e "cooperação"
entre todos as c1asses e membros da sociedade, com o objetivo de realizar a "unidade e
solidariedade", sob a bandeira da "Idéia Juche". E isso nunca poderia ser de outra forma,
a partir do momento que nunca houve socialismo nem um estado genuíno do poder
proletário na Coréia do Norte. E os revisionistas Coreanos continuam com seu delírio
anti-comunista:
“ (...) A luta de classes na sociedade socialista é uma luta que visa alcançar a
unidade e solidariedade, e não é uma luta travada entre os membros dessa
sociedade em guerra uns com os outros. Numa sociedade socialista a luta de classes
certamente existe, mas é exercida por meio de cooperação com o objetivo de
alcançar a unidade e solidariedade.” (Kim Il Sung, On the Questions of the Period of
Transition from Capitalism to Socialism and the Dictatorship of the Proletariat: Speech
Delivered to Party Ideological Workers, 1967, in Kim Il Sung, Works, volume 21,
Pyongyang, 1985, traduzido do Inglês)
Ao contrário do que Kim Il Sung afirma, a luta de classes é de fato uma verdadeira
guerra - é ainda a forma mais cruel de guerra que existe, porque é uma questão de vida
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ou morte, os exploradores têm que aniquilar os exploradores em todos os sentidos a fim
de que as classes trabalhadoras oprimidas possam triunfar. Portanto, essas posições Kim
Il Sungistas sobre a luta de classes rejeitam o conceito MLEH da luta de classes entre
classes antagônicas irreconciliáveis. Afinal, só o estado da ditadura do proletariado
seguindo e aplicando o MLEH pode realmente garantir os requisitos políticos,
econômicos e ideológicos necessários e as condições para alcançar uma sociedade sem
Estado, sem classes e sem propriedade. Pelo contrário, os revisionistas Coreanos
falsamente afirmam que este objetivo final já foi alcançado na Coreia do Norte. Na
verdade, os revisionistas Coreanos usaram o pretexto de "desenvolver o coletivismo", a
fim de justificar essa negação dos mais elementares princípios do socialismo científico
através do incentivo e defesa de uma fusão de diferentes classes e estratos sociais
apenas para esconder o fato de que na Coréia do Norte o poder econômico-político
sempre esteve e continua a estar nas mãos dos que exploram.
E os Kim Il Sungistas são muito rápidos em abandonar seu falso "coletivismo" em troca
de um novo instrumento de opressão e alienação dos trabalhadores Coreanos: o
paternalista servilismo feudal social-fascista para com o líder, Kim Il Sung:
"Nas reuniões do Partido nenhuma pessoa deve ser autorizado a executar
solitariamente... Uma das questões importantes na vida organizacional do Partido
é endurecer o espírito do Partido... O espírito de partido significa, em suma, a
lealdade ao líder e ao Partido... Os membros do Comitê Central do Partido devem
se unir firmemente ao redor do Secretário-Geral com uma mente e uma vontade.
Dessa forma, eles vão dizer "A" se o secretário-geral diz que "A" e eles vão dizer
"B” se o secretário-geral diz "B". Eles devem dizer a mesma coisa e agir em
conjunto.” (Kim Il Sung, Let Us Meet a Revolutionary Upheaval Victoriously by
Strengthening the Party, Governments Organs and People's Army and Carrying Out
Great Socialist Construction More Efficiently: Concluding Speech at the 10th Plenary
Meeting of the Fifth Central Committee of the Workers' Party of Korea, 1975, in Kim Il
Sung, Works, volume 30, Pyongyang, 1987, traduzido do Inglês)
Este culto à personalidade ultra-revisionista em torno de Kim Il Sung e conseqüente
nepotismo em torno de si e da sua família e descendentes vem atingindo proporções
inimagináveis na Coreia do Norte até este exato momento:
"A educação política centrada quase exclusivamente no estudo da vida e obra de
Kim Il Sung obriga os membros do partido a passar, por isso, um mínimo de duas
horas por dia. Nesse meio tempo, entre 1966 e 1970, vários membros da família de
Kim Il Sung foram nomeados para cargos de topo do partido e do governo. No 5 º
Congresso do PTC, em 1970, Kim Il Sung foi oficialmente descrito como "o grande
líder dos 40 milhões do povo Coreano, inigualável patriota, herói nacional, sempre
vitorioso, brilhante comandante, um dos líderes proeminentes da comunidade
internacional do movimento comunista, e o secretário-geral do Comitê Central do
nosso Partido". Além disso, a fim de provar a legitimidade pessoal de Kim Il Sung
como o sucessor de "uma família patriótica e revolucionário que lutou de geração
em geração pela independência do país e a liberdade e libertação do povo contra os
agressores estrangeiros", publicações oficiais apresentaram a sua genealogia da
seguinte forma: seu bisavô, Kim Ung U, era um patriota que liderou uma revolta
contra os norte-Americanos, em 1866, seu avô, Kim Bo Hyon, e sua avó, Li Bo Ik,
também foram patriotas que lutaram contraos Japoneses, seu avô por parte da
mãe, Kang Don Uk, era um lutador anti-Japonês, seu pai, Kim Hyong Jik, era um
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destacado dirigente do movimento de libertação nacional da Coréia, sua mãe,
Kang Ban Sok, foi uma revolucionária anti-Japonesa também, seu tio, Kim Hyong
Gwon, era um lutador revolucionário e comunista, o seu tio por parte da mãe, Jin
Kang Sok, era um lutador anti-Japonês, seus dois irmãos e seu primo, Kim Won
Ju, também foram revolucionários lutadores e comunistas. Kim Il Sung tornou-se
presidente da Coreia do Norte em 1972, cargo que ocupou até á sua morte, em
1994. Mas um plano de sucessão dinástica do poder tinha sido elaborado desde o
início dos anos setenta, a fim de resolver a continuação da causa Juche, sob a
liderança do filho de Kim Il Sung, Kim Jong Il. Evidências sugerem que, neste
caso, Kim Il Sung encontrou oposição pois mais de 1000 quadros políticos e
militares foram relatados ter sido expurgados. Mas pelo 6º Congresso do PTC,
realizada em 1980, esta oposição parece ter sido superada pois Kim Jong Il foi
eleito como secretário do partido e foi confirmado como herdeiro sucessor de seu
pai. De forma semelhante ao que o concedido a seu pai, o 6º Congresso descreveu
Kim Jong Il como o "querido líder", "eternamente fiel ao grande líder,
perfeitamente incorporando as idéias, destacada liderança e traços nobres do líder,
e brilhantemente defendendo o grande plano e a intenção do líder ao mais alto
nível" e possuir "sabedoria brilhante, profundo conhecimento e forte senso de
princípios revolucionários e força de vontade. Um livro, que foi amplamente
divulgado na Coreia do Norte, em 1990, apresentou Kim Jong Il como "uma
pessoa única e distinguida em todos os aspectos - sabedoria, capacidade de
liderança, personalidade e conquistas.” (N. Steinmayr, Long live Korean
reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Da mesma forma, na primeira sessão do 10ª SPA, em setembro de 1998, Kim Jong II foi
louvado como "um notável pensador e teórico, um ilustre estadista e comandante
peerlessly brilhante... como o companheiro mais íntimo, o mais ajudante fiel de Kim Il
Sung há mais de 30 anos." Como se pode concluir, os Kim Il Sungistas nunca hesitaram
em usar os mais severos meios repressivos, a fim de colocar fora do caminho todos
aqueles que se opunham ao nepotismo terrível da classe burguesa social-fascista norteCoreana. E como se isso não fosse suficiente, os revisionistas Coreanos tentam
apresentar a ascendência de sangue de Kim Jong Il como "prova" das suas "qualidades
excepcionais":
"Foi algo brilhante para o futuro da Coreia que ele (Kim Jong Il) nasceu do
General Kim Il Sung... e da heroína da guerra anti-Japonesa Kim Jong Suk ... Não
só os pais, mas também os seus antepassados lutaram por gerações pela
independência do país... então, o sangue de uma família patriótica incomparável
corre nas veias do Secretário Kim Jong Il." (Kim Gang Il, The Leader Kim Jong Il,
Pyongyang, 1990, traduzido do Inglês)
Esta "teoria" dos Kim Il Sungistas nos lembra das idéias geneticistas que tentam a negar
o Marxismo-Leninismo, defendendo que tudo depende da genética e não do ambiente
material e da base produtiva sócio-econômico. Mas isso é falso. Qualidades como
verdadeira consciência revolucionária socialista, comunista e sabedoria e experiência
proletária, etc. são independentes da genética, são obtidas através de uma autêntica
educação comunista e da formação ideológica MLEH. E como nem Kim Jong Il, nem
qualquer membro da sua família possui algum deles, então podemos dizer que os
revisionistas Coreanos estão tentando enganar os trabalhadores. E eles ainda tentam
apresentar esta sucessão hereditária do tipo monarco-fascista - que é análoga á das
antigas relações familiares características das antigas dinastias feudais da Coreia - como
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um modelo de sucessão para a causa Juche (o verdadeiro Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo é incompatível com todos os tipos de nepotismo):
"Na Coréia, a questão da sucessão da causa revolucionária foi resolvida com
sucesso, a alavanca da ideia Juche de autoria do Presidente Kim Il Sung foi
herdada pelo secretário Kim Jong Il, e o povo Coreano avança sob a bandeira do
Juche. Agora, é óbvio que este evento irá funcionar de forma dinâmica para
colocar o mundo solidamente no caminho Juche e conduzi-lo para o futuro de
independência." (Inoue Shuhachi, Modern Korea and Kim Jong Il, Tóquio, 1984,
traduzido do Inglês)
Os Kim Il Sungistas tomam atitudes paternalistas e incentivam formas extremas de
sentimentalismo social-fascista para com as classes trabalhadoras oprimidas e
exploradas. Kim Jong Il qualificou este social-fascismo paternalista como "política do
amor e confiança" - uma expressão que já havia sido utilizada por seu pai, Kim Il Sung:
"O amor e a confiança constituem a essência da política na sociedade socialista...
chamamos a política de amor e confiança, política benevolente... Se a política de
amor e confiança devem ser exercida na sociedade socialista, o partido socialista no
poder deve ser construído de forma maternal... o partido deve se tornar um guia
autêntico e defensor do povo... assim como a mãe ama profundamente seus filhos e
cuida deles muito bem.... É uma verdadeira característica da nossa sociedade que
todos os seus membros formam uma grande família harmoniosa. Eles confiam,
amam e ajudam-se uns aos outros... O Partido ama e confia nas pessoas de todas as
áreas da sociedade, sem discriminação. Nesse sentido, isto é o que chamamos de
política benevolente do nosso Partido. São políticas de amor e confiança
invariáveis." (Kim long Il, Socialism is a Science, Pyongyang, 1994, traduzido do
Inglês)
"O nosso partido é um partido genuinamente maternal. Lidera as pessoas e cuida
delas, seguindo a política de amor e confiança - Política benevolente." (Kim Jong Il,
Respecting the Forerunners of the Revolution is a Noble Moral Obligation of the
Revolutionaries, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"As relações entre o partido e as classes são aqueles entre o líder e o liderado:
entre o doador eo receptor de vida e entre aqueles que cuidam do destino das
pessoas e as pessoas que confiam que as relações entre o partido e as pessoas
podem ser mais firmes e mais fortes quando o partido valoriza e toma o maior
cuidado das pessoas como sua mãe... Devemos continuar a satisfazer os requisitos
essenciais do nosso Partido e garantir que ele realiza o seu dever como a Mãe (com
"M" no original)." (Kim Jong Il, The Workers' Party of Korea Organizes and Guides
All the Victories of Our People, 1990, in Kim Jong Il, On Enhancing the Party's
Leading Role, Pyongyang, 1992, traduzido do Inglês)
Como pode ser observado, King Jong Il tenta esconder a falta de uma verdadeira
liderança do partido comunista proletário por detrás de alguns lemas absurdos sobre "o
partido mãe" e "amor e confiança". É claro que tais idéias depravadas não podem
substituir ou eliminar uma verdade muito simples: nada pode substituir uma autêntica
consciência de classe MLEH inculcada na mente dos trabalhadores durante o processo
de implementação da ditadura do proletariado e da construção socialista e comunista
sob a firme liderança de um verdadeiro partido de vanguarda do proletariado comunista.
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As características feudais anti-comunistas e ultra-reaccionárias do Kim Il Sungismo
tornam-se ainda mais visíveis quando levamos em conta o papel e conceito dos "grandes
líderes" no regime social-fascista norte-Coreano (que são assustadoramente semelhantes
às do "líder heróico" e do "superhomem" das teorias nazi-fascistas). Na verdade, esses
monarco-fascistas "grandes líderes" agem como se a Coreia do Norte fosse o seu
domínio feudal e como se os trabalhadores norte-Coreanos fossem os seus servos,
exigindo "confiança total e incondicional" das "classes populares" (os Kim Il Sungistas
são alérgicos á palavra "classe" e ainda mais alérgicos á palavra classe internacional do
proletariado, que será o seu coveiro final e inevitável!) e em troca eles supostamente
amam as pessoas de uma forma "infalível" e "sem limites". Os "grandes líderes"
também tentam desviar a atenção e as forças dos trabalhadores da aquisição de uma
verdadeira consciência comunista, exigindo a "unidade" em torno deles, e essa
"unidade" deve ser realizada através de "união" entre classes com interesses de classe
irreconciliáveis. Isso no contexto de um regime burguês-capitalista-revisionista como o
da Coréia do Norte só pode significar submissão das classes trabalhadoras oprimidas
para os interesses da exploração de classe burguesa social-fascista. Este paternalismo
anti-socialista é fundamentalmente reforçado sentimentalmente e emocionalmente:
"amor e confiança" - e não consciência política e ideológica - supostamente saturam
todos os aspectos da vida política e social. Portanto, a Coreia do Norte agora é uma
teocracia, onde as ações do líder devem determinar tudo. Como podemos concluir,
estamos infinitamente longe do verdadeiro Marxismo-Leninismo. Com o objetivo de
desacreditar e denegrir a ideologia comunista, os ideólogos do imperialismo ocidentais
afirmam que a Coreia do Norte "é uma monarquia comunista". Mas isso só prova que a
Coreia do Norte nunca poderia ser um país verdadeiramente socialista, porque se o
título de "grande líder" é herdado de pai para filho na Coréia do Norte, também é
igualmente verdade que a verdadeira ideologia MLEH é totalmente contrária e
incompatível com todos os tipos de lideranças monárquicas, ela nunca poderia ter nada
a ver com a monarco-fascista exploradora norte-Coreana.
Além disso, de acordo com o Kim Il Sungismo, as funções do regime da Coreia do
Norte são de uma família coletiva: o partido PTC burguês-capitalista desempenha o
papel de "mãe", enquanto o "grande líder" é "o pai". Juntos, eles supostamente cuidam
de seus "filhos", isto é, das "classes populares". O objetivo deste social-fascismo é, sem
dúvida, manter os trabalhadores norte-Coreanos em cativeiro, eternamente presos aos
seus "pais" revisionistas que os mantêm alienados através de formas extremas de
sentimentalismos coletivos "familiares". De fato, quando se vê a maneira como as
classes trabalhadoras norte-Coreanos são duramente reprimidas e deixadas sem meios
de subsistência para que burguesia social-fascista possa continuar a viver no luxo e
acumular o máximo de lucros e roubar bilhões de dólares para os bancos europeus,
dificilmente se poderia imaginar que a os "grande e queridos líderes" e o PTC sejam
"pais adoráveis", mas que são ao invés tiranos exploradores.
Kim Jong Il fez algumas observações que são particularmente reveladoras:
"A unidade e a coesão do nosso partido evoluiu para a unidade de todo o partido
na ideologia e propósito, reforçada pela moralidade e lealdade, com base na idéia
do líder e centrando-se na líder." (Kim Jong Il, The Workers' Party of Korea is the
Party of the Great Leader Comrade Kim II Sung, Pyongyang, 1995, traduzido do
Inglês)
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"O líder... desempenha um papel decisivo na definição do destino das classes
populares... a lealdade ao líder é a expressão máxima do partido, da classe
trabalhadora e do espírito orientado para as pessoas." (Kim Jong Il, On Some
Problems of Education in the Juche Idea in: On Carrying Forward the Juche Idea,
Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"A luta revolucionária é realizada sob a orientação do líder e de acordo com suas
idéias e vontade... Quanto mais formos fiéis à ideologia e á vontade do líder... uma
vida mais digna... vamos aproveitar." (Kim Jong Il, On Establishing the Juche
Outlook on the Revolution, in: On Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang, 1995,
traduzido do Inglês)
"O líder é o centro de unidade e coesão... Ele é o grande líder revolucionário que
defende as demandas independentes e os interesses das classes populares, ele tem
um dom incomum de previsão, é todo-poderoso na arte da liderança e na nobre
virtude pessoal, e conduz o povo com sabedoria." (Kim Jong Il, Our Socialism
Centered on the Classes Shall not Perish, Pyongyang, 1991, traduzido do Inglês)
"Lealdade ao líder é a expressão máxima das boas qualidades da nação de Kim Il
Sung.” (Kim Jong Il, On Preserving the Juche Character and National Character of
the Revolution and Construction, Pyongyang, 1997, traduzido do Inglês)
"A essência das qualidades ideológicas e espirituais dos comunistas, operários
revolucionários é a verdadeira lealdade e devoção ao líder, que nunca mudam, não
importa quais sejam as circunstâncias." (Kim Jong Il, Let Us Further Enhance the
Role of Intellectuals in the Revolution and Construction: A Speech Delivered to the
Senior Officials of the Central Committee of the Workers' Party of Korea, Pyongyang,
1990, traduzido do Inglês)
"A linha e política, estratégias e táticas do partido são apresentadas pelo líder ... O
líder é o controlador supremo do partido, e da liderança do partido é precisamente
a sua liderança. Ficar inabalavelmente leais ao líder ... é uma obrigação comunista
natural.” (Kim Jong Il, The Workers’ Party of Korea is a Juche-type Party, in: On
Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang; 1995, traduzido do Inglês)
"Lealdade ao líder é a expressão máxima do sentimento de obrigação
revolucionária... Levar adiante a causa da independência das classes populares, a
causa do socialismo, não significa outra coisa senão a continuação da causa do
líder.... A moral comunista de nosso povo encontra a sua máxima expressão em seu
respeito irrestrito e absoluta fidelidade ao grande líder Kim II Sung." (Kim Jong Il,
Respecting the Forerunners of the Revolution is a Noble Moral Obligation of the
Revolutionaries: Discourse Published in Rodong Sinmun, the Organ of the Central
Committee of the Workers' Party of Korea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
"Devemos entender que o maior valor existe na implementação fiel das tarefas
revolucionárias definidas pelo líder, confiando nele como um forte apoio moral em
todos os momentos, e devemos ser infalivelmente leais ao líder através de nossas
atividades revolucionárias para implementar a sua ideologia e vontade. A
liderança do Partido implica orientação do líder, e o conceito de atitude para o
partido é, em essência, idêntico ao conceito e de atitude em relação ao líder....
Devemos valorizar e respeitar o partido como a empresa-mãe de nossa integridade.
Referimo-nos ao líder como o líder paternal e ao partido como o Partido maternal,
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porque a organização do partido com o líder em seu centro é a empresa-mãe de
nossa integridade sócio-político.... Assegurar o líder paternal em alta estima e ser
leal a ele, é uma obrigação moral para todos os Coreanos.... Chamamos a lealdade
ao líder á mais alta expressão da moral comunista." (Kim Jong Il, On Establishing
the Juche Outlook on the Revolution: Talk to the Senior Officials of the Central
Committee of the Workers' Party of Korea, 1987, in Kim Jong Il, On the Juche Idea,
Pyongyang, 1989, traduzido do Inglês)
Claro, tudo isso está em completa oposição e é totalmente incompatível com os
ensinamentos dos clássicos do Marxismo-Leninismo. Por exemplo, o camarada Lenine
disse sobre este assunto que:
"Nossa moral está inteiramente subordinada aos interesses da luta de classe do
proletariado. Nossa moral decorre dos interesses da luta de classe do
proletariado.” (Lenine, The Tasks of the Youth Leagues: Speech Delivered at the Third
All-Russia Congress of the Russian Young Communist League, 1920, traduzido do
Inglês)
É claro que a verdadeira moralidade comunista, que é uma parte inerente da MLEH, não
tem absolutamente nada a ver com o culto à personalidade teológica de que tanto Kim Il
Sung e seu filho Kim Jong Il desfrutam na Coréia do Norte. Pelo contrário, ela
desempenha o papel de um credo alienante que separa classes trabalhadoras norteCoreano da realidade e de seus sofrimentos e misérias nas mãos da classe burguesa
social-fascista exploradora que governa o país. Ao dirigir as forças e atenção dos
trabalhadores para o culto individualista em torno dos "grandes líderes", a burguesia
visa desviar sua atenção do caráter de classe explorador das relações sociais e
produtivas na Coréia do Norte revisionista, onde nem a ditadura do proletariado nem a
construção do socialismo já foram estabelecidos. O culto à personalidade feito em torno
de líderes serve como um instrumento para a burguesia manter os trabalhadores em
servidão perpétua, salvaguardando os seus lucros maximizados, privilégios de classe e
interesses, direcionando os pensamentos e concentração dos trabalhadores para alvos
muito convenientes e inofensivos. A ênfase mencionada na lealdade absoluta ao líder é
incompatível com os pilares do verdadeiro comunismo, que devem ser realizadas após
um processo mais ou menos longo em que as classes trabalhadoras sob a ditadura do
proletariado e dirigidas por um partido Marxista-Leninista de vanguarda estão
envolvidas em um luta de classes. O exagero megalomaníaco do papel dos "grandes
líderes" sobre tudo e corporizando e personificando o próprio partido se reflete também
no funcionamento anti-socialista do PTC. Assim com os próprios estatutos deste partido
afirmam, o seu órgão supremo é o Congresso Nacional do partido, que deve ser
realizado a cada cinco anos. No entanto, entre 1948 e 2013 só se reuniu seis vezes e o
PTC social-fascista, burguês-capitalista-revisionista e pró-imperialista já não convoca o
seu órgão supremo durante um espaço de tempo de cerca de 33 anos (!) no que revela
claramente desprezo pelas decisões coletivas. Na verdade, mesmo os poucos
"congressos" apenas servem para reafirmar a dominação de classe exploradora
opressiva. Os rabalhadores norte-Coreanos e as classes oprimidas são completamente
excluídas desses falsos "congressos" e "conferências" em que a classe burguesa
revisionista tem a única palavra. Obviamente, o centralismo democrático genuíno e
disciplina proletária não pode funcionar adequadamente em um partido tão burguêscapitalista como o PTC (e que, por tudo isto, é o esteótipo e exemplo máximo do
“partido de tipo Juche”), que segue cegamente as ordens despóticas de um "líder
infalível", que governa o país, em consonância com os interesses das classes
96

exploradoras revisionistas e que possui um status divinizado e, portanto, já sabe de tudo
e não precisa de qualquer tipo de aconselhamento ou das lições que vêm dos "seres
inferiores" que ele orienta. Claro, por isso não há necessidade de um partido de tipo
Leninista-Estalinista. E, de fato, por que esse "líder perfeito" precisa de coisas como
reuniões e congressos do partido, se os trabalhadores devem incondicional segui-lo (o
que, aliás, não poderia ser mais oportuno para os interesses de classe e propósitos da
burguesia social-fascista - de que o "líder supremo" é um mero marionete)? Como se
pode notar, a prática realizada pelos revisionistas Coreanos, segundo a qual os líderes
burgueses-capitalistas do partido devem ter total liberdade de ação para exercer e impor
sua autoridade tirânica serve os interesses da burguesia social-fascista e de seus amos
imperialistas e social-imperialistas. E, de fato, é isso que ocorre: a liderança em torno da
família Kim não tem qualquer tipo de contacto com os trabalhadores, governando
através de métodos totalitários e tendo em conta apenas o que é melhor para os
interesses de seus patrões imperialistas e social-imperialistas, a fim de continuar a
desfrutar de suas posições de classe, privilégios e lucors máximos.
E como se isso não fosse suficiente, o culto em torno dos líderes também fornece uma
arma para a burguesia imperialista-capitalista mundial para desacreditar o socialismo,
apresentando este fenômeno social-fascista como sendo intrínseco à ideologia
comunista, quando a verdade é que o culto à personalidade é um produto direto e
inevitável do revisionismo e do social-fascismo (cujo objetivo é manter os proletários,
trabalhadores e outras classes oprimidas em eterna através de todos os meios, a fim de
garantir a maximização do lucro) - nunca do MLEH. Isso foi comprovado na União
Soviética de Estaline e na Albânia socialista de Enver, onde os revisionistas disfarçados
fabricaram um culto de personalidade em torno do quarto e do quinto Clássicos do
Marxismo-Leninismo apenas para serem capazes de traí-los e negar seus ensinamentos
de forma mais eficiente usando este "culto à personalidade" inventado por eles como
uma suposta "prova" do “caráter totalitário e dogmático" dos camarada Estaline e Enver
e de supostas "violações dos ensinamentos Marxistas-Leninistas" pelo que apenas os
revisionistas eram os culpados! Graças a essa estratégia, os revisionistas colocam em
prática um programa para destruir o socialismo sob o falso pretexto de "liberalização" e
de suposto “regresso ao verdadeiro socialismo”. Na Albânia socialista, os revisionistas
tiveram que esperar até depois da morte do camarada Enver, a fim de fabricar um culto
à personalidade, porque o camarada Enver nunca permitiu isso enquanto ele esteve vivo.
Na União Soviética de Estaline, os revisionistas também tentaram fabricar um culto de
personalidade ao camarada Estaline, que sempre o rejeitou firmemente denunciando seu
caráter anti-socialista inevitável:
"Você fala de sua 'devoção' para mim. Talvez fosse apenas uma frase. Talvez...
Mas, se a frase não foi acidental, eu aconselho-o a descartar o "princípio" de
devoção às pessoas. Esse não é o caminho Bolchevique de se dedicar à classe
operária, ao seu Partido, ao seu estado. Isso é uma coisa boa e útil. Mas não
devemos confundi-lo com devoção às pessoas, este brinquedo inútil e vão de
intelectuais de mente fraca." (Stalin, Letter to Comrade Shatunovsky, 1930, traduzido
do Inglês)
"As pessoas individuais não podem decidir. As decisões dos indivíduos são sempre,
ou quase sempre, decisões unilaterais... Nunca, sob quaisquer circunstâncias os
nossos trabalhadores toleram o poder nas mãos de uma só pessoa. Conosco
personagens da maior autoridade são reduzidos a nulidades, tornam-se meras
cifras, assim como as classes dos trabalhadores perdem a confiança neles, tão logo
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eles perdem o contato com as classes dos trabalhadores." (Stalin, Talk with the
German Author Emil Ludwig, 1931, traduzido do Inglês)
Mas aderências aos princípios MLEH e construção socialista genuína nunca estiveram
nas intenções dos sociais-fascistas, que estão ansiosos para quebrar mesmo as suas
próprias regras a fim de salvaguardar os seus interesses, mantendo a dinastia monarcofascista da Coréia do Norte no poder. Na verdade, quando Kim Il Sung morreu, havia
muitas dúvidas e reservas entre as classes trabalhadoras Coreanas se Kim Jong Il
deveria suceder ao seu pai como líder do país (por esse tempo, Kim Jong Il já havia
afirmado a si mesmo como o próximo na revisionista norte-Coreano dinastia monarcofascista superando todos os seus irmãos e meios-irmãos que rivalizavam com ele para a
ascensão ao trono da Coreia do Norte). Mas para a norte-burguesia revisionista Coreana,
as classes trabalhadoras não deve ter quaisquer opiniões além de seguir cegamente o
"grande líder". É por isso que as normas legais dos estatutos do PTC para escolher o
secretário-geral foram sistematicamente desprezadas:
"Em Outubro de 1997, Kim Jong Il foi empossado como o secretário-geral,
simplesmente por meio de um comunicado produzido em conjunto pelo Comitê
Central e pela Comissão Militar Central. Mas o processo utilizado para a
nomeação violou a Carta do partido, que apela para a eleição da posição de topo
do partido em uma sessão completa do Comitê Central do PTC." (N. Steinmayr,
Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em
Inglês)
O pretexto para esta flagrante violação das regras do partido foi justificado com os
desejos pessoais de Kim Il Sung de que seu filho lhe sucedesse após a sua morte:
"O camarada Kim Jong Il realiza a todo custo o que ele considera como necessário
para o bem do país e do povo. Particularmente, ele faz todo o esforço possível para
me agradar, implementando o que eu quero e estou preocupado." (Kim Kyong Hui,
A Model of Loyalty and Filial Devotion, The Pyongyang Times, 1997, traduzido do
Inglês)
A monarquia absolutista saudita não diria nada diferente! Aprendemos que Kim Jong Il
não agiu em favor dos desejos das classes trabalhadoras, mas unicamente preocupado
em agradar ao pai. Claro, estas são histórias ridículas destinadas a promover enganar e
alienar as classes oprimidas e exploradas. E desde a ascensão de Kim Jong Il como
secretário-geral do PTC burguês-capitalista-revisionista, o culto à personalidade só
aumentou mais e mais:
"Em conjunto com a nomeação de Kim Jong Il como líder do PTC em 1997 (Kim
Jong Il havia substituído seu pai como comandante supremo no final de Dezembro
de 1991), a mídia da RPDC informou que "histórias lendárias sobre o seu carinho
para o povo estão na boca do povo e atos meritórios e milagres são relatados
diariamente na construção do socialismo": Ele agora foi apresentado como a
estrela-guia para navegar no século XXI." "Além disso, "uma nova era exige um
novo líder sob a liderança de um líder excepcional... Hoje, a humanidade está
convencido de que o pensamento e a teoria de Kim Jong Il são os orientadores
pensado para o século XXI... O nome estimado de Kim Jong Il, o líder do século
XXI aclamado pela história e pela humanidade, é a bandeira para e bênção do
século XXI. Finalmente Kim Jong Il foi nomeado como o secretário-geral do PTC
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em 1997/08/10 (...)." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification and
independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Ainda mais nojentas são as lendas inventadas pelos propagandistas ao serviço da
burguesia norte-Coreana revisionista para inculcar na mente dos trabalhadores a absurda
idéia da natureza divina e sobrenatural dos "grandes líderes". Kim Il Sung é descrito
pelos ideólogos social-fascistas nos seguintes termos:
"As histórias nacionais de todos os países falam de heróis famosos e líderes.
Olhando através de todos eles, é difícil encontrar qualquer registro que se compare
com um herói tão nacional e destacado como o camarada Kim Il Sung, que tenha
prestado um serviço tão diferenciado para a revolução de seu país e á revolução
mundial... Onde mais no história você pode encontrar outro líder como ele?...
Onde há qualquer líder equipado com todas essas qualidades, um líder excepcional
com essa rica experiência que tem realizado as maiores façanhas revolucionárias,
mesmo durante o furacão da revolução, que se possa comparar com o nosso
camarada Kim Il Sung, equipado com a sabedoria de um génio, espírito de luta
indomável e resistência, teoria revolucionária profunda?" (Baik Bong, Kim Il Sung:
Biography, Volume 2, Beirute, 1973, traduzido do Inglês)
"Kim Il Sung é o grande pensador e teórico, gênio excepcional de liderança,
professor infinitamente benevolente do povo, e o grande homem do século." (Choe
In Su, Kim Jong Il: The People’s Leader, Volume 2, Pyongyang, 1991, traduzido do
Inglês)
E a vitória contra os ocupantes imperialistas japoneses é exclusivamente atribuída aos
supostos "méritos militares" de Kim Il Sung:
"A brilhante vitória da luta armada anti-Japonesa era imputável apenas à
orientação sagaz do líder respeitado e querido camarada Kim Il Sung, um
talentoso revolucionário, grande pensador e teórico, brilhante comandante e
excelente estrategista militar. Todos os fatores na vitória da luta armada antiJaponesa poderiam ser formado apenas pela sua organização engenhosa e
orientação... A brilhante vitória da luta armada anti-Japonesa poderia ser possível
apenas graças à identidade de pensamento, vontade e unidade revolucionária das
fileiras revolucionárias com o grande líder camarada Kim Il Sung.... O aço forte da
unidade de pensamento e de vontade e coesão revolucionária das fileiras
revolucionárias poderia ser alcançado porque o pensamento revolucionário e as
teorias do líder respeitado e amado camarada Kim Il Sung estavam corretos e
grande e sua orientação foi sagaz. E nada poderia quebrar essa unidade e coesão....
A vitória da luta armada anti-Japonesa foi a brilhante vitória da estratégia militar
soberba e táticas de guerrilha do grande líder camarada Kim Il Sung." (Kim Han
Gil, Modern History of Korea, Pyongyang, 1979, traduzido do Inglês)
Tudo isso num momento em que até mesmo torcedores pelo social-fascismo em todo o
mundo admitem abertamente que os guerrilheiros burgueses de Kim Il Sung não
conseguiram derrotar exércitos imperialistas japoneses, que teriam sido aniquilados por
eles e que o Exército Vermelho de Estaline plenamente assegurou a libertação definitiva
da Coréia do imperialismo Japonês. Na União Soviética Bolchevique e na Albânia
socialista de Enver, as vitórias militares contra os inimigos de classe nunca foram
atribuídas exclusivamente aos "méritos geniais" deste ou daquele líder. O papel do líder
foi reconhecido, é claro, mas nunca foi considerado como sendo capaz de substituir as
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contribuições essenciais e esforços prestados pelas classes trabalhadoras na luta pela
revolução socialista. E devemos notar que, ao contrário do que aconteceu com Kim Il
Sung, cujos guerrilheiros burgueses nunca foram capazes de representar um verdadeiro
desafio para as forças imperialistas japoneses, na União Soviética Bolchevique e na
Albânia socialista de Enver, os exércitos de trabalhadores chefiados pelo seu Partido
Comunista derrotou os inimigos de classe todo-poderosos por conta própria. Assim, sem
ter qualquer tipo de base para fazê-lo, Kim Il Sung sempre com arrogância
vergonhosamente apresentou o seu papel e as ações como sendo a razão exclusiva por
trás da derrota dos imperialistas japoneses, negando, assim, o papel indispensável
crucial desempenhado pelo Exército Vermelho de Estaline e pelas classes trabalhadoras
oprimidas e exploradas da Coreia. Sem dúvida, o camarada Enver Hoxha sabia muito
bem o que estava dizendo quando afirmou que Kim Il Sung é um megalomaníaco. Este
adjetivo não poderia ser mais apropriado.
Os defensores do revisionismo Coreano em todo o mundo tentam desculpar esta prática,
dizendo que "quando os norte-Coreanos falam sobre seu líder, eles estão na verdade
falando de sua revolução". No entanto, este "argumento" é simplesmente inconcebível.
Uma verdadeira revolução socialista na qual as classes trabalhadoras lideradas pelo
proletariado e pelo seu partido comunista de vanguarda de acordo com MLEH nunca
pode ser reduzida a equivalência a uma única pessoa. Mas, mesmo no que respeita às
revoluções burguesas, eles também não podem ser absolutamente centradas e atribuída a
um determinado indivíduo, pois as massas e as classes são aquelas que escrevem a
história - é claro, sempre dentro dos limites fixados pelas leis sócio-econômicas naturais
e por relações e forças de produção. Outro "argumento" usado por eles é que o culto em
torno de "líderes eternos" sociais-fascistas não pode ser considerado como degenerado
nem revisionista devido ao:
“ (...) papel relevante que a cultura asiática atribui aos líderes." (Juan López
Nogueira, Quinta Crónica de Un viaje a Corea, traduzido do Espanhol)
Mas, como explicámos, este tipo de "argumentos" ridículos não se sustentam mais.
Tudo o que for oposto ao MLSH e ao socialismo é totalmente e inevitavelmente
explorador, reaccionário, opressivo, repressivo e anti-comunista – não interessa se está
de acordo com certa “cultura (s)” ou não.
Além disso, os propagandistas do revisionismo Coreano declaram que os "grandes
líderes" têm poderes sobrenaturais e divinizados e que, quando Kim Jong Il nasceu, isto
"foi predito por uma andorinha e anunciado pelo aparecimento de um duplo arco-íris no
céu sobre a montanha e uma nova estrela no céu."
E por ocasião de sua ascensão como secretário-geral, declararam que:
"Fenômenos naturais maravilhosos foram testemunhados no Monte. Paektu, o
lugar consagrado pelo tempo da revolução, na Coréia. Era madrugada no dia 21
de Setembro, quando o Phyongan Provincial Conferência do Partido do Sul foi
realizada para discutir o item na agenda recomendando General Kim Jong Il como
secretário-geral do Partido. Um dia antes, nevou e choveu no Monte Paektu como
de costume, até ao meio-dia. À noite, a temperatura bruscamente aumentou mais
de 10 graus centígrados acima da média. E o vento noroeste e vento nordeste, os
ventos típicos no mt. Paektu, desapareceram e o vento sudoeste soprou. À noite, as
nuvens altas e baixas desapareceram completamente. À medida que o novo dia
estava quebrando, o céu oriental de cores marrom e laranja amarelado virou
100

vermelho e um sol brilhante subiu acima do Mt. Paektu. Este nascer do sol
grandioso continuou vários dias. Observações meteorológicas nesta área dizem que
no Monte. Paektu, o nascer do sol nunca ocorreu durante três dias consecutivos na
estação seca, e que a nuvem e o sol apareceram por voltas de cada um ou três dias
e até mesmo de hora em hora. Entretanto, no período emocional quando o grande
general Kim Jong Il foi eleito secretário-geral do Partido da Coreia dos
Trabalhadores, o nascer do sol continuou por 25 dias consecutivos, espalhando
uma paisagem grandiosa. Um fenômeno natural mais misterioso foi observado na
tarde de 8 de Outubro. Em torno das 05:10, aquando do comunicado especial
informando o povo da eleição do general Kim Jong Il como secretário-geral do
PTC, uma nuvem colorida apareceu no Monte Paektu Esta nuvem se moveu
lentamente no céu... em direção ao Pico Hyangdo A cor de fundo de uma nuvem de
grande tipo pára-quedas era branca e era coradas com sete cores A nuvem
permaneceu por um longo tempo antes de se mudar para Janggun Peak.
Misteriosos sons que lembram gritos e aplausos vieram da superfície do lago Chon.
Testemunhando esses fenômenos naturais maravilhosos, os habitantes disseram
que a natureza também comemorou a eleição de Kim Jong Il como SecretárioGeral." (KCNA, Pyongyang, 20-10-1997, traduzido do Inglês)
Sabemos que esta citação foi um pouco longa, mas achamos útil publicá-la por
considerá-la como um excelente exemplo do tipo paternalista teológico social-fascista a
que os trabalhadores norte-Coreanos estão submersos e que é traiçoeiramente
apresentado pela classe burguesa imperialista-capitalista mundial como sendo sinônimo
de "ideologia socialista" e mesmo de "ideologia Estalinista".
Claro, tudo isso tem um propósito muito claro. O “Juche” promote aos trabalhadores a
liberdade absoluta falsa, mas apelativa através da capacidade de superar as leis objetivas
naturais, sócio-econômicas que ditam as forças produtivas, relações. Prometem-lhes que
nada é impossível para eles, que eles podem mudar e transformar a natureza, a
sociedade e as leis, forças, relações e modos simples através de suas vontades e desejos.
Mas todas estas possibilidades dependem de uma condição muito conveniente: lealdade
cega, incondicional para com o "grande líder", a quem trabalhadores e classes oprimidas
exploradas devem seguir sem hesitar e atrás de quem eles devem se unir como um só.
Este "grande líder" seria um verdadeiro deus sob cuja liderança volitiva os trabalhadores
seriam capazes de alcançar literalmente tudo. É óbvio que, como representantes e
membros da classe burguesa social-fascista, estes monarco-fascistas "grandes líderes
queridos" sempre direcionam forças e atenção das classes no sentido do que é mais
benéfico para os interesses de classe revisionistas norte-Coreanos em busca de lucros
máximos, enquanto o terrível "culto à personalidade" fabricado em torno deste líder
divinizado terá um papel teológico alienando as classes exploradas e mantendo-as longe
da única ideologia que pode realmente libertá-los de todos os tipos de opressão,
exploração e alienação: o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Esta é a
verdade por trás da chamada "política benevolente de amor e confiança". E nem mesmo
os falsos "argumentos" utilizados pelos defensores do revisionismo Coreano em todo o
mundo que "a cultura asiática fornece líderes com um papel especial", a fim de justificar
esse paternalismo teológica supersticioso social-fascista é capaz de esconder esta
verdade. Na Coréia do Norte social-fascista, a adoração de um "super líder" sempre
serviu para afastar os trabalhadores e as classes oprimidas fazendo-os esquecer que não
só a exploração capitalista e escravidão assalariada permanecem incólumes na Coreia
do Norte, mas também para evitar que eles possam notar a inexistência total na Coréia
do Norte de qualquer tipo de autêntico partido proletário de tipo MLEH que é a
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ferramenta indispensável para alcançar o verdadeiro socialismo e comunismo. Como
pode ser notado, o revisionismo Coreano está em pleno acordo com os objetivos
burgueses-capitalistas.
E os revisionistas Coreanos também estão entre os mais ferrenhos opositores à fundação
e desenvolvimento de uma nova Internacional Comunista:
"Os tempos mudaram e os dias se foram para sempre quando o movimento
comunista precisava de um centro internacional de autoridade. Isso proporciona
que não há espaço para a existência de qualquer "centro" internacional. Portanto,
declarou o camarada Kim Il Sung, tal relação não deve ser permitida dentro do
movimento comunista internacional." (Baik Bong, Kim Il Sung: Biography, Volume
2, Beirute, 1973, traduzido do Inglês)
E eles desprezam abertamente as inegáveis conquistas Marxistas-Leninistas da exInternacional Comunista dos camaradas Lenine e Estaline:
"O tempo já passou quando houve um centro do movimento comunista
internacional e os partidos individuais atuaram como seus ramos. ... No passado...
os partidos de alguns países socialistas fizeram um grande mal ao desenvolvimento
do movimento comunista internacional através da Internacional Comunista. O
partido de um certo país afirmou ser o "centro" do movimento comunista
internacional e ordenou que outros partidos fizessem isto ou aquilo. Ele agiu sem
hesitação para fazer pressão sobre outros partidos e interferir em seus assuntos
internos desde que se recusassem a seguir a sua linha, mesmo que fosse errada."
(Kim Jong Il, The Historical Lesson in Building Socialism and the General Line of Our
Party, in: On Carrying Forward the Juche Idea, Pyongyang, 1995, traduzido do Inglês)
Claro, um "grande líder", cuja liderança "perfeita" é capaz de superar as limitações
biológicas humanas as leis sócio-econômicas naturais, não só não tem absolutamente
nada a aprender com ninguém, mas também nunca irá aceitar receber instruções de
ninguém. Mas acima de tudo, os Kim Il Sungistas ainda tremem quando eles se
lembram dos tempos da Internacional dos camaradas Lenine e Estaline, quando o
Marxismo-Leninismo-Estalinismo foi fielmente abraçado e aplicado pela direção do
proletariado comunista Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista na manutenção da
ditadura do proletariado, do socialismo e do comunismo, não só na União Soviética,
mas em todo o mundo. Infelizmente, o ex-Comintern acabou por ser liquidado pelos
revisionistas, mas as lembranças de suas brilhantes conquistas Marxistas-Leninistas
permanecem até hoje em dia e ainda assombram as mentes de todos os tipos de
reformistas e social-fascistas. E os Kim Il Sungistas não são excepção. É por isso que
eles nos alegadamente e supostamente “informam” sobre os supostos "grandes danos"
causados e as "linhas erradas" do ex-Comintern. Certamente, o glorioso Comintern dos
camaradas Lenine e Estaline causou de facto grandes danos; ele deu enormes prejuízos
para todos os tipos de revisionistas, oportunistas, social-fascistas, reformistas e anticomunistas em todo o mundo. Através de sua linha proletária Marxista-Leninista
correta, o ex-Comintern deu uma contribuição decisiva para o avanço da revolução
proletária e socialista mundial. Se não fosse pela traição revisionista desde 1935, o
Comintern dos camaradas Lenine e Estaline teria sido uma força decisiva por trás de sua
realização. Antes de 1935, durante o tempo da linha Estalinista, o Comintern era um
inimigo implacável e invencível do imperialismo mundial, que reconheceu nele um
adversário formidável incorruptível pela doença revisionista e penetração burguesa. Se
o regime social-fascista norte-Coreano tivesse existido durante a época do Comintern
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Leninista-Estalinista, esses revisionistas, social-fascistas anti-comunistas teriam sido,
sem dúvida, desmascarados como o que realmente são: os melhores servidores dos
interesses de classe da burguesia social-fascista. No ex-Comintern Leninista-Estalinista,
não havia lugar para "grandes líderes", que insinuam sua suposta natureza "divina" a
fim de manter os trabalhadores longe da verdadeira ideologia comunista enquanto
perpetuam a sua ordem tirânica burguês-capitalista-revisionista e ao mesmo tempo
acumulam o máximo de lucros colossais e vivem uma vida opulenta dos privilégios de
classe às custas dos escravos assalariados pobres que exploram descontroladamente. É
por isso que hoje em dia eles ainda sentem medo só de ouvir o nome do glorioso
Comintern Leninista-Estalinista e o tentam demonizar e denegrir. E suas alegações de
que o Comintern nasceu a partir de uma reivindicação oficial de um determinado
partido de ser o "centro" são totalmente falsas. O Comintern foi formado por várias
seções, cada uma correspondendo aos partidos genuinamente comunistas e de
trabalhadores do tipo Leninista-Estalinista de cada país. Nenhuma secção afirmou ser
seu "centro" ou tentou interferir ou impor a sua vontade despótica sobre os assuntos
internos de outras secções, nem mesmo o PCUS (B), que, por sinal, foi - juntamente
com o PTA - um dos partidos mais íntegros e bem sucedida de tipo Leninista-Estalinista
que já existiram e que deu a melhor ajuda para a questão do proletariado mundial. Todas
as secções exerciam a vigilância comunista revolucionário umas sobre as outras a fim
de evitar a penetração de elementos e influências burgueses-capitalistas-revisionistas e
as secções trabalhavam juntas pela grande causa do socialismo e do comunismo
mundial de acordo com os ensinamentos dos Clássicos sob a liderança dos órgãos
diretivos do Comintern, que também exerceram funções de vigilância comunista
revolucionária e cujas diretrizes gerais eram aplicáveis a todas as seções - pelo menos,
foi isso o que ocorreu antes de 1935. É o PTC burguês-capitalista que exerce pressões
sobre os trabalhadores Coreanos e mundiais espalhando mentiras e calúnias sobre uma
das principais armas dos proletários do mundo na luta contra o capitalismoimperialismo mundial: o ex-Comintern de Lenine e Estaline. E é impressionante ver
como os social-fascistas se atrevem a afirmar que o glorioso Comintern LeninistaEstalinista que sem hesitação abraçou e seguiu os ensinamentos daqueles que eram os
quatro clássicos existentes do Marxismo-Leninismo na época aprovou uma "linha
errada"!
Os revisionistas norte-Coreanos são os que condenam os trabalhadores norte-Coreanos a
uma orde, totalitária e repressiva de exploração infinita e que a cobrem com slogans
"vermelhos" que trazem descrédito à ideologia comunista no mundo. Infelizmente para
eles, o Comintern (EH), o único e verdadeiro sucessor do antigo Comintern nas
condições da globalização vai liderar os proletários do mundo, os trabalhadores e as
classes oprimidas exploradas para a implementação e manutenção da ditadura do
proletariado mundial, para o socialismo e o comunismo mundo sempre de acordo com
os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. E quando a revolução
proletária e socialista mundial vier, os Kim Il Sungistas e o sistema monarco-fascista
despótico que eles defendem vai ser destruído.
E o que acontece com aqueles que qualificam a Coreia do Norte como sendo "o último
país Estalinista do mundo"?
Essas qualificações são completamente falsas. A "Idéia Juche" é uma ideologia
totalmente revisionista, anti-comunista e social-fascista, que não tem absolutamente
nada a ver com o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, nem com o socialismo
ou o comunismo. Na Coréia do Norte, a ditadura do proletariado nunca foi estabelecida,
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neste país, o poder do Estado político-econômico nunca esteve nas mãos dos
trabalhadores liderados pelo partido de vanguarda do proletariado comunista. Na
verdade, existem inúmeras tentativas por revisionistas e neo-revisionistas para
"reconciliar" o "Juche" com os ensinamentos do camarada Enver a fim de desacreditar a
ideologia MLEH (mesmo porque desacreditar e denegrir os ensinamentos de um
Clássico do Marxismo-Leninismo - através da tentativa de conciliação deles com o
revisionismo social-fascismo - significa, de facto, desacreditar e denegrir os
ensinamentos de todos eles na sua totalidade, porque os ensinamentos dos 5 Clássicos
do Marxismo-Leninismo formam um todo único, eles são interdependentes e
inseparáveis entre si). Um deles é o de apresentar os documentos sobre as
aparentemente relações "amigáveis" entre a Coreia do Norte e a Albânia socialista de
Enver até ao início dos anos 70 como uma suposta "prova" de "semelhanças" e
"compatibilidades" entre o revisionismo Coreano e o Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo (claro, os revisionistas e neo-revisionistas mantêm
cuidadosamente total silêncio relativamente à crítica absoluta posterior feita pelo
camarada Enver contra o Kim Il Sungismo e o "Juche"). Na verdade, relativamente aos
documentos sobre as relações entre a Albânia socialista e a Coréia do Norte na década
de 60 e início dos anos 70, parecem ser completamente normais e compreensíveis. Os
revisionistas da Coreia do Norte sempre tiveram a capacidade de esconder os aspectos
mais obviamente oportunistas de sua ideologia, a fim de dar-se um ar "anti-revisionista"
e até mesmo "Estalinista" que é capaz de enganar os trabalhadores do mundo até hoje. E
devemos levar em consideração que, se hoje muitos dos escritos de Kim Il Sung já estão
disponíveis para os leitores não-Coreanos, na década de 60 e início dos anos 70, isso
não acontecia - como também ocorreu com o Maoísmo. O camarada Enver uma vez
afirmou que a falta de escritos de Mao disponíveis para os leitores não-chineses haviam
contribuído decisivamente para o atraso da crítica do PTA contra o Maoísmo. Se não
fosse por isso, o camarada Enver teria feito essa crítica muito mais cedo. E o mesmo
pode ser dito sobre o Kim Il Sungismo. Na verdade, apenas recentemente os textos desta
corrente revisionista começaram a ser distribuídos fora da Coreia do Norte. E para quem
não vive no país e que não está em contato direto constante com a realidade da Coreia
do Norte (como foi o caso com dos Marxistas-Leninistas-Estalinistas Albaneses), os
textos de Kim Il Sung é uma das principais fontes que podem denunciar o caráter socialfascista de Kim Il Sung. Se eles não estiverem disponíveis, então compreender e expor a
natureza oportunista do Kim Il Sungismo se torna infinitamente mais difícil. Portanto,
nada mais poderia ser exigidode Enver. As relações aparentemente amistosas entre a
Albânia socialista e a Coreia do Norte foram devidas à falta de informação causada
pelos Kim Il Sungistas sobre a realidade sócio-política da Coreia do Norte. E devemos
também levar em consideração que os revisionistas Coreanos adotaram uma posição
muito perigosa para com Khrushchev: eles falsamente afirmaram ser
"incondicionalmente em oposição" ao revisionismo Soviético (ao esconder o fato de que
eles estavam colocando-se sob o domínio colonial social-imperialista Soviético mais e
mais). Esta é também a base da imagem um pouco "anti-revisionista" que os Kim Il
Sungistas ainda usam para enganar o proletariado mundial e para mantê-lo longe do
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Mas eles vão falhar. Na verdade,
devemos declarar que o mérito do camarada Enver como o quinto Clássico do
Marxismo-Leninismo é mais do que óbvio quando lemos esses documentos. E isto
porque, apesar da enorme falta de informação, apesar de mentiras e esquemas para
manter um ar "socialista Marxista-Leninista" e "anti-revisionista", apesar de todas as
trapaças usadas para esconder a sua natureza social-fascista anti-socialista, o camarada
Enver e os outros Marxistas-Leninistas Albaneses foram fortes e firmes o suficiente
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para pôr fim às relações ideologicamente amigáveis que mantinham com os Kim Il
Sungistas até então em nome da pureza Marxista-Leninista e da luta anti-revisionista,
eles foram fortes e firmes o suficiente para entender que o Kim Il Sungismo é uma
ideologia revisionista, social-fascista e anti-comunista, que Kim Il Sung é um "pseudomarxista" (estas são as palavras exatas do camarada Enver) e que a Coreia do Norte
sempre foi um país capitalista. E nunca devemos esquecer que, mesmo quando
mantinham essas relações com a Coreia do Norte, os Marxistas-Leninistas-Estalinistas
Albaneses nunca permitiram que Kim Il Sungismo desviasse a Albânia do seu caminho
genuinamente socialista. Na verdade, o camarada Enver é o quinto Clássico do
Marxismo-Leninismo também por causa de sua capacidade genial para romper
totalmente com todos os tipos de ramos revisionistas tão logo ele percebia a sua
verdadeira natureza. Afinal, o movimento mundial anti-revisionista Marxista-Leninista
não foi formado em um único dia. Ele precisou de tempo para se desenvolver, para
organizar a luta e para lançar a sua ofensiva. Antes de combater abertamente o
Khrushchevismo, o camarada Enver também foi forçado a manter relações "normais"
com Khrushchev durante alguns anos por causa de razões táticas. Se estas razões táticas
não foram respeitadas, o camarada Enver e os outros Albaneses Marxistas-LeninistasEstalinistas não estariam suficientemente preparados para enfrentar ataques violentos e
brutais dos revisionistas Soviéticos e teriam sido derrubados e derrotados, sem ter a
oportunidade de desenvolver ainda mais a sua luta - o que seria uma tragédia imensa
para todos os verdadeiros comunistas ao redor do mundo. E o camarada Enver também
geralmente apoiava o Maoísmo, mas assim que ele percebeu seu caráter reacionário
anti-comunista, ele prontamente o recusou de forma incondicional. De fato, uma das
últimas cartas dos documentos que mencionamos acima é de 1973, mais ou menos na
mesma época em que os Marxistas-Leninistas-Estalinistas-Estalinistas Albaneses
liderados por Enver também tiravam fazer conclusões definitivas sobre a natureza anticomunista do Maoísmo. E, de fato, o revisionismo Coreano e o Maoísmo são duas
ideologias revisionistas com uma série de semelhanças. Consequentemente, parece
óbvio que as conclusões finais, a denúncia e a recusa do Kim Il Sungismo e do
Maoísmo feitas pelo camarada Enver devem ter ocorrido mais ou menos ao mesmo
tempo.
Com tudo isso, queremos dizer que o desenvolvimento histórico das raízes do socialfascismo reside na linha anti-Marxista-Leninista de Kim Il Sung. O camarada Enver
Hoxha não pode ser responsabilizado pela forma revisionista que a Coréia do Norte
tinha escolhido, ao contrário do que revisionistas, neo-revisionistas e anti-comunistas de
todos os matizes afirmam. No entanto, TEMOS de explicar a diferente situação de
então e agora. O ponto crucial é a situação de hoje:
Se queremos defender a bandeira do camarada Enver Hoxha nas ruas e locais na
Coréia do Norte, o estado social-fascista iria enviar a polícia contra nós dentro de
10 minutos, para nos aprisionar - mesmo que defendêssemos a imagem amigável
de Enver Hoxha, juntamente com Kim Il Sung.
Se nos perguntam por que nós chamamos a Coreia do Norte um estado socialfascista, então nós damos exatamente este exemplo como a melhor resposta
concreta:
Um país que se chama "socialista" é social-fascista, se a propagação de Enver
Hoxha (e dos quatro outros Clássicos do Marxismo-Leninismo!) for proibida e
processada como um ato criminoso.
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Portanto, pensamos que essas relações "amistosas" entre a Albânia socialista e a Coréia
do Norte na década de 60 e início dos anos 70 não são relevantes. A única coisa que
importa é a evolução positiva posterior feita pelo camarada Enver e pelos MarxistasLeninistas-Estalinistas ao recusarem completamente a ideologia Kim Il Sungista e
expondo sua natureza revisionista e anti-comunista. O camarada Enver, o quinto
Clássico do Marxismo-Leninismo, começou a luta comunista revolucionária contra o
Kim Il Sungismo. Agora, cabe a nós, Estalinistas-Hoxhaistas, desenvolver e, se
possível, completar e terminá-la de acordo com os ensinamentos da nossa invencível
ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista proletária e comunista.
Então, não há reconciliação possível entre eles, porque não há reconciliação possível
entre, respectivamente, o capitalismo-imperialismo e o socialismo e o comunismo, entre
a ideologia dos exploradores e opressores, e dos explorados e oprimidos, entre socialfascismo e Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, entre o revisionismo e a
autêntica ideologia socialista e comunista. As tentativas de simpatizantes do
revisionismo Coreano em todo o mundo para "reconciliar" Kim Il Sungismo com
MLEH nada mais são do que tentativas de corromper a ideologia verdadeiramente
revolucionária e comunista com o vírus social-fascista para derrotar o MLEH com o
objetivo de perpetuar o sistema capitalista-imperialista mundial. Os revisionistas e neorevisionistas em todo o mundo (da Rússia, Grã-Bretanha, etc) fazem o máximo para
higienizar o social-fascismo e até mesmo afirmar que esta ideologia social-fascista está
de acordo com o Marxismo-Leninismo. Por exemplo, a organização oportunista "Liga
dos Comunistas" tenta reconciliar o Kim Il Sungismo com o Marxismo-Leninismo por
descaradamente afirmar que:
"O Kim Il Sungism está em plena consonância com os princípios do MarxismoLeninismo (...)." (http://ml-review.ca/aml/China/KoreaNS.htm, Bill Bland, The
Workers’ Party of Korea and Revisionism, Communist League, traduzido do Inglês)
E por que os revisionistas da "Liga dos Comunistas" dizem uma falsidade? Porque, de
acordo com eles, o Kim Il Sungismo estaria de acordo com os princípios MarxistasLeninistas do processo revolucionário em países de tipo colonial. E isso devido ao fato
de que Kim Il Sungismo declara que o processo revolucionário em países consiste em
duas etapas: a da revolução nacional-democrática burguesa e da revolução socialista, e
que durante a primeira fase a burguesia nacional deve ser incluída. É verdade que, em
muitos países coloniais e neo-coloniais, isso poderia de fato ter ocorrido e estava de
acordo com os princípios Marxistas-Leninistas, desde o momento em que os
trabalhadores liderados pelo proletariado e chefiado pelo seu partido comunista de
vanguarda nunca perdem de vista a sua independência ideológica e organizativa em face
de todas as outras forças, incluindo da burguesia nacional, que, inevitavelmente, se
transformar em uma classe reacionária, pois ela estará inevitavelmente contra o avanço
da revolução para o cumprimento de tarefas socialistas. Mas se, à primeira vista, isso
pode parece indicar que as suas posições sobre a questão são Marxistas-Leninistas, um
olhar mais atento revela que essa é de fato uma postura revisionista anti-socialista, pois
os Kim Il Sungistas erroneamente apresentam isso como sendo inevitável e insuperável,
como se o caminho para a vitória da revolução socialista esteja forçosamente limitado a
passar por uma fase de desenvolvimento do capitalismo nacional-burguês. Mas isso é
falso. O Marxismo-Leninismo estabelece princípios e parâmetros de correção ideológica
que devem ser preenchidos no caso dos dois estágios revolução acontecerem em um
país colonial ou semi-colonial. Mas não é obrigatório que as coisas acontecam assim.
Também nisto, os Kim Il Sungistas adotam táticas Maoístas oportunistas de apresentar o
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desenvolvimento da burguesia nacional e do capitalismo como sendo determinantes
para o triunfo da suposta "revolução socialista", ou seja, eles apresentam a fase
nacional-burguês da revolução como sendo indispensável para alcançar o estágio
seguinte socialista. Como já explicado, o objetivo dos Kim Il Sungistas com este
suporte é colocar um muro inexpugnável entre a fase capitalista nacional-burguês da
revolução e sua etapa socialista, a fim de mantê-la sempre em sua primeira etapa
capitalista sem chances de avançar em direção á segunda, perpetuando o sistema
opressivo de exploração.
Por exemplo, nos casos da União Soviética Bolchevique e da Albânia socialista de
Enver, estes dois países tinham antecedentes políticos e econômicos com características
feudais e neo-coloniais. A Albânia também era mesmo um pequeno país como a Coréia.
No entanto, nem Lenine, nem Estaline, nem Enver Hoxha pensaram em adiar a
revolução socialista, simplesmente porque a fase nacional-burguesa e da burguesia
nacional do seu país e do capitalismo não estavam ainda suficientemente desenvolvidas.
Defender o contrário é nada mais do que abandonar a busca pelo estabelecimento da
ditadura do proletariado e pela construção do socialismo e do comunismo.
Como o Partido do Trabalho da Albânia corretamente entendeu:
"O nível de desenvolvimento do capitalismo em um determinado país não pode ser
considerado como o fator decisivo ou o fator determinante no que diz respeito à
vitória da revolução socialista.” (Parti du Travail d'Albanie, Histoire de la construção
socialiste en Albanie, Tirana, 1988, traduzido a partir da língua Francesa)
Como o camarada Enver Hoxha disse significativamente:
"A experiência Albanesa prova que mesmo um país pequeno com uma base
material técnica atrasada pode experimentar um grande e geral desenvolvimento
econômico e cultural, pode assegurar a sua independência e também pode derrotar
os ataques do capitalismo mundial e do imperialismo se esse país for conduzido por
um verdadeiro partido Marxista-Leninista, se o país está decidido a lutar até ao
fim por seus ideais e tiver confiança na sua realização." (Enver Hoxha, Report to the
VIII Congress of the PTA, Tirana, 1981, traduzido do Francês)
Na verdade, longe de terem esperado pela fase nacional revolucionária-democráticoburguesa e para o desenvolvimento do capitalismo da burguesia nacional, os comunistas
começaram a aplicar sua ideologia Marxista-Leninista mesmo antes da liberação
completa do seu país, quando expropriavam os depósitos dos cereais em as áreas que
eles libertaram do controle do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Menos de dois
anos depois da Libertação, quase todas as indústrias da Albânia e meios de produção
foram nacionalizados, e também os grandes proprietários de terras foram
desapropriados e suas propriedades foram dadas aos camponeses sem terra. Alguns anos
mais tarde, esse processo de socialização dos meios de produção foi totalmente
concluído e agricultura foi coletivizada e socializada. Durante todo o processo de luta
pela libertação do país, para estabelecer as bases da ditadura do proletariado e para a
construção do socialismo e do comunismo (antes, durante e depois da Guerra de
Libertação), os Marxistas-Leninistas-Estalinistas nunca deixaram que burguesia
nacional (até mesmo a sua aparentemente ala "radical" e "esquerdista") pudesse
penetrar, prejudicar e muito menos liderar essa luta, o que nos permite apresentar a luta
dos comunistas Albaneses como sendo o único exemplo de uma verdadeira e correta
luta Estalinista fora da União Soviética Bolchevique (assim rejeitando integralmente as
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teorias ultra-oportunistas e ultra-revisionista da "frente unida" entre proletários,
trabalhadores e outras classes oprimidas e forças comunistas com os burgueses - e todos
os outros tipos de exploradores e opressores - apresentadas por Dimitrov no Congresso
do Comintern em 1935). Os comunistas seguiram fielmente as lições dos camaradas
Lenine e Estaline e foi essa firmeza ideológica que permitiu que o camarada Enver da
Albânia socialista podesse lutar e sobreviver ao cerco imperialista-capitalistarevisionista. Numa altura em que os estados social-fascistas e revisionistas abertamente
restauraram o capitalismo, as novas classes burguesas garantiam e consolidavam seu
poder e exploravam as pessoas sob mantos "socialistas" enfraquecendo e aniquilando a
ditadura do proletariado, a Albânia socialista de Enver coletivizava e socializava a
economia em geral e a agricultura em particular, a ditadura do proletariado era forte e
implacável com os inimigos do socialismo, dando-lhes o tratamento que mereciam (ao
contrário do que aconteceu nos países revisionistas, onde o "humanismo" estava a minar
o uso de violência de classe revolucionária armada contra os reacionários), a
democracia socialista estava mais saudável do que nunca, as condições de vida foram
exponencialmente melhoradas, etc. Em uma palavra, a Albânia socialista de Enver
estava construindo com sucesso o socialismo.
A revolução na Albânia também teve várias fases: a da libertação do país e apreensão
do poder político-econômico do proletariado comunista liderado por seu partido de
vanguarda, a edificação da base econômica do socialismo, etc. Seus três estágios tinham
sido (1) guerra de libertação do povo contra a ocupação fascista (2) o estabelecimento
do poder do povo através da revolução do povo contra as classes dominantes e a
destruição de toda a sua superestrutura dominante (3) a transição para a ditadura do
proletariado, a destruição das relações capitalistas, feudais de produção, a socialização
das forças produtivas, a criação das relações socialistas de produção e construção do
socialismo (a "revolução cultural" não era esquematicamente uma separada e
independente "terceira fase" da revolução socialista na Albânia, mas foi, de fato,
permanentemente desenvolvida pelo PTA durante todas as fases da revolução socialista
- portanto, a revolução culturalnão foi algo assim: "em primeiro lugar = poder do
Estado", "em segundo lugar = construção socialista", e depois disso, "no terceiro = a
cada 10 anos, um cultural-revolução" - como o modelo Maoísta). Então, essas fases são
muito diferentes dos estágios defendidos pelos Kim Il Sungistas ou por Mao. Enquanto
este último completamente separava e dividia a etapa nacional-burguesa da etapa
socialista (nem Mao, nem o Kim Il Sung explicam adequadamente como a etapa
nacional-democrática burguesa será transformada em socialista), as três fases da
revolução Albanesa, longe de serem separadas por um muro gigantesco são
interdependentes. A fase de libertação do país incluiu elementos da edificação
econômica socialista, enquanto esta segunda fase não poderia ser realizada sem a
conquistar do poder do Estado político-econômico pelo proletariado e, finalmente, a
revolução ideológica e cultural não pode ser cumprida sem as duas fases e contribui
para assegurar e consolidar tanto a segunda etapa como a libertação e independência do
país. O que isto significa é que só havia uma revolução na Albânia, e essas três fases
apenas indicam as tarefas mais importantes em cada período revolucionário
(respectivamente: apreensão do poder do Estado político-econômico, construção do
socialismo e da revolução cultural de acordo com os princípios Marxistas-LeninistasEstalinistas). As três "fases" da revolução socialista Albanesa estão profundamente e
intimamente fundidas entre elas.
Isso não tem absolutamente nada a ver com as concepções anti-comunistas sobre o
processo revolucionário nos países coloniais e neo-coloniais, em que a burguesia e o
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capitalismo nacional deve ser obrigatoriamente desenvolvidos durante um período
infinito de tempo no qual a cooperação e colaboração entre o proletariado e os
trabalhadores, de um lado, e a burguesia nacional e seus partidos, por outro lado, são
vistos como um fim definitivo em si mesmo.
A Coreia do Norte sempre foi e é totalmente anti-comunista e pró-capitalista e próimperialista. Ela sempre foi e é um regime burguês e social-fascista, onde os
trabalhadores foram e são brutalmente explorados e oprimidos. Mais uma vez, isso não
tem absolutamente nada a ver com o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Na
verdade, a apresentação das tiranias social-fascistas como a da Coreia do Norte
revisionista como sendo "países socialistas" só contribui para o descrédito e difamação
da ideologia comunista e para o engano dos proletários do mundo e trabalhadores
relativamente ao que o verdadeiro socialismo e o comunismo realmente são e
representam.
De fato, a fama que os revisionistas norte-Coreanos supostamente são "Estalinistas
perigosos" e que Kim Il Sung e seus sucessores seriam "tiranos Bolcheviques" foi
intencionalmente incentivada pelos ideólogos do imperialismo ocidental em geral e do
imperialismo norte-Americano, em especial com o objectivo de validar suas ações
contra a Coréia do Norte. Este tipo de propaganda ridícula e falsa se espalhou entre os
aliados anti-comunistas dos EUA (incitando-os a tomar parte na busca de imperialistas
norte-Americanos e seus lacaios fascistas da Coreia do Sul de ter os lucros que
obtinham através da exploração dos activos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios
de produção e força de trabalho da Coreia do Norte através de derrubar a burguesia
revisionista Norte-Coreana). No entanto, parece claro que as empresas monopolistas
Americanas e seus servidores sul-Coreanos também tinham outro propósito com isso:
descrever a Coreia do Norte revisionista (onde os camponeses vivem em campos de
trabalho escravo e onde os trabalhadores são brutalmente explorados, oprimidos e
tratados como lixo) como um exemplo de um "país do socialismo". Conforme o tempo
passava, o imperialismo Americano e seus lacaios sul-Coreanos intensificaram suas
campanhas para denegrir o socialismo e o comunismo através da apresentação da Coreia
do Norte social-fascista como sendo um "inferno comunista". Com isso, seu objetivo era
impedir que os trabalhadores adiram à gloriosa ideologia Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista, e de fato, se acreditarmos que um regime tão horrível, repressivo e
exploradora como o norte-Coreano é "socialista", a nossa vontade de seguir e lutar pelo
socialismo desaparecerá completamente. Não há camponeses, trabalhadores, não há
soldados, não proletários que queiram combater pela implementação de tal regime próimperialista, explorador, burguês-capitalista-revisionista, opressivo, tirânico, repressivo,
neo-colonial, social-fascista e anti-comunista como o que brutalmente governa a Coreia
do Norte. A estratégia da burguesia imperialista Americana é justamente usar o regime
burguês-revisionista norte-Coreano como um instrumento para desacreditar e demonizar
a ideologia comunista e assim eternamente perpetuar a ordem mundial capitalistaimperialista (e, obviamente, esta mesma estratégia foi rapidamente adotada por todos os
tipos de anti-comunistas).
Mas é claro que não podemos nunca esquecer que os revisionistas Coreanos são tão
censuráveis e enganosos como os imperialistas Americanos e seus servidores fascistas
sul-Coreanos, porque voluntariamente contribuem para este tipo de propaganda antisocialista, campanhas e maquinações, devido ao caráter e características do seu regime
social-fascista, capitalista e anti-comunista.
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E, claro, devemos levar em conta que os revisionistsa Coreanos transformam a tarefa
revolucionária de espalhar a nossa ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista e
de promover a aquisição de uma consciência genuinamente comunista entre proletários
e trabalhadores muito mais difícil. Por exemplo, de um lado, temos a tirania socialfascista, com suas máscaras "vermelhas", cujo objetivo é fazer os trabalhadores norteCoreanos acreditar que a tirania burguesa-capitalista totalitária que é opressora deles é o
"socialismo". Levando-se em conta que a maioria (para não dizer todos) os
trabalhadores norte-Coreanos nunca experimentaram o socialismo genuíno, que eles não
têm informação adequada sobre a União Soviética Bolchevique nem sobre a Albânia
socialista de Enver, que eles não têm qualquer tipo de formação ideológica EstalinistaHoxhaista, temos de admitir que as mentiras e calúnias dos revisionistas da Coréia do
Norte sobre a "construção do socialismo na Coréia do Norte" tem boas probabilidades
de convencer os proletários da Coreia do Norte. Nessas condições, é normal que os
trabalhadores norte-Coreanos vejam o suposto "socialismo" como uma ordem
repressiva e exploradora que lhes nega a liberdade, enquanto o capitalismo de tipo
ocidental aparece como um "regime de liberdade" (apesar de seu entusiasmo
desaparecer rapidamente quando eles descobrem o gigantesco abismo que existe entre o
que o imperialismo ocidental afirma ser e o que ele realmente é). A propaganda
imperialista Americana e sul-Coreana também contribui para a divulgação e promoção
desta imagem falsa. Esta é a razão da atração e o entusiasmo que muitos trabalhadores
norte-Coreanos sentem relativamente ao capitalismo de tipo ocidental. Por conseguinte,
primeiro temos que mostrar aos trabalhadores que somos defensores do socialismo
verdadeiro e não do anti -comunismo, que a tirania opressora exploradora norte-Coreana
não tem absolutamente nada a ver com o autêntico socialismo e comunismo e que
estamos de fato em oposição ao social-fascismo e queremos seu extermínio total e
definitivo.
Além disso, o Kim Il Sungismo rejeita abertamente a ditadura do proletariado, defende
a reconciliação classe com os exploradores, recusa leis Marxistas da natureza e da
sociedade e muito mais. E tudo isso é admitido por Kim Il Sung em seus escritos! Em
face disso, é incrível como existem os chamados "comunistas" que continuam a dizer
que Kim Il Sungismo é uma ideologia socialista. Este revisionismo tinha a intenção de
enganar os norte-proletários e trabalhadores Coreanos, fazendo-os acreditar que o
socialismo está sendo construído na Coréia do Norte, prejudicando assim o
estabelecimento da ditadura do proletariado no país. Estas ilusões tiveram a finalidade
de fazer as classes trabalhadoras norte-Coreanas apoiar a burguesia nacional
"patriótica", em sua busca pela consolidação e salvaguarda do seu poder contra seus
principais rivais: o imperialismo Americano e seus lacaios sul-Coreanos compradores
fascistas. Portanto, a verdade é que o Kim Il Sungismo nada mais é do que um
instrumento ideológico fabricado e usado por uma parte das classes exploradoras
Coreanas contra o imperialismo Americano e outras seções dessas mesmas classes.

3.2 - Uma prática revisionista, social-fascista e anti-comunista
"A liderança do Partido Comunista da China traiu (o socialismo). Na Coréia,
também, podemos dizer que a liderança do Partido dos Trabalhadores da Coreia
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está chafurdando nas mesmas águas." (Enver Hoxha, Reflections on China, Volume
II, Tirana, 1979, traduzido do Inglês)
Além da teoria anti-comunista do revisionismo, também há uma prática igualmente anticomunista de defesa do regime burguês-capitalista social-fascista na Coréia do Norte e
de dependência neo-colonial e de subserviência ao imperialismo e social-imperialismo
fora da Coreia do Norte. Já no final dos anos 40 e início dos anos 50, a burguesia - em
conjunto com os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios sul-Coreanos –
originaram um dos episódios históricos mais sangrentos que já ocorreram em solo
Coreano: a Guerra da Coréia (1950-1953), que opôs o Norte social-fascista ao Sul
fascista, sob a égide do imperialismo Americano. A Guerra da Coréia foi uma tentativa
de cada lado para reverter a situação de divisão de facto da Coréia e alargar o seu
domínio de classe exploradora sobre toda a península Coreana, e não apenas sobre
metade dela. De fato, apesar de o estabelecimento da fronteira entre o Norte e o Sul, no
paralelo 38, a verdade é que a situação nunca foi pacífica. Quase desde o fim da
Segunda Guerra Mundial, confrontos e combates entre as forças da Coreia do Norte e da
Coreia do Sul foram os acontecimentos diários. Já naquela época, a fronteira interna da
Coreia estava entre as fronteiras mais fortemente armadas do mundo, onde a violência
militar era algo habitual. Ambos os lados nunca hesitaram em se atacar ferozmente uns
aos outros, muitas vezes com custos muito caros para os trabalhadores que vivem perto
da fronteira entre as duas Coréias, já que muitos foram mortos nos confrontos entre
social-fascistas e fascistas. Por exemplo, em maio de 1949 as forças sul-Coreanas
fascistas lançaram um ataque contra Kaesong, matando 4.000 soldados norte-Coreanos,
22 soldados sul-Coreanos e cerca de 100 civis (principalmente trabalhadores). Na
verdade, como geralmente acontece, a grande maioria dos soldados que morreram nos
confrontos entre os dois estados da península Coreana, tanto antes, durante e depois da
Guerra da Coreia vieram da classe trabalhadora e proletária e eles foram usados como
munição viva na busca da burguesia para defender e promover os interesses de
exploração de controle e propriedade sobre os bens, renda, riqueza, recursos, mercados,
meios de produção e força de trabalho de toda a Coréia.
E a situação na fronteira interna Coreana foi se tornando mais e mais explosiva a cada
dia que passa. Os imperialistas norte-Americanos estavam treinando, equipando as
forças fascistas compradores com grandes quantidades de material de guerra e soldados
vindos de vários países como EUA, Grã-Bretanha, Japão, Austrália e Turquia (os
soldados Turcos representaram um dos maiores contingentes de não-Coreanos, porque
na tentativa de obter o apoio e a aprovação dos imperialismos ocidentais, a burguesia
Turca fascista forçosamente colocou milhares de soldados vindos das classes exploradas
e oprimidas Turcas à disposição da Coreia do Sul fascista durante a Guerra da Coréia).
Nesse tempo, o Exército Popular da Coreia do Norte também estava sendo preparado
para a guerra pela burguesia social-fascista. Os exércitos Maoistas também
concordaram em apoiar e dar assistência ao social-fascismo, porque, na sua busca para
se tornar numa burguesia imperialista, a burguesia Chinesa prontamente viu a vinda de
guerra como uma oportunidade para transformar a Coréia do Norte em uma futura neocolônia, como, aliás, iria acontecer. Nos primeiros meses de 1950, a fronteiras interna
Coreana foi considerado como o "lugar mais perigoso do mundo", e era apenas uma
mera questão de tempo antes que a guerra aberta fosse. Há muita discussão sobre o lado
que inaugurou uma guerra aberta. A burguesia e o imperialismo ocidental em geral
ainda hoje afirmam que os exércitos da Coreia do Norte desprezaram os limites
estabelecidos e invadiram a Coréia do Sul, no que eles descrevem como uma "invasão
comunista do Norte", que não era comunista de todo, porque a Coreia do Norte sempre
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foi e continua a ser um país revisionista, burguês-capitalista e anti-comunista. Por outro
lado, os defensores do social-fascismo defendem que a Guerra da Coréia teve seu início
formal com um ataque do Sul em junho de 1950 contra os locais de Haeju, Kumchon e
Cholwen. Mas a questão de que lado formalmente começou a Guerra da Coreia é
irrelevante, dado o contexto de tensão e aspirações predatórias de domínio absoluto
sobre a Coreia por parte de ambos os lados. A verdade é que a guerra na Coreia foi
travada pelo imperialismo mundial contra o perigo do avanço do campo Estalinista, em
geral, e para reverter a crescente influência da União Soviética em todo o mundo por
meio da estratégia de aumentar seu cerco imperialista, em particular. Claro, o fato de
que a Coreia do Sul era uma neo-colônia Americana que estava sendo usada como um
estado fantoche para abrir o caminho para o poder das empresas imperialistas
Americanos sobre a Coréia também contribuiu para a eclosão da Guerra da Coreia, que
durou três anos, deixou milhões de mortos e transformou grande parte da Coreia em
ruínas:
"De Junho a início de Setembro de 1950, as forças lideradas pelos EUA da ONU
foram empurradas de volta para a pequena área a sudeste de Pusan. Em 15-9-1950
desembarques Americanos em Inchon (ao sul do paralelo 38) forçou o NKPA em
retiro e facilitou a fuga da ONU de Pusan. Em Novembro, o rápido avanço das
forças da ONU em direcção ao rio Yalu provocou uma maciça intervenção
Chinesa, causando um recuo da ONU em todas as frentes. As evacuações da ONU
ocorreram por mar a partir de Hungnam e Wonsan na Coréia do Norte. Em
Janeiro de 1951, o recuo da ONU suspendeu a norte de Taejon na Coréia do Sul e,
depois de um período de três meses contra a ofensiva da ONU, o confronto
estabilizou em torno do paralelo 38 até que a linha de armistício foi finalmente
acordada em 27-7-1953. De acordo com os termos do armistício, a troca de
prisioneiros também aconteceu: 77.000 soldados norte-Coreanos e Chineses contra
12.700 funcionários da ONU, incluindo 3.597 Americanos e 945 britânicos. A
guerra de 1950-1953 contra o povo Coreano produziu cerca de quatro milhões de
mortes, com muitos mais homens, mulheres e crianças feridos, mutilados,
traumatizados (talvez dez milhões de mortos e feridos no total) (...)." (N. Steinmayr,
Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em
Inglês)
Os imperialistas norte-Americanos afirmaram que a sua intervenção na Guerra da
Coréia foi "um cumprimento de exigências da ONU", mas isso é completamente falso.
De fato, a intervenção imperialista Americana foi ilícita, mesmo em conformidade com
as regras formais da ONU:
“ (...) A decisão de envolver a ONU na Guerra da Coréia não tinha sido uma
iniciativa das Nações Unidas, mas a decisão dos EUA. Por causa do boicote
temporário da URSS no Conselho de Segurança (isto é, na ausência de um veto
Soviético), os imperialistas norte-Americanos poderiam garantir três resoluções do
Conselho que autorizam a intervenção da ONU na Coréia (resolução n. 82, de 256-1950, n. 83, de 27-6-1950 e n. 84 de 1950/07/07). Também é importante
considerar que 1. A primeira resolução n. 82 não contempla a intervenção militar
da ONU na Coréia, 2. Os EUA tomaram uma acção militar antes da autorização
da ONU ter sido dada, e 3. Os EUA continuaram a estacionar as suas próprias
forças na Coreia do Sul com o nome e a bandeira da ONU, de acordo com a
resolução do Conselho de Segurança n. 84. Mas, considerando que a Carta das
Nações Unidas exige a aprovação unânime dos membros permanentes do seu
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Conselho de Segurança, a resolução n. 84, que estabelece o "Comando da ONU"
no sul não pode ter nenhum efeito legal desde que - na ausência da União Soviética,
um país membro permanente - foi aprovada sem a participação de todos os
membros permanentes do Conselho de Segurança." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Portanto, podemos concluir que na ocasião da Guerra da Coréia, os imperialistas
Americanos instrumentalizaram a ONU em favor de sua gula imperialista e de sua
busca para derrotar e derrubar a burguesia social-fascista, a fim de transformar toda a
Coréia em sua neo-colônia. Como a citação acima menciona, na época a União
Soviética de Estaline estava boicotando o Conselho de Segurança da ONU em protesto
contra a transformação da ONU em uma mera arma nas mãos dos imperialismos
Americano e ocidental, cujo objetivo era aniquilar as aspirações dos trabalhadores para
o socialismo, a fim de eternamente acumular o máximo de lucros através da exploração
implacável e fomento das forças anti-comunistas reacionárias de todos os países. Mas,
com suas ações antes da Guerra da Coreia, os imperialistas norte-Americanos
mostraram que as regras da ONU eram destinadas apenas para ser observadas se fossem
benéficas para os seus interesses - caso contrário, elas deveriam ser desprezadas e
ignoradas. Os imperialistas norte-Americanos queriam desesperadamente garantir o
máximo de lucros através do controle total sobre toda a Coréia contra as pretensões da
burguesia revisionista Coreana. Em sua busca para atingir esses objectivos, eles não
poderiam se importar menos se a sua intervenção foi "legal" ou não.
Finalmente, em 1953, após 3 anos de guerra sanguinário implacável, os dois lados
assinaram um armistício para pôr fim às agressões militares (apesar de um tratado de
paz nunca ter sido assinado entre os dois Estados Coreanos). Podemos considerar que
não houve vencedores na Guerra da Coréia, porque nem a burguesia social-fascista do
Norte nem a burguesia fascista e seus patrões imperialistas do Sul conseguiram atingir
seus objetivos: impor o domínio sobre toda a península Coreana. Mas apesar de ter
terminado a guerra aberta, ambos os lados continuaram a estar em estado de guerra de
facto um contra o outro até ao momento, com uma segunda Guerra da Coréia a estar
iminente na península Coreana. Isso ocorreu porque a burguesia social-fascista do Norte
e fascista pró-Americana do Sul nunca abandonou seus planos de governar toda a
Coreia do Sul, e, portanto, um acordo de paz entre as duas Coreias nunca foi assinado.
A burguesia norte-Coreana tentou enfraquecer a presença imperialista Americana na
Coréia do Sul, a fim de facilitar futuras tentativas de conquistar toda a península,
incluindo a retirada de todas as tropas estrangeiras da Coréia, mas esses tipos de
tentativas foram em vão. Os imperialistas norte-Americanos continuam a desfrutar de
uma forte presença na Coreia do Sul até ao momento e eles abortaram as tentativas da
Coreia do Norte para tê-los fora da Coreia. Um "acordo de defesa" com o regime
fascista sul-Coreano em 1953 permite ás forças imperialistas permanecer na Coreia do
Sul e explorar livremente os seus bens, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de
produção e força de trabalho. Esta é uma má notícia para a burguesia Norte-Coreana,
que percebe a presença Americana na Coréia do Sul como um grande obstáculo às suas
pretensões de dominação sobre toda a Coreia, pois em caso de guerra, as forças e os
exércitos todo-poderososs do imperialismo norte-Americano teriam boas chances de
fazer as forças sociais-fascistas em ruínas. É por isso que os social-fascistas e os seus
apoiantes em todo o mundo ainda gritam contra a presença imperialista Americana na
Coréia do Sul:
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"Os imperialistas norte-Americanos insistem em manter sua presença militar na
Coreia do Sul.” (Documentos of the P “T“C, Erklärung Kim Il Sungs Zur
Wiedergeburf des Japanischen Imperialismus, 1984, traduzido da língua Alemã)
Além disso, mesmo durante a Guerra da Coréia, os Kim Il Sungistas não só nunca
abandonaram suas posições burgueso-capitalistas-revisionistas, mas mesmo as
intensificaram ainda mais. Quando a violência da guerra atingiu o seu pico, em vez de
incitar os trabalhadores Coreanos a unir-se sob a direção do proletariado liderado por
um verdadeiro partido de vanguarda comunista que iria levá-los no esforço de guerra,
Kim Il Sung defendeu "a união de todos os patriotas, independentemente de opinião
política". Esta posição anti-comunista teve consequências terríveis. Como a ditadura do
proletariado nunca foi instalada na Coréia do Norte, havia muitos partidos políticos
burgueses-capitalistas, além do PTC (que também é um partido burguês-capitalista, é
claro) que actuam livremente na Coréia do Norte e que exercem uma influência
irrestrita sobre as classes trabalhadoras:
"Na Coreia do Norte, de fato, os membros do Partido dos Trabalhadores da
Coreia (PTC) estavam trabalhando em estreito contato com os do Partido
Democrata. Mas, durante o período de Setembro a Novembro de 1950 - como a
RPDC tinha temporariamente retirado e as tropas lideradas pelos EUA da ONU
ocuparam a maior parte do norte - algumas forças reacionárias do norte-se reorganizaram sob a proteção norte-Americana. Os membros do Chongu e partido
Democrata juntaram-se a organizações reacionárias recém-formadas e alguns
deles assassinaram membros do PTC e suas famílias." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Como pode ser observado, tal foi o resultado da política oportunista e revisionista.
Longe de viverem em um país onde a construção do socialismo estava ocorrendo e onde
a ditadura do proletariado e um forte partido Marxista-Leninista estavam no poder, a
verdade é que os trabalhadores norte-Coreanos viveram (e ainda vivem) em um país
burguês-capitalista-revisionista cujos dirigentes social-fascistas promovem o surgimento
e as atividades dos piores tipos de reação. É óbvio que essas novas organizações
reacionárias pagas pelos imperialistas norte-Americanos e seus lacaios fascistas da
Coreia do Sul sabiam muito bem que o PTC não era um verdadeiro partido comunista,
mas eles atacaram seus membros e tentaram a destruí-lo, porque era um instrumento
importante nas mãos de burguesia norte-Coreana que é o principal obstáculo para a
dominação sobre a Coréia pelos imperialistas Americanos e seus servidores sulCoreanos. Assim, enquanto forçavam os camponeses norte-Coreanos a morrer de fome,
exigindo impostos exorbitantes deles e ao mesmo tempo reprimindo duramente os
trabalhadores Coreanos que lutam pelo socialismo genuíno, a burguesia social-fascista
era muito indulgente para com os elementos reacionários. A atitude adotada por Kim Il
Sung relativamente a estes elementos demonstra por trás de qualquer dúvida, não só a
natureza totalmente revisionista do Kim Il Sungismo, mas também que a violência de
classe na Coreia do Norte é exercida apenas contra os trabalhadores e os verdadeiros
comunistas enquanto os reacionários de todos os matizes têm livre arbítrio para fazer o
que quiserem. Quando confrontado com as atividades assassinas dessas organizações
reacionárias, Kim Il Sung prontamente deu ordens proibindo a qualificação dessas
organizações e partidos como "reacionários", pois eles deveriam ser considerados como
sendo "partidos amigos"! E ele afirmou o seguinte:
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“ (...) A frente unida jamais pode ser formada através de medidas de coacção.
Coerção só vai provocar antipatia. Devemos influenciar os membros dos partidos
amigáveis através da educação e da persuasão e levá-los a apoiar-nos de todo o
coração." (Kim Il Sung, On Improving the Party's Organizational Work: Concluding
Speech at the Fourth Plenary Meeting of the Central Committee of the Workers' Party
of Korea, 1951, Pyongyang, 1981, traduzido do Inglês)
Portanto, Kim Il Sung está fazendo uma defesa do "humanismo" e "pluralismo", cujo
único objetivo é retirar os trabalhadores do caminho da autêntica ditadura do
proletariado, do socialismo e do comunismo através de perpetuar influências burguesas,
como já explicado neste artigo. Estas posições ultra-revisionistas de Kim Il Sung são
muito semelhantes ás de Mao, e elas foram desmascaradas pelo camarada Enver:
"Mao Tsetung diz: «... é uma política perigosa proibir as pessoas de entrar em
contato com o falso, o feio e o hostil para nós, com o idealismo e a metafísica e com
os pensamentos de Confúcio, Lao Tze e Chiang Kai- shek. Isso levaria à
deterioração mental... ". Mao Tsetung chega à conclusão de que o idealismo, a
metafísica e a ideologia burguesa existirão eternamente, portanto, não só não
devem ser proibidos, mas devem sair em campo aberto e lutar. Esta posição
conciliatória em relação a tudo o que é reacionário vai ao ponto de considerar os
distúrbios na sociedade socialista inevitáveis e a proibição de atividade inimiga
errada." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em Português)
Se Kim Il Sung fosse um verdadeiro Marxista-Leninista e se a Coréia do Norte fosse um
país em que o verdadeiro socialismo estava sendo construído, a ditadura do proletariado
feroz aniquilaria imediatamente tais forças anti-socialistas por meio da força e da
violência revolucionária. Esta é uma das principais funções da ditadura do proletariado,
de acordo com os ensinamentos dos Clássicos. É por isso que anti-comunistas de todos
os matizes odeiam e temem a ditadura do proletariado. Por exemplo, tanto na União
Soviética de Lenine e de Estaline e na Albânia socialista de Enver, a vigilância
revolucionária se espalhou por toda a sociedade e os trabalhadores armados liderados
pelo partido comunista do proletariado nunca hesitaram em eliminar todos aqueles que
tentaram impedir a construção socialista e comunista. Na verdade, como foi o caso,
mesmo dentro do PCUS (B) e do PTA, a vigilância armada revolucionária deve ser
exercida em todas as esferas, e ainda mais dentro do partido comunista que está
liderando a construção socialista e no qual infiltração capitalista-revisionista causaria
impensáveis danos á ditadura do proletariado e á construção do socialismo.
Consequentemente, na União Soviética Bolchevique e na Albânia socialista, os
trabalhadores armados liderados pelo seu partido de vanguarda nunca hesitaram na
constante purificação do partido e de toda a sociedade através de repetidos expurgos
destinados a denunciar e exterminar os elementos reacionários anti-comunistas que
estavam agindo não só fora, mas também até mesmo dentro do partido. Isto ocorreu na
União Soviética de Estaline no final dos anos 30 (Grande Purga contra as forças prófascistas e pró-capitalistas) e com o companheiro Albânia socialista de Enver no meio
dos anos 70 (contra o grupo de Baluku que queria entregar a Albânia socialista para os
revisionistas), por exemplo. Ao contrário do que Mao e Kim Il Sung dizem sobre "não
usar métodos coercitivos", na União Soviética de Estaline e na Albânia de Enver os
bandidos anti-comunistas receberam o tratamento que mereciam. Alguns deles foram
internados em prisões e campos especialmente preparados para eles em que foram
impedidos de causar mais danos a ditadura do proletariado e á construção do socialismo.
Mas também houve muitos outros casos em que, devido às suas ações graves e
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sistemáticas e atividades de traição, os trabalhadores armados liderados pelo partido
comunista proletário razoavelmente decidiram que a eliminação física de bandidos anticomunistas seria mais adequada para proteger e salvaguardar os interesses da causa
socialista. E não pode ser de outra forma. Durante todo o período da ditadura do
proletariado e da construção comunista, a luta de classes se intensifica cada vez mais e
não pode haver misericórdia para com essas pequenas minorias que tentam fazer
milhares de milhões de trabalhadores retornar à sua antiga situação como mercadorias
de trabalho escravizadas cuja função era garantir que os exploradores pudessem ter
lucros máximos. Na União Soviética Bolchevique e na Albânia socialista de Enver, o
poder do Estado foi realizado por operários armados, sob a liderança de seu partido
Marxista-Leninista do proletariado, pois não havia espaço deixado para ideologias
revisionistas que só oferecem oportunidades para os elementos socialistas alcançarem
seus objetivos reacionários da restauração capitalista-imperialista-revisionista
exploração, repressão, opressão e escravidão assalariada.
Isto faz um tremendo contraste com as atitudes indulgentes que foram adotadas para
com os elementos reacionários pró-Americanos na Coréia do Norte. O sistema
capitalista-imperialista mata zilhões de membros das classes exploradas e oprimidas
cada dia através de guerras, fome, pobreza, etc. apenas para conceder o máximo de
lucros ao imperialismo mundial, mas os revisionistas Coreanos só estão preocupados de
que "métodos coercitivos não deve ser usado" contra ele. Chega desse lixo revisionista!
Mas vamos ser francos, o que poderíamos esperar de um país inteiramente revisionista
que continua a submeter as classes trabalhadoras á mais selvagem exploração, repressão
e escravidão? A verdade é que essas organizações reacionárias pró-Americanas são
gêmeos ideológicas dos Kim Il Sungistas. Todos eles são organizações burguesascapitalistas que objetivo é perpetuar a opressão e exploração: enquanto as primeiras
defendem os interesses dos imperialistas norte-Americanos e de seus lacaios fascistas da
burguesia compradora da Coreia do Sul, o segundo defende os interesses da burguesia
revisionista.
Mas a prática revisionista também pode ser observada na forma que promoveu,
incentivou e consolidou o desenvolvimento do capitalismo na Coréia do Norte sob a
máscara falsa de "estabelecer relações socialistas de produção". A realidade era muito
diferente. Em nenhum momento as relações de produção socialistas foram estabelecidas
na Coréia do Norte. Em vez de expropriar as classes exploradoras, os Kim Il Sungistas
salvaguardaram o seu domínio de classe, cobrindo-o com disfarces "vermelhos",
afirmando que os proprietários e capitalistas nacionais estavam sendo "educados",
"persuadidos" e "remoldados" supostamente para serem transformados em "socialistas
". Neste artigo, nós já analisámos essa característica do revisionismo Kim Il Sungista e
concluímos que essas políticas de "persuasão" e "remodelagem" dos camponeses ricos e
capitalistas, com o objetivo traiçoeiro de "transformá-los em trabalhadores socialistas"
não têm absolutamente nada em comum com o autêntico Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo.
Nós acrescentamos que esta pretensão pacífica de "educação" e "transformação" dos
exploradores serve para enganar os trabalhadores escondendo o fato de que o socialismo
nunca foi construído na Coréia do Norte. E os Kim Il Sungistas tentam enganar os
trabalhadores ainda mais, estabelecendo "cooperativas" capitalistas para que os
proprietários ricos e os camponeses se juntem "voluntariamente":
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"O nosso partido adotou a linha de transformar o comércio capitalista e
fabricação em linhas socialistas e fez com que os comerciantes capitalistas e os
fabricantes fossem atraídos para as diversas formas de economia cooperativa, em
estrita observância do princípio voluntário." (Kim Il Sung, Let Us further Strengthen
the Socialist System and formation of Our Country, Pyongyang, 1975, traduzido do
Inglês)
"A demanda importante do princípio voluntário é... proteger estritamente contra
métodos coercitivos e realizar esse movimento de acordo com o livre arbítrio de
comerciantes privados e fabricantes." (Kim Il Sung, Socialist Transformation of
Private Trade and Industry in Korea, Pyongyang, 1977, traduzido do Inglês)
"O princípio voluntário e o princípio de interesses mútuos foram observados na
transformação de cooperativa de comerciantes capitalistas e fabricantes." (Baik
Bong, Kim Il Sung: Biography, Volume 2, Beirute, 1973, traduzido do Inglês)
"Os camponeses ricos foram remoldados em socialistas ao (...) educá-los com
paciência, em vez de expropriá-los.... O princípio voluntário foi rigorosamente
respeitado... a cooperação agrícola foi concluída em Agosto de 1958." (Kim Han
Gil, Modern History 0f Korea, Pyongyang, 1979, traduzido do Inglês)
"Em cooperativização agrícola o princípio do voluntariado foi aplicado não só aos
camponeses médios, mas a todos-os setores da população rural, incluindo os
camponeses ricos... O nosso partido adotou a política de, gradualmente, remodelar
os camponeses ricos como o movimento cooperativo desenvolvido (...) a maioria
dos camponeses ricos juntou-se ás cooperativas de forma voluntária." (Kim Il
Sung, Report on the Work of the Central Committee to the Fourth Congress of the
Workers' Party of Korea, 1961, Pyongyang, 1983, traduzido do Inglês)
É o mesmo "princípio" revisionista que, como já analisado, nega os princípios mais
essenciais da ideologia Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista (incluindo dos
interesses irreconciliáveis entre classes exploradoras e exploradas, a necessidade
inevitável de violência armada revolucionária dos trabalhadores contra os exploradores
e da aniquilação total de todos os tipos de opressores) foi igualmente aplicado aos
capitalistas industriais, que, de acordo com os Kim Il Sungistas, supostamente haveriam
sido "educados" e "transformados em trabalhadores socialistas" sem sofrer qualquer tipo
de expropriações e ao mesmo tempo completamente retendo os meios e instrumentos
para exercitar e manter sua dominação de classe:
"Pretendemos realizar a revolução não expropriando os comerciantes e os
fabricantes capitalistas, mas, transformando-os em linhas socialistas, chamando-os
em várias formas de economia cooperativa.” (Kim Il Sung, On the Nature of the
Revolution in Our Country at the Present Stage and the Basic Direction of the First
Five- Year Plan: Concluding Speech at a Meeting of the Political Committee of the
Central Committee of the Workers' Party of Korea, 1954, Pyongyang, 1982, traduzido
do Inglês)
"Nosso partido deve formar uma frente sólida união com os empresários e
comerciantes." (Kim Il Sung, On Strengthening United Front Work: Concluding
Speech at the Seventh Plenary Meeting of the Central Committee of the Workers' Party
of Korea, 1953, Pyongyang, 1981, traduzido do Inglês)
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"Os elementos capitalistas que ainda permanecem na cidade terão de ser
remodelados, passo a passo, em linhas socialistas." (Kim Il Sung, Every Effort for
the Country's Reunification and Independence and for Socialist Construction in the
Northern Half of the Republic: Theses on the Nature and Tasks of Our Revolution,
1955, Pyongyang, 1982, traduzido do Inglês)
Que grande "socialismo" os Kim Il Sungistas propõem! Assim, o reinado de classe dos
latifundiários e industriais capitalistas nacionais será protegido e assegurado com
"máscaras socialistas". Além de desfrutar da continuação de sua exploração, os
proprietários norte-Coreanos e os capitalistas nacionais também gostam das garantias
dadas por um regime revisionista que afasta os trabalhadores da construção socialista
genuína através de convencê-los de que o "socialismo" já está sendo construído através
do incentivo ao desenvolvimento e fomento do capitalismo nacional. Uma grande prova
do carácter anti-socialista era a natureza das chamadas "cooperativas" estabelecidas na
Coreia do Norte. Ao contrário das verdadeiras cooperativas socialistas da União
Soviética Bolchevique ou da Albânia socialistade Enver, cujo objetivo era realmente
estabelecer relações de produção socialistas no campo violentamente aniquilando todos
os tipos de opressão que poderiam comprometer a construção socialista e comunista.
Além disso, na União Soviética Bolchevique ou na Albânia socialista de Enver, as
cooperativas eram uma mera forma transitória de organização produtiva antes da fase de
sua transformação em propriedade do Estado socialista. E a transição da propriedade
das cooperativas para propriedade do povo do Estado é característica da transição de
relações socialistas de produção para as relações de produção comunistas. De fato, um
exemplo da correção ideológica que caracterizou as ações do PTA é que, por exemplo,
ainda na primeira fase da reforma agrária, os Marxistas-Leninistas-Estalinistas
Albaneses sempre tiveram em mente que a pequena propriedade não era nada mais do
que um estágio temporário, que seu verdadeiro objetivo era a coletivização e
socialização das terras. E mesmo quando o campo já tinha sido organizado em
cooperativas socialistas, os comunistas Albaneses nunca pararam sua atividade militante
em favor da transformação das cooperativas em propriedade do Estado socialista,
porque durante a construção do socialismo a forma cooperativa de propriedade
socialista é apenas uma fase temporária, e só a sua transformação em propriedade do
Estado socialista é compatível com o comunismo. O problema com a forma
cooperativista de propriedade é que ela não elimina totalmente o problema do sentido da
propriedade privada e do individualismo burguês, pois a cooperativa é propriedade dos
trabalhadores de uma determinada área geográfica, não é propriedade de todo o estado
da ditadura do proletariado. Portanto, isso pode causar situações em que os
trabalhadores podem se sentir tentados a beneficiar os interesses de suas cooperativas
regionais em detrimento dos interesses de todo o estado socialista proletário.
Infelizmente, a apreensão revisionista do poder na Albânia ocorreu antes dos MarxistasLeninistas-Estalinistas Albaneses poderem transformar completamente todas as
cooperativas em propriedade do Estado socialista, mas a aplicação desses verdadeiros
princípios Marxistas-Leninistas Albânia socialista de Enver está em total contraste com
as concepções Maoistas e Kim Il Sungistas:
"A economia camponesa rica será permitida nas áreas rurais." (Mao Zedong, New
Democracy, 1940, traduzido do Inglês)
"Na revolução socialista, ele (o PTC) não eliminou os camponeses ricos e
empresários capitalistas, ele admitiu-os na economia cooperativa no princípio da
participação voluntária e os levou a serem transformados em socialistas, confiando
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neles como companheiros de duração, e não como companheiros de viagem
temporários, não importa qual a classe ou estrato de que vieram.” (Kim Jong Il,
Our Socialism Centered on the Classes Shall not Perish: Talk to the Senior Officials 0f
the Central Committee of the Workers' Party 0f Korea, Pyongyang, 1991, traduzido do
Inglês)
Aqui podemos perceber o caráter anti-socialista das ideologias revisionistas. Na
verdade, os revisionistas Coreanos surpreendentemente afirmam que a prática da
burguesia para acumular o máximo de lucros através da exploração dos trabalhadores
pode ser removida e que os elementos burgueses podem ser transformados em
elementos proletários inofensivos que vivem "através da sua própria força de trabalho".
Na verdade, o tipo pró-capitalista de "cooperativas" implementadas pelos revisionistas
Coreanos só favoreceu os interesses do lucro e da acumulação dos elementos burgueses
nacionais de exploração: naquelas cooperativas, o que mais aconteceu foi que os meios
de produção (e os lucros) são distribuídos de acordo com a quantidade de investimento
que tinha sido feito anteriormente para a cooperativa. Como os revisionistas Coreanos
admitem, em tais "cooperativas" pró-capitalistas, o princípio da:
“ (...) Distribuição de acordo com o valor do investimento foi aplicado." (Kim Han
Gil, Modern History of Korea, Pyongyang, 1979, traduzido do Inglês)
Assim, os capitalistas nacionais poderiam seguir livremente a sua busca de
maximização do lucro, pois o retorno de renda foi assegurado. De fato, como os
capitalistas nacionais foram os que estavam em condições de investir grandes somas nas
"cooperativas", eram, consequentemente, os que receberiam a parte de leão das receitas
e lucros. Se investem 50, eles recebem 5000. Até mesmo os Kim Il Sungistas afirmam
que nestes "cooperativas" anti-socialistas, os capitalistas nacionais obteêm:
“ (...) Dividendos razoáveis sobre os investimentos." (Kim Il Sung, Socialist
Transformation of Private Trade and Industry in Korea, Pyongyang, 1977, traduzido do
Inglês)
Portanto, não é surpreendente que em Agosto de 1958, apenas 5 anos após o fim da
Guerra da Coréia:
"... A relação entre operadores privados e industriais que aderiram ás
cooperativas ficou em... 100%." (Kim Il Sung, Socialist Transformation of Private
Trade and Industry in Korea, Pyongyang, 1977, traduzido do Inglês)
Ao contrário dos pobres camponeses Coreanos, que passam a vida literalmente
morrendo de fome e que não têm meios para investir na cooperativa e não recebem
quase nada. E a posição dos capitalistas nacionais é favorecida e fortalecida devido ao
fato de que o seu assim chamado "investimento" não envolve qualquer risco do negócio,
pois a Coreia do Norte revisionista controlada por eles fortemente subsidia as
cooperativas com apoio financeiro proveniente de impostos exorbitantes impostos aos
trabalhadores e da mais-valia roubada aos trabalhadores, por isso, quando as coisas vão
mal e os dividendos não são os esperados pelos capitalistas nacionais Coreanos, o
regime social-fascista controlado por eles está sempre lá para dar-lhes o máximo de
lucros esperados. Tudo isso coberto com fraseologia "vermelha" e "socialista" com o
objectivo de enganar as classes oprimidas enquanto desacreditam a autêntica ideologia
comunista. Afinal, Kim Il Sung disse uma vez que o simples acto de participar numa
cooperativa transforma um capitalista nacional em um operário socialista:

119

"Juntando-se ás cooperativas de produtores, os empresários e comerciantes...
foram transformados em socialistas." (Kim Il Sung, The Democratic People’s
Republic is the Banner of Freedom and Independence for Our People, Pyongyang,
1975, traduzido do Inglês)
Com isso, vemos que a depravação e degeneração revisionista, social-fascista e anticomunista naõ tem limites:
"Ao transformar o comércio privado e a indústria ao longo de linhas socialistas, o
Partido intimamente associou a mudança de formas econômicas com a
remodelagem de pessoas. Juntando as cooperativas de produtores, os empresários
e comerciantes completamente romperam com sua antiga vida baseado na
exploração dos outros, eles foram transformados em socialistas que produzem a
riqueza material por seu próprio trabalho. Isto também acelerou a sua
transformação ideológica." (Kim Il Sung, Report on the Work of the Central
Committee to the Fourth Congress of the Workers' Party of Korea, 1961, Pyongyang,
1983, traduzido do Inglês)
"O governo do povo apóia as atividades comerciais legítimas de empresários e
comerciantes... abre-se o caminho para uma nova vida para eles, gradualmente,
transformando-os em socialistas através da participação voluntária em várias
cooperativas e por outros métodos." (Kim Il Sung, On the Immediate Tasks of the
People's Power in Socialist Construction, 1957, Pyongyang, 1982, traduzido do Inglês)
Claro, os revisionistas Coreanos se gabam de que "os capitalistas nacionais entraram nas
cooperativas voluntariamente", mas isso só prova que essas "cooperativas" nunca
poderiam ser verdadeiramente socialistas nem capazes de remover com eficiência os
fundamentos do sistema burguês-capitalista de exploração e escravidão assalariada.
Caso contrário, os capitalistas nacionais jamais se juntaria a eles como fizeram na
Coréia do Norte. Eles nunca ficariam felizes em abraçar as cooperativas socialistas
genuínas no contexto de uma autêntica ditadura do proletariado que os privasse de seus
privilégios de classe e lucros em benefício da construção do socialismo. Ao descrever
suas "cooperativas" pró-capitalistas e anti-comunistas, os revisionistas Coreanos
declaram que são:
“ (...) Populares na cooperação do comércio e da indústria capitalista. Era uma
forma racional, que era facilmente aceitável para os capitalistas, pois aplicava a
distribuição de acordo com a quantidade de investimento." (Kim Han Gil, Modern
History of Korea, Pyongyang, 1979, traduzido do Inglês)
Mas, se os capitalistas nacionais e elementos de exploração burguesa aceitaram e se
juntaram ás cooperativas sem reclamar, isso apenas demonstra a sua natureza prócapitalista, reacionária e anti-comunista que são na verdade nada mais do que
instrumentos nas mãos da burguesia norte-Coreana para intensificar a opressão e
exploração contra os trabalhadores.
E os social-fascistas ainda se atrevem a fazer auto-elogios, tais como:
"A política do nosso partido e do Governo da nossa República para com os
operadores privados e fabricantes está sendo apreciada até mesmo por pessoas que
não são comunistas. Um grande número de visitantes ao nosso país dos países
capitalistas dizem que apoiam e aprovam o socialismo na Coreia." (Kim Il Sung,
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Korean Merchants and Manufacturers in Japan Must Make a Strong Contribution to
the Patriotic Work for Their Homeland and Nation: Talk to the Second Group of
Korean Merchants and Manufacturers from Japan on a Visit to Their Homeland, 1973,
Pyongyang, 1986, traduzido do Inglês)
Claro, os anti-comunistas "aprovam" e "apoiam" o "socialismo" Coreano. Eles fazem
isso simplesmente porque o "socialismo" Coreano não é socialismo. Pelo contrário, ele
beneficia enormemente os interesses dos capitalistas nacionais Coreanos concedendolhes o reino livre sobre os activos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de
produção e força de trabalho da Coréia do Norte, enquanto severamente reprime as
classes trabalhadoras e inculca na mente dos trabalhadores a falsa idéia de que "o
socialismo está sendo construído na Coreia do Norte", a fim de fazê-los abandonar a
luta pelo socialismo e pelo comunismo. Na verdade, é por isso que em questão de
poucos anos, os Kim Il Sungistas declararam que o socialismo na Coréia do Norte já foi
"concluído". Em Setembro de 1958, as relações de produção socialistas disseram ter
sido totalmente estabelecidas em todos os principais setores da economia. Assim, uma
sociedade supostamente socialista, livre da exploração e da opressão tinha sido realizada
na Coréia do Norte:
"Graças às políticas corretas do Partido e ao Governo e à dedicação e empenho de
nossos trabalhadores, que já fizeram grandes conquistas na construção socialista.
(...) Como resultado desta política do Partido, os empresários e comerciantes em
nosso país começaram a se transformar em operários socialistas. Assim, hoje (em
Setembro de 1958), a transformação socialista do comércio privado e da indústria
já foi concluída em nosso país... nosso partido... cumpriu essa tarefa muito bem em
apenas três ou quatro anos após a guerra." (Kim Il Sung, Report at Celebrations
Marking the Tenth Anniversary of the Founding of the Democratic People's Republic of
Korea, 1958, Pyongyang, 1983, traduzido do Inglês)
"A transformação socialista das relações de produção foi agora concluída nas
zonas urbanas e rurais do nosso país. Assim, nossa sociedade tornou-se socialista,
livre da exploração e da opressão." (Kim Il Sung, Against Passiveness and
Conservatism in Socialist Construction: Speech at a National Meeting of Production
Innovators, 1958, Pyongyang, 1983, traduzido do Inglês)
Claro, isto é completamente falso. As relações socialistas de produção, a construção
socialista e a ditadura do proletariado nunca foram estabelecidas na Coréia do Norte,
mas, pelo contrário, a metade norte da península Coreana havia se tornado numa tirania
social-fascista enquanto cobria seu caráter de classe atrás de máscaras "vermelhas". O
desenvolvimento do capitalismo nacional promovido pelo revisionismo Coreano
significa, de facto, a perpetuação do mesmo. A economia norte-Coreana e as relações
produtivas econômicas nunca foram socialistas. A verdade é que a burguesia nacional
não poderia ter sonhado com uma ideologia que poderia melhor servir os seus interesses
de classe predatórios que o Kim Il Sungismo. E isso porque o Kim Il Sungismo permitiu
que a burguesia nacional pudesse explorar os trabalhadores e o proletariado de forma
"pacífica" e "controlada", enquanto se escondia atrás de máscaras "socialistas",
"populares" e "revolucionárias". Sem dúvida, uma das principais razões pelas quais a
burguesia nacional sempre apoiou Kim Il Sung é por causa de seu ar "esquerdista" que
enganou classes trabalhadoras Coreanas. Podemos afirmar que o Kim Il Sungismo
assegurou á burguesia nacional uma certa "segurança". O Kim Il Sungismo é o melhor
instrumento que a burguesia nacional poderia ter encontrado a fim de neutralizar os
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sentimentos revolucionários que possam existir entre os proletários da Coreia do Norte.
Em vez de sentar ociosa vendo as classes oprimidas e exploradas Coreanas abraçando a
autêntica ideologia Marxista-Leninista e desenvolvendo uma consciência
verdadeiramente revolucionária, a fim de realizar a revolução socialista, para
implementar a ditadura do proletariado e construir o verdadeiro socialismo e
comunismo, a burguesia criou uma ideologia aparentemente "revolucionária” e realizou
a sua própria falsa "revolução socialista". Naturalmente, esta burguesia nunca poderia
revelar que esta falsa "ideologia socialista" era simplesmente um disfarce para esconder
a implementação da ditadura de classe, porque senão ela nunca iria atrair as classes
exploradas e oprimidas norte-Coreanas. A burguesia nacional resolveu este problema de
uma forma muito astuta. Ela vestiu sua própria ideologia burguesa com roupas
"Marxistas-Leninistas" e com a fraseologia "popular", com o objetivo de ganhar as
classes oprimidas para o seu lado. A burguesia nacional usou a máscara do "socialismo"
e do "Marxismo-Leninismo", a fim de esconder seus interesses de classe exploradores e
reacionários e para conquistar o poder do Estado, salvaguardando-se contra a
possibilidade da ocorrência de uma verdadeira revolução socialista.
Para justificar este curso anti-Marxista e burguês-capitalista que está nos antípodas do
que sucedeu na União Soviética Bolchevique e na Albânia socialista de Enver, os
revisionistas tentam usar o velho truque de reiterar "as características específicas de
cada país", um "argumento" que tem sido muito utilizado por revisionistas de todos os
tipos para desculpar a sua rejeição da autêntica ideologia comunista. Na verdade,
também os Kim Il Sungistas sempre colocam a tónica nas particularidades específicas
da Coréia e que "a revolução nacional-Coreana não deve copiar modelos estrangeiros"
(durante os anos 50, Kim Il Sung defendeu os interesses da burguesia expulsando do
PTC todos aqueles que recusaram o "Juche" revisionista-nacionalista e que, de acordo
com ele, queriam "causar partidarismo", para "copiar métodos estrangeiros" e para
evitar que o "Juche" fosse aplicado no trabalho do partido), quando a verdade é que os
princípios insubstituíveis e invencíveis universais Marxistas-Leninistas genuínos
internacionalistas nunca são "estrangeiros", eles sempre são aplicáveis em todo o
mundo, pelo menos no que diz respeito aos aspectos principais. Claro, pode haver
algumas particularidades nacionais que ditam algumas especificidades da construção
socialista. Mas os Clássicos do Marxismo-Leninismo sempre sublinharam que as
especificidades são sempre limitadas a aspectos menores e secundários de construção
socialista e nunca podem ser estendidas pelas suas características essenciais, porque a
construção socialista e comunista deve seguir uma linha determinada e invariável, de
acordo com os ensinamentos desses Clássicos, independentemente do local em que o
socialismo e o comunismo estão sendo construídas. Os 5 Clássicos do MarxismoLeninismo lutaram sempre pelo socialismo mundial e o comunismo mundial em
primeira linha, e o socialismo “num só país” foi, portanto, apenas um passo inevitável
para atingir este objetivo maior. E também a justificação anti-socialista frequentemente
utilizada pelos defensores do revisionismo Coreano em todo o mundo que "na Coréia, a
maioria da população era camponesa" é falsa pois essa desculpa não convence quem
tem o mínimo conhecimento sobre a construção socialista na União Soviética
Bolchevique de Lenine e de Estaline a na Albânia socialista de Enver. De facto, como já
repetimos muitas vezes, em ambos os países, o campesinato também representava a
grande maioria da população. Mas isso não impediu os partidos comunistas em ambos
os países de estabelecerem a ditadura do proletariado, que - em aliança com os
camponeses oprimidos e soldados - derrotou, derrubou e expropriou as classes
opressoras e começou a trilhar o caminho glorioso socialista e comunista. É óbvio que
este era um curso totalmente oposto ao adotado na Coréia do Norte revisionista, onde os
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Kim Il Sungistas sempre rejeitaram e negaram o princípio Marxista-LeninistaEstalinista-Hoxhaista fundamental da direção do proletariado na revolução (e, de fato, o
que poderíamos esperar se a "revolução" da Coréia do Norte nunca foi destinada a ser
socialista?). Por causa do lugar que ocupa relativamente aos meios de produção, devido
às suas condições de trabalho e de vida, a classe trabalhadora (isto é, o proletariado) é a
única classe revolucionária. É a única classe que é capaz de se livrar de ideias e
preconceitos burgueses-capitalistas, a fim de adquirir uma consciência verdadeiramente
comunista:
"Um dos maiores méritos do Marxismo é que ele viu no proletariado não apenas
uma classe oprimida e explorada, mas a classe mais progressista e revolucionária
da época, a classe que a história tinha cobrado com a missão de o coveiro do
capitalismo. Marx e Engels explicaram que esta missão decorre das condições
sócio-econômicas próprias, a partir do lugar que o proletariado ocupa e o papel
que desempenha no processo de produção e sócio-político de vida, a partir do fato
de que ele é o portador da novas relações da futura sociedade socialista, que tem a
sua própria ideologia científica que ilumina o seu caminho e tem sua própria
equipe de liderança - o Partido Comunista. Apesar das mudanças que ocorreram
no desenvolvimento da economia e da composição social da sociedade capitalista,
as condições gerais da existência, do trabalho e da vida do proletariado hoje
continuam a ser as que Marx analisou. Nenhuma outra classe ou estrato social
pode substituir o proletariado como força principal e líder do processo
revolucionário para a transformação progressista da sociedade." (Enver Hoxha, O
Eurocomunismo é Anti-comunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
Durante toda a sua vida, os 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo incansavelmente
sublinharam a necessidade de liderança do proletariado para a revolução socialista
autêntica. Por exemplo, o camarada Enver Hoxha sempre fez o seu melhor para aplicar
este princípio básico do Marxismo-Leninismo na Albânia, embora este fosse um país
em que a esmagadora maioria dos habitantes eram camponeses. Durante a Guerra de
Libertação Nacional, na Albânia, os poucos proletários que existiam já vinham
liderando as atividades de guerra revolucionárias contra os invasores imperialistas nazifascistas e anglo-Americanos, bem como as primeiras medidas tomadas para derrubar e
aniquilar todos os tipos de exploração. No entanto, na maioria das situações, a classe
trabalhadora Albanesa era tão escassa que tendia a ser praticamente "inexistente". Mas
Enver sabia que a liderança do proletariado na revolução é vital para o sucesso da
construção socialista e comunista (na Albânia e em outros lugares) e, portanto, ele não
se intimidou com o fato de que a população Albanesa era principalmente camponesa.
Portanto, os camaradas Albaneses encabeçados por Enver desenvolveram um plano que
é uma lição de força de vontade revolucionária para todos os verdadeiros comunistas:
com a ajuda internacionalista da União Soviética do camarada Estaline, os comunistas
Albaneses reforçaram / conduziram o proletariado Albanês. Na verdade, eles iniciaram
o desenvolvimento da indústria pesada de meios de produção para garantir a completa
independência do país e, simultaneamente, com isso, também estimularam a formação
de uma forte classe trabalhadora Albanesa, que nunca parou de aumentar em número até
1985. O número de Albaneses que trabalham na indústria estava prestes a superar o
número dos que trabalham na agricultura na altura da morte do camarada Enver. Para
um país cuja economia em 1945 era praticamente constituída unicamente pelo setor
agrícola, isto representa um avanço extraordinário e absolutamente prodigioso. E esta
situação teria sido certamente aprofundada se o revisionismo não tivesse finalmente
conquistado o poder na Albânia. Este é o modelo e lição para todos aqueles revisionistas
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repulsivos que, como Kim Il Sung, tentam esconder a sua rejeição deste ensinamento
essencial do Marxismo-Leninismo, argumentando sobre "condições particulares dos
países" e que "no nosso país, não é possível cumprir o princípio da direção do
proletariado, porque não há qualquer proletariado" (na verdade, esse tipo de falsos
"argumentos" e "razões" utilizados pelos burgueses-capitalistas, os revisionistas e
social-fascistas de todos os tipos é também um pretexto para não desenvolverem a
indústria pesada dos meios de produção, evitando assim que seus respectivos países se
tornem verdadeiramente independentes e mantendo a subserviência opressiva neocolonial, a fim de maximizar os lucros sangrentos dos imperialistas do mundo).
Atualmente, é muito difícil encontrar um país onde as classes proletárias faltem tanto
quanto na Albânia de 1945, mas mesmo se este for o caso, os Marxistas-LeninistasEstalinistas Albaneses nos mostraram que não pode haver falsas justificativas para a não
aplicação este princípio fundamental: se não houver um proletariado revolucionário,
então, Estalinistas-Hoxhaists, irão fortalecê-lo e colocá-lo a liderar a revolução rumo ao
socialismo e ao comunismo (embora devamos afirmar que hoje em dia, e ao contrário
do que ocorreu durante a primeira fase do "socialismo" em um único país, este
"princípio" não é mais necessário, porque, entretanto, a situação mudou em favor do
proletariado, assim o proletariado mundial é quase onipresente e desenvolvido no curso
da globalização capitalista - todos os países do o mundo já se tornaram países
capitalistas equipados com uma burguesia e uma quantidade crescente de milhões de
proletários. A tarefa dos Estalinistas-Hoxhaists é revolucionar os proletários de todo
o mundo para levá-los para o socialismo e o comunismo por meio da socialista
revolução mundial como parte e vanguarda da classe operária, nós, os comunistas não
"criamos" o proletariado revolucionário, só criamos as condições e os requisitos
necessários para a sua revolutionarização - assim como os portadores dos ensinamentos
dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo que se combinam na luta de classes do
proletariado).
Por outro lado, o revisionismo Kim Il Sungista sempre colocou ênfase principal na paz e
na "educação" da classe capitalista nacional e no incentivo ao desenvolvimento e
reforço desta classe exploradora, seja através de sua dominação nas cooperativas, ou
através da participação direta no governo. Mas como já explicámos, a partir do
momento em que qualquer tipo de elementos anti-comunistas burgueses-capitalistas
estão autorizados a manter suas posições de classe e privilégios e acumular lucros
através da exploração de mão de obra dos trabalhadores, é inevitável que a ditadura do
proletariado não foi estabelecida, e se a ditadura do proletariado não foi estabelecida, é
porque ainda estamos sob uma ditadura capitalista. Afinal, se algo não defender
eficientemente a ditadura do proletariado e o socialismo, então, necessariamente,
defende a ditadura da burguesia e o capitalismo. Esperamos que as referências acima
citadas possam provar que o falso "socialismo" Norte-Coreano não tem absolutamente
nada a ver com a verdadeira revolução socialista (a classe capitalista nacional nunca foi
derrotada), nem com o estabelecimento da ditadura do proletariado. Na verdade, como
já se referiu, os revisionistas resolveram o assunto da ditadura do proletariado, apenas
através da apresentação do regime burguês nacional social-fascista na Coréia do Norte
como sendo sinônimo de uma autêntica ditadura do proletariado tal como definida pelos
Clássicos do Marxismo-Leninismo). Como tentamos mostrar, a burguesia nacional
continuou a explorar as pessoas que trabalham com as pró-capitalistas "cooperativas"
que são nada mais do que um disfarce para a verdadeira natureza de classe da tirania
social-fascista Coreana de que os Kim Il Sungistas são os melhores servidores.
Outro aspecto do revisionismo é a sua adopção da chamada "política Songun":
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"A política Songun está enraizada na ideologia militar prioridade que incorpora a
idéia Juche.” (Http://www.korea-dpr.com/songun.html, Songun Politics, traduzido do
Inglês)
Este conceito social-fascista designa os militares como o "repositório supremo do
poder" e defende a política de dar prioridade absoluta às questões marciais sob o lema
"primeiro o militar". Assim, esta política domina o sistema político norte-Coreano. Na
Coréia do Norte (que tem o quarto maior exército do mundo), ao Exército Popular da
Coreia é concedida a posição principal no governo da Coréia do Norte e da sociedade,
determinando a política doméstica e relações internacionais. A política Songun foi
oficialmente implementada e se intensificou a partir de 1994, após a morte de Kim Il
Sung e é outra característica que revela a natureza anti-comunista do social-fascismo.
Em primeiro lugar, a "política Songun" nega um dos princípios mais fundamentais do
Marxismo-Leninismo: a liderança do proletariado na revolução. Na verdade, os Kim Il
Sungistas afirmam que "é o exército que deve desempenhar o papel preponderante na
revolução". Claro, a Coréia do Norte nunca foi um país em que o socialismo estava
sendo construído e sua falsa "revolução" nunca teve nada a ver com o MarxismoLeninismo. Portanto, uma "revolução" burguesa-capitalista como a da Coréia do Norte
está condenada a ser liderada e dominada pela burguesia nacional. O problema é que os
revisionistas Coreanos insistem na tentativa de apresentá-la falsamente como sendo uma
"revolução socialista" supostamente, “liderada pelos militares". Mesmo se isso fosse
verdade, seria suficiente para provar que o "socialismo" Coreano é revisionista até ao
osso e é oposto ao MLEH, porque só o proletariado chefiado pelo seu partido comunista
de vanguarda é capaz de desempenhar o papel principal dominante em qualquer
revolução socialista. Um dos principais princípios do Marxismo-Leninismo é que uma
verdadeira revolução socialista só pode ser conduzida pelo proletariado armado. Se este
não for o caso, então isso significa automaticamente e, inevitavelmente, que a revolução
em questão não é socialista. Os Clássicos do Marxismo-Leninismo sublinharam muitas
vezes que só o proletariado poderia conduzir eficientemente uma verdadeira revolução
socialista. Como os camaradas Lenine e Enver afirmaram:
"O proletariado... sozinho é capaz... de manter o poder para suprimir
completamente todos os exploradores, bem como todos os elementos de
desintegração." (Lenine, The Immediate Tasks of the Soviet Government, March-April
1918, traduzido do Inglês)
"A negação da existência do proletariado como classe em si, como a classe mais
avançada da sociedade, cobrada pela história com a gloriosa missão de eliminar a
exploração do homem pelo homem e construir a nova, verdadeiramente livre,
igual, justa sociedade humana, não é nada de novo. Os vários oportunistas estavam
pregando-o no momento em que o Marxismo estava emergindo como uma
doutrina filosófica e um movimento político. Marx e Engels refutaram essas visões
e deram as armas ao proletariado para lutar não só estes, mas também os outros
lacaios da burguesia, os futuros apologistas do capitalismo, como os revisionistas
modernos de hoje. (...) O suporte da classe trabalhadora e de seu papel de
liderança tem sido a pedra de toque para todos os revolucionários de todos os
tempos. O abandono da hegemonia do proletariado no movimento revolucionário,
destacou Lenine, é a forma mais vulgar do reformismo." (Enver Hoxha, O
Eurocomunismo é Anti-comunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
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O Partido Comunista do tipo Leninista-Estalinista sabe que o proletariado deve ser
temperado com uma formação ideológica pensativo e disciplina endurecida que lhe
permitirá desempenhar eficientemente o seu histórico papel de liderança inevitável
como a vanguarda da revolução socialista, como o principal causador da derrota, e
extermínio da ordem exploradora, como o guia só é verdadeiramente revolucionário que
pode conduzir com êxito todos os trabalhadores e as classes oprimidas no sentido de
uma sociedade sem Estado, sem classes e sem propriedade. Todos aqueles que, como os
Kim Il Sungistas, negam a necessidade de um partido proletário MLEH substituindo-o
por conceitos militaristas sociais-fascistas rejeitando automaticamente a ideologia
comunista em sua totalidade. Na verdade, aqui podemos perceber outra semelhança
entre o Maoísmo e o Kim Il Sungismo quando os revisionistas Coreanos afirmam que
"o exército está em primeiro lugar", ou seja, que o exército comanda tudo o resto,
incluindo o partido. Mas, como já referimos em muitas ocasiões, o que determina tudo é
a classe que detém o poder político, econômico, social e militar. E na Coréia do Norte
social-fascista, a classe que controla todos estes aspectos é a burguesia (e, assim como
acontece em todos os outros regimes burgueses-capitalistas-revisionistas, o exército foi
e é sempre um dos principais instrumentos utilizados pela burguesia para reprimir a para
perpetuar a sua dominação de classe). Portanto, também o poder militar e o exército
estão em suas mãos. Assim, na Coreia do Norte revisionista, o exército burguês, antisocialista, pró-capitalista e pró-imperialista está certamente acima do partido dos
"trabalhadores", que está muito longe de ser um verdadeiro partido comunista.
Esses tipos de "teorias" revelam uma total ausência de uma visão de mundo
verdadeiramente Marxista-Leninista e estão em total oposição ao que ocorreu em na
União Soviética Bolchevique e Albânia socialista de Enver, onde se lutava firmemente
liderado por um verdadeiro partido proletário de tipo Leninista-Estalinista e que:
"As armas pertenciam ao proletariado e eram comandadas pelo Partido
Bolchevique, e não o contrário." (Documentos do Comintern (EstalinistasHoxhaistas), Neo-revisionism or Leninism?, 2004, traduzido do Inglês)
Mas, além disso, a verdade é que a qualificação enganosa do exército burguêscapitalista do Norte como "o herdeiro das forças de resistência anti-Japonesas" (na
verdade, já na época do colonialismo, os guerrilheiros do anti-comunista Kim Il Sung
foram os antecessores do exército monarco-fascista e eles eram de fato a força armada
da burguesia nacional em defesa de seu acesso livre e total aos ativos, renda, riqueza,
recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho do país) pelo que falar de
"primeira política militar" não é nada mais do que um disfarce para o fato de que a
burguesia norte-Coreana ao serviço do imperialismo mundial intensifica e aperfeiçoa as
habilidades de repressão de um dos seus principais instrumentos para manter o socialfascismo vivo: o exército. Não é por acaso que a burguesia Norte-Coreana criou um dos
maiores exércitos do mundo, composto por cerca de 25% de toda a população norteCoreana. Ela faz isso porque visa ter este exército colossal como o melhor protetor de
seu sistema burguês-capitalista de acumulação máxima de lucro através da exploração
dos trabalhadores. Na verdade, a própria ordem social-fascista Coreana reconhece esta
verdade. Sergey Kurbanov, um especialista em assuntos norte-Coreanos e chefe do
Instituto de Estudos Coreanos da Universidade de São Petersburgo, descreveu a maneira
pela qual (durante suas freqüentes viagens á Coreia do Norte), os membros da burguesia
revisionista Norte-Coreana admitiram para ele a sua vontade de defender o "Songun", a
fim de garantir os seus lucros e riqueza:
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"As essoas ricas norte-Coreanas querem ativamente manter e salvaguardar o
sistema de Songun, a fim de proteger e manter os seus rendimentos e
propriedades." (Http://dailynk.com/korean/read.php?cataId=nk00300&num=43319,
2007, traduzido do idioma Coreano)
Assim, como se pode concluir, por trás de falsas máscaras, não há nada mais que uma
ditadura tipicamente burguesa-capitalista, que não hesita em usar meios militares
fascistas com o objetivo de reprimir as classes oprimidas para garantir suas posições de
classe, lucros máximos e privilégios.
Mas, infelizmente para a burguesia social-fascista, essa situação pode facilmente se
voltar contra ela, porque a imensa maioria dos soldados que compõem o enorme
exército da Coreia do Norte vêm das classes exploradas e oprimidas (inclusive do
proletariado), e, portanto, eles estarão entre os principais alvos de ação da futura Secção
norte-Coreana do Comintern (EH) com o objetivo de fazê-los adquirir uma autêntica
consciência comunista e aderindo à única ideologia verdadeiramente revolucionária: o
Marxismo-Leninismo-Estalinista-Hoxhaismo. Há muito tempo atrás, em seu brilhante
livro "O Eurocomunismo é anticomunismo", o camarada Enver Hoxha refletiu sobre
esta questão e fez uma afirmação muito precisa, que serve como um guia de linha
ideológica não só para o exército norte-Coreano, mas também para todos os exércitos
burgueses-capitalistas-imperialistas-revisionistas do mundo:
"Os princípios, as leis e as estruturas organizacionais dos exércitos burgueses são
tais que permitem que a burguesia exerca controle sobre o exército, para manter e
treiná-lo como um meio de suprimir a revolução e os povos. Isso mostra o caráter
de classe marcadamente reacionário do exército burguês e expõe os esforços para
apresentá-lo como «acima das classes», «nacional», «fora da política»,
«respeitando a democracia», etc. Independentemente das «tradições
democráticas», o exército em qualquer país é anti-popular e destinado a defender a
dominação da burguesia para realizar o seu objetivo expansionista. No entanto, o
exército burguês não constitui uma massa compacta, não há e não pode haver
unidade na mesma. As contradições antagônicas entre a burguesia, seja capitalista
ou revisionista, por um lado, e o proletariado e as classes, por outro lado, estão
refletidos nos exércitos desses países, também. As classes de soldados, constituídos
de filhos de operários e camponeses, têm interesses diametralmente opostos ao
caráter do exército. Como os trabalhadores e outras pessoas que trabalham, as
classes de soldados estão interessados na derrubada da ordem, e é por isso que a
burguesia o fecha no quartel e isola, transformando o exército, como Lenine
assinalou, em uma «prisão» para milhões de soldados. Esta é a base do conflito que
cresce constantemente mais profundo entre os soldados, que são os filhos do povo,
e o corpo de comando, os oficiais, que são a mão-executiva da burguesia
capitalista, treinados e educados para servir os interesses do capital zelosamente. O
trabalho do partido Marxista-Leninista visa permitir a revolta de modo que ele
não se cumpram as ordens, não se observe a disciplina e as leis da burguesia, e se
sabote as armas, a fim de impedi-las de serem usadas contra o povo. Lenine disse:
"Nem uma única grande revolução já aconteceu, ou já pode ter lugar sem a
"desorganização" do exército. O Exército é o instrumento mais ossificado para
apoiar o antigo regime, o baluarte mais endurecido da disciplina burguesa, apoio à
dominação do capital, e preserva e promove entre as pessoas que trabalham o espírito
servil de submissão e sujeição ao capital.» Claro, os métodos, formas e táticas para
trazer a desorganização e desintegração do exército são muitas e variadas,
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dependendo das condições concretas. As condições não são idênticas em todos os
países hoje em dia e, portanto, a tática dos Marxistas-Leninistas difere de um país
para outro. Há países onde as ditaduras fascistas e terroristas foram estabelecidas
de forma aberta, e há outros em que aquelas poucas formas jurídicas da
democracia burguesa podem e devem ser utilizadas. Em geral, porém, o trabalho
pessoal com soldados individuais, dentro e fora do quartel, a luta dos
trabalhadores, as greves contínuas, manifestações, passeatas, protestos, etc,
desempenham um papel importante, tanto para a mobilização das classes e para a
desorganização do exército burguês. "Todos estes, por assim dizer, batalhas de teste
e confrontos,» apontou Lenine, «estão inexoravelmente desenhadas no exército e na
vida política e, conseqüentemente, na esfera dos problemas revolucionários.
Experiência na luta ilumina mais rapidamente e mais profundamente do que anos de
propaganda sob outras circunstâncias.» O trabalho deve ser feito com o soldado,
filho do povo, antes que ele se junte ao exército e, mais tarde, quando ele está
realizando o serviço militar, que é a fase mais decisiva e, finalmente, quando ele
completa o seu serviço e torna-se um reservista. Trabalhar com os mais baixos
oficiais superiores, a fim de separá-los da casta de oficiais superiores e convencêlos a não levantar a mão contra o povo, não deve ser excluída. Naturalmente, o
trabalho político no exército é tão perigoso quanto ele é importante. Considerando
que o pior que pode acontecer a você por atividade política e propaganda nas
fileiras dos sindicatos é ser demitido do seu trabalho, no exército, onde é
severamente proibido o trabalho político e propaganda, a punição pode ser a de
enfrentar o pelotão de fuzilamento. No entanto, aos comunistas revolucionários
nunca faltou o espírito de sacrifício, ou a convicção de que sem trabalhar neste
sector o caminho para a revolução não pode ser aberto. Ao mesmo tempo, a
desorganização do exército burguês é uma componente da estratégia destinada a
arruinar os planos belicistaa da burguesia capitalista, para sabotar suaa guerras
de rapina e transformá-las em guerras revolucionárias. É assim que os
Bolcheviques agiram com o exército czarista na época de Lenine. A derrubada de
Kerensky e de seu governo, que queria continuar a guerra imperialista, a política
de Lenine sobre a paz, sobre a questão agrária e na distribuição das terras entre os
camponeses pobres, etc, trouxe os soldados para o lado da revolução, enquanto a
casta de oficiais permaneceu com os guardas brancos, do lado da contra-revolução.
A estratégia Leninista de luta contra o exército burguês tornou mais fácil de
incentivar e mobilizar a classe trabalhadora e os povos para a revolução, para as
guerras de libertação nacional. O movimento revolucionário mundial tem uma rica
experiência de trabalho nas fileiras dos exércitos burgueses. No exército czarista
na Rússia, em 1905, os comitês revolucionários de soldados foram criados sob a
liderança do Partido Social-Democrata da Rússia, do qual Lenine era o líder. Na
Revolução de Fevereiro de 1917 e, especialmente, na Revolução de Outubro, as
células do partido e sovietes de soldados e marinheiros foram formados nos
destacamentos e unidades das forças armadas czaristas, e estes desempenharam o
papel decisivo em levar a maior parte do exército burguês para o lado da
revolução. Durante a Guerra Anti-fascista de Libertação Nacional, na Albânia, o
Partido Comunista da Albânia trabalhou na ilegalidade profundamente dentro das
fileiras do exército, e até mesmo na polícia, etc, a fim de paralisar as armas e
provocar desordem na e deserções de suas fileiras. Isso obrigou o inimigo á
desconfiança. Ao mesmo tempo, muitos militares do antigo exército passaram para
o nosso Exército de Libertação Nacional. (...) Esta é uma experiência que prova
que o exército e a polícia, numerosos e bem armados, não podem parar a
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revolução, quando as pessoas sobem em um bloco unido, quando o trabalho
cuidadoso é feito para a desmoralização e desintegração do exército burguês e
polícia. Os partidos Marxistas-Leninistas, no entanto, sem deixar de lado as outras
direções da luta, encaram a luta pela unidade da classe trabalhadora e da
desintegração do exército burguês como duas direções de importância decisiva
para o triunfo da revolução. «Claro,» disse Lenine «a menos que a revolução
assuma um caráter de massa e afete as tropas, não pode haver questão de luta séria.»
O objetivo do trabalho dos Marxistas-Leninistas nas fileiras dos exércitosburgueses e revisionistas é chamar os militares á atividade revolucionária
consciente, e não simplesmente organizar golpes de Estado. Os MarxistasLeninistas nunca consideraram a derrubada da ordem capitalista como uma
questão de golpes e terrenos militares, mas como um resultado da atividade
consciente e ativa participação das massas na revolução." (Enver Hoxha, O
Eurocomunismo é Anti-comunismo, Tirana, 1980, edição em Português)
Agora, mudando de assunto, uma notícia recente que colocou a Coreia do Norte
revisionista sobre as manchetes do mundo é a da bomba atômica que está em posse da
burguesia social-fascista do país. O imperialismo Americano e seus lacaios fascistas
compradores sul-Coreanos gritam contra o programa nuclear norte-Coreano, que
qualificam como uma "ameaça mundial". O secretário de Defesa Americano, Robert
Gates, afirmou que "Nós não vamos ficar de braços cruzados enquanto a Coreia do
Norte constrói a capacidade de causar destruição em qualquer alvo na Ásia ou em nós."
Ele também alertou que o programa nuclear da Coreia do Norte é um "prenúncio de um
futuro sombrio.” Obama, o representante do imperialismo Americano, também
hipocritamente condenou o “comportamento provocativo beligerante" como
representando uma "grave ameaça." Em Junho de 2009, o Conselho de Segurança da
ONU aprovou por unanimidade uma resolução impondo sanções contra a Coreia do
Norte. E também os líderes sul-Coreanos fascistas fizeram várias declarações contra a
bomba atômica norte-Coreana. Claro, os imperialistas norte-Americanos não se
poderiam importar menos sobre a "segurança global". Eles apenas estão preocupados
com os seus interesses imperialistas. Eles não hesitam em lançar guerras sangrentas e
golpes em qualquer lugar onde os seus interesses predatórios estão em jogo. Os
imperialistas norte-Americanos dotaram o Estado nazi-fascista de Israel com a bomba
atômica para que ele pudesse continuar a sua política de genocídio contra o povo
palestino de uma forma mais eficaz. O problema com as armas nucleares da Coreia do
Norte é que ela fornece a burguesia norte-Coreana com uma grande força e
impedimento para as ambições de conquistar toda a Coréia pelos imperialistas
Americanos. Isto é ainda mais verdadeiro se levarmos em consideração que a Coreia do
Norte é uma neo-colônia e estado cliente do social-imperialismo Chinês – o seu
principal rival para o máximo de lucros através de domínio total e exclusivo sobre o
patrimônio, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho
do mundo. Portanto, o imperialismo Americano fica desesperado cada vez que o arsenal
nuclear militar norte-Coreano fica mais forte, porque é mais difícil concretizar seus
planos de derrubar o social-fascismo. Se as forças militares norte-Coreanas fossem
fracas, os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios sul-Coreanos lançariam um
ataque de grandes proporções contra o país, a fim de remover o seu regime revisionista
e substituí-lo por outra totalmente fiel aos seus interesses gananciosos. Isso seria
realmente uma boa maneira de enfraquecer o poder e influência dos social-imperialistas
Chineses sobre a Ásia Oriental. Mas a partir do momento em que a Coreia do Norte
possui a bomba atômica, os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios fascistas
sempre pensam três vezes antes de lançar tal ataque, porque as suas consequências
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seriam desconhecidas. Por outro lado, os defensores do revisionismo Coreano ao redor
do mundo tentam enganar os trabalhadores do mundo defendendo que a fabricação de
armas nucleares pela burguesia Norte-Coreana seria "defender o socialismo". Mas isso é
inteiramente falso. Não só a Coréia do Norte nunca teve absolutamente nada a ver com
o socialismo nem com a autêntica ideologia comunista, mas também os verdadeiros
objetivos da burguesia norte-Coreana na fabricação de um arsenal nuclear é evitar a
derrubada de seu regime anti-comunista (e de seus privilégios de classe e ordem de
exploração burguesa-capitalista) contando com o medo causado pela perspectiva de uma
guerra atômica para originar uma política de dissuasão, a fim de desencorajar os
imperialistas norte-Americanos e seus aliados ao redor do mundo de atacarem a Coréia
do Norte:
"De seu poleiro solitário e precário, o Norte não pode deixar de se sentir
vulnerável. Considere a ameaça militar intimidante que enfrenta. O seu exército
desatualizado e mal equipados não é páreo para as forças convencionais dos
Estados Unidos, Coréia do Sul e Japão. Os Estados Unidos mantêm uma grande
base de ataque na Coréia do Sul. Como Paulo Sack nos lembra em recente
correspondência com o New York Times, pelo menos uma vez por ano, os militares
dos EUA realizam exercícios conjuntos com as forças sul-Coreanas, praticando
uma invasão terrestre da RPDC. A Força Aérea dos EUA mantém um "guardachuva nuclear" sobre a Coreia do Sul com arsenais nucleares em Okinawa, Guam
e no Havaí. O Japão não só diz que pode produzir bombas nucleares dentro de um
ano, como parece cada vez mais disposto a fazê-lo. E a liderança recém-instalada
na Coreia do Sul está se mostrando nada amigável para com Pyongyang.
O arsenal nuclear da Coreia do Norte (...) pode fazer com que as autoridades
Americanas pensem duas vezes antes de atacar o Norte (...) os líderes de
Pyongyang estão convencidos de que a melhor maneira de resistir ao ataque é
através do desenvolvimento de um arsenal nuclear. Realmente não parece tão
louco assim. (...) Os Estados Unidos não invadem países que estejam armados com
mísseis nucleares de longo alcance (pelo menos não até agora)."
(http://www.michaelparenti.org/NorthKorea.html, Michael Parenti, North Korea: Sanity
At The Brink, 2009, traduzido do Inglês)
Algum tempo atrás, Kim Jong Il afirmou que a tirania norte-Coreana revisionista jamais
"sequer pensou em desistir de suas armas nucleares". E depois de Kim Jong Il morrer
em Dezembro de 2011 e seu filho Kim Jong-Un (naquela época, Kim Jong-un já se
havia afirmado a si mesmo como o próximo dinastia monarco-fascista superando todos
os seus irmãos e meios-irmãos que rivalizavam com ele para a ascensão ao trono da
Coreia do Norte social-fascista), reafirmou a intenção de continuar o desenvolvimento
de arsenal nuclear, pois isso corresponde aos melhores interesses das classes
dominantes. De fato, o atual monarca Kim Jong-Un sublinhou a sua lealdade inabalável
como o representante mais visível da burguesia exploradora Coreana sublinhando:
"No que me diz respeito, vou ser um companheiro digno (...) no caminho da
revolução sagrada do Songun e vou ser fiel às recomendações de Kim Jong Il."
(Kim Jong-un, Luttons Ferme Pour La Victoire final en Encore portante Além disso
Haut L'Etendard Du Songun, 2012, traduzido a partir da língua Francesa)
"O Kim Il Sungismo e o Kim JongIlismo são o sistema coerente de pensamento,
teoria e método de Juche (...). Temos que construir e desenvolver o nosso país de
acordo com as idéias e propósitos dos dois líderes." (Kim Jong-un, Menons A Un
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Brillant Achèvement L'œuvre Révolutionnaire Juche En Honorant Le Grand Camarada
Kim Jong Il Comme Secrétaire Geral Eternel De Notre Parti, 2012, traduzido a partir
da língua Francesa)
Assim, podemos observar que as classes exploradoras estão proclamando firmemente
seu objetivo de manter as classes oprimidas do país em um estado de escravidão
exploração total e de alienação fascista.
De fato, outra característica que a Coreia do Norte partilha com todos os outros estados
revisionistas (passados e presentes) é a existência de enormes desigualdades sociais
(que são inerentes e inevitáveis, devido à natureza burguesa-capitalista exploradora,
opressora e anti-comunista da formação político-social-econômico-ideológico e as
relações de produção em tais estados) entre a burguesia e os pobres oprimidos,
reprimidos e explorados. Enquanto os trabalhadores norte-Coreanos vivem como
escravos da burguesia social-fascista, os membros desta última desfrutam da vida de
luxo às custas da exploração dos explorados. É um fato bem conhecido, admitido até
mesmo pelos colaboradores mais próximos da tirania revisionista Coreana, que os
"grandes líderes" e os outros membros da burguesia do país têm um estilo de vida
luxuoso que rivaliza com os de bilionários ocidentais no que respeita à opulência e
privilégios de classe. Por exemplo, Kim Jong Il tinha gostos muito caros. Em Outubro
de 2006, a Reuters publicou que "ninguém gosta mais de produtos de luxo do que Kim
Jong Il, que se orgulha de ter a maior adega de vinhos no país, com mais de 100.000
garrafas. Kim prefere alimentos de luxo como caviar que vem do Irão, vinho Francês e
champanhe, lagosta e o melhor sushi que é trazido do Japão para ele em aviões
particulares" (fonte: http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2006/10/14/story15779.asp,
traduzido do Inglês). Ele e o resto dos revisionistas norte-Coreanos, também gostam
muito de materiais de luxo como o marfim de elefante, chegando ao ponto de promover
a negociação deste produto nos mercados negros da África (fonte:
http://www.dailymail.co.uk/sport/worldcup2010/article-1258109/WORLD-CUP-2010North-Korean-workers-drafted-help-construction-stadiums-South-Africa.html,
traduzido do Inglês).
Além disso, a CNN também informou que o gasto anual de Kim Jong Il em conhaque
da marca Hennessy (a favorita de Kim Jong Il) atingiu cerca de $ 700,000, enquanto o
salário anual média na Coreia do Norte é de cerca de $ 900 (fonte:
http://edition.cnn.com/2003/US/01/08/wbr.kim.jong.il/, traduzido do Inglês). O ex-chef
Japonês Kenji Fujimoto afirmou que Kim Jong Il muitas vezes o mandou ao redor do
mundo para comprar uma variedade de iguarias estrangeiras para agradar os gostos de
"grande
líder"
(fonte:
http://web.archive.org/web/20050311193942/http:/english.chosun.com/w21data/html/ne
ws/200406/200406270015.html, traduzido do Inglês). De acordo com Fujimoto, Kim
Jong Il enviava seus muitos empregados domésticos / escravos tomarem um avião para
Pequim só para lhe trazerem de hambúrgueres do McDonald’s. Fujimoto também
revelou que as suas festas opulentas duravam a noite toda, incluindo grandes
quantidades de álcool e sexo. Esta prática foi herdada dos tempos de Kim Il Sung, e ele
e seus descendentes Kim Jong Il e Kim Jong-un foram muitas vezes vistos fortemente
embriagados. Ele informou que a revisionista Coreana possui um harém, onde meninas
menores de 16 anos que foram sequestrados de suas famílias são mantidas como
escravas sexuais para serem utilizadas pelos membros da classe burguesa social-fascista
(fonte:
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/os-segredosmais-obscenos-de-kim-jong-il, traduzido do idioma Português). Por causa do aumento
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da pobreza e da miséria, a prostituição é realmente um fenômeno amplamente difundido
na Coreia do Norte (e também em todo o mundo capitalista-imperialista-revisionista).
Além disso, os aniversários de Kim Jong Il são chamados de "Dias do Sol", e durante a
sua vida sempre havia festas suntuosas exclusivamente para a classe burguesa norteCoreana. Anualmente, estima-se que o governo norte-Coreano gasta o equivalente a
cerca de 31,7 milhões de euros no culto de personalidade anti-comunista dos "grandes
líderes"
(fonte:
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?
content_id=2930619&seccao=%C3%81sia, traduzido do idioma Português) da dinastia
Kim, que já foi analisado neste artigo. Além disso, Kim Jong Il também é amigo de
diversas ricas celebridades mundiais e dedicou períodos significativos de tempo para
um esporte que é considerado como um dos mais elitistas, devido aos custos proibitivos
de materiais e infra-estruturas que permitem a sua prática: o golfe. A Coreia do Norte
admitiu
abertamente
isso.
(fonte:
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2004/ea_nkorea_06_16.html,
traduzido do Inglês).
Além disso, os fugitivos norte-Coreanos também revelaram que cada "grande líder",
como representante máximo e um dos membros mais proeminentes da burguesia
revisionista do país, tem 17 palácios diferentes e residências em toda a Coréia do Norte,
incluindo uma colossal resort de luxo privado perto de Baekdu Mountain, uma pousada
à beira-mar na cidade de Wonsan, e Ryongsong Residence, um palácio gigantesco a
nordeste de Pyongyang cercado com várias linhas de cerca, bunkers e baterias antiaéreas (fonte: http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk02300&num=83,
traduzido do Inglês). Que estranho "socialismo" (que na verdade não é socialismo, nem
comunismo, nem Marxismo-Leninismo) que os Kim Il Sungists fundaram na Coréia do
Norte!
E há muito mais.
Durante o seu reinado social-fascista, os "grandes líderes", e o resto da burguesia
acumularam uma riqueza colossal que vem da escravidão dura que impõem aos
proletários e trabalhadores. Os lucros obtidos com a venda da Coreia do Norte ao
imperialismo estrangeiro e ao social-imperialismo e da exploração de classes oprimidas
destinam-se a isso mesmo. Na verdade, de acordo com o Sunday Telegraph, foram
descobertas contas de depósito nos bancos do Luxemburgo no valor de $ 4 bilhões (o
que certamente representa apenas uma pequena parte da riqueza incalculável acumulada
pela burguesia exploradora e opressora), pertencente a Kim Jong Il, o que basta para
transformá-lo em um dos homens mais ricos do mundo e prova o caráter de classe real
por
trás
das
“máscaras”
(fonte:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/7442188/Kim-Jong-ilkeeps-4bn-emergency-fund-in-European-banks.html, traduzido do Inglês). De acordo
com as fontes, esse dinheiro é para ser usado por Kim Jong Il e seus sucessores no caso
de que eles precisam de sair da Coreia do Norte, mas, infelizmente para estes "grandes
líderes", quando os trabalhadores Coreanos e do mundo, sob a liderança do Comintern
(EH) conquistarem o poder á escala global / planetária, não haverá quaisquer lugares
onde a burguesia possa escapar da fúria de raiva comunista do proletariado mundial.
Além disso, Luxemburgo, um dos pilares da "União Europeia" que se gaba de ser um
"centro de liberdade" enquanto severamente reprime todos aqueles que lutam pelo
comunismo genuíno, serve de fato como protetor da riqueza colossal dos mais terríveis
tiranos social-fascistas que submergem os seus países no sangue, a fim de fazerem o
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máximo de lucros e desfrutarem de privilégios de classe ilimitados através da
exploração de classes de trabalhadoras. "Centro de liberdade", nas palavras, defensor de
todos os tipos de ditadura burguesa-capitalista em obras! E o que os revisionistas dizem
sobre essas "descobertas"? Eles simplesmente fingem que elas não existem. Quando as
contas de Mobutu e de Suharto foram encontradas ou quando os depósitos de Pinochet
foram revelados, os revisionistas sairam hipocritamente gritando contra "os ditadores
impostas pelo imperialismo Americano". Mas quando se trata da riqueza que os tiranos
burgueses-capitalistas do tipo revisionista roubam os trabalhadores de seus respectivos
países e os privilégios de classe imensos de que gozam, os Kim Il Sungistas desprezam.
Tal é o caso, não só com a Coreia do Norte, mas também com muitos outros países
revisionistas antigos e atuais. Por exemplo, os Kim Il Sungistas sempre elogiaram a vida
pródiga apreciada pela burguesia anti-comunista dos países social-fascista como a
União Soviética revisionista, a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, etc, e eles
fizeram o mesmo relativamente ao caso ainda mais extremo da tirania social-fascista
depravada burguesa-capitalista de Ceausescu que submeteu os trabalhadores Romenos
oprimidos aos mais loucos níveis de exploração e escravidão e tornou a Roménia em
uma neo-colônia em favor dos bancos imperialistas mundiais e corporações, enquanto
Ceausescu, sua família e sua camarilha desfrutavam de todo o tipo de luxos, de iates,
mansões, palácios, exércitos de funcionários, jóias, roupas de alta-costura, galerias de
arte e tudo o mais que possa desejar, assim como acontece com os membros da classe
burguesa monarco-fascista da Coreia (na verdade, o "Juche" foi muito apoiado por
Ceausescu, que ordenou a tradução de seus livros para língua Romena, sem dúvida, uma
prova de como os social-fascistas anti-comunistas reconhecem a identidade de seus
interesses de classe capitalistas predatórios). Nós, Estalinistas-Hoxhaistas, lutamos pela
revolução proletária e socialista mundial, pela ditadura proletária mundial e pelo
socialismo e comunismo autêntico de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos do
Marxismo-Leninismo. Lutamos pela derrota e eliminação do sistema capitalistaimperialista-revisionista, de todos os tipos de saque, repressão, exploração e opressão e
de todos os tipos de ditaduras burguesas, não importa se eles são de fachada
"democrática" e "popular", de tipo fascista ou de tipo social-fascista.
E aqueles que possam pensar que tudo isso era algo exclusivo de Kim Il Sung e de Kim
Jong Il está totalmente enganado. Em 2012, a Business Insider informou que "sinais de
um aumento de bens de luxo existem na Coreia do Norte desde que Kim Jong-un
assumiu o cargo no ano passado. Recentemente, a esposa de Kim, Ri Sol-Ju foi
fotografada segurando uma bolsa Dior no valor de quase $ 1.594 - mais do que o salário
anual médio na Coréia do Norte" (fonte: http://www.businessinsider.com/kim-jong-unslove-for-luxury-2012-10, traduzido do Inglês). De acordo com fontes diplomáticas,
"Kim Jong-un gosta de beber e festejar a noite toda como seu pai e ordenou a
[importação de uma sauna] para ajudá-lo a vencer a ressaca e o cansaço" (fonte:
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/08/22/2012082201264.html,
traduzido do Inglês). Kim Jong-un também é conhecido por seu vício em cirurgias
plásticas, e ele foi recentemente internado em uma clínica de luxo na Coreia do Norte
para receber mais uma a fim de alterar a sua aparência facial (fonte:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9822936/North-Koreahits-out-at-sordid-Kim-Jong-un-plastic-surgery-rumours.html, traduzido do Inglês).
Mas, como dissemos, a vida opulenta dos membros da burguesia já estava presente
durante a época de Kim Il Sung. Ainda hoje, apesar da ausência de números, a Coreia
do Norte é certamente um dos países mais desiguais do mundo, e essas desigualdades
atingiram níveis dramáticos durante a década de 90, quando o país foi devastado por
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muitas fomes graves, que deixaram 3,5 milhões de mortos (fontes:
http://www.iie.com/publications/wp/99-2.pdf
e
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2012.00475.x/pdf, traduzido do
Inglês), na sua imensa maioria trabalhadores pobres e os membros das classes
exploradas oprimidas.
Ao contrário do que os propagandistas do imperialismo ocidental gostam de dizer, a fim
de desacreditar a ideologia comunista, essas fomes não foram devidas a "as falhas do
socialismo", mas elas foram causadas pelas políticas anti-socialista e anti-comunistas da
burguesia, que transformou o país em uma neo-colônia totalmente dependente e
subserviente ao imperialismo e ao social-imperialismo. Durante a época da União
Soviética, a dominação social-imperialista sobre a Coreia do Norte transformou a
economia em um mero apêndice de interesses predatórios do império revisionista
Soviético para lucros máximos, fornecendo a União Soviética com algumas matériasprimas baratas e importação de todos os outros produtos, o que teve efeitos muito
negativos sobre a vida dos trabalhadores norte-Coreanos, mas que deu lucros
estupendos para os imperialistas Soviéticos e seus lacaios norte-Coreanos. Os
problemas começaram a surgir quando a União Soviética e a maioria de suas colônias
revisionistas desabaram no início dos anos 90. Como apoiantes do revisionismo
Coreano admitem, uma das principais causas da fome na década de 90 foi:
“ (...) O desaparecimento da maioria dos parceiros comerciais da Coréia do Norte
(leia-se: das potências imperialistas que a transformaram em uma neo-colônia)."
(Juan Nogueira López, La Educación en la RPD de Corea, Parte I, traduzido do
Espanhol)
Com uma economia tipicamente neo-colonial, a Coreia do Norte não foi capaz de
satisfazer as necessidades alimentares de sua população, e além disso a maioria das
nações se recusaram a negociar com o país devido às sanções impostas pelo
imperialismo ocidental em uma tentativa de derrubar o regime revisionista e estender o
domínio imperialista sobre toda a Coréia (mesmo hoje em dia, muitos Kim Il Sungistas
descrevem este embargo como tendo sido a razão exclusiva para as fomes, tentando
esconder que é no caráter neo-colonial da economia do país imposta pelos revisionistas
Coreanos e seus amos imperialistas que as causas principais das fomes podem ser
encontradas). A burguesia norte-Coreana tentou comprar produtos da China socialimperialista a preços exploradores proibitivos, (a burguesia imperialista Chinesa lucrou
muitíssimo com esta situação) mas foi inútil. Por algum tempo, a China preencheu o
vazio deixado pelo colapso da União Soviética e assegurou o abastecimento alimentar
da Coreia do Norte. Em 1993, a China estava fornecendo a Coreia do Norte com um
escalonamento de 77 por cento das suas importações de combustíveis e 68 por cento das
suas importações de alimentos. Assim, a Coreia do Norte substituía a dependência da
União Soviética social-imperialista pela dependência da China social-imperialista,
mantendo assim a economia norte-Coreano com caráter neo-colonial. Mas em 1993, a
China enfrentou suas próprias deficiências de grãos e por isso cortou drasticamente o
comércio com a Coreia do Norte (fontes: Haggard & Noland, Hunger and Human
Rights, edition in English and Demick, Barbara, Nothing to Envy: Real Lives in North
Korea, Granta Publications, RU, 2010, traduzido do Inglês). A partir deste momento, a
fome atinge níveis indescritíveis e tempos terríveis esperavam os trabalhadores norteCoreanos, presos nas políticas desastrosas anti-comunistas do regime. Durante a década
de 90, "partes do país estavam com tanta fome que comeram as espigas de milho antes
da colheita estar totalmente desenvolvida" (fonte: Hungry for Peace: Hazel Smith,
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International Security, Humanitarian Assistance and Social Change in North Korea,
2005, traduzido do Inglês). Além disso, as mulheres grávidas e lactantes enfrentaram
sérias dificuldades em se manter saudáveis, as taxas de mortalidade materna
aumentaram para cerca de 41 por 100, enquanto complicações simples, como anemia,
hemorragia e parto prematuro se tornaram comuns e mortíferas devido á deficiência de
vitamina A (!). Compreensivelmente, "mães desnutridas encontravam dificuldades para
manter o aleitamento materno exclusivo, e nenhuma alternativa adequada estava
disponível" (fontes: UNICEF, Situation of Children and Women, 1999, traduzido do
Inglês e Dilawar Ali Khan, Democratic People’s Republic of Korea: Improving the
Quality of Basic Social Services for the Most Vulnerable Children and Women,
UNICEF, Abril de 2001, traduzido do Inglês). E esses valores são os fornecidos pela
burguesia, os reais são certamente muito maiores no que foi um verdadeiro inferno na
terra. E as políticas de "militares em primeiro lugar" ainda pioraram a situação já
deplorável das classes trabalhadoras, pois grandes quantidades de alimento foram
desviados em favor do exército, para este estar sempre pronto para defender as vidas
suntuosas que essa burguesia do país continuou a ter, mesmo durante as fomes, graças
às esmolas que lhe eram dadas por seus amos imperialistas Chineses (fontes:
http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097
e
http://www.worldcrunch.com/world-affairs/is-north-korea-moving-toward-a-posttotalitarian-regime-/china-communism-disney-dprk-kim-il-sung-kim-jong-un-le-mondenorth-korea-pyongyang-south-korea/c1s9278/#.UJfpNG8e6So, traduzido do Inglês).
Em 1999, quando a fome já havia supostamente sido "ultrapassada" e "colocada sob
controle", a situação na Coreia do Norte ainda era catastrófica:
"A situação econômica já atingiu um ponto crítico, especialmente destacado por
graves carências alimentares. Os padrões de vida são melhores na capital - com
lojas que vendem principalmente biscoitos, bebidas e peixe seco - mas eles são
terríveis no campo. Embora o atual racionamento de arroz (meados de 1998)
ascende a 450 gramas por pessoa por dia, pode ser menos, em algumas áreas,
especialmente atingidas por catástrofes naturais. (...) A desnutrição é evidente no
campo como as pessoas passeiam nos rios e campos em busca de peixes ou grama.
Os camponeses trabalham na terra com ferramentas muito rudimentares, tendo
que caminhar por longas distâncias sem ou outros meios de transporte. Máquinas
e tractores agrícolas são agora visíveis apenas na exposição da Revolução em
Pyongyang. Interrupções de energia elétrica e abastecimento de água são
freqüentes e o sistema de transporte é muito ineficiente." (N. Steinmayr, Long live
Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Se a Coreia do Norte fosse um país socialista genuíno, durante a primeira fase do
"socialismo em um só país", teria aplicado corretamente os ensinamentos dos Clássicos
do Marxismo-Leninismo a fim de alcançar a independência total e verdadeiro do
imperialismo mundial, em vez de se tornar numa neo-colônia do mesmo - com
consequências terríveis para as classes oprimidas do país, que morreram aos milhões.
Na verdade, os Clássicos do Marxismo-Leninismo sempre ressaltaram que, durante a
construção socialista, deve ser dada prioridade absoluta à indústria pesada dos meios de
produção, a fim de garantir a total independência do sistema capitalista-imperialistarevisionista mundial. Mas, confrontados com as fomes terríveis de 90, os revisionistas
Coreano fizeram exatamente o contrário:
"Concluiu-se que três anos de ajustes econômicos seriam necessários, com a
prioridade sendo dada ao desenvolvimento da agricultura, indústria leve e
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comércio exterior. A grave situação econômica, cada vez pior até hoje, diminuiu
significativamente os padrões de vida das pessoas, especialmente no campo." (N.
Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999, traduzido da
versão em Inglês)
Ao contrário do que muitos ideólogos anti-comunistas afirmam, a fome norte-Coreana
dos anos 90 nunca poderia ter sido causado por uma política verdadeiramente socialista
e Marxista-Leninista. Pelo contrário, é mais um crime cometido pelo regime burguêscapitalista-imperialista-revisionista contra as classes trabalhadoras e mais uma prova da
necessidade insuperável de desmascarar os estados social-fascista, como a Coreia do
Norte, cuja ordem exploradora e assassina esconde sua natureza de classe por trás de
disfarces "vermelhos" que só dá armas para os imperialistas mundiais demonizarem a
ideologia e a prática comunista falsamente representando os países revisionistas como a
Coréia do Norte, onde a classe burguesa vive no luxo mais fabuloso enquanto as classes
oprimidas morrem de fome, desnutrição e doenças como sendo "Estados socialistas".
Mas a terrível situação enfrentada pelas classes oprimidas norte-Coreanas não constituía
grande preocupação para a burguesia social-fascista. Pelo contrário, ela totalmente
desprezava a situação dos trabalhadores, quando, em 1992, com o país já submerso pela
primeira onda de fome severa, a burguesia revisionista tentou desviar de queixas dos
trabalhadores no sentido de alienação em torno do "grande líder". Com este propósito,
eles organizaram festas pomposas por ocasião do 80º aniversário de Kim Il Sung:
"Em 1992, a comemoração do 80º aniversário de Kim Il Sung exigiu muitos dias de
trabalho de preparação por milhares de pessoas, jovens e velhos, e durou até Maio.
O custo foi estimado em quase $ 1 bilhão, incluindo muitos milhões gastos em cerca
de 3.000 intérpretes de oitenta países diferentes.” (Pong S. Lee, The North Korean
Economy: Challenges and Prospects, in: Sung Yeung Kwack (Ed.): The Korean
Economy at a Crossroad: Development Prospects, Liberalisation and South-North
Economic Integration, Westport (EUA), 1994, traduzido do Inglês)
Portanto, enquanto os trabalhadores norte-Coreanos estavam literalmente morrendo de
fome, 1 bilhão de dólares foram gastos nas comemorações do seu aniversário. Isto pode
parecer inacreditável, mas foi verdade. A depravação dos revisionistas Coreanos não
conhecem limites. Na verdade, os defensores do revisionismo Coreano em todo o
planeta afirmam a sua preferência pela burguesia social-fascista porque é supostamente
"mais fiel aos princípios da economia socialista" do que outras cliques revisionistas
como as de Cuba ou da China, por exemplo. Os Kim Il Sungistas declaram isso, porque
na Coréia do Norte, o capitalismo de estado foi preservado durante um longo período de
tempo. Apesar da recente criação de "zonas econômicas especiais", que são na verdade
campos de trabalho escravo onde os trabalhadores norte-Coreanos são explorados
diretamente pelas corporações imperialistas mundiais, a verdade é que a burguesia
norte-Coreana ainda exerce seu domínio opressivo e vende o país ao imperialismo
mundial sob as máscaras do capitalismo de estado que fornecem á tirania burguesa
norte-Coreana a mais enganosa aparência "vermelha" capaz de fazer as classes
oprimidas acreditar que não há necessidade de lutar pelo socialismo e do comunismo,
porque eles supostamente já estão sendo construídos graças à existência do capitalismo
de Estado, mesmo porque há um grande número de trabalhadores Coreanos e do mundo
que confundem a existência de capitalismo de Estado e do chamado "setor público"
(que como nada a ver com o verdadeiro socialismo e não é nada mais do que a
propriedade privada da burguesia), com o socialismo, considerando erroneamente os
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primeiros como sendo sinônimo do último. Como camarada Enver Hoxha com precisão
afirmou:
"Como muito longa 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, de seu estado
burguês, a fim de explorar e oprimir as pessoas que trabalham. Aqueles que
dirigem 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 setor privado, sua relação com os
meios de produção, a gestão econômica da empresa, a política de investimentos,
etc., é o mesmo. O Estado burguês, isto é, a burguesia se apropria do lucro dessas
empresas." (Enver Hoxha, O Eurocomunismo é Anti-comunismo, Tirana, 1980, edição
em Português)
A Coréia do Norte nunca seguiu outro caminho além do capitalismo (não importa as
tentativas para apresentar o capitalismo de Estado norte-Coreano como "socialismo" ou
mesmo "comunismo" com o objectivo de manter os trabalhadores longe do verdadeiro
socialismo e comunismo: de um lado, por inculcar nos trabalhadores dos países
capitalistas social-fascistas a falsa idéia de que eles estão vivendo em uma "sociedade
socialista", eles fazem esses trabalhadores desistir da luta pelo socialismo autêntico
porque supostamente ele já foi alcançado, e por outro lado, por apresentarem as tiranias
social-fascistas como exemplos de "socialismo" e mesmo de "comunismo", eles
desacreditam e demonizam o socialismo e o comunismo autêntico na frente dos
trabalhadores mundiais impedindo-os assim de abraçar o MLEH e mantendo a ordem
capitalista-imperialista-revisionista viva. Como se pode concluir, esses dois objetivos
estão intimamente ligados entre si e se complementam sendo interdependentes).
E isso está longe de ser o único mito que existe sobre a Coreia do Norte.

3.3 – O social-fascismo Norte-Coreano: a partir da demagógica
"independência" até á absoluta subserviência neo-colonial ao
imperialismo e ao social-imperialismo
Como já observamos, a economia norte-Coreana nunca foi uma economia socialista,
nunca foi uma economia planificada de acordo com os princípios do MarxismoLeninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. Somente através de uma tal economia planeada e
socializada pode o proletariado e os trabalhadores dominar totalmente as leis sócioeconômicos, e estabelecer e consolidar seu poder de classe através de colocar a
produção em geral, e as relações produtivas e forças em particular ao serviço da
construção socialista e comunista e da sociedade socialista e comunista. A existência de
uma tal economia planeada e socializada é uma condição essencial para a eliminação
completa e definitiva do sistema de exploração capitalista-imperialista burguês, é um
requisito fundamental para a realização da verdadeira independência político-sócioeconômica e para a derrota de todos os tipos de inimigos anti-comunistas.
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A propaganda Kim Il Sungista muito fala sobre a suposta "independência nacional" e
sua descrição como sendo sinônimo de construção socialista e comunista:
"Os principais objetivos do PTC são: alcançar a independência na política, a autosuficiência na economia e auto-suficiência na defesa nacional. No programa do
PTC, grande ênfase é colocada sobre a independência que, de acordo com o Juche
iguala com o socialismo e o comunismo." (N. Steinmayr, Long live Korean
reunification and independence!, 1999, traduzido da versão em Inglês)
Mas a verdade é que a Coréia do Norte tem sido uma verdadeira neo-colônia do socialimperialismo desde meados dos anos 50, quando a burguesia social-fascista entendeu
que não tinha outro remédio além de desistir de seus antigos planos de reinado e
controle sobre ativos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de
trabalho em favor de colocar o país sob o domínio da União Soviética socialimperialista se ele queria manter pelo menos algumas de suas posições de classe, lucros
e privilégios máximos. E isso porque depois da guerra da Coreia, a burguesia
compreendeu que, sem proteção e patrocínio adequado, o social-fascismo seria
rapidamente derrotado e derrubado pelo imperialismo norte-Americano e por seus
lacaios sul-Coreanos. Na verdade, os revisionistas Coreanos mal conseguiram impedir
que as forças sul-Coreanas e seus patrões imperialistas Americanos alcançassem o
domínio sobre toda a península durante a Guerra da Coréia, e quando a guerra terminou,
a Coreia do Norte foi totalmente devastada e seu exército burguês-capitalista nacional
foi completamente destruído e nunca teria sido capaz de enfrentar outro esforço como o
da Guerra da Coréia, durante muitos anos. Contrariamente a isto, os imperialistas norteAmericanos nunca abandonaram seus sonhos de ter toda a Coréia como sua neo-colônia
dominando e possuindo totalmente os seus activos, renda, riqueza, recursos, mercados,
meios de produção e força de trabalho e eles certamente prepararam outras formas de
realizar este objetivo através de todos os meios. Isto, juntamente com as pressões e
dificuldades econômicas e políticas tornara a situação da burguesia Kim Il Sungista
desesperada. E temos que lembrar que o imperialismo Americano era naquele tempo o
mais poderoso do mundo, em termos político-econômico-militares e estava decidido a
conquistar a Coréia do Norte. Nestas circunstâncias, a burguesia foi forçada a fazer uma
opção vital: ou ela se rendia ao imperialismo Americano (cujo ganho de controle neocolonial sobre a Coreia do Norte em busca de lucros máximos seria inevitável, mais
cedo ou mais tarde) ou punha-se lado de alguém que poderiam fornecer salvaguarda
eficiente e segurança contra os imperialistas dos EUA. Naquela época, os revisionistas
Soviéticos já estavam restauração do capitalismo na União Soviética, eles estavam
engajados em políticas imperialistas fora do país e eles eram os únicos no mundo
capitalista-imperialista-revisionista capaz de fornecer de forma eficiente como a
segurança contra o imperialismo Americano. Isso é como e por que a Coreia do Norte
revisionista iniciou sua trajetória como um neo-colonial de revisionista, social-fascista e
social-imperialista da União Soviética. É óbvio que quando optou por colocar-se sob o
domínio do social-imperialismo Soviético, a burguesia entendeu muito bem que teria
que desistir de seus antigos planos de explorar livremente os trabalhadores norteCoreanos, os meios de produção e os recursos para a sua própria benefício exclusivo,
mas não tinha escolha: se ele insistisse em enfrentar o imperialismo Americano e as
forças fascistas sul-Coreanas armadas ela iria ser rapidamente derrubado e perderia
qualquer possibilidade de recolher mesmo a menor quantidade de lucros e privilégios de
classe, enquanto que, se ela se colocasse sob o controle do social-imperialismo
Soviético, talvez pudesse continuar a receber uma pequena parte dos lucros como
esmolas dadas pelos social-imperialistas.
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A verdade é que tal situação era inevitável a partir do momento em que a Coreia do
Norte nunca foi um país onde o socialismo foi realmente construído: a burguesia
estabeleceu um regime capitalista, e por isso teve que manter sua ditadura de classe
contra a vontade dos trabalhadores norte-Coreanos. E a verdade é que durante a
primeira fase do socialismo, os pequenos países como a Albânia só podem contar com
sucesso com base em suas próprias forças, se eles estão seguindo um caminho
autenticamente socialista, se as classes trabalhadoras aniquilam todos os exploradores,
concentram todos os meios de produção em suas mãos e são lideradas pelo proletariado
e por um verdadeiro partido Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista que implementa a
ditadura do proletariado para o socialismo e o comunismo. Só em tais condições um
pequeno país como a Albânia ou Coréia resistem a todos os tipos de invasão
imperialista, pressões e ataques como durante a primeira fase do socialismo "num só
país". A Albânia socialista de Enver foi capaz de fazer isso porque ela seguiu um
caminho socialista. Pelo contrário, a Coréia do Norte nunca poderia ter feito isso,
porque ela permaneceu uma nação capitalista que estava intrinsecamente sujeita à
penetração imperialista. Durante a época do socialismo "em um único país", se a Coréia
do Norte tivesse sido uma nação autenticamente socialista, poderia ter sido capaz de se
defender e manter seu sistema sócio-econômico socialista só por confiar em suas
próprias forças. Mas, como ela nunca seguiu um caminho socialista genuíno, não
poderia escapar de se tornar uma neo-colônia dos social-imperialistas.
E, claro, uma das questões em torno da qual a burguesia e social-imperialistas estavam
em total acordo foi a dos disfarçes utilizados pelos revisionistas Coreanos para enganar,
oprimir e explorar os trabalhadores norte-Coreanos. Isto esteve totalmente de acordo
com os desejos dos revisionistas Soviéticos, porque a burguesia já tinha abraçado todas
as trapaças utilizadas pelos revisionistas Soviéticos não só em seu próprio país, mas
também nos outros países sob a sua esfera de influência, e cujo objectivo era o de fingir
que o socialismo continuou a existir lá (a fraseologia "comunista", um aparente partido
"Marxista-Leninista", etc.) Os social-imperialistas Soviéticos sabiam que esta fachada
falsa "socialista", "comunista" e "Marxista-Leninista" era essencial para a preservação e
ampliação de sua esfera de influência, porque permitiu enganar muitos trabalhadores,
que acreditavam que a União Soviética ainda era um país socialista genuíno. Os socialimperialistas também sabiam que uma condição vital para manter os trabalhadores
mundiais convencidos sobre essas mentiras era que tinham de apoiar os países que
tinham também uma aparência "comunista" para fingir que a sua esfera neo-colonialista
de influência era verdadeiramente "socialista". Desta forma, obtiveram o apoio de
muitas partes classes trabalhadoras contra outros imperialismos rivais, e eles também
foram capazes de evitar revoluções socialistas genuínas nos países sob sua influência,
porque se o campo do imperialismo Soviético já era "socialista", os proletários dessas
nações incluídas naquele nunca pensariam em fazer uma verdadeira revolução socialista
ou sobre o estabelecimento de uma autêntica ditadura do proletariado. E isso porque não
faria qualquer sentido, uma vez que o "socialismo" e a "ditadura do proletariado" já
estavam supostamente "implementados" lá, perpetuando, assim, eternamente o sistema
capitalista, explorador, reacionário, monopolista, neo-colonial, opressivo, monopolista,
slavagist, dominação de classe anti-comunista e tirânico e esfera de influência. Graças a
isso, eles foram capazes de maximizar os lucros infinitamente através da exploração
impiedosa, opressão e repressão dos proletários do mundo com o controle total e
exclusivo sobre os ativos, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de
trabalho. Esta situação foi muito conveniente para os social-imperialistas, pois permitiu
que a necessidade da única coisa que poderia pôr um fim definitivo à sua ordem
burguesa-capitalista-imperialista fosse percebida pelos trabalhadores que já tendo sido
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totalmente superada. Os social-imperialistas experimentaram dificuldades crescentes
para afastar os trabalhadores do autêntico Marxismo-Leninismo com o passar do tempo
devido ao desenvolvimento do movimento anti-revisionista. Enfim, quando a burguesia
transformou a Coréia do Norte em uma neo-colônia Soviética, o anti-revisionismo
estava ainda adaptando-se às novas condições e, portanto, as mentiras mencionadas dos
social-imperialistas Soviéticos ainda eram eficientes.
Portanto, graças a falsa aparência "socialista"do regime, os revisionistas Soviéticos
poderiam afirmar que eles estavam "ajudando um país socialista fraternal", justificando
e legitimando a sua submersão total em créditos imperialistas Soviéticos - tudo isso sob
a cobertura e uso de falsos slogans "vermelhos". O camarada Enver uma vez afirmou
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 motivos justos internacionalistas ao
ajudar os outros." (Enver Hoxha, Conversation with a delegation coming from the
Popular Republic of Congo (Brazzaville), Outubro de 1970, traduzido do Inglês)
"O social-imperialismo Soviético ainda esconde seu expansionismo sob o lema
«ajuda para a revolução proletária»." (Enver Hoxha, Reflections on China, volume
II, Tirana, traduzido do Inglês)
E, na verdade, as consequências da dominação imperialista Soviética sobre a Coreia do
Norte eram totalmente perceptíveis no fato de que ela só intensificou as desigualdades
da economia norte-Coreana e o seu carácter unilateral neo-colonial:
"A Coreia do Norte, de fato, necessita da importação de petróleo, produtos
químicos, grãos e cereais, carvão, máquinas e equipamentos de capital, enquanto
exporta metais." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!,
1999, traduzido da versão em Inglês)
Assim, a Coreia do Norte se transformou de um país nacional-burguês em um país
tipicamente neo-colonial compradore cuja economia era e é nada mais do que um
apêndice destinado apenas a maximizar os lucros dos imperialistas mundiais e socialimperialistas mundiais - uma situação que é mantida até aos dias atuais. Na verdade, a
completa sujeição da Coreia do Norte aos social-imperialistas foi inevitavelmente
acompanhada de uma submissão ideológica igualmente completa, apesar de ocasionais
alegações falsas de "anti-revisionismo" que só serviram para iludir os trabalhadores não
informados.
Em suas obras, o camarada Enver Hoxha observou que Kim Il Sung inicialmente alegou
estar em oposição ao "novo curso", proclamado depois do XX Congresso do PCUS,
com o objetivo de avançar e promover o seu próprio ramo de revisionismo, mas que ele
desistiu estes objectivos em face das pressões conjuntas exercidas pelos revisionistas
Soviéticos e Chineses. O camarada Enver também notou a natureza espúria dessa
oposição "anti-revisionista" de Kim Il Sung, porque se ele estava realmente contra o
revisionismo, então por que é que a Coreia do Norte se tornou numa neo-colônia dos
revisionistas Soviéticos, aceitando a sua integração dentro da esfera de influência do
social-imperialismo Soviético e sendo aliados de todas as outras nações revisionistas e
social-fascistas neo-coloniais sob escravidão social-imperialista, como Cuba, Vietname
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e todos os outros? (fontes: Documentos do P“T”C, Kubanisch-koreanisches
Kommunique e Gemeinsamer Kampf gegen der EUA-ggressionskrieg, traduzido do
Alemão) Kim Il Sung tinha relações afáveis com todos os tipos de bonecos neocoloniais social-fascistas e ultra-revisionistas da União Soviética social-imperialista (por
exemplo, Kim Il Sung foi ainda amigo do ultra-oportunista Allende. As teorias antisocialistas de Salvador Allende e dos outros revisionistas Chilenos de que supostamente
a revolução socialista pode ser realizada através de meios pacíficos dentro do
enquadramento legal da ordem burguesa estavam entre as principais causas de sujeição
do Chile á forma fascista de ditadura burguesa durante quase 20 anos. Sem dúvida, o
pró-fascista Allende e o social-fascista Kim Il Sung tinham tudo em comum!).
E, claro, tudo isto também foi fortemente refletido nas políticas externas da Coreia do
Norte revisionista. De fato, desde muito cedo que a clique burguesa-capitalista socialfascista e anti-comunista abraçou a prática sistemática de apoio militar e intervenção em
outros países estrangeiros - sempre ao lado e em defesa de alguns dos mais reacionários
e anti-socialistas. Esta situação aumentou, ao mesmo tempo que a dependência neocolonial da Coréia do Norte e subserviência compradora para com os imperialistas
mundiais também aumentou. De fato, assim como ocorre com outros países
revisionistas e social-fascistas - como Cuba, por exemplo - também a Coreia do Norte
monarco-fascista foi largamente utilizada por eles como um fantoche compradora neocolonial para realizar seus objetivos imperialistas de domínio absoluto e exclusivo sobre
o mundo inteiro, em todos os aspectos, em busca de lucros máximos. Na verdade, até á
queda do social-imperialismo Soviético, a política externa do revisionismo Coreano foi
em sua maioria instrumentalizada em benefício dos interesses de classe de burguesia
social-imperialista de Moscovo (e também, em menor medida, dos social-imperialistas
Chineses), ou seja, através transformando a Coréia do Norte em um fantoche dos socialimperialistas. De fato, assim como aconteceu com outros países social-fascistas e anticomunistas, como Cuba, a Coréia do Norte foi utilizada pelos social-imperialistas como
lacaio e executor de suas políticas predatórias e propósitos em muitas partes do mundo.
Isto salvou aos social-imperialistas tempo e esforços, pois graças a esses servidores
fiéis, como os Kim Il Sungistas, eles foram capazes de ampliar e consolidar seu império
colonial em todo o mundo:
"Desde meados dos anos 1960, a Coréia do Norte tem sido um fornecedor ardente
e cada vez mais cheio de recursos de equipamentos e conhecimentos (...) militares.
A assistência militar foi fornecida na forma de transferência de equipamentos,
treinamento no país, e grupos consultivos.
Começando no início de 1970, Pyongyang decidiu usar programas de assistência
militar como instrumento de política externa. (...) Apesar de sua pequena base
econômica, a escala de seu envolvimento em assistência militar externa é, contudo,
relativamente ativa. Esforços de assistência militar estrangeira se concentram em
programas de treinamento relativamente baratos. A verdadeira extensão do
envolvimento da Coreia do Norte na prestação de assistência militar não pode
nunca ser conhecida (...). Em 1990, a Coréia do Norte forneceu treinamento militar
a grupos em sessenta e dois países - vinte e cinco na África, dezenove na América
Central e do Sul, nove na Ásia, sete no Oriente Médio, e dois na Europa. Um total
acumulado de mais de 5.000 funcionários estrangeiros foram treinados na Coreia
do Norte, e mais de 7.000 conselheiros militares, principalmente a partir do
reconhecimento da Mesa, foram encaminhados para alguns países. A partir de
meados de 1993, os conselheiros militares da Coreia do Norte estavam em cerca de
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doze países Africanos. A Coreia do Norte é uma alternativa conveniente para as
superpotências. (...)
Em meados da década de 1970, quantidades de equipamento militar foram
fornecidos e treinamento foi fornecido aos governos ou grupos revolucionários que
operam em Angola, Benin, Burkina Faso, Congo, Etiópia, Gana, Madagascar,
Moçambique, Seychelles, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. Na América do
Sul e América Central, Pyongyang ofereceu ajuda financeira, treinamento militar
e armas para grupos que operam na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Guatemala,
México, Nicarágua, Paraguai, Peru e Venezuela durante os anos 1970. Documentos
apreendidos durante a intervenção militar dos Estados Unidos em Granada
também revelaram planos para a assistência militar norte-Coreana lá, incluindo
armas de pequeno porte, dois barcos de patrulha e munições. Relações militares
com o governo Sandinista na Nicarágua incluiram a transferência de barcos de
patrulha e outras ajudas não confirmadas. Em Abril de 1986, a Coréia do Norte
vendeu rifles ao governo do Peru. Há indícios de que os conselheiros norteCoreanos estavam envolvidos em operações militares reais no Oriente Médio,
incluindo relatórios de que os pilotos norte-Coreanos voaram em aeronaves
Egípcias durante a Guerra de 1973. Os norte-Coreanos também são acusados de
ter operado tanques Líbios durante o conflito Egípcio-Líbio de 1977, embora a
Coreia do Norte nunca admitisse que seus assessores participaram no combate no
exterior. Relatórios confiáveis sugerem que cerca de 100 pilotos norte-Coreanos
estava em treinamento na Líbia Soviética e forneciam aeronaves no início em 1979
e, em alguns casos estiveram realmente envolvidos nas atividades operacionais.”
(http://books.google.fi/books?id=23PRnGPxSd0C&pg=RA2-PA1982&lpg=RA2PA1982&dq=military+aid+of+north+korea+in+africa&source=bl&ots=rcWxuxi_rk&si
g=6yhxhn78fFDpvoIxaoH72ZTlQqc&hl=de&sa=X&ei=iHPpUbDIAdOv4QTTuoH4B
Q&redir_esc=y#v=onepage&q=military%20aid%20of%20north%20korea%20in
%20africa&f=false, Junho de 1993, traduzido do Inglês)
“ (...) Esta assistência à segurança da Coreia do Norte tomou a forma de
treinamento militar com um pagamento em dinheiro modesto e ocasional. Na
maioria dos casos, a formação teve lugar na Coreia do Norte, em bases construídas
especialmente para esse fim. No entanto, nos últimos dez anos assessores norteCoreanos vão para o estrangeiro, principalmente para a África, o Oriente Médio e
Ásia. Conselheiros militares e pessoal da Força Aérea da Coreia do Norte
permaneceram na Líbia. Instrutores Coreanos têm atuado na Líbia, no
treinamento dos guarda-costas em artes marciais e no uso de pequenas armas (...).
Iraque e Irão têm recebido conselheiros da RPDC, embora agora Pyongyang esteja
fortemente comprometida com o regime de Khomeini no Irão, representando uma
grande percentagem das vendas totais de armas da Coreia do Norte no exterior.
Além disso, a Síria, o Iêmen do Norte e Iêmen do Sul também tiveram grandes
contingentes de conselheiros militares norte-Coreanos, especialmente do Sul do
Iêmen, onde instrutores norte-Coreanos têm treinado terroristas e guerrilheiros da
região ao longo dos últimos anos, incluindo extremistas muçulmanos radicais.
Estima-se que a Coréia do Norte enviou cerca de 8.000 conselheiros militares,
instrutores e tropas de combate reais para cerca de trinta e cinco países diferentes
ao longo dos últimos quinze anos. Com a descoberta surpresa das tropas norteCoreanas em Granada, pode-se supor que essas estimativas são provavelmente
baixas.
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Estado atual da presença militar norte-Coreana no Exterior (Outubro de 1983)
País
Iêmen do Sul 140 militares
Líbia 240 técnicos militares
Irão 300 técnicos militares
Argélia 38 militares
Síria 27 artilheiros 16 técnicos arsenal
Uganda 35 instrutores militares
Técnicos militares em Angola (número desconhecido)
Tanzânia 30 militares
Benin cinco instrutores militares
Zâmbia 10 militares
Somália 10 militares
Moçambique 50 militares
Zimbabwe 134 instrutores militares
Malgaxes 35 instrutores militares
Sudão três instrutores militares
Paquistão 15 militares
Nicarágua 33 militares instrutores América
Granada 24 conselheiros militares (expulsos)
Malta seis instrutores militares
Total de 19 países, 1.151 homens. (...)
Um grande número de grupos latino-Americanos recebeu treinamento em
operações de guerrilha e paramilitares na Coréia do Norte durante a última
década. De acordo com relatos de desertores norte-Coreanos, um centro de
treinamento sofisticado projetado especialmente para estrangeiros, foi construído
perto de Pyongyang no início de 1970. Desde 1971, grupos do regime sandinista na
Nicarágua (...) já participaram em cursos em terrorismo e guerrilha com duração
de várias semanas a dois anos. Cuba chegou a enviar um pequeno número de seus
instrutores para a Coreia do Norte para aprender táticas de guerra de guerrilha.
(...) Acredita-se que os membros do Exército Vermelho Japonês receberam
instrução em armas e demolição na Coreia do Norte. (...) A formação terrorista
norte-Coreana tem vitimado até mesmo os Estados Unidos e Europa. Acredita-se
que a quadrilha de Baader-Meinhoff e os elementos mais militantes das Brigadas
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Vermelhas italianas fizeram viagens clandestinas para a Coreia do Norte para
receber formação de tipo terrorista. Grupos nos Estados Unidos, como os Panteras
Negras (...), tiveram contato e receberam material didático dos norte-Coreanos.
(...) A Coreia do Norte (...) consistentemente usa o terrorismo como um meio de
prosseguir a sua política externa (...). Os últimos 30 anos oferecem inúmeros
exemplos de actos norte-Coreanos de sabotagem, espionagem, infiltração e
assassinato que resultou na morte de centenas de sul-Coreanos (...). O ataque de
1968 (...), em Seul por comandos comunistas, a apreensão e detenção do USS
Pueblo, em 1968, com a morte de vários tripulantes norte-Americanos e o brutal
assassinato de dois policiais na zona neutra ao longo da DMZ são apenas alguns
dos mais flagrantes atos de terrorismo. No entanto, em nenhum lugar é a política
oficial norte-Coreana de terrorismo mais evidente do que no recente bombardeio
de Mausoléu dos Mártires, em Rangum, Birmânia, que deixou dezessete Coreanos
mortos."
(http://www.mongabay.com/history/north_korea/north_korearelations_with_the_third_world.html#mh7EBmLdKMJYv0pM.99, Guy M. Hicks,
1984, traduzido do Inglês)
Assim, como se pode concluir, a Coreia do Norte revisionista, social-fascista e anticomunista nunca hesitou em apoiar ativamente e ajudar todos os tipos de forças anticomunistas, dos social-fascistas Africanos na Líbia, Angola, Uganda, Egito, Zimbabwe,
etc que estavam se esforçando para transformar seus países em colônias Soviéticas até
aos revisionistas e anti-socialistas da América Latina (os Sandinistas da Nicarágua, etc)
e do Oriente Médio, que estavam todos lutando pelo mesmo objetivo sob o títulos
“socialistas" e "máscaras vermelhas". Os monarco-fascistas chegaram ao ponto de até
mesmo defender, apoiar e ajudar os fundamentalistas islâmicos anti-comunistas
exploradores e medievais! Com tudo isso, além de revelar que, em sua busca para
salvaguardar e promover os interesses de seus patrões imperialistas e socialimperialista, os Kim Il Sungistas não param diantes de absolutamente nada, eles
também contribuem ativamente para a perpetuação eterna da ordem capitalistaimperialista mundial através do descrédito, de demonizar e denegrir o movimento
comunista em todo o mundo através da defesa, apoio e assistência para todos os tipos de
terrorista, gangsters e grupos anti-comunistas como os mencionadas nas citações. O
camarada Enver uma vez afirmou corretamente que:
“ (...) O terrorismo e banditismo, que está assumindo proporções amplas nos países
capitalistas e revisionistas, não têm nada em comum com a revolução. Fatos do
cotidiano provam que os grupos de anarquistas, terroristas e bandidos são usados
pela reação como uma desculpa e uma arma para a preparação e o
estabelecimento da ditadura fascista, para intimidar a pequena burguesia e para
torná-la uma ferramenta e um viveiro de fascismo, para colocar pressão sobre a
classe trabalhadora e mantê-la ligada com as cadeias do capitalismo sob a ameaça
de que ela vai perder as poucas migalhas que a burguesia «lhe deu». Todas essas
correntes e grupos são disfarçados por de trás de nomes atraentes, como
«proletário», «comunista», «Brigadas Vermelhas», e outros rótulos que semeiam a
confusão total. As atividades destes grupos não têm ligações com o MarxismoLeninismo, com o comunismo. Na sua propaganda, a burguesia acusa os
comunistas, aqueles que são genuinamente pela revolução e o socialismo, pela
derrubada do poder da burguesia, de serem terroristas, anarquistas e bandidos, e
tentam construir a opinião contra as genuínas organizações revolucionárias do
proletariado e sua vanguarda. Este é um dos principais objetivos pelos quais incita
o terrorismo e banditismo (...). Os Marxistas-Leninistas devem sempre ter em
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conta estas manobras e truques da burguesia e lutar para expor e derrotá-los. Eles
rejeitam os ataques, acusações e calúnias da burguesia e seus lacaios que chamam
a atividade ilegal dos partidos Marxistas-Leninistas terrorismo e banditismo."
(Enver Hoxha, O Eurocomunismo é Anti-comunismo, Tirana, 1980, edição em
Português)
Mesmo hoje em dia, os defensores da burguesia Norte-Coreana descaradamente
afirmam que a "política externa da Coréia do Norte foi sempre determinada apenas por
motivos ideológicos socialistas de uma forma completamente independente", mas isso é
uma mentira completa. Em primeiro lugar, nunca houve socialismo na Coréia do Norte,
assim sua política externa nunca poderia ter sido motivada por "objetivos socialistas". E,
em segundo lugar, infelizmente para os Kim Il Sungistas, a realidade é claramente
contrária aos mitos reacionários que inventam. E a imagem da sua atuação independente
é precisamente isso: um mito falso. Os "argumentos" de que "a política externa da
Coréia do Norte nunca teve nada a ver com Soviéticos nem com ninguém, porque eles
eram independentes" são totalmente falsos. Pelo contrário, a medida da assistência
norte-Coreana e apoio aos aliados e neo-colônias dos social-imperialistas em todo o
mundo revelam a intensidade incrível da subserviência neo-colonial da Coréia do Norte
em relação ao social-imperialismo. Os Kim Il Sungistas estavam tão profundamente
envolvidos no cumprimento das ordens dos social-imperialistas que eles funcionavam
como um destacamento ao seu serviço em uma escala global / planetária, imediatamente
intervindo em zonas onde os seus interesses estavam em risco. Desta forma, eles
ganharam favores através de sua disposição de defender a expansão, consolidação e
enriquecimento destes social-imperialistas de forma automática e imediata (e no que
respeita aos chamados "conselheiros militares", é um fato bem conhecido que eles
foram utilizados pelos regimes compradores neo-coloniais social-fascistas exploradores
para organizar a repressão contra os proletários, trabalhadores e outras classes
exploradas e oprimidas. Esses "conselheiros" minam a luta das classes oprimidas e
exploradas pela independência autêntica e pelo socialismo, contribuindo para a sujeição
das classes trabalhadoras a despóticos regimes anti-comunistas que só servem os
interesses dos social-imperialistas).
Uma das regiões onde a intervenção neo-colonial da Coreia do Norte é mais intensa está
na África. Isso não é surpreendente porque o continente Africano tem sido sempre um
solo privilegiado para as rivalidades inter-imperialistas. Desde o início do chamado
"movimento de descolonização", no final dos anos 50, tanto o imperialismo Americano
como o social-imperialismo Soviético (e mais tarde também o social-imperialismo
Chinês) estavam envolvidos na expulsão dos últimos colonizadores tradicionais, a fim
de substituí-los por seus próprios. As superpotências imperialistas queriam superar-se a
fim de se tornarem nos novos soberanos absolutos e incondicionais da África. Em face
disso, não é surpreendente que os social-imperialistas exigiram que seus lacaios
enviassem milhares de tropas em defesa de seus objetivos expansionistas em África. A
Coreia do Norte revisionista sempre manteve relações muito amigáveis com as neocolónias Africanas dos social-imperialistas, que tinham expulso seus antigos
colonizadores apenas para cair nas mãos das novas superpotências imperialistas. De
fato, a maioria desses países eram completamente dependentes do social-imperialismo
(principalmente do Soviético) em aspectos políticos, econômicos e sociais (como a
Coreia do Norte). Nestes países, as relações produtivas de exploração e dominação
capitalista sempre se mantiveram intactas, apesar dos slogans "populares",
"esquerdistas", "não-alinhados" e mesmo "socialistas" usados por seus líderes para
enganar os trabalhadores, evitando assim a revolução. Além disso, nos satélites
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Africanos dos social-imperialista, a Coréia do Norte aproveitou a oportunidade para
difundir suas idéias anti-comunistas e também para defender os interesses de seus amos
sociais-imperialistas Soviéticos em estender sua esfera burguesa-capitalista, neocolonialista, social-fascista, reacionária, exploradora, opressora e anti-comunista com o
objetivo de maximizar seus lucros.
Na África (assim como no resto do mundo), a Coréia do Norte interveio em defesa e
manutenção dos interesses de classe, posições, máximo de lucros e privilégios deles e
acima de tudo de seus mestres social-imperialistas:
"A África é também uma área de envolvimento da Coreia do Norte. Cerca de vinte
nações - incluindo Angola, Moçambique, Uganda, Zimbabwe, Seychelles, Argélia,
Tanzânia e Somália - tiveram não apenas conselheiros norte-Coreanos e
instrutores em residência, mas tropas de combate ativas também. O número de
assessores na África cresce significativamente quando se inclui também o grande
número de formadores e consultores que têm operado com as forças de guerrilha
em
Angola,
Zimbabwe,
Moçambique
e
Tanzânia."
(http://www.mongabay.com/history/north_korea/north_korearelations_with_the_third_world.html#mh7EBmLdKMJYv0pM.99, Guy M. Hicks,
1984, traduzido do Inglês)
Por exemplo, os revisionistas da Coréia do Norte intervieram em Angola em apoio ao
MPLA pró-Soviético social-fascista e anti-comunista:
"As forças armadas Angolanas foram equipadas, treinadas, e apoiada quase
exclusivamente pelos países comunistas (ler: revisionistas, anti-comunistas e socialfascistas). A União Soviética deu o grosso dos armamentos da MPLA e alguns
conselheiros, enquanto que Cuba deu mais da assistência técnica, apoio de
combate, treinamento e serviços de consultoria. Os Cubanos também participaram
de forma limitada no solo e combate aéreo. Outros países, particularmente a
Checoslováquia, a República Democrática Alemã (Alemanha Oriental), a Hungria,
a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte), Polônia e
Iugoslávia,
também
deram
e
auxílios
conexos."
(http://www.mongabay.com/history/angola/angola_395.html, 1989, traduzido do Inglês)
No entanto, houve um país Africano, onde a intervenção norte-Coreana foi
particularmente intensa: o Zimbabwe.
"O perfil de maior atividade de assessoria militar da Coreia do Norte estava no
Zimbabwe. (...) A Coreia do Norte equipou e treinou a Quinta Brigada do exército
do Zimbabué para funções de segurança interna e contra-insurgência. Pyongyang
deu quase todos os equipamentos e cerca de $ 18 milhões de armas ligeiras e
munições.”
(http://books.google.fi/books?id=23PRnGPxSd0C&pg=RA2PA1982&lpg=RA2PA1982&dq=military+aid+of+north+korea+in+africa&source=bl&ots=rcWxuxi_rk&si
g=6yhxhn78fFDpvoIxaoH72ZTlQqc&hl=de&sa=X&ei=iHPpUbDIAdOv4QTTuoH4B
Q&redir_esc=y#v=onepage&q=military%20aid%20of%20north%20korea%20in
%20africa&f=false, Junho de 1993, traduzido do Inglês)
"Após o colapso do governo de Ian Smith na Rodésia, os instrutores norteCoreanos ficaram para treinar o exército do Zimbabwe. A Coreia do Norte
também formou grupos revolucionários de toda a África em um acampamento
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terrorista localizado fora de Tabora na Tanzânia. Grandes contingentes radicais
da OLP, Angola, Uganda, Zaire, Somália, Líbano estiveram em treinamento
intenso
em
diversas
bases
ao
redor
de
Pyongyang."
(http://www.mongabay.com/history/north_korea/north_korearelations_with_the_third_world.html#mh7EBmLdKMJYv0pM.99, Guy M. Hicks,
1984, traduzido do Inglês)
Apoiantes e defensores do Kim Il Sungism sempre tentaram apresentar isso como uma
suposta "prova de preocupações e esforços da Coréia do Norte em favor da libertação
dos povos Africanos do colonialismo e do racismo", como se a assistência aos sociaisfascistas do Zimbábue e aos anti-comunistas da ZANU-PF pudesse ser sinônimo de
uma política verdadeiramente socialista e internacionalista. É verdade que, por meio de
auxiliar, apoiar e equipar a ZAZU-PF, os Kim Il Sungistas eram aparentemente opostos
ao regime de supremacia branca da antiga Rodésia, mas isso não significa que a política
externa norte-Coreana tenha algum tipo de objetivos "socialistas". Pelo contrário, o que
aconteceu é que este coincidiu com os interesses dos social-imperialistas. O regime da
Rodésia explicitamente racista era um regime fantoche pró-Americano e pró-britânico
pró-ocidental, que representava os interesses imperialistas anglo-Americanos /
ocidentais na região. Conseqüentemente, se os Soviéticos (e também Chineses) queriam
controlar essa mesma região, eles teriam que derrotar o regime porque isso significaria o
declínio do imperialismo ocidental em geral e do imperialismo anglo-Americano na
zona (e, claro, a partir deste, o caminho estaria aberto para o domínio absoluto exclusivo
sobre todo o continente Africano por Moscovo e os imperialistas e capitalistas sociais
de Pequim). Se os seus interesses sociais-imperialistas exigissem que o regime racista
tinha que ser apoiado, então os social-imperialistas não hesitariam em apoiá-lo - eles são
"socialistas" em palavras, mas imperialistas em actos, e tudo dependia do que era mais
benéfico para a expansão e consolidação da burguesia capitalista, neo-colonialista,
social-fascista, exploradora, reaccionária, opressiva e anti-comunista e sobre o que era
mais favorável à maximização de seus lucros. E devido aos seus níveis indizíveis da
subserviência compradora neo-colonial para com o imperialismo mundial em geral, e
para o social-imperialismo Soviético, em particular, a Coreia do Norte não tinha outra
escolha além de servir os seus patrões. Portanto, se seus mestres social-fascistas e
social-imperialistas lhes tivessem ordenado para combater ao lado das tropas racistas
brancas, elas certamente teriam feito isso. Os Kim Il Sungistas teriam lutado em favor
de quem fosse mais benéfico para os interesses sociais-imperialistas. Limitou-se a que
no contexto em questão, o mais vantajoso para os capitalistas e social-imperialistas era
derrotar e enfraquecer o regime Rodesiano, a fim de expulsar o seu maior rival na região
- o imperialismo ocidental / anglo-Americano. Portanto, os mercenários norte-Coreanos,
necessariamente se juntaram aos esforços dos revisionistas Soviéticos para fazer isso.
Ainda hoje em dia, os monarco-fascistas e os seus apoiantes em todo o mundo gostam
de afirmar que "lutaram pela causa da libertação, liberdade e justiça através de
contribuir para a libertação da África do colonialismo, a opressão e o racismo". Mas
isso é uma mentira. Pelo contrário, eles ajudaram os social-imperialistas a impor sua
própria ordem colonialista, exploradora e opressora sobre não só continente Africano,
mas sobre o mundo inteiro. Por exemplo, graças à sua assistência e apoio ao ZANU-PF
ao exército social-fascista do Zimbabwe, os Kim Il Sungistas contribuiram
significativamente para a justaposição de uma tirania social-fascista que ainda hoje
mata, rouba, abusa e explora tanto dos proletários, trabalhadores e outras classes
oprimidase e exploradas do Zimbabwe. E mesmo no que respeita à luta contra o
racismo, os monarco-fascistas não têm nada para se vangloriar. Pelo contrário, no
Zimbabwe, os social-fascistas pagos pelo social-imperialismo encorajaram a divisão
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entre os trabalhadores brancos e negros assim como ocorreu durante a época de
supremacia branca. O objectivo destas tentativas de dividir as classes oprimidas do
Zimbabwe de acordo com a raça é fazer os proletários negros do Zimbabwe (que
constituem a imensa maioria do país) se esqueça de que eles estão sendo tanto
oprimidos e explorados sob a tirania tribal de Mugabe como estavam com a supremacia
branca - a única diferença entre os dois regimes pró-imperialistas e anti-comunistas foi a
que eles serviam diferentes amos imperialistas - a fim de direcionar as queixas dos
trabalhadores do Zimbábue em direção a bodes expiatórios convenientes, a fim de
desviar a sua atenção e forças da luta contra todos os tipos de exploração, opressão e
repressão, com o objetivo de promover os interesses predatórios dos seus amos
imperialistas. Em face de tudo isto, não admira que as ideologias burguesas-capitalistas,
pró-imperialistas, de exploração, reacionárias, repressivas, tirânicas, opressivas, socialfascistas, neo-coloniais, reacionárias, revisionistas e anti-comunistas da ZANU deram
origem a uma burguesia social-fascista totalitária que ainda está governando o
Zimbabwe. Conforme o tempo passava, a ZANU transformou-se em um partido
abertamente fascista. Durante o domínio branco pró-ocidental, os líderes da ZANU
hipocritamente gritavam muito contra o imperialismo ocidental, mas eles não eram
autenticamente anti-imperialistas. Eles estavam apenas esperando a oportunidade de
contribuir para a substituição do imperialismo ocidental pelo imperialismo Soviético e
Chinês e beneficiar de privilégios, posições e lucros máximos de classe capitalistas
(para mais informações sobre este assunto, por favor leia nossa "Declaração de guerra
contra o Maoísmo").
Mas os Kim Il Sungistas não poderiam se importar menos sobre isso, eles estavam
apenas preocupados com a concessão da satisfação dos seus mestres social-imperialistas
como um meio para manter seu reinado de classe explorador sobre os trabalhadores
norte-Coreanos - tudo o resto era irrelevante para eles. Conseqüentemente, eles não se
importavam sobre apoiar abertamente o fascista Mugabe, que continua a reprimir o
proletariado do Zimbabwe, uma vez que poderia contribuir para a manutenção no poder
da burguesia Kim Il Sungista. Assim, é claro que os sociais-fascistas são responsáveis
por terem contribuído para a virada do Zimbabwe em uma neo-colônia do imperialismo
mundial, que foi invadido pelos social-imperialistas com suas armas sangrentas,
detestáveis "investimentos" e predatória penetração de capital, cujo objetivo é colocar
sob seu controle absoluto e exclusivo de exploração não só o Zimbabwe, mas o mundo
inteiro.
Assim, como se pode concluir, não há nenhuma razão para reverenciar o que não
merece ser reverenciado. A Coréia do Norte foi o lacaio da colonização da África pelos
social-imperialistas. E, vamos repetir, contrariamente às suas afirmações falsas, os Kim
Il Sungistas não se poderiam importar menos sobre a opressão exercida pelos
capitalistas sobre proletários do país, os trabalhadores e outras classes exploradas e
oprimidas. Na verdade, eles foram lá para salvar sua própria pele - se não fizessem isso,
eles seriam expostos à ira de duas superpotências imperialistas e eles seriam aniquilados
por elas. O imperialismo norte-Americano continuou tentando destruir o regime Kim Il
Sungista e alargando o seu domínio sobre toda a península Coreana, e se os revisionistas
da Coréia do Norte se recusam a cumprir os objetivos dos social-imperialistas, eles
iriam perder o seu apoio que era indispensável para a manutenção contra ataques e
pressões Americanas e sul-Coreanas. Assim, a burguesia não tinha outra opção além de
apoiar o social-imperialismo se ele queria manter seu poder explorador e opressor e
posições de classe, lucros e privilégios. E é óbvio que os Kim Il Sungistas fizeram o seu
melhor em prol do sucesso do expansionismo social-imperialista na África e em todo o
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mundo. Afinal, os social-imperialistas não são sentimentais, se a Coréia do Norte
tivesse falhado em proporcionar-lhes assistência adequada e, por isso eles tivessem
perdido qualquer chance de domínio sobre a África, os Kim Il Sungistas teriam tido
problemas sérios. Os sociais-imperialistas teriam se sentido tentados a substituí-los por
um outro bando de funcionários mais capazes de satisfazer as suas necessidades em suas
aventuras imperialistas. Os Kim Il Sungistas sabiam muito bem disso, eles sabiam que
tinham que fazer o máximo para que seus chefes sociais-imperialistas fossem bemsucedidos em sua busca pela hegemonia sobre África - caso contrário, era o próprio
governo da burguesia e os lucros de classe e privilégios que estariam seriamente
ameaçados de extinção.
Aproveitando-se das aspirações dos trabalhadores Africanos para a emancipação real e
ao socialismo, os Kim Il Sungistas intervieram no Zimbabwe e em outras nações
Africanas como pró-Soviéticos e, ocasionalmente, também como mercenários próChineses que usam disfarces "socialistas" "vermelhos" a fim de conquistar o apoio da
classe trabalhadora desses países fazendo-os acreditar que a sua intervenção iria libertálos da opressão cruel e exploração que vinham sofrendo há séculos. Na verdade, a
presença e a assistência de não só dos revisionistas da Coreia do Norte, mas também de
muitos outros (como os Castristas Cubanos) era essencial para permitir que as tentativas
dos imperialismos Americano para controlar o continente Africano podessem ser
derrotadas, permitindo assim a sua transformação em uma colônia gigantesca dos
social-imperialistas que garantem seus interesses em estender seu império neo-colonial
em uma escala global / planetária. Como o camarada Enver disse com exactidão:
"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 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
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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 semi-coloniais." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a
Revolução, Tirana, 1979, edição em Português)
"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 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)
Estas palavras do camarada Enver totalmente confirmam nossas afirmações. Elas
podem estar se referindo á intervenção Castrista de Cuba em Angola e na Etiópia ao
serviço do imperialismo Soviético, mas elas são totalmente e igualmente aplicáveis á
intervenção Norte-Coreana em Angola, no Zimbábue e em outros países também em
defesa dos social-imperialistas. E é importante notar como Enver nunca foi enganado
pelas mentiras da social-imperialistas e de seus servos neo-coloniais (os norte-Coreanos,
Cubanos, etc) sobre a suposta "solidariedade internacionalista para a revolução
Africana". Ele sempre viu estas intervenções sociais-imperialistas e atividades
exatamente como elas eram: nada mais do que ataques neo-coloniais voltadas para
derrotar a influência de imperialismos rivais, a fim de conceder a maximização do lucro
para os capitalistas-social-imperialistas através da utilização da ajuda de mercenários
social-fascistas, incluindo os de norte-Coreanos. E, claro, eles também tinham o
objetivo de prevenir o proletariado Africano de abraçar a verdadeira ideologia
comunista que lhe permitiria tornar-se verdadeiramente livre e independente. Afinal de
contas, os trabalhadores Africanos só podem alcançar a autêntica e definitiva liberdade
e independência se unirem com todos os outros trabalhadores do mundo na luta pela
revolução proletária e socialista mundial e pela implementação da ditadura do
proletariado mundial peloo socialismo eo comunismo mundial sempre sob a liderança
do Comintern (EH) e de acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo150

Estalinismo-Hoxhaismo. Não há outro caminho. Os Kim Il Sungistas tentam impor as
deformações ideológicas burguesas da história dos movimentos de libertaçãoAfricanos
na cabeça dos trabalhadores do mundo em geral, e dos trabalhadores Africanos, em
particular, para convencê-los sobre a sua falsa natureza "progressista" e "socialista". A
luta de classe 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 era a Albânia socialista e do
movimento Marxista-Leninista Mundial com o camarada Enver Hoxha na cabeça e não
a Coréia do Norte. Mais uma vez, repetimos que a Coreia do Norte foi um dos
principais lacaios da colonização da África pelos social-imperialistas. Afirmar o
contrário é sinônimo de tentar esconder o carácter burguês-capitalista, neo-colonialista,
pró-imperialista, tirânico, slavagist salário, exploradora, reacionária, repressiva e
opressiva, anti-comunista e social-fascista da Coréia do Norte revisionista.
Além disso, é óbvio que, assim como necessariamente acontece com todas as políticas
imperialistas e neo-coloniais, também aquelas seguidas pelos social-imperialistas e seus
servidores compradores neo-coloniais norte-Coreanos têm a maximização do lucro
como objetivo final. E um dos principais meios para alcançá-lo é através da
comercialização de armas no contexto de múltiplas guerras imperialistas promovidas.
Se durante os tempos do imperialismo Soviético, os norte-Coreanos social-fascistas
foram advertidos a não vender armas nem a dar assistência aos países que não
pertencem ao império revisionista Soviético (embora os Kim Il Sungistas
ocasionalmente fizessem isso com o imperialismo Chinês e seus satélites neo-coloniais),
com o passar do tempo essas limitações desapareceram. Vamos ver:
"Assistência militar externa também inclui acordos de armas. Transferência de
equipamentos na década de 1980 só atingiu cerca de $ 4 bilhões. Na Ásia ajuda foi
canalizada para Hanói durante a Guerra do Vietname (...). Ao Paquistão foi
vendido equipamento no final de 1970 e início de 1980. Na década de 1980, muitas
das limitações da indústria de defesa da Coréia do Norte foram superadas, e no
início da década de 1990 a Coreia do Norte foi capaz de fornecer uma gama muito
maior de armas e treinamento. (...) A venda de armas para o Oriente, fontes
alternativas de petróleo, e o acesso à tecnologia foram aumentados. A transferência
de equipamentos militares foram expandidos para incluir equipamentos de alto
valor agregado militar, como mísseis Scud, mísseis antitanque guiados, tanques e
veículos blindados, auto-propelidos e rebocados, artilharia pesada, e navios de
guerra. Em 1987, os Estados do Controle de Armas Unidas e Agência de
Desarmamento estima que a Coreia do Norte ganhou 3900 milhões dólares a partir
de transferências de armas para mais de trinta países da África, Oriente Médio e
América Central, e alguns 2800000 mil dólares em importações de armas da China
e da União Soviética. As compras incluíram aviões, mísseis, caminhões, radares, e
de comando, controle, comunicações e equipamentos de inteligência. As
exportações para o Irão de 2.800 mil dólares representaram 71 por cento do total
das exportações de armas. A venda de armas durante o ano de pico 1982
representou 38 por cento do total das exportações da Coréia do Norte. As
exportações de armas entre 1981 e 1987 tiveram uma média de cerca de 27 por
cento das exportações por ano, com uma alta de 1.981 de 40 por cento e uma 1986
baixa de 14 por cento. O Oriente Médio é o principal mercado de armas da Coreia
do Norte, com a maior parte das vendas a ir para o Irão e Líbia. Outros clientes do
Oriente Médio incluem a Síria, República Democrática Popular do Iêmen (Iêmen
do Sul) (...). As vendas para o Irão alcançaram, nos três primeiros anos da guerra
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Irã-Iraque, quando o Irão mandou vir quase US $ 1 bilhão de armas da Coreia do
Norte, até ao final da guerra, 2,8 bilhões dólares. O primeiro acordo de armas do
Irão no final de 1980 foi de infantaria leve e munições. Estas transferências de
armas também se tornaram a base para a cooperação na produção militar,
particularmente em mísseis balísticos de curto alcance. A Coreia do Norte também
treinou os Iranianos. Após o fim da guerra Irão-Iraque, a cooperação contínua
indica que a transferência de tecnologia ainda estavam acontecendo. A cooperação
norte-Coreana-Egípcia continua a crescer. As duas nações colaboraram em
programas de mísseis balísticos do campo de batalha de cada um. Acordos com o
Egito envolvem peças de reposição para equipamentos Soviéticos e os esforços de
cooperação em tecnologia de mísseis. Em 1984 os dois países assinaram um acordo
conjunto para o desenvolvimento da variante Egípcia do míssil SA-2b/Guideline.
Os dois países também podem ter colaborado no Eagle/SAKR-80 Egípcio e os
programas de mísseis BADR-2000/Condor II. Grupos de formação e de consultoria
continuam a ser uma parte importante da política de assistência militar. Em 1988,
fontes sul-Coreanas estimam que a Coreia do Norte estava oferecendo uma ampla
gama de treinamento de guerra militar em trinta instalações entre 3-18 meses.
Grupos consultivos estavam ativos em trinta e quatro países em 1988,
principalmente na Ásia e na África. (...) As exportações de armas permanecem
tecnologicamente atrasados, mas por oferecer sistemas a preços relativamente
baixos e mostrando pouca preocupação com o comprador, Pyongyang ganhou um
nicho em mercados onde o equipamento Soviético compatível domina."
(http://books.google.fi/books?id=23PRnGPxSd0C&pg=RA2-PA1982&lpg=RA2PA1982&dq=military+aid+of+north+korea+in+africa&source=bl&ots=rcWxuxi_rk&si
g=6yhxhn78fFDpvoIxaoH72ZTlQqc&hl=de&sa=X&ei=iHPpUbDIAdOv4QTTuoH4B
Q&redir_esc=y#v=onepage&q=military%20aid%20of%20north%20korea%20in
%20africa&f=false, Junho de 1993, traduzido do Inglês)
"A Coreia do Norte é agora um dos principais exportadores de armas (...).
Equipamento militar da Coreia do Norte no valor de 800.000 mil dólares foi
enviado para o Irão, representando mais de 40 por cento do total das compras
militares estrangeiras daquele país. Pyongyang já vendeu cerca de 400 milhões de
dólares em armas ao Zimbabué, juntamente com a formação e assessores em
números crescentes. Embora tenha havido queixas sobre a confiabilidade do
equipamento militar, a transferência de armas tornou-se uma das mais
importantes fontes de moeda estrangeira para o regime de Pyongyang. (...) A
principal fonte de divisas para a Coreia do Norte tornou-se a fabricação e venda de
infantaria leve e armas de artilharia, como rifles, revólveres, munição, morteiros,
obuses e canhões de luz. (...) Além dos vinte e quatro conselheiros militares
encontrados em Granada, a Coreia do Norte treinou unidades da Nicarágua, Cuba
e Guiana. Pilotos norte-Coreanos têm operado na Nicarágua em apoio de voos
militares Nicaraguenses na região. Embora o uso de formadores e consultores é o
principal meio de prestação de assistência à segurança, a Coreia do Norte
aumentou recentemente suas vendas de armas militares e material no exterior.
Durante a operação de Granada, as tropas Americanas apreenderam documentos
oficiais do governo delineando um tratado entre o governo Marxista recéminstalado de Granada e a Coreia do Norte, que teria fornecido para a compra
12.000 mil dólares Americanos no valor de armas e munições 7 automáticas ao
longo dos próximos anos. Inúmeras vendas de armas da Coreia do Norte
ocorreram no Oriente Médio e na África, o regime radical do aiatolá Khomeini do
Irão tem sido um grande comprador das suas armas de artilharia de campo para a
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sua guerra contra o Iraque. Apesar de os Iranianos se queixarem à Coreia do
Norte que um grande número destas armas são de uma qualidade inferior, as
vendas para o Irão continuam. A Coreia do Norte também tem canalizado uma
série de armas sofisticadas, incluindo tanques e aviões modernos, da China, como
parte de um acordo de 1,3 bilhões dólares entre os dois países em Abril de 1983. A
Coreia do Norte também enviou carregamentos de armas para a Síria, Egito e
OLP. O Zimbabwe tem sido recentemente o comprador de alguns 400 milhões de
dólares de armas da Coreia do Norte, e recebeu consultores e instrutores para
acompanhar o equipamento. A Coréia do Norte vende armas estritamente pelo
lucro (...) e concentrou suas vendas nessas regiões do mundo que são mais instáveis
e suscetíveis de serem envolvidas em conflitos militares. Por isso, o Irão, como
outras nações renegadas, encontrou um fornecedor de armas com as quais a
continuar sua guerra com o Iraque quando as nações mais responsáveis recusaram
a venda de armas por medo de que a guerra iria se espalhar para outras nações do
Oriente Médio. Os norte-Coreanos vêem esses pontos problemáticos como
potenciais mercados a serem explorados. Pyongyang tem um interesse financeiro
direto
em
garantir
que
conflitos
desta
natureza
continuem."
(http://www.mongabay.com/history/north_korea/north_korearelations_with_the_third_world.html#mh7EBmLdKMJYv0pM.99, Guy M. Hicks,
1984, traduzido do Inglês)
Como se pode concluir, o comércio de armas e de equipamento militar constitui um dos
meios mais importantes para cumprir os propósitos de maximização do lucro que são
inerentes a todas as políticas imperialistas. De fato, a clique compradora burguêscapitalista obteve lucros colossais com a venda de armas e material de guerra para os
outros satélites incontáveis do social-imperialismo (principalmente do Soviético) ao
redor do mundo. Posteriormente, estes lucros iriam para os bolsos dos imperialistas
Soviéticos, seja diretamente, seja graças ao caráter neo-colonial da economia norteCoreana, pois os ativos serão direcionados para os ramos da economia norte-Coreana
que seria mais rentáveis para social-imperialistas (exactamente como ocorre com o
imperialismo Chinês hoje em dia). E, ao mesmo tempo, o fornecimento de armas e
material militar também fez avançar os interesses dos social-capitalistas-imperialistas
mundiais em estender seu império mundial através de derrotar os seus rivais
imperialistas (especialmente o imperialismo Americano) nas inúmeras guerras e
conflitos, abertos e ocultos, que ocorrem a fim de decidir qual a superpotência
imperialista merece alcançar a hegemonia mundial. Desta forma, vemos como as
transações de armas estão de fato promovendo a expansão imperialista e maximização
do lucro pelos mestres social-imperialista. É literalmente impossível conceber uma
posição mais subserviente para com o imperialismo mundial do que a adotada pelos
revisionistas Coreanos.
Os revisionistas Coreanos estiveram sempre prontos para "condenar" quem rivalizava
com os imperialistas Soviéticos para a realização do seu domínio exclusivo e total sobre
a renda mundial, os bens, a riqueza, os mercados, recursos, meios de produção e força
de trabalho. A verdadeira oposição anti-revisionista Marxista-Leninista-EstalinistaHoxhaista (como a adotada pelo camarada Enver e pelos outros Marxistas-LeninistasEstalinistas contra o Khrushchevismo e contra os outros tipos de revisionismo socialfascismo e anti-comunismo) é necessariamente uma oposição verdadeiramente
Marxista-Leninista que nunca pode ser limitada á denúncia em palavras, abraçando o
revisionismo e o social-imperialismo em obras. Enquanto fingia a "oposição ao
revisionismo", Kim Il Sung sempre negou que a União Soviética revisionista tivesse um
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caráter imperialista e burguês, afastando o oportunismo de sua base material econômica
e apresentando-o como sendo um mero problema de consciência. Enquanto isso, Kim Il
Sung continuou a ocasionalmente fingir "combater o revisionismo" não de verdadeiras
posições Marxistas-Leninistas, mas apenas porque visando promover o reacionário
teocrático social-fascista "Juche". Claro, essa falsa "luta anti-revisionista" nunca
impediu Kim Il Sung de estar de joelhos diante dos social-imperialistas, fazendo tudo o
que lhe ordenavam inclusive servindo como embaixador itinerante do revisionismo
Soviético nos países social-fascistas, como a China, Argélia, Bulgária e Iugoslávia
Titoísta! Em troca de ser mantido no poder desfrutando de alguns privilégios de classe,
ele vendia de seu país aos imperialistas Soviéticos. Os revisionistas Coreanos estavam
dispostos a sofrer até mesmo as piores humilhações ás mãos dos revisionistas, socialfascistas e social-imperialistas Soviéticos:
"A partir de um número de fontes confiáveis, estamos ouvindo o que ocorreu em
Moscovo com as delegações da China, Coréia e Vietname, que tinham ido «para
comemorar» o grande aniversário da Revolução com os «irmãos Soviéticos» e
«para ajudar a União Soviética». Diz-se que estas delegações foram humilhadas
pelos revisionistas Soviéticos. O mesmo comportamento arrogante e humilhante foi
adoptado para com a delegação Coreana." (Enver Hoxha, Reflections on China,
Volume I, Tirana, 1979, traduzido do Inglês)
Além disso, em 1980, juntamente com centenas de representantes do mundo burguêscapitalista-revisionista, Kim Il Sung compareceu ao funeral de Tito, que os revisionistas
Coreanos sempre admiraram e continuam a admirar como um símbolo de traição
revisionista:
“ (...) A imprensa e agências de notícias na Coréia e China estão a cada dia a
realizar propaganda exaltando a Jugoslávia revisionista e seu presidente, o
renegado Tito. O objetivo de todas essas agências é propagar abertamente que a
Jugoslávia é supostamente um país que está «com sucesso» na construção do
socialismo com base na «auto-suficiência», que é supostamente um país
progressista, etc. Esta é uma grande fraude em um escala mundial, mas os
verdadeiros Marxistas-Leninistas, pessoas honestas que seguiram todos os muitos
aspectos do desenvolvimento do Estado Jugoslavo, vão entender qual a ideologia
está guiando o Partido dos Trabalhadores da Coreia e o Partido Comunista da
China e chegar à conclusão por si mesmos que a ideologia destes dois países é
revisionista. Ao que parece, estes dois países estão a preparar a sua opinião interna
para uma eventual visita de Tito para a Coréia e Pequim." (Enver Hoxha,
Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido do Inglês)
Em seus livros, o camarada Enver completamente desmascarou e denunciou a natureza
totalmente pró-capitalista e anti-comunista do revisionismo Titoísta. Assim, o apoio de
Kim Il Sung a esta ideologia reacionária depravada revela muito sobre o caráter do
revisionismo social-fascista Coreano. Durante uma reunião com os revisionistas
Jugoslavos, Kim Il Sung chegou ao ponto de declarar descaradamente:
"A Jugoslávia e Coréia são os países não-alinhados e socialistas." (Kim Il Sung,
Reception in Yugoslavia, 1984, traduzido do Alemão)
Na verdade, os dois países foram e são, na verdade governados por classes opressoras
que estão zelosamente alinhadas com o imperialismo mundial.
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E a sujeição econômica e militar da Coreia do Norte para com os social-imperialista se
intensifica mais e mais. Em 1984, os social-imperialistas tinham um crédito colossal
sobre a Coréia do Norte, que envolvia toda a sua economia, haviam estabelecido bases
militares lá e tinham o direito de livre acesso às unidades navais do país. Para agradar
aos seus amos imperialistas Soviéticos ainda mais, os Kim Il Sungistas estavam
constantemente fazendo viagens visitando e elogiando todos os tipos de “clientes” da
União Soviética revisionista na Europa Oriental, da Polónia á RDA. E os revisionistas
Coreanos também fizeram várias visitas à União Soviética imperialista. Nessas visitas
antes do colapso do império revisionista Soviético, os Kim Il Sungistas encontraram
Gorbatchev, que lhes prometeu ainda mais créditos neo-coloniais que serviriam para
aumentar a situação da Coréia do Norte como uma neo-colônia Soviética. E os
revisionistas Coreanos nunca se cansaram de elogiar o ultra-oportunista Gorbatchev.
Quando Kim Il Sung visitou a União Soviética em Outubro de 1986, ele expressou seu
apoio às reformas sócio-econômicas revisionistas que promoveram a queda do império
Soviético e sua desintegração em favor do rival imperialismo norte-Americano:
"Esta nova mudança ocorrendo agora na União Soviética é impensável para além
das actividades energéticas do camarada Gorbachev, um ferrenho MarxistaLeninista.” (Kim Il Sung, Moscow Banquet Speech of 24 October 1986, in: Dae-Ho
Byun: North Korea’s Foreign Policy: The Juche Ideology and the Challenge of
Gorbachev’s New Thinking, Seul, 1991, traduzido do Inglês)
Assim, de acordo com Kim Il Sung, o ultra-oportunista Gorbatchev é "um firme
Marxista-Leninista". Essa declaração revela a total falta de exactidão da declaração da
líder revisionista Russa Nina Andreyeva, em 1995, de que a falsa "luta anti-revisionista"
do PTC tinha sido mais profunda e madura do que a do PTA do camarada Enver. Ao ler
a declaração de Nina, pode-se pensar que é uma piada, mas na verdade ela disse isso a
sério e muitos apoiantes do Kim Il Sungismo ainda usam sua frase como uma "prova"
do "anti-revisionismo" de Kim Il Sung. Claro, a "luta contra o revisionismo" nunca
poderia ser mais profunda e madura do que a liderada pelo camarada Enver devido ao
simples fato de que o PTC nunca combateu qualquer tipo de revisionismo, ao contrário,
sempre apoiou o revisionismo mundial em geral e o revisionismo Soviético, em
particular. Então, vamos comparar. No início dos anos 60, os Marxistas-LeninistasEstalinistas Albaneses estavam travando uma luta severa, consistente e verdadeira
contra o revisionismo Soviético Khrushchevista:
"Depois da sua chegada ao poder, Khrushchev e seu grupo revisionista tinha
trabalhado um plano completo: o Marxismo-Leninismo seria negado e todas essas
tendências e as pessoas que tinham sido desmascaradas, atacadas e derrotadas
como anti-Marxistas, ou que haviam sido liquidadas pelo Marxismo-Leninismo em
ação, deveriam ser reabilitadas... Isso significava que tanto Lenine e Estaline
teriam que ser atacados... Hoje tornou-se ainda mais claro que esses intrigantes,
mentirosos, oportunistas e revisionistas estão fazendo todas estas coisas
abertamente... O nosso partido está totalmente convencido que tais acusações
monstruosas e calúnias foram feitas contra Estaline para desacreditar tanto ele
como a obra deste grande Marxista-Leninista... Khrushchev e seu grupo estão em
rota revisionista.” (Enver Hoxha, Closing Speech at the 21st Plenum of the CC of the
PLA (December 1960), in: Selected Works, Volume 3, Tirana, 1980, traduzido do
Inglês)

155

Em total oposição a estas posições Marxistas-Leninistas-Estalinistas dos bravos
camaradas Albaneses, os revisionistas Coreanos estiveram vergonhosamente de joelhos
relativamente aos revisionistas Soviéticos e até admitiram:
"... 'Completa identidade de pontos de vista" entre os líderes Soviéticos e norteCoreanos sobre as questões relativas ao movimento comunista internacional."
(Soviet-Korean Joint Communiqué (10 July 1961), in: Keesing’s Contemporary
Archives, Volume 13, traduzido do Inglês)
E como se isso não fosse suficiente, o PTC aceitou abertamente o Partido Comunista
ultra-revisionista e social-imperialista Kruschevista da União Soviética como:
"... A vanguarda universalmente reconhecida do movimento comunista mundial."
(Soviet-Korean Joint Communiqué (10 July 1961), in: Keesing’s Contemporary
Archives, Volume 13, traduzido do Inglês)
Claro, este "reconhecimento universal" só existia nas mentes depravadas dos Kim Il
Sungistas, pois os Marxistas-Leninistas-Estalinistas do PTA juntamente com todos os
verdadeiros comunistas ao redor do mundo recusaram tal "reconhecimento". Mas o que
poderíamos esperar de alguém que tinha transformado o seu próprio país em uma neocolônia Soviética e que estava totalmente preso ás dívidas para com os imperialistas
Soviéticos e os capitalistas? Já em 1977, o camarada Enver observou:
“ (...) Tito vai para a Coréia para realizar negociações em nome do imperialismo
Americano com Kim Il Sung e não para obter créditos, porque não há maneiras na
Coreia das quais Tito possa obtê-las. A Coréia está tão profundamente em dívida
em si que é incapaz de cumprir seus reembolsos." (Enver Hoxha, Reflections on
China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido do Inglês)
Em 1986, a União Soviética social-imperialista representou a grande maioria do
comércio da Coreia do Norte. Desde sempre, a balança comercial norte-Coreana sofreu
com dívidas crônicas e sistemáticas. Naquela época, a economia norte-Coreana já tinha
um caráter totalmente neo-colonial compradore e tornou-se nada mais do que um
apêndice da economia imperialista Soviética para servir os interesses de classe
predatórias de imperialistas de Moscovo. Tal como o camarada Enver descreveu:
“ (...) 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» dos
revisionista-imperialistas sobre «a comunidade socialista», «a divisão socialista do
trabalho», «soberania limitada», «a integração económica socialista», etc, também
servem esta política neo-colonialista.” (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
Em 1976, a dívida externa norte-Coreana (a maioria em direção á União Soviética), foi
de 1,2 bilhões de dólares. Em 1979, apenas três anos depois, já era de 2 bilhões de
dólares. Na década de 80, uma "reforma de planejamento" (como era chamada por Kim
Il Sung, embora nunca houve qualquer tipo de planejamento econômico autenticamente
socialista na Coréia do Norte social-fascista, onde os esforços econômicos são
exclusivamente destinados a maximizar os lucros da burguesia revisionista e de seus
mestres social-imperialistas), foi aprovada em que a burguesia permitiu brechas em suas
máscaras de capitalismo de Estado, autorizando a posse direta do imperialismo
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estrangeiro sobre os ativos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e
força de trabalho norte-Coreanos (no entanto, até á década de 90, quando a dominação
social-imperialista Chinesa substituiu a dos social-imperialistas Soviéticos, os Kim Il
Sungistas continuaram a esconder o seu sistema intrinsecamente burguês-capitalista por
trás de máscaras "socialistas", nomeadamente através do desenvolvimento de
capitalismo de Estado, a burguesia foi mesmo forçada a adotar limitadamente este
mesmo curso no final dos anos 80). Na verdade, mesmo que os Kim Il Sungistas
abandonassem o capitalismo de Estado, isso não representa qualquer concessão de
princípio, devido ao simples fato de que eles apenas transformariam uma forma de
capitalismo noutra. A opção entre capitalismo de Estado e capitalismo clássico foi feita
por todos os regimes burgueses em acordo com seus interesses de classe em um
determinado momento. E isso não representa qualquer dilema substancial - há ocasiões
em que uma determinada burguesia leva mais vantagens em praticar um suposto
capitalismo "planejado" e há outras ocasiões em retira mais vantagens de um tipo mais
aberto de capitalismo. Na verdade, é preciso esclarecer que a diferença decisiva entre o
capitalismo clássico e o capitalismo de Estado não é o fator de "planejamento", mas a
divisão da propriedade capitalista em meios de produção - assim, ou nas mãos de
capitalistas individuais / associações capitalistas ou em a mão da propriedade do
Estado / estado nas mãos dos capitalistas (ou formas mistas de partição) - no entanto,
todos eles são baseados em relações de produção capitalistas - portanto,
exclusivamente nas mãos dos capitalistas. No entanto, nos tempos da NEP de Lenine,
o capitalismo de Estado era indispensável nas mãos da classe operária no poder
(assim, o capitalismo sob o controle total do estado dos trabalhadores, para melhor
superar o período de uma indústria ainda não existente ou não restaurada após a
Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil na Rússia. Quando a indústria, a agricultura e
os outros sectores já estão totalmente desenvolvidos, de modo que "não é problema"
socializá-la e colocá-la imediatamente ao serviço do socialismo - Lenine: "capitalismo
de Estado como a transição do capitalismo para o socialismo." Hoje, portanto, por causa
de relações já globalizadas de produção, o capitalismo mundial será instantaneamente
transformado em socialismo mundial por meio da ditadura do proletariado mundial, o
estado proletário mundial.
E nós nunca podemos obliterar a questão fundamental de classe: tudo depende de qual a
classe que detém o poder através do controle dos meios de produção. Enquanto a
burguesia não for derrotada por uma revolução socialista e pela implementação de uma
verdadeira ditadura do proletariado, então o sistema sócio-econômico será sempre
explorador e opressor.
É irrelevante se a burguesia em questão opta por seguir um capitalismo "planejado" de
Estado ou um capitalismo mais "liberal". A burguesia e suas formas de estado são
inevitavelmente subordinada ás leis objetivas do capitalismo. A natureza do
capitalismo é a anarquia da produção, portanto, "sem plano". As relações capitalistas
de produção impedem o desenvolvimento bem planejado das forças produtivas.
O camarada Engels afirmou: "É a força propulsora da anarquia na produção de toda a
sociedade que transforma cada vez mais completamente a grande maioria dos homens
em proletários, e é das classes do proletariado que se vai finalmente pôr fim à anarquia
na produção" (e não "decisões" dos Kim Il Sungistas):
"O Estado moderno, não importa qual a sua forma, é essencialmente uma
máquina capitalista, o Estado dos capitalistas, a personificação ideal do capital
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nacional total. Quanto mais se avança para a tomada das forças produtivas, mais
isso é verdade. Os trabalhadores permanecem operários assalariados - proletários.
A relação capitalista não é terminada. Antes atinge um auge. Mas, atingido o auge,
ele tomba. A propriedade estatal das forças produtivas não é a solução do conflito,
mas escondido dentro dela são as condições técnicas que formam os elementos
dessa solução.” (Engels, Anti-Dühring, 1878, edição em Português)
O caráter de classe do Estado determina o conteúdo político e social da propriedade.
"O Estado Soviético gere os meios de produção em nome dos interesses da nova
burguesia Soviética - ou seja, como capitalista coletivo. A propriedade comum
Socialista se transforma em capitalismo de Estado de um novo tipo." (Enver Hoxha,
Report to the 6th Congress of the PLA, traduzido do Inglês)
Não é importante para o proletariado - na Coréia do Norte ou na Coréia do Sul - se a
propriedade está nas mãos da iniciativa privada, nas mãos de capitalistas individuais ou
nas mãos do Estado em forma de Estado-monopólio. Em um ou outro caso, é a mesma
exploração, não importa se é a exploração capitalista individual ou exploração
capitalista coletiva.
Portanto, temos de condenar os revisionistas e social-fascistas como os Kim Il Sungistas
que tentam apresentar o capitalismo "planejado" e do estado como sendo "positivo" ou
mesmo como "socialismo" e o capitalismo de tipo desmascarado como sendo "negativo"
e "reacionário", porque todos os tipos de capitalismo são, invariavelmente e
inevitavelmente exploradores, opressores, escravizantes, alienadores e repressivos. Isto
aplica-se totalmente á Coréia do Norte, porque as leis que regem a sua economia sempre
foram e continuam a ser as leis do capitalismo. No entanto, ao contrário do que ocorreu
com outros países revisionistas, até aos anos 90 eles fizeram o máximo para evitar a
substituição do capitalismo de estado pelo capitalismo aberto, e mesmo depois disso, os
monarco-fascistas conseguiram manter seu setor capitalista coberto com "máscaras
socialistas" de uma forma mais enganosa do que a adotada pela burguesia revisionista
de outros países revisionistas do passado e do presente. A burguesia norte-Coreana faz
isso em benefício de seus próprios interesses, pois tem noção de que enfraquecer o
capitalismo de Estado significaria o enfraquecimento de seus mantos "vermelhos" que
enganam os trabalhadores Coreanos e os mantêm longe do socialismo e do comunismo
autênticos.
A conseqüência da penetração imperialista na Coréia do Norte foi imediata: a dívida
norte-Coreana chegou a 4 bilhões de dólares em 1987! Por isso, perguntamos: o que
resta do "combate anti-revisionista" dos revisionistas Coreanos? Nada além de uma
fraseologia pseudo-revolucionária vazia! Ainda hoje em dia, os Kim Il Sungistas tentam
culpar as fomes mortais que devastaram a Coreia do Norte na década de 90 no blocus
internacional contra o país, mas isso não é verdade. As causas reais das fomes podem
ser encontrados na estrutura neo-colonial compradora da economia do país. Da mesma
forma, é totalmente impossível concordar com os revisionistas Coreanos quando
afirmam que, com sua economia neo-colonial, a Coréia do Norte estava "avançando
para a frente em um caminho socialista", a menos que nós consideremos a sua
transformação em um país neo-colonial típico totalmente dependente de capitais
estrangeiros e sob absoluta subserviência ao imperialismo mundial (Soviético, Chinês,
etc) como "avanços para a frente". Um país invadido por créditos externos, com um
défice sistemático na balança comercial não pode ser um país verdadeiramente
socialista. A União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e a Albânia socialista do
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camarada Enver Hoxha sempre tiveram um saldo comercial positivo em todos os
momentos.
Um país socialista autêntico não pode ter qualquer tipo de dívidas. O camarada Enver
sempre ressaltou que um país socialista não pode dever nada para o mundo capitalistaimperialista-revisionista. Se uma nação tem dívidas para com os países capitalistasimperialistas-revisionistas, empresas ou instituições, isso significa automaticamente e
necessariamente que o país em questão não é socialista. E se um país que vem
construindo o socialismo aceita dívidas para com o mundo burguês, então isso significa
que o país deixou de ser socialista. É por isso que a União Soviética Bolchevique e a
Albânia socialista de Enver nunca aceitaram qualquer tipo de "créditos" ou tiveram
algum tipo de dívida em relação ao mundo capitalista-imperialista-revisionista. Como o
camarada Enver explica com precisão:
"A prestação de tais créditos garante que os mercados da burguesia vendam
mercadorias, os capitalistas fazem lucros colossais das altas taxas de juros
cobradas, enquanto os devedores estão mãos e pés atados aos credores e ás
empresas capitalistas. (...) Além da extração de lucros capitalistas, esses créditos,
esta «ajuda» e empréstimos também têm objetivos políticos. Os estados que
concedem os créditos visam apoiar e consolidar o poder político e econômico de
determinadas facções, que defendem os interesses econômicos, políticos e militares
do país credor. Como os acordos sobre tais créditos são celebrados entre os
governos, eles fazem a dependência econômica e política do devedor para com o
credor ainda maior. As camarilhas dominantes dos chamados países socialistas,
como a União Soviética, Tchecoslováquia, Polônia, etc., e agora China, também
permitem que o capital estrangeiro flua em seus países, porque esse capital serve
as camarilhas dominantes, embora seja um fardo pesado sobre os povos. Os países
do Comecon estão até ao pescoço em dívidas." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a
Revolução, 1979, edição em Português)
"O capitalismo não faz investimentos, oferece empréstimos ou capital de
exportações para outros países sem antes calcular os lucros que vai receber. (...) Há
também outras formas de créditos, como as praticadas com os estados pseudosocialistas que estão tentando disfarçar o curso capitalista em que estão. Estes são
os grandes créditos concedidos sob a forma de créditos comerciais que,
naturalmente, deve ser reembolsados dentro de um curto espaço de tempo. Estes
são fornecidos em conjunto por vários países capitalistas, que calculam com
antecedência os lucros económicos, bem como políticos que vai exigir ao Estado
destinatário, tendo em conta tanto o seu potencial econômico e capacidade de
pagamento. Em nenhum caso, os capitalistas fornecem seus créditos para a
construção do socialismo. Eles fornecem-nos para destruir o socialismo. Portanto,
um país socialista genuíno nunca aceita créditos, sob qualquer forma, de um país
capitalista, burguês ou revisionista.” (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
E como a economia norte-Coreana era de natureza totalmente neo-colonial, o princípio
da "dependência das próprias forças" nunca foi nada mais do que uma palavra de ordem
vazia para os revisionistas Coreanos. Como o camarada Enver explicou:
"Tomemos, por exemplo, a questão da construção econômica do país, o
desenvolvimento da economia socialista a depender das próprias forças. Este
princípio está correto. Cada estado socialista independente, soberano deve
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mobilizar todo o povo, e definir sua política econômica correta, deve tomar todas
as medidas para a exploração adequada e mais racional de toda a riqueza do 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 a
principal orientação básica para cada país socialista (...) Se (...) as relações entre os
Estados são baseadas na exploração de pequenos estados economicamente fracos
pelos grandes e poderosos estados, então tal «ajuda» deve ser rejeitada, pois é
escravizante." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em
Português)
E nunca devemos esquecer que, nos únicos verdadeiros países socialistas que já
existiram (na União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e na Albânia socialista
de Enver), o princípio fundamental de "confiar nas próprias forças" nunca foi reduzida a
exportações, sendo superiores às importações. Os capitais investidos na economia
sempre vieram inteiramente de fundos de acumulação do próprio país (com excepção do
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 afetou a
independência da Albânia socialista porque a União Soviética de Estaline era também
um país verdadeiramente a construir o socialismo. Os países socialistas podem
perfeitamente receber ajuda de outras nações 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
Coreia do Norte social-fascista foi e é constantemente invadida por créditos e capitais
provenientes de potências imperialistas capitalistas-revisionistas. Isso por si só mostra
que a Coréia do Norte nunca poderia construir o socialismo genuíno, e muito menos o
verdadeiro comunismo.
A situação da Coréia do Norte como uma neo-colônia Soviética permaneceu até ao
início dos anos 90, quando o império revisionista Soviético entrou em colapso e um
anúncio oficial de que os laços Soviético-norte-Coreanos tradicionais tinham sido
finalmente cortados veio do presidente Russo, Boris Yeltsin, em Junho de 1992, quando
ele confirmou que o tratado de amizade, cooperação e assistência mútua de 1961 entre
Pyongyang e Moscovo não era mais eficaz. Nem a Rússia forneceria mais apoio
financeiro ou militar para a Coreia do Norte. Isto colocou a economia da Coreia do
Norte – que era um apêndice do imperialismo Soviético - em uma situação desesperada,
que forçou a burguesia social-fascista a encontrar outro imperialismo que poderia
substituir o social-imperialismo Soviético e fornecer-lhe proteção contra as pressões da
imperialismo norte-Americano e de seus lacaios sul-Coreanos compradores fascistas.
Na Coréia do Norte, a propriedade privada e as relações de produção exploradoras
nunca foram abolidas. Os operários e camponeses continuaram a ser submetidos á
escravidão e opressão nas mãos dos novos exploradores social-fascistas. Mas ainda
hoje, os Kim Il Sungistas e seus defensores em todo o mundo traiçoeiramente insistem
na recusa de que a Coreia do Norte foi e é de fato uma neo-colônia, afirmando que "nem
os Soviéticos nem os Chineses já possuíam um único meio de produção no país." Mas
este apenas se destina a enganar os proletários do mundo sobre o caráter neo-colonial e
anti-socialista da tirania revisionista burguesa-capitalista. O imperialismo Soviético (e
mais tarde o imperialismo Chinês), não só de fato possuem meios de produção na
Coréia do Norte como na verdade possuía todos os meios de produção na Coréia do
Norte, sem exceção. E isso porque os burocráticos "administradores", "comissários" e
"oficiais" de "empresas estatais" - os membros da burguesia - ferozmente exploravam (e
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continuam a explorar) os activos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção
e força de trabalho Norte-Coreanos e a transferir os lucros obtidos diretamente para as
mãos dos capitalistas e imperialistas de Moscovo (hoje, eles fazem exatamente o mesmo
em favor dos social-imperialistas que substituíram os Soviéticos como os novos patrões
imperialistas), que tinham o controle absoluto e exclusivo sobre a Coreia do Norte em
todos os aspectos (termos político-sócio-econômicas, etc), mesmo porque os Kim Il
Sungistas eram totalmente dependentes dos mercados do bloco do Leste e da assistência
militar Soviética para resistir ás hostilidades imperialistas Americanas e sul-Coreanas.
Como já dissemos muitas vezes, esta situação catastrófica na Coréia do Norte deveu-se
à subserviência e exploração neo-colonial para com o social-imperialismo. Esta é uma
consequência de séculos de exploração e dominação imperialista e social-imperialista.
Na verdade, a Coréia do Norte nunca teve a verdadeira independência econômica e a
estrutura qualitativa da sua economia permanece até hoje basicamente a mesma do
período colonial Japonês: a Coreia do Norte permaneceu um país compradora neocolonial arquetípico, ou seja, um exportador de matérias-primas (principalmente metais)
enquanto é forçado a importar a grande maioria dos equipamentos e bens de consumo, o
que origina e promove uma total submissão e subserviência em relação aos seus
"parceiros" externos, e particularmente para com os créditos concedidos pela primeira
vez pela União Soviética revisionista, social-fascista e social-imperialista e mais tarde
pela China revisionista, social-fascista e social-imperialista. É na dominação do
imperialismo Chinês sobre a Coréia do Norte que vamos agora concentrar a nossa
atenção.
Em primeiro lugar, não podemos nunca esquecer que a Coreia do Norte sofre de uma
ausência geral de desenvolvimento da indústria pesada dos meios de produção, que é,
aliás, o setor mais indispensável para construir o socialismo autêntico, juntamente com
uma agricultura diversificada, mecanizada. Na verdade, a agricultura norte-Coreana
continua subdesenvolvida e seus níveis de produção permanecem muito baixos,
enquanto a indústria norte-Coreana é direcionado principalmente para a extração e
transporte dos recursos minerais que constituem as matérias-primas fornecidas pela
burguesia norte-Coreana aos seus amos imperialistas. Esta situação está nos antípodas
da União Soviética Bolchevique e da Albânia de Enver durante a primeira fase do
socialismo "em um único país", onde foi dada prioridade absoluta para a criação e o
desenvolvimento de uma indústria diversificada de meios de produção capaz de
assegurar a independência total e verdadeira desses países diante do cerco capitalistaimperialista-revisionista. E isso porque os 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo nos
ensinam que este desenvolvimento da indústria pesada dos meios de produção também é
essencial, pois através da prevenção de infiltração econômico capitalista-imperialistarevisionista, estamos ao mesmo tempo evitando a infiltração capitalista-imperialistarevisionista política e militar. Mas, como a Coréia do Norte nunca teve nada a ver com a
construção socialista e comunista real, após a queda do império Soviético socialimperialista, ela virou-se para outras potências imperialistas, a fim de manter sua
economia neo-colonial compradore pró-imperialista viva.
Após o colapso do império Soviético revisionista, a burguesia passou por uma situação
muito difícil. Além dos graves problemas económicos mencionados e explicados, os
revisionistas Coreanos também tiveram de continuar enfrentando o embargo
internacional e pressões militares encomendados pelos imperialistas Americanos, pois a
burguesia sempre recusou as exigências dos imperialistas norte-Americanos para
realizar o controle exclusivo e absoluto sobre a Coreia, já que isto envolveria um risco
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agudo dela ser rapidamente derrubada do poder com a perda inevitável e posterior das
posições de classe, lucros máximos e privilégios. Consequentemente, a burguesia logo
teve que enfrentar o mesmo dilema que a tinha anteriormente obrigado á subserviência
em direção ao social-imperialismo Soviético: continuou a ser um alvo para os
imperialistas Americanos, porque eles nunca desistiram nem abandonaram seu sonho de
ter a Coréia do Norte sob seu domínio, a fim de fazer o máximo lucro através da
exploração dos bens, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de
trabalho e força de trabalho de toda a Coréia. Afinal, devemos levar em conta que a
burguesia Sul-Coreana é mantida pronta por seus patrões imperialistas norteAmericanos para ocupar toda a península Coreana a partir do momento que eles são
capazes de colocar a burguesia social-fascista Coreana fora do caminho. No início dos
anos 90, a economia norte-Coreana está sendo afetada pela falta de bens essenciais e de
um déficit sistemático em empresas capitalistas do Estado. Neste contexto, a Coréia do
Norte teve que encontrar uma maneira de lidar com esta situação desastrosa. Mas, dadas
as características políticas e ideológicas sociais-fascistas da Coréia do Norte, seria
impossível para os Kim Il Sungistas definirem-se em um curso verdadeiramente
independente baseado em forças próprias da Coréia do Norte, até porque a economia
revisionista Coreana foi e é de tipo capitalista e neo-colonial compradora. Diante de
tudo isso, já no início dos anos 90, a burguesia começou a procurar outras potências
capitalistas-imperialistas, que poderiam fornecer os mercados de matérias-primas da
Coréia do Norte e que poderiam vender produtos fabricados a ela, proporcionando o
país com uma proteção análoga à anteriormente dada pelo social-imperialismo
Soviético. Foi assim que a Coréia do Norte acabou sendo obrigaao a colocar-se sob o
domínio do social-imperialismo Chinês, que, não por acaso, tinha substituído a União
Soviética como superpotência social-imperialista do mundo. Na verdade, essa
aproximação com a emergente potência imperialista Chinesa teve ainda outra vantagem:
permitiu aos Kim Il Sungistas manter suas máscaras "socialistas", até porque os socialimperialistas levam grande vantagem de manter o controle sobre um país ainda usando
disfarces "vermelhos", pois isso também fornece o social-imperialismo Chinês com uma
capa mais "progressista" e "popular" na frente dos olhos dos trabalhadores do mundo
que ainda acreditam que a Coreia do Norte é realmente um país socialista e que,
portanto, se os Chineses estão apoiando, isso é porque a China também é um país
verdadeiramente socialista. Claro que, como já explicamos em outros artigos, apesar da
sua falsa máscara "progressista", o social-imperialismo Chinês não só é intrinsecamente
e totalmente capitalista, reacionário, explorador, neo-colonial, opressivo, monopolista,
anti-comunista e tirânico (como todos os outros imperialismos), mas também tem o
mesmo objetivo de qualquer outro imperialismo: a maximização do lucro através do
controle total e exclusivo sobre a renda, bens, riqueza, recursos, mercados, meios de
produção e força de trabalho do mundo e por meio da cruel exploração, da opressão e da
repressão dos proletários do mundo [seguindo o exemplo da União Soviética socialimperialistas, também os social-imperialistas Chineses podem incentivar a formação de
quadros fiéis e agentes (que podem ajudá-los a tirar o máximo lucro de neo-colônias) e
fornecer certos países, com alguns créditos para a construção de algumas infraestruturas. Mas não há nada de "progressista" e muito menos "socialista" sobre isso.
Pelo contrário, trata-se de um meio de incentivo ao desenvolvimento das relações
comerciais com essas nações e do investimento direto, a fim de abrir o caminho para a
completa dominação neo-colonialista sobre eles. Há muito tempo atrás, o camarada
Lenine já havia notado que a exportação de capitais é um meio de incentivar a
exportação de produtos e mercadorias. Hoje em dia, a exportação de capitais
imperialistas Chineses tem como objetivo principal promover as relações comerciais
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com a China como um prólogo para a ordem absoluta e exclusiva imperialista Chinesa
social-fascista, revisionista, burguesa imperialista capitalista, com o objetivo de ampliar
sua influência burguesa-capitalista, colonialista, reacionária, social-imperialista, socialfascista, exploradora, opressora e anti-comunista (uma situação que já está em vigor
neste momento)].
Assim, desde o início da década de 90 que a China social-imperialista está apertando as
suas garras sobre a Coreia do Norte em busca de mercados rentáveis das áreas neocoloniais de influência, com a cumplicidade aberta e o apoio da burguesia. Uma das
primeiras exigências feitas pelossocial-imperialistas era ter participação direta sobre os
ativos, renda, riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho da
Coréia do Norte. Financiamento imperialista já está promovendo a busca de novas
minas e fontes de energia e na construção de infra-estruturas (estradas, ferrovias,
gaiteiros de petróleo, gaiteiros de gás, portos, etc) com o objetivo de facilitar aos
Chineses social-fascistas a maximização do lucro. Em face disso, a burguesia não tinha
outra opção além de sob o domínio dos seus novos amos imperialistas:
"Lidando com uma crise tão aguda e profunda, o governo (...) também permitiu
provisões para maiores investimentos estrangeiros para o país. Foi durante o início
dos anos noventa que a Coreia do Norte decidiu introduzir novas medidas em um
número de áreas de gestão econômica: 1. no desenvolvimento de gestão, (...) 2. na
liberalização do comércio (...), e 3. no investimento directo estrangeiro. Com o
objectivo de incentivar os investimentos estrangeiros no país, a Constituição foi
completada em 1992, a fim de salvaguardar os direitos e os lucros das empresas
estrangeiras que operam na Coreia do Norte. Três conjuntos de leis foram
posteriormente aprovadas, a fim de permitir joint ventures contratuais e joint
ventures com empresas estrangeiras de capital que possam compartilhar seus
lucros na proporção dos investimentos realizados. Empresas estrangeiras também
estão autorizadas a operar no país. Neste caso, as empresas estrangeiras só podem
investir na RPDC e realizar a gestão por conta própria. Estas empresas operam, de
fato, na zona econômica Rajin-Sonbong e no livre comércio no nordeste do país,
onde uma variedade de benefícios é concedida a empresas estrangeiras, incluindo a
isenção do imposto de renda da empresa. A participação estrangeira em
investimentos é, portanto, permitida agora, pela primeira vez na história da Coreia
do Norte. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto da Coreia do
Comércio e da Agência de Promoção de Investimentos (KOTRA), em Seul, em
1995, o comércio da Coreia do Norte com o Japão totalizou 594,6 milhões de
dólares, o que representa 29% dos $ 2,05 bilhões do comércio exterior total. O
comércio com a China foi de 549,8 milhões dólares, ou 26,8% do comércio total. Os
números comparáveis foram de 6,2% para a Índia, de 4,1% cada para a Rússia e
Hong Kong, 3,9% para a Alemanha e 3,0% para a Tailândia. As relações
econômicas da RPDC com a Coreia do Sul tem vindo a desenvolver-se pois as
empresas da Coréia do Sul podem maximizar seus lucros através do emprego de
trabalho norte-Coreano barato através de joint ventures ou de produção em
comissões, e através da importação de minerais norte-Coreanos baratos e produtos
siderúrgicos. Embora através de países terceiros, o comércio da Coreia do Norte
com o Sul totalizou 287,3 milhões dólares em 1995, em comparação com $
194.500.000 em 1994 e 111,3 milhões de dólares em 1991, de acordo com a
KOTRA." (N. Steinmayr, Long live Korean reunification and independence!, 1999,
traduzido da versão em Inglês)
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Como pode ser visto, a dependência neo-colonial comercial foi transformada em
dependência neo-colonial financeira e a burguesia está fazendo de tudo para ganhar os
favores dos social-imperialistas Chineses, com quem os revisionistas Coreanos contam
para mantê-los no poder contra os planos de imperialismo norte-Americano e de seus
lacaios sul-Coreanos. No entanto, começaram a surgir quebras no setor capitalista de
Estado da Coreia do Norte, que os Kim Il Sungistas sempre tão habilmente utilizaram
para enganar os trabalhadores Coreanos a fim de esconder sua natureza anti-comunista
apresentando-o como uma prova indiscutível de que a Coreia do Norte é de fato um país
socialista. Parece cada vez mais óbvio que a Coreia do Norte acabará por entrar em
colapso assim como ocorreu com o império Soviético revisionista também devido à
penetração imperialista estrangeira e á colonização. Relativamente à infiltração do
imperialismo Americano na União Soviética revisionista, o camarada Enver previu com
precisão que:
"Ele (o imperialismo Americano) vai explorar a União Soviética, vai conseguir
lucros fabulosos a partir dela que servirão para fortalecer seu império mundial.
Além disso, a introdução de capital norte-Americano na União Soviética (...) trará
o desmantelamento da União Soviética como uma união de repúblicas. Este é o
objetivo do imperialismo Americano (...)." (Enver Hoxha, Reflections on China,
Volume II, 1979, Tirana, traduzido da versão em Inglês)
E estas palavras do camarada Enver também são totalmente aplicávelis à situação da
Coréia do Norte anti-comunista, revisionista e social-fascista, que desde os anos 50 tem
sido uma verdadeira neo-colônia do tipo compradora arquetípica completamente
invadida e dominada pelo imperialismo mundial e o social-imperialismo. E isso é
totalmente abrangente, até porque a penetração do imperialismo e dominação sobre a
Coreia do Norte é favorecida pelo fato de que a economia de "mercado" (que é,
inevitavelmente, controlada pelas classes dominantes anti-comunistas burguesescapitalistas e pró-imperialistas) nunca foi abolida na Coréia do Norte, ao contrário do
que deve ocorrer durante a construção do verdadeiro socialismo e o comunismo. É
verdade que nas primeiras fases de edificação socialista, pode acontecer que alguns
"mercados" menores ainda persistem. Mas isso não deve ser algo definitivo. Pelo
contrário, estes "mercados" menores, que continuam a existir após a revolução socialista
proletária desaparecerão gradualmente, mas firmemente com a edificação da sociedade
socialista e comunista. Decisivo é o controle absoluto através da ditadura do
proletariado existente. E mesmo nos primeiros estágios da construção socialista, os
menores "mercados" nunca deveriam ser autorizado a constituir uma forma de
exploração e de restauração burguesa-capitalista, mas devem ser submetidos a um
controle total do Estado proletário que deve sempre ter em mente que o objetivo final é
a sua eliminação. 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
freqüentemente observou que uma das causas do sucesso da implementação do
socialismo na Albânia foi o fato de que, naquele país, os "mercados" internos foram
reduzidos ao mínimo e que o PTA estava lutando pela sua total supressão
simultaneamente com o avanço e intensificação da edificação socialista. Mas, na
revisionista social-fascista Coréia do Norte, ocorreu o contrário. A burguesia nunca quis
eliminar os "mercados". Pelo contrário, promoveu e reforçou os "mercados" do país,
com o objetivo de explorar o proletariado norte-Coreano e para reforçar o seu poder de
classe repressivo.
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Sob o controle do imperialismo Chinês, a burguesia está confirmando seu papel como
uma classe exploradora compradora pró-imperialista típica e está sendo forçada a abrir
cada vez mais as suas portas à penetração imperialista Chinesa. Alguns afirmam que são
os sucessores de Kim Il Sung, que estão promovendo este caminho, e que eles são uma
espécie de Deng Xiaoping. Há certos Kim Il Sungistas que insistem em apresentar os
tempos de Kim Il Sung como sendo uma época de "socialismo real", em oposição à
época de seus sucessores que seria "revisionista". Este raciocínio é equivalente ao dos
"ortodoxo" Maoístas que também afirmam que o fascista Deng Xiaoping teria "traído o
caminho verdadeiramente socialista de Mao". Mas isso não é verdade. Não há diferença
substancial entre Kim Il Sung e seus sucessores familiares, assim como não há diferença
substancial entre Mao e Deng Xiaoping. Deng Xiaoping só continuou o curso burguêscapitalista-revisionista imperialista de Mao, assim como Kim Jong Il e Kim Jong-un só
continuaram o curso burguês-capitalista-revisionista pró-imperialista já feito pelo seu
pai e avô. E como temos vindo a observar ao longo deste artigo, as políticas antisocialistas e pró-capitalistas-imperialistas foram sempre seguidas e a transformação em
um país compradora pró-Soviético e, mais tarde, pró-Chinês começou quando Kim Il
Sung ainda liderava o regime norte-Coreano. Na verdade, as políticas de Kim Jong Il e
Kim Jong-un só servem para confirmar o caminho capitalista-revisionista, próimperialista e anti-comunista que havia sido iniciado há muitos anos com Kim Il Sung.
No entanto, devemos notar que, apesar de que essas violações mencionadas no setor
capitalista de Estado da Coreia do Norte não representarem qualquer alteração das
características fundamentais da Coreia do Norte, uma vez que continuou a ser tão
tirânica, reacionária e anti-socialista como sempre, eles impeliram os Kim Il Sungistas a
encontrar maneiras como manter seus disfarces "socialistas" intactos - porque a partir do
momento em que eles não agradam, os imperialistas e social-imperialistas são tudo
menos sentimentalistas: a burguesia Kim Il Sungista seria prontamente derrubada e
substituída por outra camarilha compradora burguesa-capitalista mais capaz de servir os
seus interesses lucrativos predatórios. E já que os sociais-fascistas trocaram a
subserviência neo-colonial para com o imperialismo Soviético pela subserviência neocolonial para com o imperialismo Chinês, esta situação só tem se intensificado,
especialmente com as novas "zonas econômicas especiais" inauguradas pelo burguesia
revisionista Coreana em benefício dos interesses de seus mestres Chineses socialimperialista. De fato, a depravação da burguesia social-fascista pró-capitalista e próimperialista vai tão longe como tendo publicado em seu site oficial que:
"IKBC, o Centro Internacional de Negócios da Coreia, é um serviço abrangente
para empresas em todo o mundo e pessoas interessadas no comércio e explorar as
oportunidades com a RPD da Coreia. IKBC tem sua sede principal em Pyongyang
e gabinetes externos na Tailândia e Espanha. IKBC é uma organização oficial, não
um agente. O centro de negócios é composto por funcionários do governo da
RPDC, com mais de 15 anos de experiência e especialistas nas áreas de relações
exteriores, comércio e bancário internacional. Temos uma assistência integral e
rede financeira dentro e fora da RPD da Coreia apoiado pelos maiores ministérios
e embaixadas da República. Nossos focos são importações, exportações e Joint
Ventures em qualquer campo econômico. (...) A RPD da Coreia (Coreia do Norte)
vai se tornar nos próximos anos o centro mais importante para o comércio no
Nordeste da Ásia devido a ter o menor custo do trabalho na Ásia, (...) a educação,
habitação e saúde serviço é fornecido gratuitamente a todos os cidadãos. Ao
contrário de outros países Asiáticos, os trabalhadores não vão abandonar as suas
posições para salários mais elevados, uma vez que são treinados."
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(Http://www.korea-dpr.com/business.html, Business in DPR Korea, traduzido da versão
em Inglês)
Esta afirmação é verdadeiramente surpreendente. Não só a burguesa orgulhosamente
assume que mantêm no seu país um verdadeiro campo de trabalho escravo, em que os
trabalhadores recebem ainda menos do que os seus homólogos Chineses e Indianos
("custo do trabalho mais baixo na Ásia") (o que revela a situação de miséria e
exploração abominável á qual as classes oprimidas são submetidas em benefício dos
lucros máximos dos imperialistas mundiais), mas também tentam exibir a verdadeira
face e os objetivos do chamado "sistema social" da Coreia do Norte: retirar
trabalhadores de luta revolucionária contra os opressores internos e externos e
exploradores dando-lhes algumas esmolas ridículas destinadas a impedir a aquisição de
uma verdadeira consciência comunista por eles. Eles usam seu "sistema social" prócapitalista para "provar" aos imperialistas do mundo que eles não precisam se preocupar
porque os Kim Il Sungistas farão o seu melhor para que os trabalhadores norteCoreanos continuem a ser totalmente enganados sobre a verdadeira natureza de classe e
de caráter do regime burguês social-fascista do seu país e, portanto, eles não devem se
preocupar com a perda de quaisquer lucros, porque "os trabalhadores não vão abandonar
as suas posições para os salários mais altos", estão supostamente prontos para serem
explorados até o osso sem reclamar ou resistir, pois os monarco-fascistas organizaram
um "sistema de bem-estar social" reacionário inteiramente pago por esses mesmos
trabalhadores. Naturalmente, o principal objectivo deste "sistema social" é prevenir a
ocorrência de uma revolução socialista autêntica. Mas a burguesia Norte-Coreana está
completamente enganada. Inevitavelmente, o dia virá quando os trabalhadores Coreanos
vão derrubar e aniquilar todos os seus exploradores e opressores, tanto internos como
externos, e irão juntar-se aos proletários e trabalhadores de todos os outros países para a
ditadura do proletariado mundial, o socialismo mundial e do comunismo mundial, sob a
liderança do Comintern (EH).
Assim, o caráter falso das demonstrações de que a política "Juche" do PTC é aquele de
promover a "independência e auto-suficiência" é inteiramente demonstrado
precisamente pela sua política capitalista e pró-imperialista de promover explicitamente
o investimento estrangeiro, joint ventures com capital estrangeiro, "créditos e
empréstimos" e o estabelecimento das já mencionadas "zonas econômicas especiais":
O artigo 37 da Constituição da RPDC declara:
"O Estado deve incentivar instituições, empresas ou associações para a Coreia do
Norte estabelecer e operar ações e contratual empresas de joint ventures com
empresas ou indivíduos de países estrangeiros dentro de uma zona econômica
especial.”
(http://www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm#Chapter
%207:National%20Emblem,%20Flag,%20National%20Anthem%20and%20Capital,
DPRK's Constitution, 1998, traduzido da versão em Inglês)

Este encorajamento aberto da penetração imperialista e dominação está expresso na
Constituição norte-Coreana:
"... Incentiva o investimento estrangeiro e garante os direitos e os lucros dos
estrangeiros que operam na Coreia do Norte." (Keesing’s Record of World Events,
Volume 39, traduzido da versão em Inglês)
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Além disso, o Comité Permanente da Assembleia Popular Suprema aprovou a primeira
lei da Coréia do investimento estrangeiro em Outubro de 1992:
"A nova lei permitiu oas investidores estrangeiros estabelecer equidade e joint
ventures contratuais dentro do país, e para configurar e operar o total de empresas
estrangeiras em zonas económicas especiais. As empresas estrangeiras seriam
capazes de remeter seus lucros para o exterior." (Keesing’s Record of World Events,
Volume 38, traduzido da versão em Inglês)
Em seguida, em 1991,
"... O governo anunciou a criação de uma Zona Económica Especial (ZEE),
totalizando 621 quilômetros quadrados... Ampliou em Março de 1993... para 742
quilômetros quadrados... Uma série de leis adicionais seguintes estabelece o quadro
jurídico para as empresas estrangeiras que operam na Coreia do Norte." (Marcus
Noland, Prospects for a North Korean External Economic Opening, in: Thomas H.
Henriksen & Jongryn Mo (Eds.): North Korea After Kim Il Sung, Stanford (EUA),
1997, traduzido da versão em Inglês)
"Cerca de 80 joint ventures foram estabelecidas na Coréia do Norte." (Dae-Ho
Bryn, North Korea’s Foreign Policy: The Juche Ideology and the Challenge of
Gorbachev’s New Thinking, Seul, 1991, traduzido da versão em Inglês)
Assim, enquanto as classes oprimidas da Coreia do Norte morriam de fome, a burguesia
estava gastando enormes quantias de dinheiro para facilitar e preparar a intensificação
da dominação imperialista neo-colonial sobre o país, que, por sua vez, agravaria e
fomentaria as políticas que originaram a fome e que iria piorar ainda mais durante a
década de 90. Além disso, como se pode notar, as suas posições estão em oposição total
e irreconciliável com aquelas de um estado verdadeiramente socialista. Por exemplo, os
camaradas Albaneses sempre tiveram a preocupação de não deixar qualquer tipo de
"investimentos estrangeiros" ou créditos provenientes de países imperialistascapitalistas-revisionistas penetrar na Albânia socialista, porque entenderam
corretamente que:
"Através desses chamados créditos (...), as grandes corporações capitalistas e os
estados a que pertencem fazem grande pressão sobre os países beneficiários e os
povos para mantê-los sob controlo. (...) Por outro lado, estes créditos, que os
grandes monopólios a fornecer (...) são os elos da cadeia imperialista em torno dos
pescoços dos seus próprios povos." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
Esta é a razão pela qual os comunistas Albaneses liderados pelo camarada Enver
decidiram na Constituição Albanesa de 1976 que:
"A outorga de concessões e a criação de sociedades econômicas e financeiras
estrangeiras e outras instituições ou aquelas formadas em conjunto com os
monopólios burgueses e revisionistas capitalistas e estados, bem como a obtenção
de créditos a partir deles, são proibidos na República Popular Socialista da
Albânia.” (Article 28 of the Constitution of People’s Socialist Republic of Albania,
Dezembro de 1976, traduzido da versão em Inglês)
Este artigo 28 da Constituição Albanesa 1976 já foi citado por nós muitas vezes em
outros textos, mas sempre achamos que ele é absolutamente crucial. De fato, a presença
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deste artigo é um sinal irrefutável de um caráter genuinamente Marxista-LeninistaEstalinista. Pelo contrário, a Constituição revisionista da Coréia do Norte social-fascista
não só não inclui qualquer artigo como este, mas ainda encoraja abertamente a
penetração imperialista estrangeira no país. Os sociais-fascistas que regem a Coréia do
Norte nem sequer tentam esconder sua lealdade completa e subordinação ao
imperialismo mundial, pelo contrário, eles alegremente e abertamente assumem na sua
própria Constituição burguesa-capitalista-revisionista.
O proletariado de qualquer nação que visa autenticamente a construção do socialismo
não pode desprezar a necessidade de colocar em prática o princípio básico contido no
artigo 28 da Constituição Socialista Albanesa. Caso contrário, a restauração capitalista
seria uma mera questão de tempo, porque desdeque as multinacionais capitalistasimperialistas estão autorizadas a dominar livremente a economia de um país, elas
inevitavelmente, também dominam o sistema sócio-político. E é óbvio que as
corporações revisionistas social-fascistas e anti-comunistas não estão lá para proteger o
socialismo, elas vão fazer de tudo para destruí-lo e reinstalar a escravidão assalariada,
opressão e exploração sobre as classes trabalhadoras.
Claro, os revisionistas nunca defenderriam e muito menos incluiriam um princípio tão
verdadeiramente Marxista-Leninista em sua Constituição pois eles não estão
preocupados com a defesa do socialismo porque nunca houve socialismo na Coréia do
Norte E os social-fascistas são os melhores servidores e defensores da ocupação socialimperialista sobre a Coreia do Norte.
O domínio neo-colonial Chinês sobre a Coreia do Norte está a atingir níveis
excepcionais. Já em 1990, o volume de comércio totalizou 88.200.000 $ (fonte:
http://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf, edição em Inglês). Hoje em dia, o comércio
bilateral anual é estimado em cerca de $ 6 bilhões, tornando a China no maior
"parceiro". A China fornece cerca de metade de todas as importações da Coréia do
Norte e recebeu um quarto de suas exportações. As principais importações da China da
Coreia do Norte incluem combustíveis minerais (carvão), minérios, vestuário tecido,
ferro e aço, peixes e frutos do mar e pedra. As importações da Coreia do Norte da China
incluem combustíveis minerais e de petróleo, máquinas, equipamentos elétricos,
veículos, plástico, ferro e aço. China é a maior fonte das importações norte-Coreanas de
petróleo. Em 2009, as exportações para a Coreia do Norte de óleo combustível mineral
somaram 327,000 mil dólares e foram responsáveis por 17% de todas as exportações da
China para a Coreia do Norte. Aqui está um relato da evolução do comércio neocolonial entre a China e a Coreia do Norte (lembrem-se que os valores referidos
correspondem principalmente às exportações Chinesas de bens manufaturados para a
Coreia do Norte e às exportações da Coréia do Norte de matérias-primas baratas para a
China, numa situação colonial típica):
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Fonte: Ministério do Comércio da República Popular da China, traduzido da versão em
Inglês.
Atualmente, o nível extremo de endividamento da Coréia do Norte para com os
imperialistas mundiais e Chineses em particular pode ser observado no valor da dívida
externa do país: cerca de 20 bilhões de $ (o que nos dá uma idéia de quantos zilhões de
lucros fazem os imperialistas financeiros mundiais somente graças à dívida da Coreia do
Norte e aos juros devidos a ela - mais da metade do PIB total do país (fontes:
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/01/19/2012011900864.html
e
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html,
traduzido
das versões em Inglês). Além disso, as desigualdades sociais e os luxos apreciados pelos
monarco-fascista estão se tornando cada vez mais evidentes, um visitante recente
Chinês disse que as classes ricas norte-Coreanas preferiram andar em carros Mercedes
Benz, usavam relógios de luxo e gastavam centenas de dólares no celular a cada mês.
Todos os principais membros do regime norte-Coreano estão realmente envolvidos em
negócios e comércio com os imperialistas Chineses, ou seja, eles estão empenhados em
fazer o máximo de lucros transformando a Coréia do Norte em uma neo-colônia
Chinesa
(fonte:
http://www.reuters.com/article/2013/04/15/us-korea-north-chinainsight-idUSBRE93E16P20130415#, traduzido da versão em Inglês). Os esforços da
Coréia do Norte para atrair colonizadores imperialistas Chineses tornaram-se mais
fervorosos desde que Kim Jong-un assumiu o lugar de seu falecido pai, no final de
2011, como relatado por Hong Kong Phoenix Weekly. O Investment & Development
Group, controlado pela Jang Song-thaek, vice-presidente da Comissão Nacional de
Defesa e tio de Kim Jong-un, organizou um fórum econômico de alto nível em Julho do
ano passado para promover "oportunidades de negócios" no país. O grupo,
posteriormente, anunciou ao lado da China Overseas Investment, o estabelecimento de
um yuan fundo para projetos de investimento na Coréia do Norte de 3.000 milhões
(EUA $ 480.000.000) para intensificar o processo de subserviência e dependência da
Coreia do Norte para com a China. O fundo, patrocinado por grupos empresariais
Chineses e empresas de capital de risco, vai investir na indústria de mineração da Coréia
do Norte, imóveis e operações portuárias, disse o Phoenix Weekly, citando reportagens.
Atualmente, o Investment & Development Group está solicitando investimento Chinês
para mais de 20 projetos, incluindo 17 na área de mineração, e outros nas indústrias de
infra-estrutura de processamento e serviço. De acordo com dados compilados pelo
Ministério Chinês do Comércio, até ao final de 2010, mais de 200 empresas Chinesas
investiram cerca de $ 290.000.000 na Coréia do Norte, principalmente na indústria de
mineração
(fonte:
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?
id=20130423000068&cid=1102, traduzido da versão em Inglês).

De acordo com relatórios oficiais, a China imperialista é hoje o maior parceiro
comercial da Coreia do Norte, e principal fonte de alimentos, armas e combustível,
sendo assim o principal apoiante do regime social-fascista de Kim Jong-un - o seu
lacaio compradore colonial. O comércio bilateral entre a China e a Coreia do Norte
chegou a quase $ 6 bilhões em 2011, segundo dados oficiais Chineses. Um relatório de
Janeiro de 2010 do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA observa que as
exportações Chinesas de produtos de luxo para a Coreia do Norte cerca de $ 11 milhões
por mês em 2009. Pyongyang está em um estado de dependência econômica total da
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China, que fornece a maior parte da sua comida e suprimentos de energia. Nicholas
Eberstadt, consultor do Banco Mundial, diz que desde o início de 1990, a China tem
servido como principal fornecedor de alimentos da Coréia do Norte e foi responsável
por quase 90 por cento das suas importações de energia. Segundo algumas estimativas,
a China fornece 80 por cento dos bens de consumo da Coréia do Norte e 45 por cento
dos seus alimentos. A dependência econômica neo-colonial compradore da Coréia do
Norte para com a China continua a crescer, tal como indicado pelo desequilíbrio
comercial significativa entre os dois países. Snyder observa que, em 2008, as
importações Chinesas totalizaram 2,03 bilhões dólares, enquanto as exportações para a
China, incluindo o carvão e o minério de ferro somaram $ 750 milhões. (fonte:
http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097, traduzido da versão
em Inglês).
Mas o que mais tenta as corporações imperialistas Chinesas sobre a Coreia do Norte é a
mineração. Um acordo foi assinado em Setembro entre a Federação de Investimento
Overseas Chinese e a Jvic, de modo a lançar conjuntamente os "fundos especiais para a
Coreia do Norte" apoiado por 3 bilhões de RMB ($ 480.000.000) de instituições de
fundos nacionais da China e consórcios. Kim Tiezheng, o Vice-Presidente do Jvic
apontou que a Coreia do Norte precisa de investimento de capital significativo na
construção de infra-estruturas em telecomunicações, transporte, mercados de
commodities, usinas de energia e fábricas de cimento. Não só estes investimentos são
particularmente bem-vindos e apoiados pelo governo, os investidores também poderão
desfrutar de um tratamento preferencial em relação ao imposto de renda da empresa,
bem como isenção de tarifas em equipamentos de negócios e de importação de
matérias-primas.
Ao mesmo tempo, o Ministério do Comércio da China e da Coreia do Norte à procura
de investimento também realizou uma sessão de esclarecimento investimento conjunto
em Pequim para promover a Rajin-Sonbong, Rason e Kaesong Zonas Económicas
Especiais, bem como a Hwanggumpyong e Wihwa Ilhas Joint grátis Zona de Comércio,
estabelecida entre China e Coreia do Norte em 2010. Chen Jian, o vice-ministro do
Comércio Chinês, disse que o RMB eo yuan Coreano será distribuído nas duas zonas
econômicas especiais, com a criação de instituições bancárias dos dois países para
atender as necessidades de liquidação de investidores. A Zona Económica Rason,
localizada no extremo nordeste da península Coreana, perto das fronteiras da Rússia e
da China, vai se concentrar no desenvolvimento de seis indústrias nos setores de
material, equipamentos de alta tecnologia e matérias. A Área de Livre Comércio
Conjunto Hwanggumpyong e Wihwa Ilhas incidirá sobre IT, modernas instalações de
agricultura, turismo, cultura, indústrias criativas, e fábricas de processamento de
vestuário. Li Tieshi, o Vice-Presidente do Comitê Popular de Rason, disse que as
medidas de incentivo ao investimento incluem a isenção de direitos de importação e
exportação de mercadorias, a expatriação livre dos lucros provenientes da exploração do
negócio, e várias reduções de imposto de renda. "Os investidores terão a palavra final
aconteça o que acontecer", Li disse: "Se é uma joint-venture, a cooperação ou se o
negócio é integralmente detida pelos investidores, os investidores estrangeiros podem
escolher o seu próprio modo de gestão e operação. "Além disso, aqueles que investem
nas indústrias podem desfrutar de prioridade na locação melhores terrenos, bem como
aluguer de terras preferencial (fonte: http://www.worldcrunch.com/businessfinance/china-eyes-big-investment-opportunities-in-north-korea/north-korea-jviccommerce-investing/c2s10050/, traduzido da versão em Inglês). O novo grupo de
investimento Daepung, que está esperando para atrair fundos estrangeiros, é um símbolo
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da transformação atual. Está diretamente ligada à Comissão de Defesa Nacional - um
dos órgãos supremos do Estado, que era liderado por Kim Jong-il - e é autônomo o
suficiente para "combinar princípios políticos e os imperativos econômicos", diz o vicepresidente, Ju Kuang-cho. "Vamos apenas dizer que somos flexíveis" (os capitalistas
norte-Coreanos qualificam como "flexibilidade" as formas mais perversas de submissão
compradora
neo-colonial
e
anti-comunismo)
(fonte:
http://www.worldcrunch.com/world-affairs/pyongyang-postcard-first-cracks-appear-innorth-korea-s-wall-of-ice/c1s4416/#.UJfpDW8e6So, traduzido da versão em Inglês).
No que respeita ao transporte, os imperialistas Chineses não estão perdendo tempo em
torno da Coreia do Norte com seus projetos submissos. Um dos principais é a ligação
ferroviária de 223 quilômetros, em alta velocidade até a fronteira da Coreia do Norte e
as pró-imperialistas "zonas econômicas especiais" deste país. O projeto de 6300 milhões
dólares é uma das três ferrovias de alta velocidade planejadas projetado para trazer a
Coreia do Norte para mais perto da esfera económica neo-colonial imperialista de
influência (fonte: http://www.nkeconwatch.com/?cat=3, traduzido da versão em Inglês).
Este novo sistema de gestão concedeu mais autonomia às empresas estatais. O exército
é financeiramente independente e recebe financiamento de fábricas, cooperativas
agrícolas e casas comerciais (que são responsáveis pelas exportações mineiras). O
militar beneficiou a economia subterrânea, que tem sido muito desenvolvida. Depois
que o sistema de entrega pública da Coréia do Norte caiu durante a fome do 90, a
sobrevivência da população dependia do mercado negro. Esta economia subterrânea do
mercado negro é difícil de medir, mas acredita-se que representa 50% do total de
suprimentos da Coréia do Norte. Isso tem causado o maior enriquecimento da burguesia
e o crescimento da corrupção (fonte: http://www.worldcrunch.com/world-affairs/isnorth-korea-moving-toward-a-post-totalitarian-regime-/china-communism-disney-dprkkim-il-sung-kim-jong-un-le-monde-north-korea-pyongyang-southkorea/c1s9278/#.UJfpNG8e6So, traduzido da versão em Inglês).
Relativamente ao mercado negro acima mencionado, na Coréia do Norte atinge
proporções colossais de fato em uma situação que é típico de países compradores proimperialistas dependentes neo-coloniais. Esta questão é uma causa de desigualdades
crescentes dentro da sociedade, com intermediários comerciais, prestadores de serviços,
os burocratas e os "gerentes" (que são os verdadeiros donos dos meios capitalistas de
estado de produção), etc espetacularmente enriquecendo enquanto pobres trabalhadores
norte-Coreanos suportam os efeitos nocivos das políticas pró-capitalistas, próimperialistas e anti-socialistas. Há um fosso crescente entre os trabalhadores norteCoreanos empregados nos setores capitalistas estaduais ainda existentes, cujas
condições de vida são de miséria, e os membros da burguesia revisionista monarcofascista que exploram através de servir os interesses da penetração imperialista e das
multinacionais capitalistas-burgueses que operam no país. A Coréia do Norte também é
um exemplo bastante esclarecedor de como a corrupção e o nepotismo são
inevitavelmente intrínsecos ao sistema imperialista-capitalista-revisionista. De fato, as
desigualdades sociais estão experimentando um crescimento exponencial devido ao
surgimento de mais elementos burgueses ligados à penetração de capitais imperialistas,
e para o comércio internacional e da classe burguesa financeira. Claro, o fato de que a
dívida externa da Coréia do Norte social-fascista para com a classe burguesa mundial
capitalista-imperialista é hoje de mais de 20 bilhões de $ é também uma das principais
razões que determinam o crescimento sem precedentes da pobreza entre os norteCoreanos. Claro, tudo isso tem um lado muito positivo, porque permite que os
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proletários norte-Coreanos vejam a exploração como ela realmente é, porque lhes
permite adquirir uma consciência socialista autêntica e estar cientes das contradições
insolúveis que são inerentes à ordem capitalista-imperialista-revisionista.
E, apesar da subserviência aos imperialistas Chineses (que visam alcançar o controle
total e exclusivo sobre a Coréia ea todo o mundo), sendo predominante, também os
imperialistas norte-Americanos foram penetrando profundamente na Coréia do Norte
através de seus lacaios compradora neo-coloniais fascistas sul-Coreanos. A Coreia do
Norte social-fascista deve ao seu vizinho fascista uma dívida colossal. A Coreia do
Norte é obrigada a pagar de volta para a Coréia do Sul um total de $ 875.320.000. A
Coreia do Sul enviou ao Norte uma mensagem em 15 de junho de 2013 que deveria ter
pago de volta 5,83 milhões dólares na primeira parcela de um empréstimo no valor de
88,36 milhões dólares até 7 de Junho. Assim, os trabalhadores norte-Coreanos passam
fome e são brutalmente explorados com o objetivo de enriquecer as corporações
imperialistas mundiais e a burguesia financeira que coloniza a Coréia do Norte. Em
2007 e 2008, o Norte pagou uma dívida de 2.400 mil dólares no valor de minérios de
zinco. Após as duas Coréias realizarem sua cúpula em 2000, a Coreia do Sul, forneceu
ao Norte, com um total de 720 milhões dólares em empréstimos até 2007. Incluindo os
juros acumulados sobre os empréstimos, o Norte é obrigado a reembolsar milhares de
milhões de $ (fonte: http://www.nkeconwatch.com/?cat=3, traduzido da versão em
Inglês).
Em termos militares, a China está organizando a instalação de bases militares que, além
de servirem os interesses belicistas e expansionistas da burguesia imperialista Chinesa
também servem para fornecer o regime social-fascista norte-Coreano de armas e meios
de repressão, a fim de suprimir as classes trabalhadoras oprimidas. Com este propósito,
a 23 de Novembro de 2009, o ministro da Defesa Chinês Liang Guanglie visitou
Pyongyang (Fonte: Associated Press, China’s Defense Minister Travels to North Korea,
The China Post, 23 de Novembro de 2009, traduzido da versão em Inglês).
É a esses tipos de políticas e de vergonhosa subserviência neo-colonial para o
imperialismo mundial que os revisionistas Coreanos estão se referindo quando
ridiculamente dizem que sua ideologia anti-comunista monarco-fascista depravada
"totalmente demonstrou a sua verdade e a sua viabilidade através do avanço bem
sucedido da causa da independência do mundo"?
Na verdade, apesar da enorme intensificação da dominação neo-colonial sobre a Coreia
do Norte nos últimos tempos, a verdade é que a ideologia de aproximação entre os
social-imperialistas e a classe burguesa social-fascista norte-Coreana existe desde há
muito tempo, apesar das crescentes contradições entre a China e a Coreia do Norte, que
servem a revolução socialista mundial. Devido às proximidades geográficas entre a
China e a Coreia do Norte, os Kim Il Sungistas tentam garantir a simpatia da burguesia
revisionista Chinesa (que estava por esse tempo no processo de transformar-se em uma
burguesia capitalista estatal monopolista com ambições imperialistas) em direção a eles.
O camarada Enver observou:
“ (...) A Coreia quer ter duas cordas ao seu arco, a União Soviética e a China. Ela
quer obter grandes créditos da União Soviética, mas também da China." (Enver
Hoxha, Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido da versão em Inglês)
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A fim de conseguir isso, os revisionistas Coreanos nunca hesitaram em defender e
apoiar abertamente o social-fascismo Maoista. Relativamente à chamada Grande
Revolução Cultural Proletária, afirmaram que:
"A Grande Revolução Cultural Proletária permitiu ao povo Chinês realizar a
construção do socialismo de uma maneira melhor e alcançar resultados notáveis."
(Documentos do P “T“ C, Ansprache von Ministerpräsident Kim Ir Sen während eines
Banketts, 1970, traduzido da versão em Alemão)
Essa afirmação dos Kim Il Sungistas é tão reacionária e anti-comunista que vamos
deixar o Quinto clássico do Marxismo-Leninismo respondê-la por nós. Na verdade, o
camarada Enver sabia muito bem que a GRCP:
“ (...) Não era nem uma revolução, nem grande, nem cultural e, em particular, não
proletária. (...) O principal era o fato de que nem o partido nem o proletariado
estavam na liderança desta "grande revolução proletária». Esta grave situação
resultou de conceitos anti-Marxistas de Mao Tsetung de subestimação do papel
dirigente do proletariado e superestimação da juventude na revolução. (...) O que
atraiu a atenção do nosso Partido foi a Revolução Cultural, que levantou uma série
de questões importantes em nossas mentes. Durante a Revolução Cultural, iniciada
por Mao Tsetung, surpreendentes idéias e ações políticas, ideológicas e
organizacionais vieram à tona na atividade do Partido Comunista da China e do
Estado Chinês, que não foram baseadas nos ensinamentos de Marx, Engels, Lenine
e Estaline." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em Português)
Em nossa “Declaração de guerra contra os Maoístas”, analisamos as verdadeiras causas,
características e conseqüências da GRCP, que nada mais era do que uma disputa entre
as diferentes facções burguesas dentro do P "C" C em que cada uma delas queria
conquistar o poder e privilégios de classe para si. Ela não tinha absolutamente nada a
ver com a construção do socialismo. Portanto, nós queremos saber a que "melhor
realização do socialismo" e que "resultados notáveis" os revisionistas Coreanos se
referem. Claro, se levarmos em conta a consolidação burguesia social-fascista Chinesa e
sua ascensão imperialista como sendo "socialismo" e como sendo "resultados notáveis",
então sim, talvez possamos concordar com os Kim Il Sungistas quando eles fizeram
seus louvores ridículos á GRCP que foi há muito tempo denunciada e desmascarada por
Enver.
E como se isso não fosse suficiente, a Coréia do Norte também fazia parte do antisocialista "movimento não alinhado" burguês-capitalista controlado pelos revisionistas
Chineses. Kim Il Sung também incansavelmente proclamou que:
"A Coreia pertence ao terceiro mundo." (Documentos do P “T” C, Präsident Kim Ir
Sen: Korea gehört· zur Dritten Welt, 1974, traduzido da versão em Alemão)
Em outros textos, já tínhamos refletido sobre a natureza totalmente anti-comunista e
pró-capitalista e pró-imperialista dos movimentos "não-alinhados" e de "terceiro
mundo". Em muitos dos seus livros brilhantes como "O Imperialismo ea Revolução",
"Reflexões sobre a China", "Superpotências", etc., o camarada Enver afirmou
relativamente a esta questão que:
"Os termos «terceiro mundo», «os Estados não-alinhados» ou «países em
desenvolvimento», criam a ilusão entre as grandes classes que lutam pela
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libertação nacional e social que um telhado supostamente foi encontrado ao abrigo
da ameaça das superpotências. Estes termos escondem a situação real na maioria
desses países, que, por esta ou aquela forma, politicamente, ideologicamente e
economicamente, são obrigados a, e dependem, as duas superpotências e as antigas
metrópoles coloniais. O Jugoslava revisionistas campeão da ideia de "países nãoalinhados». De acordo com eles, caindo dentro deste grupo estão os países que não
se alinharam com os tratados militares com as grandes potências imperialistas e
revisionistas, principalmente com a NATO e o Pacto de Varsóvia. Mas sem
participar formalmente nesses dois blocos militares, muitos desses países estão
completamente alinhados com as grandes potências e os países capitalistas grandes
através de uma série de tratados e acordos, pelo que a palavra «não-alinhados»
tem um significado muito oco. Esta situação dos «não-alinhados» foi confirmada
pela Conferência de Colombo. Com dificuldade, conseguiram encobrir as
divergências e os objectivos políticos de oposição, que cada um dos países e grupos
de países participantes estão perseguindo. Desta vez ninguém se manifestou contra
ou atacou abertamente os Estados Unidos da América ea União Soviética pelo
nome e sua oposição política e a atividade agressiva e belicista. (...) Muitos estados
que fingem ser não-alinhados concluíram entre si tratados militares defensivos e
agressivos em que potências imperialistas participam, também. Nenhum dos
participantes denunciou esses tratados. O social-imperialismo Soviético está
tentando configurar o «Tratado de Segurança da Ásia», amanhã um tratado
semelhante de «Segurança Africana», etc. Todas estas são formas diferentes de
organização destinadas a transformar um país supostamente não-alinhado em um
país escravizado de todos os pontos de vista. O slogan de "países não-alinhados» dá
a falsa impressão de que um grupo de Estados que têm a possibilidade de
«oposição» aos blocos das superpotências está sendo criado. Dá a impressão de que
esses países, todos eles, sem exceção, são anti-imperialistas, contra a guerra, contra
os ditames dos outros, que eles são «democráticas» e mesmo «socialistas». Isso
ajuda a fortalecer as posições pseudo-democráticas e anti-populares dos grupos
líderes de alguns estados que participam entre os «não-alinhados», e cria a
impressão entre os povos desses países que, quando seus chefes estabelecem ou
dissolvem as relações de qualquer tipo e natureza com os imperialistas e os socialimperialistas, abertamente ou em segredo, eles fazem isso não apenas na
capacidade de governos «populares», mas também na capacidade de um grupo de
países «com que até mesmo as superpotências devem contar». O nosso partido é de
opinião que os povos devem ser informados abertamente sobre as situações,
porque é só assim que a sua verdadeira unidade, a unidade dos estados e governos
verdadeiramente anti-imperialistas e progressistas é ajudada. A fim de unir os
povos em luta pela liberdade, a independência e o progresso social, contra toda
opressão e exploração, em primeiro lugar, é necessário estabelecer a linha
divisória, para deixar claro quem é o seu principal inimigo, contra quem eles
devem lutar e com quem eles devem se unir.” (Enver Hoxha, Report To The VII
Congress Of The PLA, Novembro de 1976, Tirana, 1977, traduzido da versão em
Inglês)
"A ideologia capitalista anti-Marxista prevalece nos “não-alinhados". O mundo
dos não-alinhados (...) é o objetivo e atividade para sufocar a revolução, para parar
o proletariado e os povos de subirem na insurreição para derrubar a velha
sociedade capitalista e estabelecer uma nova sociedade, o socialismo." (Enver
Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição em Português)
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"Na verdade, esta política, se 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 seu império neocolonialista por enganar os povos que supostamente a política seguida pelos líderes
desses países que são chamados de "não-alinhados", mas que, na verdade,
querendo ou não são todos satélites (...) do imperialismo Americano e outras
potências capitalistas, é uma "política independente fora blocos. (...) Todos esses
países e seus estados são irremediavelmente em dívida, portanto, sua economia é
um apêndice doente do grande capital mundial, que faz com que a lei nestes países,
determina sua política, mantém ou reduz os cliques que os levam, de acordo com
as necessidades e com a política de empresas conjuntas de grande capital
financeiro." (Enver Hoxha, The Superpowers, 1986, traduzido da versão em Inglês)
"Após o triunfo da Revolução de Outubro, Lenine e Estaline disseram que, em nosso
tempo, existem dois mundos: o mundo socialista e o mundo capitalista, embora naquela
época o socialismo triunfasse em apenas um país. Lenine escreveu em 1921:
“... Agora existem dois mundos: o velho mundo do capitalismo, que está em um
estado de confusão, mas que nunca vai se render voluntariamente, e o crescente
mundo novo, que ainda é muito fraco, mas que vai crescer, pois é invencível.”
“Este critério de classe da divisão do mundo ainda é válido hoje em dia,
independentemente do fato de que o socialismo não triunfou em muitos países. Tal
coisa está certamente prestes a acontecer amanhã." (Enver Hoxha, O Imperialismo e
a Revolução, 1979, edição em Português)
"A teoria dos «três mundos» é contra a revolução proletária, e substitui-la pela
revolução democrático-burguesa. Esta teoria anti-Marxista elimina o papel de
liderança decisiva do proletariado na revolução, caroços todas as forças sob o
mesmo guarda-chuva ou em um saco, chamando-o «terceiro mundo» e dar-lhes
esse papel e esses atributos que essas forças não fazem possuir, e com este
«mundo» nega o mundo socialista. (...) De acordo com esta teoria, ser um país
subdesenvolvido significa ser um país socialista. Esta teoria é simplesmente antiMarxista e reacionária, que significa considerar todos os países subdesenvolvidos
com sistemas capitalistas burgueses como os países socialistas." (Enver Hoxha,
Reflections on China, Volume II, Tirana, 1979, traduzido da versão em Inglês)
Depois de ter sido fundado pelos Titistas, o "movimento não-alinhado" foi finalmente
posto sob o controle dos revisionistas Chineses que acrescentaram a "teoria do terceiro
mundo" anti-socialista e reacionária de Mao para o usar como um instrumento em
benefício de seus interesses em reforçar a sua influência com o objetivo de transformar
a China numa superpotência imperialista - como de fato conseguiu fazer. No que
respeita ao movimento de "não-alinhados", à qual a Coreia do Norte alega pertencer, as
afirmações do camarada Enver são inteiramente correctas: os países pertencentes ao
chamado "movimento do terceiro mundo não-alinhado" não são "independentes" ou
"não alinhados". Eles foram e são meras neo-colônias de potências imperialistas, que
usam a sua adesão a este movimento anti-comunista para enganar os trabalhadores e as
classes oprimidas sobre a natureza compradora burguês-capitalista reacionária e antisocialista dos regimes vigentes nesses países.
E a classe burguesa social-fascista norte-Coreana insiste em fazer parte do MNA de até
hoje em dia. De fato, outra questão relativamente à qual o MNA exibida mais uma vez o
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seu carácter anti-comunista foi o de globalização imperialista - o que é defendida pelo
MNA. Sabe-se que os Estalinistas-Hoxhaistas não consideram a globalização como
sendo nada mais do que uma ocorrência prejudicial que beneficia exclusivamente o
imperialismo. Longe de ser um fenômeno meramente pró-imperialista, a globalização é
a chave que permite que o proletariado mundial possa abrir a porta da revolução
proletária e socialista mundial e da ditadura do proletariado mundial para o socialismo
mundial e comunismo mundial. Como a plataforma do Comintern (EH) afirma:
"Somos a favor ou contra a globalização?
Somos contra a globalização capitalista, no entanto, absolutamente pela
globalização socialista (reforço da segunda tendência da lei universal do
socialismo).
A nossa luta anti-capitalista não é limitada á luta contra o capitalismo globalizado.
Somos revolucionários mundiais e não-reformistas mundiais! Nós lutamos em
primeira linha pela destruição do capitalismo, não pelo reformismo capitalista,
nem em uma escala global, nem em escala nacional. (...)
Como Estalinistas-Hoxhaists que diferem fundamentalmente de todos os outros
adversários da globalização, lutamos contra a inevitabilidade do capitalismo. Isso é
uma grande e fundamental diferença." (Documentos do Comintern (EH), Platform –
world programmatic declaration, 2009, traduzido da versão em Inglês)
Para dizer que a globalização é algo puramente negativo é abraçar posições
nacionalistas anti-comunistas que estão em total oposição à genuinamente
revolucionária ideologia Estalinista-Hoxhaista. Mas apoiar a globalização imperialista
podre é uma posição anti-comunista igualmente reacionária e burguesa. Os MarxistasLeninistas nunca devem limitar e reduzir todo o processo revolucionário para uma luta
em benefício das pretensões da burguesia em livremente e controlar completamente os
ativos, riqueza, renda, mercados, meios de produção e força de trabalho sem
interferência imperialista e neocolonialista pilhagem. O camarada Lenine declarou
muitas vezes que a revolução de libertação nacional não deve ser interrompida no meio
do caminho, mas realizado até o final de aniquilar totalmente a burguesia e seu poder
estatal, a fim de alcançar a verdadeira liberdade, a independência, a soberania e a
socialismo. No programa Marxista-Leninista, internacionalista, a libertação nacional
está inseparavelmente ligada com a libertação social, ou seja, o término da exploração
de uma nação por outra se torna parte e é interdependente com o fim da exploração do
homem pelo homem. A unidade dos trabalhadores, tanto contra os exploradores e
opressores externos, como contra as multinacionais ea burguesia compradora e contra os
exploradores e opressores internos, tais como o capitalismo local (e até mesmo o
imperialismo local se o país em questão é uma potência imperialista ou superpotência),
deve ser realizada principalmente por baixo, entre as classes trabalhadoras oprimidas
que são vítimas de uma dupla exploração - pelo imperialismo externo e pela sua
burguesia nacional local. Claro, essa unidade não tem nada em comum com a unidade
sem princípios defendida por MNA, que está agora abertamente chamando para a
integração na globalização do imperialismo dos países em desenvolvimento em uma
época em que as empresas transnacionais estão maximizando zilhões de lucros através
da globalização imperialista em detrimento do crescimento desemprego, pobreza,
miséria, fome e outras dificuldades nos países em desenvolvimento.
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Por exemplo, durante a 12 ª Cimeira do MNA em Setembro de 1998, um apelo explícito
foi feito para coexistência e cooperação entre a exploração imperialista mundial e o
sistema opressivo e proletários explorados e oprimidos do mundo. O documento final da
cúpula não fez o desafio atual á globalização imperialista. Pelo contrário, é abertamente
afirmado que:
"Nós concordamos que o foco central dos esforços internacionais de
desenvolvimento deve estar na criação de um ambiente favorável, onde os países
em desenvolvimento seriam capazes de adquirir as capacidades necessárias para
entrar com sucesso, competir e se beneficiar da globalização." (The Final Document
of the 12th Summit of the Non-Aligned Movement, 1998, Durban, traduzido da versão
em Inglês)
Assim, de acordo com esta declaração, tudo poderia ser resolvido através de "esforços
internacionais" (incluindo as superpotências imperialistas, é claro) para supostamente
criar um "ambiente" para que todos possam supostamente "beneficiar" da predatória
globalização imperialista que visa exclusivamente enriquecer a pequena minoria da
burguesia mundial com a maximização do lucro sem fim. Assim, é óbvio que a causa da
verdadeira independência, liberdade e socialismo nunca pode ser consistente e
eficientemente apoiada pelo oportunista burguês-capitalista MNA ou pelo revisionismo
Coreano. É opondo todas as diversas formas de revisionismo, oportunismo e anticomunismo e lutando pelo socialismo mundo autêntico e o comunismo mundial que se
consegue a realização da revolução proletária e socialista mundial e da ditadura do
proletariado mundial sempre de acordo com os 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo e
sob a liderança endureceu do Comintern (EH). Desta forma, a globalização socialista
autenticamente é o caminho inevitável para classes trabalhadoras oprimidas e a
emancipação total e definitiva de todos os tipos de repressão e exploração, a fim de
alcançar uma sociedade sem propriedade, sem Estado e sem classes á escala mundial.
No que respeita à "teoria dos três mundos", esta é uma "teoria" totalmente reacionária e
pró-capitalista que tenta extinguir a luta dos trabalhadores pelo socialismo. Assim como
para os Maoístas, esse "terceiro mundo" é "a principal força revolucionária da época
atual", é este "terceiro mundo", que faz "avançar a revolução". Claro, isso não é nada
mais do que uma negação direta do proletariado como força revolucionária chave. Na
verdade, esta divisão do mundo em três tem o objetivo de parar a luta de classes, de
manter os povos oprimidos e explorados em cativeiro. Ainda hoje, os Maoístas ainda
estão usando esta "teoria" e continuam a afirmar que apenas os países que estão
incluídos no que eles entendem por "terceiro mundo" são verdadeiramente progressivos.
Com isso, eles negam abertamente o caráter revolucionário do proletariado e das classes
oprimidas exploradas nos países do "segundo" e do "primeiro mundo". Com isso, eles
assumem abertamente que eles são contra a revolução proletária mundial e em favor da
"cooperação de classe" pró-fascista. Com isso, eles mostram claramente o caráter antimarxista e pró-capitalista de sua ideologia depravada.
Os Maoístas e todos os partidários da "teoria do terceiro mundo" (como os Kim Il
Sungistas) negam que há luta de classes em cada "mundo" inventado por eles. E eles
fazem isso porque eles são anti-Marxistas e, portanto, eles não são capazes de entender
que o proletariado é, invariavelmente, a principal força motriz da revolução, seja no
"primeiro", "segundo" ou no "terceiro mundo". Eles tentam retratar os países do
“terceiro mundo” como "progressistas", "revolucionários" e até mesmo "socialistas”, a
fim de impedir a luta dos povos contra os seus opressores e exploradores internos e
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externos. Na verdade, se seguirmos a "teoria dos três mundo", vamos chegar facilmente
à conclusão de que esta teoria nos leva para a cooperação mais abjeta e conciliação com
os ramos mais reacionários da burguesia. Através desta "teoria dos três mundo", os
Maoístas tentam justificar a "coexistência pacífica" entre o proletariado e a burguesia,
porque eles defendem que a partir do momento em que um certo estado está incluído no
chamado "terceiro mundo", esse estado é automaticamente qualificado como
"revolucionário" e "anti-imperialista" e, portanto, o proletariado e a burguesia
supostamente se unem com o objetivo de lutar contra o imperialismo. Então, o que os
Maoístas propagam é que a união entre a burguesia e o proletariado dentro de um "país
de três mundo" é algo "progressivo", porque supostamente irá contribuir para a derrota
das superpotências. É difícil imaginar uma “teoria” mais contra-revolucionária e prócapitalista do que esta. Na verdade, os Maoístas estão condenando as ações
revolucionárias que o proletariado deve realizar contra os seus opressores internos e
externos pois isso prejudicaria a união "necessária" entre a burguesia e o proletariado:
"A teoria dos «três mundos» defensde a paz social, conciliação de classe, e tenta
criar alianças entre inimigos implacáveis, entre o proletariado e a burguesia, os
oprimidos e os opressores, os povos e o imperialismo. É uma tentativa para
prolongar a vida do velho mundo, o mundo capitalista, para mantê-lo em seus pés
com precisão, buscando apagar a luta de classes. Mas a luta de classes, a luta do
proletariado e seus aliados para tomar o poder e a luta da burguesia para manter
seu poder nunca pode ser extinta." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução,
1979, edição em Português)
"Ela (a teoria dos três mundos) afasta os povos da verdadeira luta contra o
imperialismo Americano e o social-imperialismo Soviético para pintar os líderes
reacionários que servem o imperialismo eo neocolonialismo como "progressistas" e
"democráticos".” (VIII Congrès de l'Union des Femmes d'Albanie, Tirana, 1978,
traduzido a partir da língua Francesa)
De fato, observa-se que nos países do "terceiro mundo" é freqüente que a exploração do
trabalhador é exercida em um grau muito elevado, porque esses países são governados
por reacionários, panelinhas compradora anti-comunistas e pró-imperialista que fazem o
máximo para servir o acúmulo máximo de lucro de seus patrões imperialistas
estrangeiros, enquanto brutalmente reprimem as aspirações de seus respectivos povos
pela liberdade e pelo socialismo, exatamente como acontece na Coréia do Norte. O que
os Maoístas significam com esta "teoria dos três mundo" é que um grupo de países que
são regidos principalmente por forças anti-comunistas atrasadas e que estão
intimamente ligados com os interesses da burguesia imperialista pode ser considerados
como "a principal força motriz da revolução":
"Como é possível na presente época de desenvolvimento social, que tem no seu
centro a classe mais revolucionária, o proletariado, para chamar um agrupamento
de estados, a maioria esmagadora dos quais são governados pela burguesia e os
senhores feudais, de fato, mesmo reacionários e fascistas abertos, a força motriz?
Isso é uma distorção grosseira da teoria de Marx." (Enver Hoxha, O Imperialismo e
a Revolução, 1979, edição em Português)
Através da ultra-oportunista "teoria do terceiro mundo", a burguesia revisionista
Chinesa que visa objetivos imperialistas seduziu os líderes reacionários do "terceiro
mundo", com o objetivo de atraí-los para sua esfera de influência e cobri-los com
disfarces "anti-imperialistas", a fim de enganar os trabalhadores e as classes oprimidas
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dessas nações para mantê-los em um estado de escravidão através da manutenção eterna
e perpetuação do sistema capitalista-imperialista e dos cliques compradora reacionários
que foram dominantes nesses países. Nunca podemos esquecer que se a exploração não
é eliminada dentro de um determinado país, então o país, mais cedo ou mais tarde
começa a ter relações comerciais com os países capitalistas mais poderosos, e, com o
tempo, essas relações comerciais vão mudar a sua natureza e serão transformadas em
relações de subjugação econômica em relação a esses outros países capitalistas - assim
como acontece com todos os países revisionistas que (como Coréia do Norte e Cuba)
não têm dimensão geográfica e as condições sócio-econômico-demográficos para se
tornarem potências imperialistas e, portanto, são condenados a se tornarem neo-colônias
do imperialismo mundial e do social-imperialismo. Isto foi previsto pelo camarada
Marx, o 1º Clássico do Marxismo-Leninismo, que explicou que este fenômeno vai
inevitavelmente acontecer por causa das contradições entre produção e consumação no
mercado interno, e também devido aos diferentes graus de produção dentro do trabalho
social. Isso significa que os países capitalistas mais poderosos, que são capazes de tirar
lucros da venda de grandes quantidades de mercadorias que foram produzidos a um
custo muito baixo, inexoravelmente dominam os países capitalistas mais fracos,
enquanto a exploração capitalista continua a existir. Consequentemente, todas as teorias
de "não-alinhamento", de "comércio justo", nada mais são que uma grande farsa
fabricada pelos revisionistas para impedir a revolução proletária e socialista mundial.
Nas condições atuais globalizadas, só a revolução proletária e socialista mundial de
acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo e, sob a liderança
do Comintern (EH) é capaz de impedir a inevitabilidade da existência não só de todos
os tipos de imperialismo e social-imperialismo, mas também de todos os tipos de
colonialismo e neo-colonialismo.
Então, como pode ser notado, a defesa da "teoria do terceiro mundo" e do "movimento
não-alinhado" apenas prova o caráter totalmente pró-capitalista e pró-imperialista e anticomunista do revisionismo Coreano.
Mas vamos voltar aos eventos históricos relativos á conquista da Coréia do Norte. Em
1978, os líderes Hua Guo Feng e Deng Xiaoping visitou a Coréia do Norte. Além disso,
as visitas mútuas Sino-Coreanos foram cuidadosamente feitas pelos revisionistas
Coreanos a fim de não perturbar os social-imperialistas Soviéticos que rivalizavam com
os emergentes Chineses social-imperialistas como os líderes do revisionismo e Do
social-imperialismo. No entanto, como na época o imperialismo Soviético era
consideravelmente mais forte do que o Chinês, assim decidiram permanecer ao lado de
quem estava em melhores condições para mantê-los no poder e para protegê-los contra
os ataques do imperialismo ocidental e de seus servidores compradores neo-coloniais
fascistas sul-Coreanos. Desta forma, até ao colapso e desaparecimento do império
Soviético revisionista, os imperialistas Chineses nunca tiveram a chance de invadir a
Coréia do Norte e de transformá-la em sua neo-colônia.
Então, como podemos concluir, ao contrário do que os propagandistas do imperialismo
ocidental afirmam, a Coreia do Norte social-fascista está longe de ser um país
"isolacionista". Esses ideólogos pró-Americanos usam este tipo de mentiras com o
objetivo de lutar contra a concorrência do social-imperialismo Chinês, que é agora o
principal apoiante do regime norte-Coreano. Como já observámos, longe de ser
"isolado", a Coreia do Norte está totalmente integrada nos mecanismos do sistema
globalizado capitalista-imperialista de exploração opressiva anti-socialista. Na verdade,
pelo menos no sentido burguês-capitalista-imperialista, a Coreia do Norte é de fato e
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sempre foi absolutamente "aberta": aberta à exploração e opressão capitalistas, aberta á
tirania classe burguesa-capitalista-revisionista que condena o proletariado e os
trabalhadores norte-Coreanos a uma existência miserável, aberta a todos os tipos de
degeneração burguesa-capitalista, aberta a enormes desigualdades sociais, aberta ao
predomínio absoluto das atividades monoculturais e parasitárias, que só aumentam as
dívidas colossais Coreia do Norte revisionista para capitalistas financeiros mundiais,
aberto ao poder supremo e ilimitado de imperialistas e social-imperialista empresas /
multinacionais em todos os aspectos (político, econômico, social, ideológica, etc),
aberta ao controle absoluto do imperialismo mundial, aberta á subserviência de
exploração neo-colonial para o imperialismo eo social-imperialismo, etc. Os
capitalistas-imperialistas adoram esses carrinhos de "abertura" dos Kim Il Sungistas que
estão nos antípodas das posições adoptadas por todos os verdadeiros comunistas. Na
verdade, relativamente à situação da Albânia, Enver declarava 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 suas portas à invasão de sua cultura decadente e degeneração
através escravizantes créditos, turistas e espiões, como isolado. Deste ponto de
vista, nós realmente somos, e pretendemos permanecer um país isolado." (Enver
Hoxha, Report to the VII Congress of the PLA, 1976, traduzido da versão em Inglês)
Estes princípios Marxistas-Leninistas estão em notável contraste com os norteCoreanos, que sempre fizeram e fazem o possível para manter o país fechado à
ideologia autenticamente comunista que é capaz de colocar os trabalhadores no caminho
da construção socialista e comunista. E até agora, os esforços dos revisionistas da
Coreia do Norte têm sido relativamente bem-sucedidos: nunca houve um partido
Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista autenticamente proletário na Coréia do Norte.
Mas temos a certeza que esta situação vai mudar em breve. Nem mesmo as mentiras
mais astutas dos revisionistas da Coreia do Norte serão capazes de enganar eternamente
os proletários do mundo e os trabalhadores em geral e os proletários e os trabalhadores
norte-Coreanos em particular.
Dizer que a Coreia do Norte é um país socialista / comunista, que é "o último estado
Estalinista do mundo" significa descaradamente insultar o Marxismo-LeninismoEstalinismo-Hoxhaismo, significa tentar desacreditar a ideologia comunista com o
objetivo de manter e eternamente perpetuar o imperialismo-capitalismo explorador,
tirânico e totalitário mundial. Hoje não há estados socialistas do mundo.

3.4 - A lenda enganosa do "sistema social de bem-estar" da Coreia do
Norte
Um dos principais "argumentos" utilizados pelos defensores do social-fascismo na
Coréia do Norte e em todo o mundo para enganar os trabalhadores mundiais e classes
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oprimidas, em geral, é o que apresenta a existência de um chamado "sistema social"
(que é parte do anti-regime comunista norte-Coreano monarco-fascista) como sendo
uma suposta "prova" de que o socialismo realmente está sendo construído naquele país.
Isso não é novidade e muito menos exclusiva do revisionismo Coreano. Todos os tipos
de revisionistas no poder têm, desde sempre, tentado utilizar os social-fascistas
"sistemas sociais" que possam existir em seus países, a fim de incutir na mente dos
trabalhadores a falsa idéia de que a existência de um burguês-capitalista “Estado social"
é sinônimo de socialismo real e da construção do comunismo. Em outros artigos, já
tínhamos denunciado esta falsidade, e vamos desmascará-la mais uma vez, desta vez em
relação ao social-fascismo norte-Coreano.
Em primeiro lugar, devemos entender que os revisionistas Coreanos fazem o seu melhor
para espalhar esses tipos de falsas teorias que são arquétipos da economia política
burguesa. Os Kim Il Sungistas nunca se cansam de gritar sobre os supostos "direitos
sociais" que gozam os trabalhadores norte-Coreanos, porque eles limitam a percepção
dos trabalhadores mundiais e proletários aos fatos superficiais. Nós, EstalinistasHoxhaistas, defendemos que as conclusões confiáveis sobre a verdadeira natureza da
Coréia do Norte revisionista (e também de qualquer outra formação político-sócioeconômico em todo o mundo), não só podem ser realizadas através da reflexão sobre o
desenvolvimento das relações produtivas de exploração capitalista e as forças e
analisando o caráter de classe burguês-capitalista da tirania Kim Il Sungista. Somente
desta forma podemos evitar ser condenados a acreditar nos Kim Il Sungistas que tentam
apresentar o capitalismo compradora pró-imperialista como o socialismo, só assim
podemos chegar a conclusões confiáveis de acordo com a nossa ideologia que pode
permitir-nos compreender objetivamente as causas, origens, fundamentos,
características e consequências do revisionismo Coreano. A fim de evitar que os
trabalhadores mundiais compreendam estas verdades simples, os revisionistas Coreanos
visam cumprir as cabeças dos proletários do mundo de mitos e histórias ridículas sobre
a Coreia do Norte social-fascista ser um "país socialista". Mas só porque um certo
regime / sistema ou uma certa ideologia se qualifica como "socialista" ou usa algumas
máscaras e slogans falsos "vermelhos", isso não significa que o regime / sistema em
questão realmente mereça essas credenciais.
Assim como acontece com outros estados social-fascistas, os revisionistas Coreanos
tentam centrar a atenção dos trabalhadores no "sistema social" com o objetivo de cobrir
com o silêncio os verdadeiros fundamentos político-sócio-econômico-ideológicos que
determinam se um determinado país realmente constrói o socialismo e o comunismo ou
não. É por isso que eles fazem artigos intermináveis e escrevem volumes gigantescos
sobre a saúde, educação e sistema de "segurança social", a fim de evitar o proletariado
mundial de fazer uma análise de classe eficiente e precisa sobre materiais bases sócioeconômicas do regime social-fascista Coreano. Eles promovem a abstração e alienação
da realidade socio-económica tangível concreta que reina na Coreia do Norte, onde a
fraseologia "socialista" disfarça que relações de produção capitalista-imperialista foram
mantidas intactas na agricultura, bem como na indústria e em outros setores, que nunca
poderiam ter um caráter socialista porque as relações e as forças produtivas de
exploração e opressão nunca foram abolidas na Coréia do Norte revisionista.
Na verdade, os Kim Il Sungistas nunca se cansam de se gabar sobre o "estado de bemestar" do tipo social-democrata burguês que eles estabeleceram na Coréia do Norte (eles
até chegam ao ponto de usá-lo para esconder suas ações sociais-fascistas e próimperialista com máscaras através do envio de um punhado de médicos para a África e
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outros lugares, quando a verdade é que os trabalhadores do mundo não precisam da sua
ajuda para nada. Eles são capazes de resolver os seus problemas por si mesmos. Mas
isso é bastante natural. Assim como eles fazem na Coréia do Norte, também em todo o
mundo os Kim Il Sungistas visam enganar os trabalhadores e outras classes oprimidas
dando-lhes algumas esmolas ridículas). Com efeito, estas estratégias são amplamente
utilizadas por eles. Eles ainda retratam a Coreia do Norte como um exemplo a ser
seguido. Obviamente, os Kim Il Sungistas estão cumprindo seus propósitos anticomunistas, tentando incutir na mente dos trabalhadores a falsa idéia de que a existência
de uma saúde e um sistema de ensino é equivalente à construção socialista, que ter
acesso ao burguês "da segurança social" é equivalente ao socialismo. Com isso, eles
visam manter os proletários longe autêntica ideologia anti-revisionista, convencendo-os
que eles só têm de implementar um "estado de bem-estar" social-democrata em seus
países para viverem em uma "sociedade socialista". Assim, com esta teoria de Kim Il
Sungists, não há necessidade de aniquilar as relações de produção sócio-econômicas
opressoras nem lutar contra influências burguês-capitalista-revisionistas, nem para
destruir a resistência dos exploradores burgueses revolucionários através de meios
violentos, nem socializar o meios de produção, nem para estabelecer uma ditadura do
proletariado sob a liderança de um partido genuinamente Marxista-Leninista, etc... Para
os Kim Il Sungistas, "construir o socialismo" é suficiente implementar um sistema de
"segurança social" pago pelo impostos e "contribuições" (que são roubados das classes
trabalhadoras sob o pretexto enganoso de "serem necessários para construir o
socialismo"), que irá extinguir a chama revolucionária e consciência comunista, a fim
de perpetuar a exploração revisionista. Esta é uma das características mais perigosas
deste revisionismo, cujos fundamentos são muito semelhantes aos da "socialdemocracia" pró-capitalista e anti-socialista Europeia.
Nunca devemos esquecer que na Coreia do Norte, os supostos chamados "direitos
sociais" e este "estado de bem-estar" tem o propósito de enganar as classes oprimidas da
Coréia do Norte sobre o social-fascista e de caráter exploratório através do fornecimento
das classes oprimidas com algumas ridículas "esmolas sociais" que não interferem com
a acumulação de lucro da burguesia e de seus patrões imperialistas e socialimperialistas. A partir dos custos momento em que o "sistema social" atinge níveis de
valores que interferem com esta referida acumulação, eles não se poderiam importar
menos com o bem-estar das classes trabalhadoras norte-Coreanas. No entanto, devemos
notar que ao contrário do que ocorre em outros países social-fascista e anti-comunista,
como a Cuba castrista, os revisionistas norte-Coreano, social-fascistas e anti-comunistas
estão tentando não abandonar os disfarces "vermelhos" de seu "sistema social", apesar
das políticas de exploração que promovem a propriedade direta por imperialistas
estrangeiros sobre o setor produtivo da Coréia do Norte, e que promova a criação de
uma enorme dívida externa que põe em risco o equilíbrio econômico da Coréia do Norte
e, inevitavelmente, condena o país à falência. Os sociais-fascistas estão fazendo o
máximo para manter as características essenciais do seu "sistema de bem-estar", porque
isso corresponde à melhor forma da defesa dos seus interesses de classe e privilégios.
Eles sabem muito bem que sua adoção do capitalismo clássico destrói os disfarces
"revolucionários" e "socialistas", que são absolutamente vitais para enganar os
proletários e os trabalhadores e fazê-los acreditar que o socialismo realmente está sendo
construído na Coréia do Norte. No entanto, isso está se tornando cada vez mais difícil,
porque á medida que o tempo passa a natureza do regime Kim Il Sungist está se
tornando cada vez mais evidente e até mesmo os social-imperialistas que têm a Coréia
do Norte como sua neo-colônia não hesitarão em exigir a destruição deste "sistema
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social" a partir do momento que ele começa a interferir com a sua busca de lucros
máximos.
Mas voltando ao muito propagandeado "sistema de bem-estar", entendemos que, talvez,
a Coréia do Norte possa aparecer como um "exemplo" para muitos trabalhadores de
países pobres neo-coloniais, devido à existência de cuidados de saúde, alfabetização
generalizada relativamente acessível, um "sistema de segurança social", o acesso á
"cultura" burguesa-capitalista-revisionista, social-fascista, pró-imperialista e anticomunista, etc. Na verdade, os revisionistas Coreanos usam este "sistema de bem-estar
social" como um meio de exercer atração sobre os trabalhadores sul-Coreanos, porque
aí as classes oprimidas são praticamente desprovidas de quaisquer "direitos sociais", e
muitos deles erroneamente pensam do "sistema social", implementado pelos Kim Il
Sungistas na metade norte da península, como sendo um verdadeiro "paraíso". Mas isso
não justifica a demagogia enganosa dos líderes burgueses social-fascista do Norte,
quando eles retratam esses fatores como sendo equivalentes ao socialismo genuíno e
como sendo "provas" de que na Coreia do Norte "o socialismo está sendo construído":
"Na Coreia do Norte, saúde e educação são totalmente gratuitos. (...) E
sinceramente, isso só é possível sob o socialismo. (...) A Coreia do Norte é capaz de
manter um sistema de livre eficiente da alimentação, saúde, educação (...). A
exigência que torna isso possível é a união em torno do projeto socialista." (Juan
Nogueira López, Crónica de Un Viaje a Corea, traduzido do Espanhol)
Na verdade, o que dizer dos supostos "cuidados de saúde gratuitos", "educação gratuita"
sistema social "livre", etc? Eles são realmente "livres", como se afirma? Além das
reivindicações dos revisionistas Coreanos que seu "sistema social" alcançou alguns
resultados na área da saúde e educação, temos de concluir que, na verdade, este
traiçoeiro "welfare state" é suportado pelos trabalhadores em si, pois os social-fascistas
simplesmente financiam este "sistema social" através da adopção de valores
significativos de salários dos trabalhadores. Os revisionistas Coreanos afirmam que "na
Coréia do Norte, os impostos foram abolidos", a fim de dar-se uma aura de "verdadeira
aplicação de princípios socialistas", mas isso é falso a partir do momento em que a
Coreia do Norte nunca foi um país onde o socialismo autêntico foi construído. Ao invés
de tomar os valores correspondentes aos impostos e "contribuições" depois de ter pago
o salário para os trabalhadores, eles fazem isso antes de pagar os salários aos
trabalhadores. Essa é a única diferença. Como buscamos demonstrar ao longo deste
artigo, na Coreia do Norte a escravidão assalariada e a exploração nunca foram
abolidas, a busca de acúmulo máximo de lucro sempre foi e continua sendo intocada e
as classes opressivas e suas ideologias intrinsecamente exploradoras e influências nunca
foram aniquiladas. Por isso, pode haver nenhuma conversa sobre um verdadeiro sistema
"livre de impostos" desprovido de qualquer tipo de opressão e exploração, como existia
na Albânia socialista de Enver. O sistema fiscal é uma parte inerente da opressiva
ordem capitalista-imperialista-revisionista de exploração, e só pode ser removido
durante a construção socialista. Como na Coreia do Norte a construção socialista nunca
aconteceu, então isso significa necessariamente que o sistema fiscal nunca poderia ser
verdadeiramente abolido lá, mas só escondido através do uso de sua forma indireta
(como ocorre nos chamados paraísos capitalistas "tax-free", onde as corporações
imperialistas escondem o máximo lucro que eles roubaram através da exploração e
repressão sangrenta dos trabalhadores mundiais). Portanto, longe de ser "livre", o seu
"sistema social" é, de fato pago pelos impostos extremamente pesados dos trabalhadores
(assim como também acontece em muitos países desenvolvidos capitalistas183

imperialistas-revisionistas da Europa, América do Norte e em outros lugares),
permitindo assim que os imperialistas e capitalistas preservem e maximizem as suas
posições de classe, privilégios e lucros ao fazer proletários, trabalhadores e classes
oprimidas acreditarem que o estado capitalista foi substituído por um "democrático" e
"popular" supostamente preocupado com "o bem-estar dos trabalhadores" e "direitos
sociais". Em países com "estado de bem-estar social" (portanto, também na Coréia do
Norte social-fascista), os trabalhadores pagam grandes quantidades de seus salários, a
fim de ser enganados e alienados pelo Estado burguês-capitalista com a ajuda de seus
lacaios revisionistas. Mas os trabalhadores não devem ser confundidos com isso.
Através do estabelecimento de "sistema de bem-estar social", os capitalistas estão
apenas preocupados em evitar a revolução socialista pela consciência comunista de
extinção entre o proletariado e os trabalhadores, fazendo-os acreditar que a teoria
Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista não é aplicável, e por isso não há necessidade
de derrubar o estado capitalista nem de instalar uma ditadura do proletariado para o
socialismo e o comunismo. Com a implementação do sistema fiscal, seja direto (como
ocorre na maioria dos casos) ou indireto / oculto (como ocorre na Coréia do Norte), os
líderes capitalistas-imperialistas-revisionistas exibem a sua astúcia: quando afastam os
trabalhadores da ideologia verdadeiramente revolucionária e comunista eles podem
continuar a acumular e maximizar seus lucros sangrentos gananciosos sem ser
incomodados. Enquanto o Estado não é um Estado de ditadura do proletariado, agindo
de acordo com os princípios do Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, ele
sempre será um tirânico, burguês, repressivo e anti-comunista. Esta é a verdade que
também se aplica totalmente á Coréia do Norte, porque as relações de produção
capitalistas nunca foram abolidas lá e o Estado sempre manteve o seu caráter burguêscapitalista. Na verdade, como explicamos em outros textos, o objetivo utópico final das
correntes revisionistas como o Kim Il Sungismo é construir um capitalismo
supostamente "equilibrado" e "perfeito", segundo o qual não haveria luta de classes nem
antagonismos de classe e contradições insolúveis porque a sua máscara seria tão bem
feita que os trabalhadores acreditam firmemente que eles estavam "avançando em
direção ao comunismo." A escravidão assalariada e as relações capitalistas de produção
exploradoras estão escondidos atrás de uma "economia controlada pelo Estado" e,
supostamente, de um sistema político supostamente dominada por um falso "partido
comunista". Os "socialistas" e "comunistas" deste tipo de sistema atingem o ponto de
inculcar nos proletários e trabalhadores a falsa convicção de que já estamos vivendo em
uma "sociedade socialista". Os trabalhadores e proletários já não lutam contra o
capitalismo, pela simples razão de que, aparentemente, o capitalismo já foi eliminado!
Este é sem dúvida o melhor objetivo revisionista. Na verdade, a criação de uma
sociedade capitalista impossível é o objetivo final não só do Kim Il Sungismo, mas
também de muitas outras correntes revisionistas. É claro que uma das características
essenciais que este "capitalismo com rosto socialista" deve mostrar para melhor enganar
os trabalhadores e as classes exploradas e oprimidas uma grande variedade dos
chamados "serviços sociais e humanas", como os cuidados de saúde "livre", sistema de
ensino "livre". Esses "serviços sociais e humanos" devem ser apresentados pela
burguesia revisionista e social-fascista como "provas incontestáveis do socialismo".
Como se o socialismo não fosse nada mais do que educação, saúde, etc, como se o
socialismo estivesse limitado a algumas esmolas ridículas dadas pela burguesia socialfascista-revisionista aos proletários e trabalhadores que oprime e explora (que, vamos
repetir, não são ainda verdadeiramente livres, porque o sistema tributário opressivo
continua a existir sempre, em forma aberta ou oculta, neste tipo de sistema capitalista-
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revisionista e, portanto, esses serviços "gratuitos" são efectivamente pagos pelos
próprios trabalhadores).
Os defensores do revisionismo Coreano afirmam que, antes de sua ascensão ao poder,
grande parte da população norte-Coreana era analfabeta e não tinha acesso a cuidados
de saúde, mas que, depois tomarem o poder, as condições de vida dos trabalhadores
norte-Coreanos melhoraram. Como temos vindo a afirmar, isso não é exatamente
verdade, porque as funções "sistema social" às custas dos trabalhadores norte-Coreanos
tem um monte de defeitos. E isto porque de acordo com os revisionistas, "socialismo" é
limitado a coisas como saúde, educação, etc Se adotarmos esse mesmo critério, então
poderíamos também ter sucesso em chamar a Coréia do Norte um país de ideologias
socialistas. Mas, ao contrário do que os revisionistas norte-Coreanos afirmam, não há
razão para ficar em êxtase perante um "sistema social" capitalista, que só existe para
evitar que os trabalhadores façam a revolução socialista, implementem a ditadura do
proletariado e de alcançarem o comunismo. O "welfare state" e todos os outros
"sistemas sociais" que, geralmente, existem em países revisionistas têm os mesmos
fundamentos, origens, funções e objetivos do do Norte da Europa. E, na verdade, se as
classes burguesas-capitalistas da Suécia ou Dinamarca usassem alguns slogans
"socialistas vermelhos" falsos, se adotassem o capitalismo de estado e se eles se
escondessem por trás da fachada de um falso "partido comunista", a ordem resultante
seria muito semelhante á da social-fascista Coreia do Norte. Na verdade, todas essas
correntes pró-capitalistas, pró-imperialistas e anti-comunistas gostam de implementar o
chamado "sistema social de mercado", que mantém e perpetua o sistema mundial
capitalista-imperialista ao encontrar maneiras de evitar que os proletários, os
trabalhadores e as classes oprimidas em geral, possam aderir à ideologia comunista
representando e apresentando o capitalismo como um mesmo sistema "socialista"
"democrático", "popular", "progressista". Esta é a razão por trás dos gritos dos
revisionistas Coreanos sobre o suposto "caráter humanitário" do seu regime burguês. E,
claro, fazem o possível para promover essa imagem falsa, e eles frequentemente alegam
que "a parte mais democrática e humana da península Coreana é sua metade do Norte",
mas isso é falso. Ambas a fascista Coréia do Sul e a social-fascista Coréia do Norte são
igualmente exploradoras, opressivas, tirânicas e anti-comunistas.
O revisionismo nunca teve nada a ver com o comunismo, foi sempre uma ideologia
burguesa-capitalista. E no que respeita ao "humanismo e á democracia", os
trabalhadores norte-Coreanos que estão presos em campos de trabalho escravo do país
onde sofrem as mais duras torturas e sofrimentos e que são explorados pelos Kim Il
Sungistas e forçados a trabalhar como escravos para as empresas multinacionais
imperialistas a invadir e ocupar a Coréia do Norte certamente têm uma visão diferente.
Afinal, o "sistema social" não pode enganar os trabalhadores para sempre. Um dia, ele
vai ser demolido pelo proletariado mundial.
Além disso, se qualificarmos a Coreia do Norte social-fascista como sendo um país
"socialista", então teremos que aplicar esta mesma qualificação a um monte de outros
estados abertamente capitalistas que às vezes também dão algumas "esmolas sociais"
para os trabalhadores de forma a desviá-los do verdadeiro socialismo e do comunismo.
Os proletários e trabalhadores não precisam de esmolas falsas fornecidas pelos
capitalistas para perpetuar a escravidão assalariada, mesmo porque essas esmolas são,
de fato pagas pelos próprios trabalhadores (mais uma vez, os capitalistas-imperialistas
estão dando o que não é deles para dar). Hoje em dia, só nos países neo-coloniais mais
atrasados submetidos à regra do imperialismo mundial ainda sofrem com a falta
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generalizada das condições de acesso aos cuidados de saúde, educação, etc. Os regimes
burgueses modernos extinguir este tipo de "direitos sociais reformista-capitalistas" e
"welfare state" só quando o imperialismo já está em sua fase terminal, somente quando
a economia está em colapso (como está ocorrendo atualmente com a crise capitalista
mundial), com a intenção de diminuir o custo da força de trabalho através de todos os
meios. O camarada Marx, o primeiro clássico do Marxismo-Leninismo, uma vez
percebeu que o capitalismo necessita de proletários e trabalhadores desfrutando de alta
qualificação e de boa saúde, a fim de maximizar a exploração e rentabilidade da
escravidão assalariada. E como o "sistema social" que proporciona saúde, educação, etc
é pago exclusivamente por trabalhadores, os capitalistas só podem tirar vantagens disto.
Os trabalhadores mundiais liderados pelo proletariado mundial não podem ser
enganados, as concepções burguesas reformistas e social-democratas que apresentam o
socialismo como sendo uma mera "redistribuição do produto social" (que nunca teve
realmente lugar na revisionista Coréia do Norte, onde a burguesia sempre viveu
esplendidamente a servir os seus patrões social-imperialistas e imperialistas, enquanto
os trabalhadores norte-Coreanos pagam o "sistema social redistributivo" com seu
próprio suor, sangue e trabalho, geralmente arriscando mortes por fome e doenças). Só
porque em países social-fascistas como a Coréia do Norte, Cuba, etc, e em certos países
capitalistas-imperialistas existem alguns "direitos sociais", isto não significa de modo
algum que o socialismo está sendo construído nesses países. Pelo contrário, se tal
revelar alguma coisa, é a correção da afirmação de Marx de que nas sociedades
imperialistas-capitalistas de classe, os salários e os "benefícios sociais / esmolas"
tendem a aumentar com o desenvolvimento das forças produtivas, pois os exploradores
são capazes de garantir que o aumento de salários vai aumentar a um ritmo que é muito
mais lento do que o ritmo a que os lucros tirados da força de trabalho aumentam.
Portanto, nessas condições, a parcela da renda que é dada á classe trabalhadora diminui
constantemente, apesar do aumento de salários e de "benefícios sociais / esmolas" - o
que significa que a exploração aumenta exponencialmente. E este aumento da
exploração fornece uma base social alargada a todos os tons de revisionismos,
reformismos e oportunismos – a teoria do "empobrecimento relativo e absoluto" de
Karl Marx "é especialmente válida na Coréia do Norte social-fascista.
Na União Soviética dos camaradas Lenine e Estaline e na Albânia socialista de Enver, o
socialismo nunca foi limitado a algumas esmolas falsas nem a "direitos sociais"
reformistas. Nesses países, as relações de produção capitalistas foram realmente
abolidas, a escravidão assalariada e exploração foram eliminados e os meios de
produção estavam nas mãos do Estado operário liderado pelo proletariado e, sob a
liderança de um autêntico partido Marxista-Leninista. Mas isso não faz com que o bemestar dos trabalhadores seja desprezado. Tanto na Rússia e na Albânia antes das
revoluções socialistas, as classes trabalhadoras viviam como na idade média, sofrendo
todos os tipos de doenças (malária, tuberculose, etc...) e da total ausência de vida
decente e condições de trabalho. Mas os trabalhadores Soviéticos e Albaneses tiveram
um aumento extraordinário em seu bem-estar graças à realização da ditadura do
proletariado e á construção do socialismo autêntico. Foi só depois de os revisionistas
tomarem o poder em ambos os países, destruindo os partidos Marxistas-Leninistas e
restaurando o capitalismo e todos os males inerentes a ele é que as condições de vida
dos trabalhadores gravemente pioraram novamente. E, por exemplo, na Albânia
socialista de Enver e na União Soviética Bolchevique, os preços dos bens de consumo
não cessaram de diminuir e os salários estavam cada vez maiores, o que representou
uma melhoria fantástica sobre as condições de vida das classes trabalhadoras Albanesas
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- uma situação que está nos antípodas da Coreia do Norte, onde os interesses do
imperialismo mundial e as correspondentes políticas neo-coloniais de seus lacaios norteCoreanos social-fascistas condenam as oprimidas classes exploradas do país à escassez
terrível de bens essenciais, inclusive de alimentos, com vários milhões de trabalhadores
morrendo da fome, da desnutrição ou de doenças diretamente relacionadas com eles.
Essa é a verdadeira face por trás das alegações falsas sobre o "sistema de alimentação de
bem-estar" e "direitos sociais dos trabalhadores" que supostamente existem na Coréia
do Norte, mas que servem apenas para manipular os trabalhadores não-Coreanos,
proporcionando-lhes uma falsa imagem da realidade norte-Coreana. Na Coreia do
Norte, os únicos "direitos", "liberdades" é a "liberdade" para morrer de fome enquanto a
classe burguesa social-fascista vive esplendidamente enquanto seus amos imperialistas
acumulam lucros escandalosos.
Assim como os camaradas Soviéticos e Albaneses, também nós, Estalinistas-Hoxhaists,
sabemos que é totalmente falso descrever e apresentar o "socialismo" como sendo
sinônimo do "sistema social" / "direitos sociais" e de acesso aos cuidados de saúde, a
alfabetização, etc. O socialismo é infinitamente mais do que isso: o socialismo significa
a abolição definitiva da exploração capitalista, isso significa a abolição da propriedade
privada e das exploradoras opressivas, reacionárias de produção, isso significa a
destruição da sociedade de classes burguesa em que os trabalhadores são submetidos a
escravidão assalariada e sua substituição por uma sociedade que está de acordo com o
princípio: "De cada um de acordo com 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 revolucionarização completa da sociedade, etc... Portanto, o
socialismo é sinônimo de destruição de tudo o relacionado com a ordem capitalista
através do uso da violência proletária revolucionária armada sempre sob a liderança de
um partido comunista verdadeiramente MLEH. Como o camarada Enver observou:
"É verdade, as lutas de linha geral do PTA para a industrialização do país, o
desenvolvimento da agricultura cooperativa, a extensão dos serviços de educação
(...). No entanto, não importa o quão importante esses objetivos são, eles nunca
serão um fim em si mesmos, porque eles são apenas meios para atingir um objetivo
maior: A emancipação espiritual e material das classes trabalhadoras (...)." (Enver
Hoxha citado por Gilbert Mury em Enver Hoxha contre le révisionnisme moderne,
Paris, 1972, traduzido a partir da versão em língua Francesa)
Que tremendo contraste entre essa posição Marxista-Leninista-Estalinista do camarada
Enver Hoxha e as teorias totalmente depravados pró-imperialistas, reformistas, prócapitalistas e anti-socialistas defendidas pelos revisionistas da Coreia do Norte, que
apresentam o socialismo como sendo sinônimo de um "welfare state"!
Ao contrário do que os revisionistas Coreano fingem, a essência das coisas não vai
mudar, independentemente das qualificações e nomes que insistem em dar-lhes.
Podemos mudar os nomes de capitalismo e socialismo, tanto quanto nós quisermos,
porque isso nunca pode impedir cada um deles de ser o que são. No final, tudo
permanece o mesmo: o capitalismo continua a ser um sistema explorador e opressor e o
socialismo continua a ser um sistema anti-explorador e anti-opressivo. O caráter
repressivo das relações de produção capitalistas na Coréia do Norte revisionista e socialfascista não será alterado só porque se afirma que elas sejam "socialistas". O socialfascismo nunca será "socialismo" só porque os Kim Il Sungistas insistem em chamá-lo
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como tal para manter os proletários longe da luta pelo socialismo autêntico. Neste
contexto, também devemos referir a excelente Teoria da Realização que foi criada pelo
camarada Karl Marx. O camarada Lenine escreveu:
"Marx que, em ambos os segundo e terceiro volumes (do Capital), destacou a
contradição inerente ao capitalismo, entre a expansão ilimitada da produção e do
consumo limitado por parte das classes do povo (...) uma contradição que
corresponde plenamente à missão histórica do capitalismo e à sua estrutura social
específica: a primeira (missão) é desenvolver as forças produtivas da sociedade
(produção para a produção), este último (a estrutura social do capitalismo)
“impede a sua utilização pela massa da população”." (…)
"O valor científico da teoria de Marx é a sua explicação sobre o processo de
reprodução e circulação do capital social agregado. Além disso, a teoria de Marx
mostrou como a contradição inerente ao capitalismo acontece, como o enorme
crescimento da produção definitivamente não é acompanhado por um aumento
correspondente no consumo do povo." (Lenine, Once more on the theory of
realisation, traduzido da versão em Inglês)
Isso se aplica também à Coreia do Norte.
A produção capitalista na Coreia do Norte serve exclusivamente o objetivo de obter
lucros capitalistas. No socialismo, a produção serve exclusivamente os desejos e as
demandas do povo como Estaline definiu:
"As principais características e exigências da lei econômica fundamental do
capitalismo moderno pode ser formulada a grosso modo, da seguinte maneira: a
obtenção do lucro máximo capitalista através da exploração, ruína e
empobrecimento da maioria da população de um determinado país, por meio da
escravidão e roubo sistemático dos povos de outros países, especialmente os países
atrasados e, por fim, através de guerras ea militarização da economia nacional,
que são utilizados para a obtenção de maiores lucros." (…)
"Ao invés de lucros máximos - a máxima satisfação das necessidades materiais e
culturais da sociedade, em vez de desenvolvimento da produção, com quebras na
continuidade de crescimento para a crise e de crise em expansão - expansão
ininterrupta de produção, em vez de pausas periódicas no desenvolvimento
técnico, acompanhado pela destruição das forças produtivas da sociedade - um
processo contínuo de aperfeiçoamento de produção, com base em técnicas mais
altas." (Estaline, Problemas Econômicos do Socialismo na URSS, Tirana, 1979,
traduzido do Inglês)
No socialismo real - em contraste com a Coréia do Norte - o crescimento da produção
irá corresponder com o crescimento do consumo das pessoas (pelo menos "quase", pois
completa harmonia só é possível na segunda fase do comunismo - assim, as
desigualdades ainda vão existir no socialismo por causa dos restos do capitalismo).
A burguesia norte-Coreana afirma que a sua "nação" (embora seja apenas um dos dois
estados dentro da nação Coreana, que é totalmente baseada na produção capitalista e
reprodução) funcionaria como um "organismo de auto-determinação" que satisfaz todas
as exigências nacionais das pessoas. Isto não é verdade. Não é nada mais do que uma
abstração idealista da "ideia Juche".
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Os revisionistas dizem que já teriam "superado" a contradição capitalista entre produção
e consumição. No entanto, a realidade na Coréia do Norte cria uma impressão diferente:
á riqueza crescente da burguesia corresponde inevitavelmente o crescimento mais
rápido da miséria do proletariado. Em outras palavras, os trabalhadores Coreanos
sofrem com as crises do processo capitalista-revisionista de produção e reprodução e,
consequentemente, de acordo com as cadeias de relações capitalistas de distribuição.
Karl Marx: "As chamadas relações de distribuição, então, correspondem a
determinadas formas sociais historicamente específicas do processo de produção e
relações de mútuo celebrados entre os homens no processo de reprodução da vida
humana. O caráter histórico dessas relações de distribuição é o caráter histórico
das relações de produção, das quais elas expressam apenas um aspecto. A
distribuição capitalista difere dessas formas de distribuição que surgem a partir de
outros modos de produção, e toda a forma de distribuição desaparece com a forma
específica de produção a partir do qual é descendente e a que corresponde.”
"Sempre que um determinado estágio de maturidade foi atingido, a forma
histórica específica é descartada e abre caminho para uma mais elevado. O
momento de chegada de uma tal crise é divulgado pela profundidade e largura
alcançada com as contradições e os antagonismos entre as relações de distribuição
e, portanto, a forma específica das suas relações históricas de produção
correspondentes, por um lado, e as forças de produção no desenvolvimento de suas
agências, por outro lado. Um conflito segue então entre o desenvolvimento material
da produção e sua forma social." (Karl Marx, Capital, Revenues and their Sources,
Distribution Relations and Production Relations, traduzido da versão em Inglês)
E este conflito, que Karl Marx descreveu, vai inevitavelmente acontecer entre o
desenvolvimento material da produção e sua forma social do Estado capitalistarevisionista da Coreia do Norte - portanto, causará inevitávelmente uma revolução
social.

4 - Conclusões
"Nesses momentos importantes para os destinos da revolução, nenhum dos
Marxistas-Leninistas e do proletariado mundial pode permanecer em silêncio e
ocioso em face do que está acontecendo nos países revisionistas. As demandas do
internacionalismo proletário é que todos os revolucionários levantem suas vozes
numa luta de princípios até ao fim pela destruição das cliques revisionistas no
poder e dar todo o apoio para a classe trabalhadora e os povos que estão hoje sob o
governo revisionista, para derrubar essas cliques traiçoeiras e levantar novamente
a bandeira da revolução e socialismo. (...) O renascimento das chamas da
revolução proletária nos países revisionistas é o «sine qua non» do caminho da
salvação." (Enver Hoxha, The Working Class In The Revisionist Countries Must Take
The Field And Re-establish The Dictatorship Of The Proletariat, Zëri i Popullit, 1968,
traduzido da versão em Inglês)
Esta afirmação fundamental do camarada Enver Hoxha rapidamente se tornou um dos
principais slogans do movimento Marxista-Leninista anti-revisionista. Nesta declaração,
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o camarada Enver sintetiza os principais objectivos e tarefas que as forças MarxistasLeninistas têm de cumprir em países onde os revisionistas tomaram o poder, a fim de
colocar esses países de volta para o caminho da verdadeira ditadura do proletariado, do
socialismo e do comunismo. Esta afirmação foi escrita em 1968, durante a primeira
etapa do socialismo "num só país". Mas ela mantém a sua plena validade e é
inteiramente aplicável também hoje em dia, na época da revolução socialista
globalizada liderada pelo Comintern (EH). Portanto, é adequada à situação existente nos
países que ainda permanecem revisionistas, incluindo na Coreia do Norte, é claro. E isso
porque o povo Coreano lutou pela libertação e reunificação de seu país, por sua
independência e socialismo, mas ele foi enganado por sua liderança social-fascista, pela
dinastia de Kim Il Sung, e não foram levados para o socialismo.
Enver disse uma vez que é necessário derrubar os mitos e lendas. E é precisamente uma
das finalidades deste artigo: aniquilar os falsos mitos e lendas que cercam o Kim Il
Sungismo "Juche" pró-capitalista e pró-imperialista e anti-comunista. Na verdade, o
revisionismo Coreano está fazendo um dano muito sério para a mais nobre causa de
todos os tempos: a do autêntico socialismo e do comunismo. Na Coréia do Norte (e em
todos os estados social-fascistas e revisionistas do passado e do presente, sem exceção),
os trabalhadores sofrem exploração, opressão, repressão e, infelizmente, a maioria deles
pensam erroneamente que os males indizíveis que eles carregam são devidos ao
"socialismo", pois a grande maioria deles não sabe como distinguir o verdadeiro
socialismo da total e intrinsecamente pró-imperialista, exploradora, reacionária,
burguesa-capitalista, opressora, tirânica, repressiva, monopolista, revisionista, colonial,
social-fascista e anti-comunista ordem e formação política-econômica-sócio-ideológica
em que estão vivendo. De fato, na Coréia do Norte e em todos os outros estados
revisionistas do passado e do presente, quando isso é vantajoso para eles, os
revisionistas usam o falso pretexto de "defender o Estado socialista" (que, na verdade,
nunca existiu nesses países) para reprimir impiedosamente os comunistas autênticos. Os
proletários e trabalhadores devem ser esclarecidos sobre estes enganos revisionistas, até
porque muitos deles ainda são enganados pelos disfarces que os Kim Il Sungistas
conseguiram manter até agora. É por isso que o revisionismo Coreano pode ser
perigosamente capaz de convencer os trabalhadores sobre a sua suposta natureza
"socialista", pois insiste no capitalismo de Estado e na lenda do "partido comunista"
mais do que outros tipos de revisionistas. A teoria "Juche" sempre tentou esconder a sua
verdadeira e inerentemente natureza pró-imperialista, exploradora, reacionária,
monarco-dinástica, capitalista, monopolista, opressiva, tirânica, repressiva, revisionista,
colonial, fascista e anti-comunista de classe em frente aos olhos dos trabalhadores
mundiais, proletários e outras classes reprimidas, oprimidas e exploradas. Apenas temos
que lembrar de todos os tipos de mitos e lendas inventadas por eles para falsamente
representar a Coreia do Norte como "um país socialista" sob a "infalível" liderança de
um "grande líder" (que de fato é um mero monarca social-fascista ocupando o trono
norte-Coreano às custas do sofrimento das classes trabalhadoras), que tem até mesmo
características de "divindade", como tendo sido capaz de "derrotar o exército dos
imperialistas japoneses por conta própria". Os revisionistas Coreanos também fabricam
todos os tipos de "teorias" como a "Idéia Juche", a fim de afastarem os trabalhadores
Coreanos e mundiais da ideologia autenticamente revolucionária e comunista: o
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo. E, infelizmente, eles ainda conseguem
enganar um grande número de trabalhadores graças às suas pretensões de manter uma
máscara "socialista ortodoxa" que tem eficientemente convencido os trabalhadores que
a Coreia do Norte "é o último país socialista do mundo", quando a verdade é que desde
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a tomada revisionista na Albânia não existem países verdadeiramente socialistas neste
planeta.
Os revisionistas norte-Coreanos fazem o seu melhor para esconder sua natureza
capitalista e sua subserviência ao imperialismo por trás de disfarces "comunistas" mas
nem mesmo isto será capaz de enganar os proletários e trabalhadores para sempre. As
classes oprimidas do mundo não devem ter a menor ilusão sobre a Coreia do Norte: ela
nunca foi um país caminhando para o socialismo; a burguesia sempre manteve as
antigas relações de classe de exploração enquanto traiçoeiramente proclamava que o
socialismo está sendo construído no país. Como representantes da única verdadeira
ideologia revolucionária e comunista, devemos desmascarar todas essas falsidades e
denunciar o social-fascismo Norte-Coreano como o que ele realmente é sem
subterfúgios: uma ideologia anti-comunista servindo os interesses dos capitalistas,
imperialistas e social-imperialistas em manter os trabalhadores longe do MarxismoLeninismo-Estalinismo-Hoxhaismo, contribuindo assim para a manutenção e
perpetuação da ordem salário explorador e opressor imperialista mundial.
De fato, uma das principais estratégias utilizadas pelos revisionistas Coreanos e pelos
seus apoiantes em todo o mundo para enganar é descrever a divisão da Coréia como um
"combate de vida e de morte entre o capitalismo e o socialismo", com a Coreia do Norte
no papel de país socialista cercado que enfrenta permanentemente as pressões e ameaças
de da burguesia Sul-Coreana e de seus mestres Americanos e Japoneses. Por exemplo,
os revisionistas Portugueses do social-fascista P "C" P falsamente declaram:
"No Norte, os trabalhadores, o povo Coreano liderado pela classe trabalhadora e
pelo seu partido - o PTC - conseguiram realizar transformações revolucionárias
(...). No Sul, os capitalistas mantiveram em suas mãos as empresas, bancos e terras.
Também os monopólios norte-Americanos conquistaram os principais sectores
económicos e a Coreia do Sul se transformou em uma colônia Americana.”
(http://www.omilitante.pcp.pt/pt/325/Efemeride/808/Coreia-h%C3%A1-60-anos---Oarmist%C3%ADcio-o-paralelo-38-a-grande-derrota-dos-EUA.htm, Coreia, há 60 anos
- O armistício, o paralelo 38, a grande derrota dos EUA, 2013, Avante!, traduzido da
versão em Português)
Esta afirmação falsa já foi totalmente desmascarada ao longo deste artigo. No entanto,
ela mostra como, com a ajuda de seus defensores e simpatizantes em todo o mundo, os
Kim Il Sungistas tentam apresentar a situação Coreana da seguinte maneira: retratandose como sendo "a Coréia socialista" em oposição irreconciliável ao Sul, um regime
fascista inteiramente dominado pelo imperialismo Americano e Japonês:
"Em contraste com a situação no Norte, na Coréia do Sul, uma neo-colônia
Americana, a população pobre e miserável sofre sob o domínio fascista do
imperialismo Americano e seus lacaios de Jung Hi Pak." (Documentos do P “T“ C,
Rede des Ministerpräsident der Massenkundgebung in Pjöngiang, 1970, traduzido da
versão em Alemão)
E também os defensores do revisionismo Coreano ao redor do mundo tentam forçar os
trabalhadores a apoiar este social-fascismo, apresentando-o como "socialismo", assim
qualificando os verdadeiros comunistas que se opõem a ele como sendo "antisocialistas" e "reacionários". É por isso que tentam fazer todos os tipos de afirmações
falsas e demagógica, a fim de incutir na mente dos trabalhadores uma falsa impressão
de "diferença insolúvel e oposição" entre as duas Coreias, que na verdade são ambas
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igualmente, intrinsecamente e totalmente pró-imperialistas, exploradoras, reacionárias,
capitalistas, fascistas, monopolistas, opressivas, tirânicas, repressivas, coloniais e anticomunistas. Se é verdade que na Coréia do Sul a ditadura burguesa está de facto ao
serviço do imperialismo mundial em geral e do imperialismo Americano em particular,
transformando o país em uma neo-colônia, é igualmente verdade que na Coréia do
Norte é a ditadura burguesa sob a égide do social-imperialismo Chinês que está
presente. Ambos são essencialmente iguais e em ambas as partes da Coréia "a
população pobre e miserável sofre sob o domínio fascista", seja coberto com máscaras
"socialistas" e "vermelhas" ou não. O fato de que existem alguns trabalhadores sulCoreanos fartos da brutalidade fascista que olham para a Coreia do Norte com fascínio
ingênuo e ilusões não muda esse fato, até porque o seu entusiasmo rapidamente morre
quando eles descobrem o enorme abismo que existe entre o que o social-fascismo
afirma ser e o que realmente ele é, quando eles descobrem que os males que eles
sofreram na Coréia do Sul são exatamente os mesmos que eles têm de suportar na
Coréia do Norte. E o mesmo pode ser dito sobre os trabalhadores norte-Coreanos que
sonham com a suposta "liberdade" existente na Coreia do Sul apenas para descobrir que
a metade sul da Coreia é ocupado por ums burguesia compradora e que não existem
diferenças fundamentais entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul. O famoso "dilema"
entre o Norte o Sul da Coréia é falso: ambos são regimes capitalistas bárbaros. As
histórias sobre as "diferenças fundamentais" entre o Norte e Coréia do Sul fabricados
pelos Kim Il Sungistas não são nada mais do que uma mentira abjeta. Nós, EstalinistasHoxhaistas, sabemos que os verdadeiros comunistas e os verdadeiros internacionalistas
proletários devem lutar com todas as suas forças para a eliminação total e definitiva do
revisionismo e do social-fascismo Norte-Coreano, em particular, e de todos os tipos de
revisionismo e de social-fascismo em geral, mesmo porque o fascismo e o socialfascismo são ambos igualmente ruins, pois o seu conteúdo e todas as suas
conseqüências para a classe trabalhadora são igualmente negativos. O que pode
acontecer é que o desmascaramento do social-fascismo é mais difícil para a classe
trabalhadora, pois é fascismo disfarçado - assim, escondido por trás da máscara do
"socialismo". É também por isso que uma organização Estalinista-Hoxhaista é
indispensável para a classe trabalhadora, com o objetivo necessário de o
desmascaramento total do social-fascismo. A revolução socialista é a única alternativa
para a abolição da inevitabilidade de todos os tipos de fascismo, inclusive as formas de
social-fascismo. Não há forma pura do fascismo e nenhuma forma pura de socialfascismo. Eles são fenômenos históricos e sempre estão mudando de forma de acordo
com o desenvolvimento dos fatores subjetivos e objetivos das particularidades de uma
sociedade capitalista (particularidades da crise da burguesia) - no entanto, o mais
importante é: em essência, o caráter, a natureza - todos eles são idênticos - portanto, são
a expressão do caráter contra-revolucionário da ditadura burguesa brutal. Tanto a
mudança de "democracia" ao fascismo e a mudança de diferentes formas de fascismo (e
vice versa) depende de muitos fatores objetivos e subjetivos - não menos importante
dependendo do nível de consciência da classe trabalhadora e sua atual força como
objetivo de uma classe revolucionária. As experiências com períodos de diferentes
formas de fascismo ajudam a classe trabalhadora a desenhar com mais facilidade as suas
conclusões sobre a natureza geral do fascismo e o significado da inevitabilidade do
fascismo, enquanto a burguesia está no poder. A única alternativa para a abolição da
inevitabilidade do fascismo - não importa as suas aparências diferentes – É A
REVOLUÇÃO SOCIALISTA DA CLASSE OPERÁRIA!

192

A Coreia do Norte Kim Il Sungista nunca teve, não tem e nunca vai ter absolutamente
nada a ver com o socialismo e muito menos com o comunismo. O Kim Il Sungismo é
uma ideologia opressiva, tirânica, exploradora, social-fascista, pró-imperialista,
capitalista-revisionista e anti-comunista. Com este artigo, pretendemos precisamente
informar os proletários do mundo sobre a natureza anti-socialista, do social-fascismo.
Nosso objetivo é denunciar o revisionismo da Coreia do Norte de acordo com o
Estalinismo-Hoxhaismo e destruir as lendas e mitos inventados pelos revisionistas
Coreanos, a fim de esconder que as relações de produção capitalistas e de exploração
permanecem intocadas na Coréia do Norte com as armas revolucionárias fornecidas a
nós pelos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo. Neste artigo, buscou-se refletir não só
sobre o contexto histórico do revisionismo Coreano mesmo antes da divisão da Coreia e
de sua tomada do poder na metade norte da península, mas também sobre as principais
características e funcionalidades do Kim Il Sungismo. Além disso, também tentámos
analisar a maneira pela qual a Coreia do Norte social-fascista tornou-se num país de tipo
compradora típica, transformando-se em uma neo-colônia Soviética e Chinesa (afinal de
contas, as políticas internas e externas da classe burguesa norte-Coreano é sempre
invariavelmente e inevitavelmente determinada pelos objetivos de defesa e perpetuação
de seus interesses de classe, posições, lucros e privilégios e acima de tudo dos interesses
da classe, posições, lucros e privilégios dos seus amos imperialistas e socialimperialistas) e nós igualmente fizemos esforços para denunciar as vidas opulentas da
classe burguesa, cujas extravagâncias de luxo e riqueza são acumulados através dos
lucros máximos roubados aos trabalhadores que vivem na miséria mais abominável e
correm o risco de morte por fome e doenças, graças ás políticas anti-comunistas próimperialistas. Claro, não há nada surpreendente sobre esta situação: é uma conseqüência
inevitável do seu caráter monarco-fascista, pró-capitalista e pró-imperialista. No
entanto, os ideólogos burgueses aproveitam isto a fim de manter os proletários do
mundo longe do MLEH e do autêntico socialismo e comunismo, dizendo-lhes: "Vocês
estão sempre reclamando sobre o fato de que há uma muitas desigualdades no
capitalismo, mas a verdade é que também há desigualdades sob o socialismo. Basta dar
uma olhada na Coréia do Norte, onde as elites ricas vivem na opulência mais ultrajante,
enquanto as classes trabalhadoras passam fome. Portanto, vocês não deve perder seu
tempo lutando em favor de utopias impossíveis, pois vocês terão exatamente os mesmos
problemas sob o socialismo que têm sob o capitalismo." É também por isso que é tão
importante elucidar os proletários do mundo e trabalhadores sobre o fato de que os
regime Norte-Coreano estabelecido desde meados dos anos 40 não tem absolutamente
nada a ver com a ditadura do proletariado, com o socialismo e muito menos com o
comunismo. Como já foi referido, muitos deles, infelizmente, continuam a acreditar que
todos os crimes e explorações horrendos cometidos pela burguesia revisionista são
sinónimos de "Marxismo-Leninismo" e da construção socialista e comunista, levandoos repudiar tudo o que pode ser associado com a ideologia Marxista-Leninista, com o
socialismo e o comunismo - isto também mostra como os revisionistas Coreanos
defendem os interesses da burguesia mundial em busca de perpetuação do sistema
sócio-político-econômico que lhes garante lucro sem fim maximização através afstar as
classes oprimidas do verdadeiro socialismo e do comunismo, ou seja, por meio de
apartá-las da ideologia proletária e comunista: o Marxismo-Leninismo-EstalinismoHoxhaismo. Esperamos sinceramente que este artigo possa ser um contributo útil para
este importante objetivo a fim de levar os proletários de volta para o caminho da
autêntica ditadura do proletariado e do socialismo e do comunismo sempre de acordo
com os ensinamentos invencíveis dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo e, sob a
liderança do Comintern (EH).
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Conforme referimos muitas vezes, nós, Estalinistas-Hoxhaistas, temos a preocupação de
informar corretamente os trabalhadores mundiais sobre o verdadeiro caráter e natureza
da burguesia compradora Norte-Coreana. Nós não somos como os neo-revisionistas do
"Expresso Estalinista", que amplamente publicam todos os tipos de lixo burguêscapitalista-revisionista com o objectivo de manter os proletários do mundo, os
trabalhadores e as classes oprimidas longe de informações Marxistas-LeninistasEstalinistas-Hoxhaistas precisas sobre o revisionismo (essas fontes capitalistasimperialistas-revisionistas promovidas pelo neo-revisionista "Expresso Estalinista"
insistem em apresentar a Coreia do Norte social-fascista como sendo um país
"socialista" supostamente governado por um governo "Marxista-Leninista". O
imperialismo mundial qualifica a Coreia do Norte capitalista-revisionista burguesia
compradora como "comunista" e como "Marxista-Leninista", quando a verdade é que
ela nunca teve absolutamente nada a ver com o socialismo, o comunismo ou com o
Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo ou com qualquer coisa relacionada com
eles. A burguesia Norte-Coreana já pôs de lado muitas das antigas máscaras
"socialistas" e "Marxistas-Leninistas", substituindo-as por referências ao "Juche." E os
imperialistas e seus lacaios sabem de tudo isso muito bem. No entanto, alegando que o
regime norte-Coreano é "comunista" permitem-se denegrir e demonizar o MarxismoLeninismo e a verdadeira ideologia socialista e comunista, descrevendo a exploração
selvagem que lá se exerce sobre os proletários e os trabalhadores norte-Coreanos ultraultra-oprimidos e explorados como sendo sinônimo de "socialismo", de "comunismo" e
do "Marxismo-Leninismo." O objetivo disto é, vamos repetir, desacreditar, denegrir e
demonizar o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo na frente dos olhos dos
proletários do mundo, trabalhadores e classes oprimidas e com o objectivo de apartá-los
da única forma de sua libertação total e definitiva: a luta pela realização da revolução
proletária e socialista mundial, da ditadura proletária mundial e do socialismo mundial e
do comunismo sempre de acordo com o imortal e invencível ensinamentos dos 5
Clássicos do Marxismo-Leninismo e, sob a liderança do Comintern (EH) - o partido de
vanguarda do proletariado autenticamente revolucionário e do mundo - como deve,
necessariamente e inevitavelmente, durante a segunda fase do socialismo: o da
globalização do socialismo á escala global / planetária). É por isso que eles usam essas
fontes anti-socialistas e pró-imperialistas terríveis, como The Economist, The New York
Times, The Guardian, o jornal oficial do Partido "Comunista" da Grã-Bretanha
(Marxista-Leninista), do Partido "Comunista Revolucionária" da Grã-Bretanha
(Marxista Leninista), do Novo Partido "Comunista" da Grã-Bretanha e do Partido
"Comunista"
da
Índia
(Marxista)
(fonte:
http://espressostalinist.wordpress.com/2012/03/10/media-on-north-korea/, traduzido da
versão em Inglês). Em seu site, os neo-revisionistas do "Expresso Estalinista"
hipocritamente declaram que "só porque nós publicamos essas fontes, isso não significa
que concordamos com elas." Sim, claro, supostamente, eles não as homolgam, mas eles
estão dispostos a publicá-las de qualquer maneira. Obviamente que, apesar de suas
afirmações falsas sobre a "não-aprovação", a verdade é que promovem o veneno
burguês-capitalista-imperialista-revisionista. E não poderia ser de outra forma, pois o
"Expresso Estalinista" é um site totalmente neo-revisionista (ou seja, "anti-revisionista",
nas palavras e revisionista nas obras).
Na verdade, é também o nosso desejo usar esse texto como uma condenação da
organização neo-revisionista "Aliança", cuja defesa e acolhimento da ditadura monarcofascista Norte-Coreana chegou ao ponto de expulsar o Comintern (EH) do ISML, pois
os anti-comunistas da "Aliança" não podiam suportar a nossa posição de princípio
relativamente à monarco-fascista Coréia do Norte nem relativamente ao seu
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revisionismo. Mas, apesar de todas as suas provocações e posterior expulsão da nossa
organização, eles não conseguem afastar o Comintern (EH) de seu caminho
autenticamente comunista. O Comintern (EH) nunca poderia abandonar seus estandes
absolutamente corretos. Como a única organização verdadeiramente revolucionária e
comunista do mundo que realmente defende a bandeira imortal da revolução proletária e
socialista mundial dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo, o Comintern (EH)
manteve-se firme e inabalável em sua recusa firme de todas as suas teorias revisionistas
e anti-comunistas, e nós, Estalinistas-Hoxhaistas nunca vamos fazer qualquer tipo de
concessões apesar da chantagem e pressões provenientes de neo-revisionistas antisocialistas como a "Aliança". Defender a Coreia do Norte social-fascista significa
defender o capitalismo e o imperialismo, os meios para defender a manutenção eterna e
perpetuação da exploração e da opressão contra os trabalhadores. Nós, EstalinistasHoxhaistas, somos a única força revolucionária autêntica que critica e luta contra a
tirania exploradora - guiado pelos ensinamentos dos 5 Clássicos do MarxismoLeninismo. Todos os outros falsos "anti-Kim Il Sungistas", desde defensores do
capitalismo clássico até aos revisionistas "de esquerda", são de facto apoiantes e
perpetuadores do social-fascismo em geral, e do social-fascismo norte-Coreano em
particular, porque fenômenos como o social-fascismo e o social-imperialismo são
inerentes ao sistema burguês-capitalista-imperialista da maximização do lucro.
Consequentemente, a única maneira de evitar a inevitabilidade de tais coisas como
social-fascismo e social-imperialismo é através da destruição total e definitiva da ordem
mundial capitalista-imperialista. Não há alternativa. Os regimes anti-comunistas como o
norte-Coreano só serão irremediavelmente aniquilados quando o capitalismo também
for aniquilado. Eles só serão definitiva e completamente erradicados quando a revolução
socialist triunfar e quando os trabalhadores mundiais liderados pelo proletariado
mundial estabelecçam a ditadura do proletariado mundial para o socialismo mundial e
comunismo mundial - tudo isso sob a liderança do Comintern (EH), o único
verdadeiramente fiel defensor dos ensinamentos dos 5 Clássicos do MarxismoLeninismo. Todos os outros estandes estão na verdade defendendo a existência e
manutenção do totalitarismo revisionistas social-fascista, cujo único propósito foi, é será
sempre maximizar os lucros da burguesia.
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. Hoje, há apenas permanecendo a possibilidade de apoiar
abertamente a atitude mundo-revolucionária, anti-revisionista do Comintern (EH) ou de
apoiar abertamenteo social-fascismo. Todas as tentativas de reconciliação entre ambas
as posições hostis serão desmascaradas como suporte da burguesia mundial contra a
linha proletária no contexto da luta entre o campo ideológico da revolução socialista
mundial e o campo ideológico da contra-revolução mundial. Através da elaboração
deste artigo, buscou em fazer uma crítica profunda e abrangente sobre a Coreia do Norte
social-fascista. Esperamos que este documento, cujo significado tem caráter histórico,
será acolhido por todos os verdadeiros revolucionários em todo o mundo e que realiza
seus objetivos de ser uma contribuição teórica para a revolução socialista mundial.
Destina-se a reforçar o Comintern (EH) e o Movimento Mundial Estalinista-Hoxhaista
na luta contra todas as forças revisionistas e neo-revisionistas de todo o mundo que
defendem a Coreia do Norte social-fascista, a ser uma linha de demarcação efetiva com
base nos ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo, a ser uma prova de
que nós ganhámos uma vitória contra a burguesia mundial na frente ideológica que
anuncia a vitória da revolução mundial socialista, e por último a ser uma ajuda,
especialmente para a revolução socialista do proletariado Coreano. E esperamos
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também que este artigo vá atrair todos os que estão dentro e fora da Coreia, que lutam
contra a tirania Kim Il Sungista de posições Marxistas-Leninistas e que se esforçam pela
construção do verdadeiro socialismo e do comunismo neste país e em todo o mundo. Os
trabalhadores, camponeses e soldados norte-Coreanos estão fartos de milênios de
opressão capitalista-imperialista-revisionista nas mãos de vários exploradores que
sempre lhes negaram a verdadeira liberdade e independência. Além disso, esse texto
também pretende ser uma contribuição útil para que as classes exploradas oprimidas do
mundo se possam livrar de todos os tipos de ilusões e mentiras inventadas pelos Kim Il
Sungistas, visa ser uma ajuda para a luta ideológica em favor da revolução proletária e
socialista mundial e da ditadura do proletariado não só na Coréia, mas em todo o
mundo. Além disso, o texto teria cumprido seus objetivos se ele pudesse contribuir para
a criação de uma seção da Internacional Comunista (EH) em cada um dos dois Estados
Coreanos. Os Estalinistas-Hoxhaistas Coreanos têm um desafio enorme esperando por
eles. Eles devem estar preparados para ser duramente reprimidos em ambas as metades
do seu país dividido: no norte social-fascista eles serão perseguidos porque eles são
autênticos comunistas lutando pela aniquilação de opressão e exploração e no sul
fascista serão perseguidos porque eles são autênticos comunistas lutando pela
aniquilação de opressão e exploração. Nós não vamos fazer previsões sobre qual dos
dois Estados Coreanos será o primeiro a ter uma seção da Internacional Comunista
(EH). Mas não importa se isso vai acontecer pela primeira vez no Norte ou no Sul: a
Seção do Comintern (EH), que aparecer pela primeira vez na Coréia tem o dever de
promover o desenvolvimento e a formação de uma Seção análoga na outra metade da
península. A existência de uma seção norte-Coreana do Comintern (EH) e de uma seção
sul-Coreana do Comintern (EH) deve, necessariamente, ser um fenômeno temporário e
transitório, porque ambas as Seções Coreanas acabarão por fundir entre elas quando a
Coréia for uma entidade única novamente. Entretanto, os Estalinistas-Hoxhaistas
Coreanos, no Norte bem como no Sul, devem lançar uma campanha incansável com o
objetivo de elucidar os trabalhadores Coreanos sobre o verdadeiro, igualmente, total e
intrinsecamente pró-imperialista, explorador, fascista, monopolista, reacionário,
burguês-capitalista, monopolista, opressivo, tirânico, repressivo, revisionista, colonial e
anti-comunista caráter de classe da Coreia do Norte social-fascista e da Coreia do Sul
fascista, incluindo, é claro, exposições prolongadas desmascarando o Kim Il Sungismo.
É verdade que, como já dissemos, as tarefas à espera dos Estalinistas-Hoxhaistas
Coreanos são especialmente complicadas, eles nunca devem ficar desanimados pelas
condições particularmente difíceis que existem na Coréia particionada. Eles não estão
sozinhos em sua luta complexa, mas eles contam com o apoio incondicional e sem
reservas de todos os proletários e com a liderança confiável do Comintern (EH). Eles
também podem aprender com os ensinamentos de experiências anteriores semelhantes,
em que os Marxistas-Leninistas lutaram pelo verdadeiro socialismo e o comunismo em
outros países anteriormente divididos entre uma parte fascista e uma parte socialfascista, como aconteceu na Alemanha, onde, enquanto a Alemanha Ocidental
desenvolvia o fascismo com a ajuda dos imperialistas Americanos, os social-fascistas
tomaram o poder na Alemanha Oriental com a ajuda dos imperialistas Soviéticos. Na
RDA social-fascista, os Marxistas-Leninistas lutaram na ilegalidade profunda e seu
partido acabou por ser destruído pela STASI-GESTAPO no decorrer do anos 80, com
muitos deles a serem presos, torturados ou mesmo assassinados. E já durante a primeira
metade do século XX, os comunistas Alemães tiveram que lutar contra o socialfascismo na República de Weimar, quando os comunistas foram assassinados pelo
governo social-democrata ("Bloody Sunday" em Berlim, 1929) e depois disso contra o
fascismo de Hitler (que tomou o poder com a ajuda dos sociais-fascistas. Todas as
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organizações revolucionárias da classe trabalhadora foram destruídas e Ernst Thälmann
e centenas de milhares de comunistas foram assassinados. Assim, como pode ser
notado, os comunistas Alemães tiveram de lutar em condições múltiplas contra uma
série de diferentes formas de fascismo aberto e oculto, que mudaram por diferentes
condições históricas da luta de classes que são complementos e que também pode ser
substituídas por outras. Todas essas experiências históricas de luta contra as diferentes
formas de fascismo na Alemanha são muito instrutivo para os comunistas e para a classe
trabalhadora em geral, e para os comunistas Coreanos, em particular, devido às
semelhanças históricas que existem entre a anterior situação Alemã e a actual situação
Coreana - no qual a luta comunista consistente contra as diferentes formas de fascismo
não é só uma questão histórica, mas também uma tarefa urgente atual para o movimento
Marxista-Leninista-Estalinista-Hoxhaista revolucionário na Coréia e no mundo. Na
Alemanha, a reunificação foi de fato realizada, mas devido às traições, desvios e
sabotagens de revisionistas de todos os matizes, a reunificação Alemã não foi feita sob
os auspícios da revolução socialista autêntica como deveria ter sido, mas em vez disso,
sob os auspícios do imperialismo ocidental e da reação fascista. Mas temos que levar
em conta que hoje em dia as condições são diferentes e nós, Estalinistas-Hoxhaistas,
temos aprendido com os erros do passado e vamos lutar com todas as nossas forças para
que a reunificação Coreana seja feita sob a égide da revolução proletária e socialista
mundial de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos e sob a liderança do Comintern
(EH).
O Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo é a ideologia a que o futuro pertence não importa quão difíceis circunstâncias ou quão enganador o revisionismo e o socialfascismo podem ser. Os Estalinistas-Hoxhaists Coreanos terão que lutar contra o
fascismo e o revisionismo no poder dentro do mesmo país (dentro dos dois estados de
uma nação), e devemos levar em conta que tanto o Norte como o Sul da Coreia
tornaram-se estados compradores típicos de, respectivamente, o social-imperialismo e
do imperialismo. E os Estalinistas-Hoxhaistas Coreanos devem sempre ter em mente
que os trabalhadores Coreanos não têm apenas o direito de liberdade, independência e
socialismo - eles também têm direito ao reagrupamento do seu país através da derrota de
do social-fascismo no Norte e do fascismo no Sul do país através da violência
revolucionária armada e implantação da ditadura do proletariado em toda a Coréia de
acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo em direção ao
socialismo e comunismo. Na verdade, uma coisa é certa: o proletariado Coreano
reunificado é mais forte que um proletariado dividido. Por isso, é um slogan
revolucionário no espírito do internacionalismo proletário apoiar a reunificação do
proletariado Coreano por uma "Coreia livre, unida, independente e socialista!"
Mas a única forma através da qual o proletariado Coreano pode conseguir isso é
abraçando totalmente o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo e lutando pela
revolução proletária e socialista mundial a fim de estabelecer a ditadura do proletariado
mundial para o socialismo mundial e comunismo mundial. E isso porque, no contexto
da globalização capitalista-imperialista nos dias de hoje, o estágio do socialismo em um
só país está superado (na Coréia do Sul e em todas as outras nações). Hoje, nós
Estalinistas-Hoxhaistas sabemos que só o socialismo e o comunismo á escala global /
planetária pode impedir a inevitabilidade da restauração capitalista-imperialistarevisionista que existia de forma permanente durante a época do socialismo em um
único país e que determinou a destruição do antigo campo Estalinista e também da
Albânia socialista de Enver (e, consequentemente, esta é também a única forma de
abolir a inevitabilidade de regimes revisionistas social-fascistas anti-comunistas como o
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norte-Coreano). Para alcançar uma sociedade sem Estado, sem classes e sem
propriedade em uma escala global / planetária, é necessário destruir a ordem capitalistaimperialista-revisionista, é necessário abolir as relações de produção exploradoras
baseadas na escravidão assalariada e aniquilar todas as suas influências ideológicas,
culturais e espirituais. E isso só pode ser cumprido se os trabalhadores mundiais
(portanto, também incluindo os trabalhadores norte-Coreanos) forem liderados por um
partido proletário comunista mundial fiel aos ensinamentos imortais e invencíveis dos 5
Clássicos do Marxismo-Leninismo: Marx, Engels, Lenine, Estaline e Enver Hoxha.
Esse partido é o Comintern (Estalinista-Hoxhaista), que liderará os proletários do
mundo para a sua libertação total e definitiva de todos os tipos de opressão, repressão,
alienação e exploração.
A República Popular Democrática da Coreia não é nem democrática nem uma
República Popular. A Coreia do Norte não é de todo um estado de socialismo – mas do
capitalismo de estado. A ditadura social-fascista da burguesia norte-Coreana
brutalmente explora e oprime a classe operária e os trabalhadores. Nos últimos tempos,
está se tornando cada vez mais evidente que uma segunda Guerra da Coréia está em
preparação, pois a burguesia Coreana prepara o derramamento de sangue do povo
Coreano. A preparação da segunda guerra da Coréia é da responsabilidade da burguesia
social-fascista do Norte (suportada e apoiado pelo social-imperialismo Chinês, que está
prestes a superar o imperialismo Americano como superpotência imperialista,
dominante do mundo) e da burguesia fascista do Sul (apoiada pelos imperialistas
Americanos que visam o controle total, absoluto e exclusivo sobre o patrimônio, renda,
riqueza, recursos, mercados, meios de produção e força de trabalho de toda a Coréia, a
fim de alcançar a maximização do lucro). Além das tentativas agressivas da burguesia
dp Sul e de seus amos imperialistas norte-Americanos, também a burguesia NorteCoreana tentou controlar a Coreia inteira. E confirmações disto não vêm de
imperialistas norte-Americanos ou de seus lacaios neo-coloniais, mas a partir de antigos
arquivos secretos dos social-fascistas Alemães - que sempre foram aliados dos NorteCoreanos. Em 1975, Kim Il-sung ainda visitou Pequim na tentativa de solicitar o apoio
da China para uma invasão militar da Coreia do Sul, pois os imperialistas Soviéticos já
tinham recusado o apoio com medo de perder tudo o que tinham lucrado e acumulado
por meio de suas políticas coloniais se sofressem uma derrota em confronto com o
imperialismo Americano mais forte e seus servidores sul-Coreanos - os mesmos
motivos que levaram os revisionistas Chineses a também negarem apoio á burguesia
Kim Il Sungista naquela época (fonte: http://www.wilsoncenter.org/publication/nkidp-edossier-no-7-east-german-documents-kim-il-sung%E2%80%99s-april-1975-trip-tobeijing, traduzido da versão em Inglês).
O Comintern (EH) apoia o slogan revolucionário da luta contra as tropas estrangeiras
que estão em guarnição no território da península Coreana. “Yankees vão para casa!" É
um velho slogan do proletariado revolucionário mundial. Foi válido na Guerra da
Coréia e ainda é válido hoje: "A primeira guerra dos imperialistas Americanos na
Coréia deve ser a última guerra na Coréia". E nós lutamos simultaneamente contra todas
as outras intervenções militares contra o povo Coreano, inclusive a dos (não menos)
perigosos social-imperialistas Chineses – Todas as tropas estrangeiras têm abandonar
imediatamente o solo Coreano! "Superpotências - fora da Coreia!"
A segunda Guerra da Coréia não seria uma guerra entre um Estado socialista e um
Estado capitalista, porque ambos os estados Coreanos são estados capitalistas. Esta
guerra seria injustificável, portanto, uma guerra reacionária da contra-revolução das
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classes dominantes e não uma guerra de libertação revolucionária das classes exploradas
e oprimidas. O proletariado Coreano deve tornar essa guerra reacionária em uma guerra
civil revolucionária armada - de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos do
Marxismo-Leninismo! É a tarefa do proletariado da Coreia do Norte liderar o povo para
a vitória da revolução socialista, para derrubar a ditadura da burguesia norte-Coreana e
estabelecer a ditadura do proletariado na Coréia do Norte. Ao mesmo tempo, é a tarefa
do proletariado da Coreia do Sul liderar o povo para a vitória da revolução socialista,
para derrubar a ditadura da burguesia sul-Coreana e estabelecer a ditadura do
proletariado na Coréia do Sul. O proletariado da Coreia do Sul apoia em solidariedade a
revolução socialista na Coréia do Norte, e o proletariado da Coreia do Norte apoia em
solidariedade a revolução socialista na Coréia do Sul. No caso possível da revolução
socialista não impedir uma guerra, a guerra deve ser transformada em uma guerra civil
revolucionária com o objetivo da derrubada da burguesia em ambas as partes da Coréia,
com o objetivo de destruir ambos os estados capitalistas para estabelecer a ditadura do
proletariado para a construção de uma nação Coreana unida, independente e socialista.
A guerra na Coréia teria inevitavelmente uma dimensão global, porque ambos os
estados Coreanos fazem parte do sistema do imperialismo mundial. Tanto a burguesia
do Sul e do Norte são lacaios dos imperialistas, especialmente dos EUA e China.
Portanto, esta guerra poderia se transformar em uma guerra para ganhar (ou manter) o
domínio hegemônico sobre todo o mundo. Os belicistas mais perigosos são os EUA
imperialistas e a China social-imperialista. Enquanto existirem, também os seus lacaios
no Norte e no Sul da Coreia existirão.
É, portanto, uma questão de todo o proletariado mundial e todos os povos amantes da
paz em todo o mundo impeçam o povo Coreano de ir para a guerra. Esta é uma questão
da luta das forças anti-imperialistas contra todas as forças das guerras imperialistas. Só
haverá paz na Coréia e em todo o mundo, se o proletariado mundial e seus aliados
derrotarem o imperialismo mundial pela revolução socialista mundial.
A revolução socialista mundial irá impedir novas guerras imperialistas.
No caso de uma guerra imperialista eclodir antes da vitória da revolução socialista
mundial, a guerra mundial anti-imperialista do exército proletário mundial iria
inevitavelmente levar à vitória da revolução socialista mundial.
A inevitabilidade das guerras imperialistas só pode ser abolida pela derrubada
revolucionária mundial do imperialismo mundial e pelo estabelecimento da ditadura do
proletariado mundial.
A divisão da Coreia é uma traição ao interesse nacional de todo o povo Coreano. A luta
pela reunificação desta nação é a luta pela derrubada de ambos os estados capitalistas
opressores e escravizantea. Existe a rivalidade crescente entre a burguesia do Sul e da
parte norte da Coreia – com o objetivo de lutar pelo poder dominante sobre toda a
Coréia (pelo menos pela manutenção de dois estados burgueses separados).
Seria possível que o povo Coreano alcançasse a sua própria re-unificação sem influência
das potências imperialistas estrangeiras, porém isso não pode de todo ser garantido.
Enquanto existir o imperialismo mundial, todos os países libertados seriam cercados
pelo mundo imperialista-revisionista. A libertação garantida de todos os países do
mundo só é possível por meio da vitória da revolução socialista mundial do proletariado
mundial - assim, nas condições da ditadura do proletariado mundial. É mais provável
que o estado social-fascista da Coréia do Norte vá entrar em colapso – mais cedo ou
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mais tarde. Neste caso, a burguesia da Coreia do Sul ocuparia a Coréia do Norte e
estabeleceria a sua ditadura em todo o país. Esta seria uma "re-unificação" capitalista,
forçada pela burguesia do Sul e, portanto, nas costas das pessoas, especialmente do
povo da Coreia do Norte. Nós não apoiamos a unificação capitalista da burguesia contra
o proletariado. Não queremos nem um domínio fascista, nem um domínio socialfascista em toda a Coréia.
O que nós precisamos é de uma Coreia unida, independente e SOCIALISTA sob a
ditadura de todo o proletariado Coreano.
Apenas numa Coréia socialista pode o povo Coreano ser livre e realmente re-unido.
Os revisionistas Coreanos e os seus apoiantes em todo o mundo nunca mais serão
capazes de evitar a revolução proletária e socialista mundial. É dever dos EstalinistasHoxhaistas Coreanos em particular, e dos Estalinistas-Hoxhaists mundiais em geral
lutar contra o revisionismo Coreano e estabelecer na Coreia Seções MarxistasLeninistas-Estalinistas-Hoxhaistas do Comintern (EH) livres de todos os tipos de
venenos anti-comunistas, oportunistas, revisionistas e social-fascistas e que lealmente
sigam e apliquem os ensinamentos dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo e que não
devem constituir apenas a liderança e a vanguarda do proletariado revolucionário
Coreano, mas devem também incentivar a formação do destacamento Coreano do
exército vermelho proletário mundial para a total e definitiva derrota e aniquilação do
sistema mundial burguês-imperialista-capitalista globalizado, pela realização da
ditadura do proletariado mundial e, finalmente, pela realização bem sucedida do
socialismo mundial e do comunismo mundial.
Para atingir este, os Estalinistas-Hoxhaistas e os proletários Coreanos podem
inteiramente contar com o apoio sincero e honesto do Comintern (EH), o único defensor
de confiança da ideologia comunista proletária.

Proletários, operários, camponeses e soldados do mundo – uni-vos!
Ajudem e apoiem as classes exploradas e oprimidas Coreanas em seu
combate heróico pela verdadeira liberdade, independência,
reunificação e socialismo!
Não se deixem enganar pelas mentiras e mitos dos revisionistas da
Coreia do Norte!
Desmascarem o social-fascista, revisionist, anti-comunista Partido dos
“Trabalhadores” da Coreia!
Lutem contra os Kim Il Sungistas, que são os lacaios do imperialismo e
o social-imperialismo mundial!
A Coreia do Norte teocrática-revisionista é um estado tirânico socialfascista anti-comunista que reprime violentamente e engana as classes
trabalhadoras!
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Derrubem e exterminem total e definitivamente tanto o social-fascismo
norte-Coreano como o fascismo Sul-Coreano - que são igualmente
reacionários e anti-comunistas!
O objetivo do Kim Il Sungismo é perpetuar a tirania burguesa
mundial!
Os Kim Il Sungistas ajudam a burguesia capitalista-imperialista
mundial a maximizar seus lucros sangrentos através da exploração
selvagem dos trabalhadores mundiais em geral e dos trabalhadores
norte-Coreanos em particular!
Não hesitem em usar a violência revolucionária armada que é vital
para realizar a aniquilação da classe burguesa capitalista-imperialista
escravizante, opressora, alienante, neo-colonial, totalitária, anticomunista, exploradora e opressora!
Morte a todos os tipos de revisionismo e de fascismo, em geral, e ao
revisionismo e social-fascismo Norte-Coreano, em particular!
Sob a liderança do Comintern (EH), o proletariado mundial vai
destruir implacavelmente os Kim Il Sungistas e sua perversa ordem
social-fascista, revisionista, totalitária, anti-comunista!
Trabalhadores, camponeses e soldados de toda a Coreia!
Virem as suas armas revolucionárias contra todos os belicistas
reacionários e imperialistas na Coréia e em todo o mundo!
O povo Coreano não atira no povo Coreano!
Morte aos líderes sociais-fascistas da Coreia do Norte!
Morte aos líderes fascistas da Coreia do Sul!
Morte ao revisionismo, social-fascismo, anti-comunismo Kim Il
Sungista!
Viva a reunificação e independência da Coréia sob o socialismo!
Viva a revolução socialista em toda a Coreia!
Viva a ditadura de todo o proletariado Coreano!
Lutem por uma Coreia reunificada, independente e socialista num
mundo socialista!
Lutem pela fundação imediata das Secções Coreanas do Comintern
(EH)!
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Não pode haver socialismo na Coréia sem uma seção Coreana do
Comintern (EH)!
Não pode haver socialismo mundial ou comunismo mundial sem a
Internacional Comunista (EH)!
Vivam os trabalhadores e as classes exploradas e oprimidas de todo o
mundo!
Viva o proletariado mundial!
Viva a revolução proletária e socialista mundial!
Viva a ditadura do proletariado mundial!
Viva o socialismo e o comunismo mundiais!
Viva o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo!
Viva o Comintern (Estalinista-Hoxhaista)!
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5 - Galeria de Imagens
5.1 - Kim Il Sungism: uma ideologia totalmente inerentemente
reacionária e anti-comunista

Imagem tirada do site:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.gif
Aqui temos os dois Estados Coreanos: o capitalista e o capitalista.
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O arsenal de guerra na disponibilidade de cada estado Coreano.
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Os monarco-fascistas "eternos grandes queridos líderes" da Coreia do Norte (da
esquerda para a direita): Kim Jong Il, seu pai Kim Il Sung e seu filho Kim Jong-un. Os
mesmos revisionistas e neo-revisionistas de todo o mundo que gostam de apresentar-se
hipocritamente como sendo "anti-monárquicos" e "anti-nepotistas" são os mesmos que
nunca se cansam de louvar a dinastia norte-Coreana revisionista. Por exemplo, os
sandinistas nicaragüenses ultra-oportunistas, que até hoje gritam contra o antigo regime
fascista dinástico da família Somoza imperialista apoiado pelos EUA não hesitam em
elogiar e ter relações muito amigáveis com a classe burguesa monarco-fascista da
Coreia do Norte. Só nós, Estalinistas-Hoxhaistas, estamos de forma eficaz e totalmente
contra todos os tipos de nepotismo, sem exceção, não importa se eles estão cobertos
com falsos disfarces "vermelhos" e "socialistas" ou não.
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Os revisionistas norte-Coreanos tiveram encontros amigáveis com todos os tipos de
burgueses-capitalistas-revisionistas-imperialistas anti-comunistas. Nesta foto, vemos
Kim Il Sung com Khrushchev: dois representantes do revisionismo moderno, dois
inimigos ferozes da revolução proletária e socialista mundial que dedicaram suas vidas a
servir aos interesses de classe burguesa capitalista-revisionista-imperialista mundial. Foi
durante os tempos de Khrushchev que a burguesia transformou a Coreia do Norte em
uma típica neo-colônia totalmente dependente do imperialismo e do socialimperialismo. Os revisionistas Coreanos foram sempre fiéis seguidores do revisionismo,
social-fascismo e social-imperialismo Soviético.
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Kim Il Sung com o ultra-oportunista Gorbatchev, a quem os revisionistas Coreano
qualificaram como um "ferrenho Marxista-Leninista". Os Kim Il Sungistas chamam de
"Marxista-Leninista" a um agente do imperialismo Americano e ocidental que o que
pretendia era destruir o império social-fascista e social-imperialista Soviético e a sua
"esfera de influência" para beneficiar seus patrões imperialistas norte-Americanos.
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Aqui vemos Kim Jong Il saudando, respectivamente, os social-fascistas Putin e
Medvedev, os representantes da classe burguesa imperialista da Rússia, que é a herdeira
direto dos revisionistas, social-fascistas e sociais-imperialistas Soviéticos.
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Kim Il Sung com Chou En-lai, Mao Zedong e outros revisionistas, social-fascistas e
sociais-imperialistas Chineses: os representantes das, respectivamente, burguesias
social-fascistas norte-Coreana e Chinesa possuem o mesmo objetivo, ou seja, evitar que
os trabalhadores abraçassem a verdadeira ideologia comunista. Tanto o Maoísmo como
o Kim Il Sungismo (assim como todos os outros tipos de revisionismo eo oportunismo,
social-fascismo e anti-comunismo) rejeitam abertamente a ditadura do proletariado,
defendem a reconciliação classe com os exploradores, recusam leis Marxistas da
natureza e da sociedade e muito mais. E outra notável semelhança entre Mao e Kim Il
Sung é que ambos admitem tudo isso em seus próprios escritos! Em face disso, é
incrível como existem "comunistas" que continuam a dizer que tais tiranos socialfascistas como Kim Il Sung e Mao Zedong são "líderes socialistas" e o Kim Il Sungismo
e o Maoísmo são ideologias socialistas - este é mesmo um insulto a todos aqueles que
lutam pelo comunismo autêntico de acordo com a ideologia única verdadeiramente
socialista: o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo.

Kim Il Sung e Deng Xiaoping cumprimentam-se. Os social-imperialistas Chineses
sempre quiseram ter a Coréia do Norte como sua neo-colônia, mas eles tiveram que
esperar até ao desaparecimento do social-imperialismo Soviético para cumprir seus
propósitos e alargar o seu império revisionista, social-fascista e social-imperialista e
"esfera de influência "sobre a Coréia e sobre o mundo inteiro.
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Kim Jong Il com Hu Jintao e Kim Jong-un, com outros representantes da burguesia
monopolista social-imperialista Chinesa que eventualmente substituíu a burguesia
Soviética social-imperialista e hoje em dia tem o domínio total sobre a Coréia do Norte,
que se tornou num país compradore neo-colonial arquetípico.
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Kim Il Sung com Carter, o representante da classe burguesa capitalista-imperialista
Americana e de suas empresas multinacionais. Os revisionistas Coreanos estavam
sempre prontos para abraçar todos os tipos de imperialistas e social-imperialistas e
maximizar seus lucros através de transformar a Coreia do Norte em um país típico
compradore neo-colonial.
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Kim Il Sung com Fidel Castro. Ambos são representantes da burguesia social-fascista
exploradora e repressiva do seu respectivo país, afastando as classes trabalhadoras do
verdadeiro socialismo e comunismo de acordo com os cinco clássicos do MarxismoLeninismo e, sob a liderança do Comintern (EH). Mas eles vão inevitavelmente falhar e
serão feitos em pedaços juntamente com as suas "teorias" anti-comunistas (para mais
informações sobre o revisionismo Castrista-Guevarista, por favor leiam o nosso artigo:
"Abaixo o revisionismo Cubano!").
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Imagens retiradas do site: http://www.reuters.com/article/2013/07/17/us-panamanorthkorea-idUSBRE96F0N120130717
O navio norte-Coreano “Chong Chon Gang'” foi apanhado com armas e mísseis
Cubanos no terminal de contentores em Manzanillo, cidade de Colón (Panamá) em 16
de Julho de 2013 (fonte: http://www.reuters.com/article/2013/07/17/us-panamanorthkorea-idUSBRE96F0N120130717, traduzido do Inglês). É óbvio que a burguesia
revisionista, social-fascista e anti-comunista Cubana está ativamente incentivando e
participando nas políticas belicistas que a burguesia revisionista, social-fascista e anticomunista norte-Coreana e seus mestres imperialistas e social-imperialistas lançam a
fim de expandir suas "esferas de influência" neo-coloniais e maximizarem seus lucros
contra os interesses do proletariado e outras classes exploradas e oprimidas da Coreia e
do resto do mundo.
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Kim Il Sung com Guevara. Longe de serem verdadeiros comunistas, ambos os sociaisfascistas estavam de fato entre os inimigos mais perigosos e enganosos de uma
verdadeira causa comunista e entre os servidores mais eficientes e fiéis da ordem
burguesa capitalista-imperialista mundial.
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Kim Il Sung com Ho Chi Min, dois terríveis inimigos do socialismo e do comunismo
autêntico e os fundadores de, respectivamente, revisionismo Kim Il Sungista e do
revisionismo Lduanista, cujo objetivo é perpetuar eternamente a opressão capitalistaimperialista á escala global / planetária.
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Kim Il Sung com os senhores feudais eclesiásticos Iranianos que sujeitam os proletários,
trabalhadores e outras classes oprimidas á pior exploração medieval enquanto eles
acumulam lucros máximos – sem dúvida, os aiatolás e os revisionistas Coreanos têm
tudo em comum!
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Kim Il Sung com o social-fascista Robert Mugabe, que tem vindo a exercer a repressão
mais severa, opressão e exploração sobre os proletários do Zimbábue, os trabalhadores e
as classes oprimidas, a fim de enriquecer a sua camarilha assassina e acima de tudo para
maximizar os lucros de seus patrões Chineses social-imperialistas. E isso porque o
revisionismo Chinês, tem a clique de Mugabe como seu mais fiel lacaio. Já nos tempos
do ZANU-PF, esta organização oportunista e anti-socialista promoveu e continua a
promover a divisão entre os trabalhadores do Zimbábue e alegremente aceita e
assistência da classe burguesa Norte-Coreana (para mais informações sobre este
assunto, por favor leiam a nossa "Declaração de guerra contra o Maoísmo").
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Kim Il Sung com Sukarno: ao afirmar serem "não-alinhados" e "independentes" em
palavras, estes dois líderes anti-socialistas pró-capitalistas eram lacaios subservientes do
imperialismo e do social-imperialismo em actos.
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Kim Il Sung com Tito e com outros sociais-fascistas Jugoslavos, os fundadores socialfascista do tristemente famoso revisionismo Jugoslavo que, mesmo antes de
Khrushchev, preparou o terreno para a restauração capitalista-imperialista. No seu
brilhante livro de "A auto-administração Jugoslava: a teoria e prática capitalista" (e
também em outras obras), o camarada Enver literalmente demoliu esta ideologia e
prática anti-comunista horrível.

Kim Il Sung com Honecker. Os revisionistas e a classe burguesa monarco-socialfascista norte-Coreanos estiveram sempre entre os aliados mais firmes das classes
sociais-fascistas da Alemanha Oriental que condenaram os proletários à miséria
desesperada e repressão. Ambas as cliques acumularam lucros colossais, riqueza e bens
roubados das classes trabalhadoras e contribuiram para divisões brutais de seus países.
Após a queda do imperialismo Soviético, Kim Il Sung pessoalmente convidou
Honecker para receber tratamento médico na Coréia do Norte. Claro, Kim Il Sung e os
revisionistas Coreanas não poderia se importar menos sobre o fato de que na Alemanha
Oriental os Marxistas-Leninistas e proletários, os trabalhadores e as classes oprimidas
também podem ter tido problemas de saúde - se não antes, então eles certamente
tiveram-nos depois de passarem décadas nas prisões e campos de trabalho escravo
submetidos à mais dura tortura, exploração e maus tratos. Mas, sem surpresa, estes
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nunca receberam convites pessoais de Kim Il Sung. Classe burguesa revisionista NorteCoreana: sempre ao lado de opressores sociais-fascistas e contra os comunistas
autênticos e as classes trabalhadoras.

Tiranos social-fascistas Ceausescu e Kim Il Sung. Na última foto, eles aparecem
dançando juntos durante uma reunião. Estes dois ferrenhos anti-comunistas foram
ricamente pagos, financiados e apoiados por corporações burgueses imperialistas do
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mundo com o objetivo de manter os proletários do mundo submetidos á escravidão
assalariada e exploração infinita através de desacreditar e denegrir a ideologia MarxistaLeninista. De qualquer forma, esta imagem não precisa de mais comentários - ela ilustra
perfeitamente o nível de depravação indizível e ridícul que os revisionistas são capazes
de atingir.

Imagem tirada do site: http://intellihub.com/wp-content/uploads/2013/01/Famine.png
Crianças famintas da Coreia do Norte durante as fomes dos anos 90. As políticas prócapitalistas, neo-coloniais, pró-imperialistas e anti-comunistas da burguesia revisionista
Coreana assassinaram e continuar a matar muitos milhões de norte-Coreanos das classes
oprimidas. E esta situação está ficando ainda pior graças ao desvio de muitos milhões
para pagar a bomba atômica que a classe burguesa e seus amos imperialistas e socialimperialistas vêem como garantia da perpetuação de suas posições de classe, lucros e
privilégios em face das pressões e ataques dos imperialismos Americano / Japonês e
seus lacaios fascistas da Coreia do Sul (fonte: http://www.google.pt/imgres?
imgurl=http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01413/nkorea_pool_1413562c.jpg&
imgrefurl=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/5413447/Leade
rs-live-in-luxury-while-North-Koreans-starve-to-pay-for-nuclearbomb.html&usg=__MDOg5DCI52BTwyJLLAG7z7BgvCQ=&h=287&w=460&sz=41
&hl=ptPT&start=55&zoom=1&tbnid=tCrZTlhU48DX8M:&tbnh=80&tbnw=128&ei=UkTLU
duVF8OS7Aa-9oDYBg&prev=/search%3Fq%3Dnorth%2Bkorean%2Bpalaces%26start
%3D40%26sa%3DN%26hl%3Dpt-PT%26gbv%3D2%26tbm
%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDjgo, traduzido do Inglês).
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ges/No-Book-m.jpg
Aqui está a verdadeira face do "sistema social" da Coreia do Norte. Aqui estão as
conseqüências terríveis do governo revisionista e social-fascista que condena as classes
oprimidas á miséria mais abominável enquanto escandalosamente enriquece as classes
exploradoras e seus amos imperialistas e social-imperialistas. Esta foto é da Coréia do
Norte, mas poderia ser de qualquer lugar do atual mundo capitalista-imperialista. As
condições de vida dos trabalhadores norte-Coreanos e de outras classes oprimidas são
tão terríveis que elas são forçados a migrar para outros países (como por exemplo:
Japão, Kuwait, África do Sul, etc), onde são submetidos à mais dura opressão,
escravidão e exploração de trabalhos mal remunerados (construção civil, etc). Por
exemplo, por ocasião da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, foi relatado que
1.000 trabalhadores norte-Coreanos tinham sido empregados na construção dos estádios
de futebol (fonte: http://www.nkeconwatch.com/2012/10/14 /-and-the-marfim-trade
dprk/, traduzido do Inglês).
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413_afp.jpg
Enquanto os trabalhadores norte-Coreanos e seus filhos morrem de fome e doenças, os
burgueses gastam biliões em desfiles militares do tipo nazista do exército burguêscapitalista norte-Coreano, cujo objetivo é reprimir as classes exploradas do país, e para
impedi-los de abraçar o MLEH e de lutar de forma eficiente pelo socialismo e o
comunismo. E semelhanças entre os desfiles militares dos revisionistas Coreanos e do
fascismo de Hitler não são meras coincidências: em 1994-1995, a Coréia do Norte
recebeu delegações de partidos neo-nazistas da Europa e forneceu-lhes apoio e
assistência financeira, pois todos eles têm o mesmo objetivo de impedir a libertação dos
trabalhadores contra a opressão e exploração e a realização do comunismo mundial.
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Aspectos internos e externos dos palácios e hotéis em Pyongyang: enquanto os
trabalhadores norte-Coreanos vivem em barracas, a classe burguesa Coreana e seus
convidados revisionistas de todo o mundo vivem em palácios e hotéis e mansões
colossais como estas, onde eles têm festas magníficas pagas pelos lucros colossais
escandalosos que passar por roubar a mais-valia proveniente do suor e labuta dos
trabalhadores do país.
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Imagem tirada do site: http://www.independent.co.uk/news/tear-down-korean-wall-sayfriends-in-the-north-1143307.html
Aqui podemos observar o palácio habitação de Kim Jong Il (e agora de Kim Jong-un)
com sua respectiva piscina olímpica de luxo (entre muitas outras extravagâncias típicas
das posições de classe, lucros e privilégios concedidos aos revisionistas norteCoreanos), que nos lembra as casas de bilionários Americanos em Beverly Hills. E
ainda existem muitos revisionistas em todo o mundo que vergonhosamente afirmam que
"a Coreia do Norte é um país socialista", como por exemplo os da KFA (Associações de
Amizade Coreanas que existem em muitos países), que o defendem abertamente. Esses
revisionistas eram os mesmos que, no início dos anos 90, festejavam com Kim Il Sung,
seu filho e os outros membros da burguesia nas festas opulentas e magníficas que eles
prepararam por ocasião das reuniões da Declaração de Pyongyang de 1992. Os
representantes dos partidos revisionistas e neo-revisionistas foram recebidos lá,
enquanto os trabalhadores norte-Coreanos foram morrendo aos milhões, devido às
fomes cujas causas podemos citar e explicar neste artigo. E esses representantes dos
partidos revisionistas e neo-revisionistas são capazes de afirmar descaradamente que a
Coreia do Norte é "um país que está a construir o comunismo". Que vergonha!
Os propagandistas do imperialismo mundial traiçoeiramente afirmam que a Coreia do
Norte é "o último estado Estalinista do mundo", a fim de denegrir e desacreditar a
ideologia Estalinista gloriosa e afastar os trabalhadores dela. Ao longo deste artigo,
demonstramos que o social-fascismo não só não tem nada em comum com o
Estalinismo glorioso, mas é rigorosamente oposto a ele, portanto, a ideologia Estalinista
poderia nunca ter tido nada a ver com os crimes e explorações constantemente
cometidas por ele. Eles tentam apresentar a tirania capitalista-revisionista depravada
norte-Coreana como sendo sinônimo de "Estalinismo", apenas para desacreditar e
demonizar o legado do camarada Estaline na frente dos olhos de proletários do mundo,
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a fim de mantê-los longe dele. Eles desacreditam o Estalinismo através de esconder sua
verdadeira natureza proletária e comunista igualando-o com uma ideologia tão como o
Kim Il Sungismo. Desta forma ultrajante, todas as características de exploração e
opressão do revisionismo Coreano são automaticamente atribuídas aos gloriosos
ensinamentos do camarada Estaline. Mas os defensores do imperialismo mundial são os
que fazem o máximo para evitar a revolução proletária e socialista mundial e do
comunismo mundial, eles são os únicos que têm tudo em comum com o revisionismo.
Na verdade, eles têm que servir os seus patrões burgueses da melhor forma possível
através de convencerem os trabalhadores mundiais em geral que o Estalinismo é
sinônimo de totalitarismo repressivo e abusivo despótico que domina a Coreia do Norte
a partir de meados dos anos 40. Se os proletários do mundo acreditam que a Coreia do
Norte = Estalinismo, então eles vão certamente perder qualquer vontade de abraçar a
ideologia Estalinista porque eles olham para a Coreia do Norte revisionista e eles só
vêem a exploração, a escravidão assalariada, a opressão, repressão, autocracia,
totalitarismo e crueldade para com as classes oprimidas. E a partir do momento em que
pensam assim e rejeitam o Estalinismo, a realização da revolução proletária e socialista
mundial, da ditadura do proletariado mundial, do socialismo mundial e do comunismo
mundial será impossível, pois nenhuma dessas coisas pode ser alcançada sem a adesão
firme e inabalável á defesa dos brilhantes ensinamentos revolucionários do camarada
Estaline, o quarto clássico do Marxismo-Leninismo. O período de Estaline foi uma
seqüência ininterrupta de conquistas fantásticas, desde a luta contra as tentativas
Trotskistas para destruir o socialismo na URSS até á maneira como o camarada Estaline
e os outros Marxistas-Leninistas Soviéticos lideraram os processos de industrialização e
da coletivização de tudo os meios de produção em todos os setores, para não falar sobre
a vitória sobre o nazi-fascismo - de que o PCUS guiado pelo camarada Estaline foi o
principal arquiteto. Ao contrário do que os capitalistas-imperialistas afirmam (incluindo
os revisionistas Coreanos), o período Estalinista foi uma época em que as classes
oprimidas gozavam de grande liberdade, elas estavam vivendo em uma verdadeira
ditadura do proletariado e aniquilando todos os tipos de exploração, opressão e inimigos
de classe e eles estavam construindo com sucesso o socialismo e o comunismo. O
Estalinismo representa um desenvolvimento insubstituível e inestimável da teoria
Marxista-Leninista, e negar a contribuição do camarada Estaline significa negar a
revolução socialista em si. O PCUS (B) Estalinista foi um partido proletário e
comunista invencível, que sempre manteve AS classes trabalhadoras SoviéticAs longe
de desvios de qualquer tipo e que conseguiu resolver efetivamente a questão nacional no
país - tudo isso e muito mais graças à correta aplicação da ideologia do proletariado
comunista. O Estalinismo é o fator essencial e decisivo que permite a implementação
vitoriosa e sobrevivência da ditadura do proletariado. Conseqüentemente, recusá-lo é
sinônimo de escolher o lado do imperialismo mundial, é sinônimo de lutar para
condenar os trabalhadores á subjugação interminável á ordem burguesa capitalistarevisionista-imperialista de exploração. Recusar-se a ideologia Estalinista significa
negar a possibilidade da revolução socialista bem sucedida, e a negação da possibilidade
da revolução socialista bem-sucedida é sinônimo de considerar o comunismo como uma
utopia impossível, porque a realização do comunismo é dependente do sucesso da
construção socialista e do ardor revolucionário da ditadura do proletariado.

232

233

Imagens
retiradas
dos
sites:
content/uploads/2013/01/Maxime-Delvaux12.jpg,
content/uploads/2013/01/Maxime-Delvaux6.jpg,

http://www.featureshoot.com/wphttp://www.featureshoot.com/wp-

234

http://balanceofculture.typepad.com/.a/6a0128775d5666970c0168e49a39ae970c-pi
http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2011/12/kim-jong-il-funeralopt.jpg
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Placards gigantes e estátuas de Kim Il Sung e seu filho Kim Jong Il (os dois últimos
foram em ocasião de seus respectivos funerais). Enquanto os trabalhadores norteCoreanos morrem de fome e da repressão, a classe burguesa social-fascista gasta
dezenas de milhões por ano no anti-socialista "culto à personalidade" em torno dos
"grandes queridos líderes", apenas para alienar as classes exploradas e oprimidas e para
mantê-las longe do MLEH e da construção socialista e comunista genuína.

Durante os funerais dos "grandes líderes", norte-Coreanos a classe burguesa obriga as
pessoas a chorar. Se elas não fazem isso ou se elas criticam o nepotismo revisionista,
em seguida, eles e suas famílias são enviados para campos de trabalho escravo, onde são
brutalmente explorados, oprimidos e reprimidos (fonte: Daily NK, traduzido do idioma
Alemão).
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Além disso, por toda a Coréia do Norte, há monumentos megalomaníacos alienantes
incontáveis dedicados ao revisionismo, social-fascismo e anti-comunismo Kim Il
Sungista e "Juche".

Imagem tirada do site: http://www.korea-dpr.com/flower.html
KimIlSungia e Kimjongilia: estas flores foram renomeadas com os nomes dos "grandes
líderes" norte-Coreanos. É realmente chocante ver os níveis indescritíveis a que o "culto
à personalidade" chega na Coréia do Norte revisionista.
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Templo budista na Coreia do Norte. Os trabalhadores do país podem não ter nada para
comer, mas eles têm muitas drogas reacionárias Budistas prestadas e promovidas pela
classe burguesa social-fascista para aliená-los.

Imagem tirada do site: http://nimg.sulekha.com/others/original700/north-korea-koreasfamily-reunions-2009-9-26-8-40-56.jpg
Os membros de uma família gritam na Coréia quando se reencontram depois de serem
separados por décadas, pois parte da família estava no norte e parte no sul. Quando a
península Coreana foi dividida, muitas famílias Coreanas viram-se nesta situação
desesperada. Mesmo hoje em dia, os Coreanos não podem viajar livremente dentro do
seu próprio país, e não podem nem mesmo enviar dinheiro para seus parentes na outra
metade da Coreia. A divisão da Coréia em Norte social-fascista e Sul fascista trouxe
sofrimentos indizíveis e dificuldades para as classes Coreanas. E, apesar de alegações
falsas ocasionais para a "reunificação", ambas as burguesias Coreanas e seus respectivos
mestres imperialistas e social-imperialistas só vão aceitar a reunificação se eles forem
capazes de garantir a dominação total e absoluta para cada um deles sobre a Coreia. Os
fascistas sul-Coreanos afirmam muitas vezes que eles querem "uma reunificação de
estilo Alemão", mas os sociais-fascistas não são estúpidos. Eles nunca livremente darão
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o seu consentimento para uma reunificação de estilo Alemão que irá privá-los e aos seus
amos imperialistas e social-imperialistas de suas posições de classe, lucros e privilégios
em benefício de seus rivais. Esta situação horrível só pode ser definitiva e totalmente
superada quando a revolução proletária e socialista mundial e a construção comunista á
escala global / planetária sempre de acordo com os ensinamentos dos 5 Clássicos e sob
a liderança do Comintern (EH) evitar a inevitabilidade do fascismo, social-fascismo, o
revisionismo, o imperialismo, o capitalismo e de todo tipo de exploração, a escravidão,
alienação, repressão e opressão.
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Guardas de fronteira fortemente armados exercem a sua vigilância sobre a fronteira
interna da Coréia. De tempos em tempos, cada uma das classes burguesas Coreanas
acusa a outra de estar a preparar a construção de um muro Coreano, que iria dividir o
país ao lado de sua fronteira interna, mas, até hoje, nenhuma parede foi construída. Mas,
mesmo sem muro, esta é considerada por muitos como sendo a fronteira mais perigosa
do mundo, com provocações sistemáticas e tensões de parte a parte. Muitos Coreanos
perderam suas vidas tentando passar essa fronteira para chegar á outra metade do seu
país dividido. Mas aqueles que conseguiram fazê-lo rapidamente entenderam com
desilusão que tinham arriscado a sério suas vidas apenas para descobrir que em ambas
as metades os trabalhadores são igualmente e totalmente explorados e reprimidos.
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kmg/s400/0416-OLOWKEY-South-Korea-Cheonan-Ship-01_full_600.jpg
Fotografia do barco sul-Coreano Cheonan que naufragou ao largo da costa oeste do
país, perto da ilha de Baengnyeong no Mar Amarelo em 26 de Março de 2010, matando
46 marinheiros. Os imperialistas norte-Americanos e seus lacaios neo-coloniais do Sul
prontamente afirmaram que o incidente tinha sido causado pela classe burguesa NorteCoreana, que supostamente tinha afundado o Cheonan com um submarino para lançar
um torpedo contra ele. Claro, a burguesia norte-Coreana negou e foi apoiada pelos
imperialistas
Russos
e
Chineses
(fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/ROKS_Cheonan_sinking, edição em Inglês), que estão, não
por acaso, entre os maiores rivais dos imperialistas ocidentais pelo domínio total
exclusivo sobre o mundo em busca da maximização do lucro. A verdade é que o
naufrágio do Cheonan poderia ter sido planejado e causado por qualquer uma das duas
explorando cliques t Coreanas com a ajuda e apoio de seus amos imperialistas e socialimperialista, pois nenhuma delas jamais abandonou seus sonhos de controle exclusivo
sobre a Coreia inteira.
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Imagem tirada do site: http://www.parti-juche.org/
Este cartaz enganoso do "Parti Juche de France", diz: "Contra o capitalismo, a Idéia
Juche". É uma tentativa de inculcar na mente dos trabalhadores a falsa idéia de que a
Coreia do Norte totalmente revisionista e social-fascista está em oposição ao
capitalismo. Mas, como explicado neste artigo, a verdade é que, longe de ser contrário
ao capitalismo, o "Juche" visa perpetuar eternamente o capitalismo com todos os seus
males inevitavelmente inerentes (todos os tipos de opressão, a repressão, a exploração, a
escravidão, a alienação, o imperialismo, fascismo, etc.).
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5.2 - A luta das classes trabalhadoras Coreanas contra a classe
burguesa social-fascista, revisionista, anti-comunista Norte-Coreana
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Imagens retiradas dos sites: http://gdb.voanews.com/585D080D-7570-4E2C-9708325CF0936799_mw1024_n_s.jpg,
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eaxrarsuk1m5yl.jpg,
http://www3.pictures.gi.zimbio.com/North+Korea+Conducts+Nuclear+Test+iXdQhBJ5
krYl.jpg, http://www.abc.net.au/news/linkableblob/4515138/data/south-koreans-protestnorth27s-nuke-test-data.jpg,
http://www.livemint.com/rf/Image621x414/LiveMint/Period1/2013/02/13/Photos/nuclear%20protest--621x414.jpg
e
http://www.globalpost.com/sites/default/files/imagecache/gp3_small_article/photos/201
3-April/anti_north_korea_rally_5.jpg
A história do período de Kim Il Sungista social-fascista na Coréia do Norte é também a
história da luta de classes do proletariado e dos trabalhadores Norte-Coreanos contra a
burguesia norte-Coreana em condições ilegais difíceis, e nas condições da ausência de
um verdadeiro partido Marxista-Leninista. Portanto, o movimento de libertação do
proletariado à frente do movimento de resistência de massa (contra a própria burguesia
e o imperialismo) e o seu papel progressista na história Coreana não poderiam deixar de
ser mencionados neste artigo, mesmo porque nós, Estalinistas-Hoxhaistas, devemos
prestar homenagem ao papel progressista das classes trabalhadoras.
Desde que a burguesia Kim Il Sungista conquistou o poder na Coreia do Norte, os
trabalhadores do país tentaram escapar da opressão social-fascista por emigrar para a
Coreia do Sul, Japão, EUA, etc, onde eles organizam manifestações freqüentes e contra
a tirania, como mostrado nas imagens acima. Aqui, vemos denunciando a repressão
social-fascista e a fabricação de armas atômicas pela classe burguesa revisionista norteCoreana. Infelizmente, o movimento de muitos desses trabalhadores norte-Coreanos
oprimidos e explorados que migraram para a Coréia do Sul, Japão, EUA, etc estão
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infiltrados e corrompidos pelos agentes do imperialismo Ocidental, que não hesitam em
instrumentalizar esta luta em favor de seus próprios interesses gananciosos de classe. É
por isso que este tipo de fotos que testemunham a luta das classes trabalhadoras contra a
tirania revisionista é normalmente encontrado em sites de anti-comunistas próAmericanos que gritam sobre "violações dos direitos humanos na Coreia do Norte".
Claro, os imperialistas Americanos, seus aliados e seus lacaios fascistas da Coreia do
Sul não estão preocupados com "direitos humanos" (que, por sinal, é um conceito
totalmente burguês-capitalista-revisionista aparentemente privado de conteúdo de
classe, mas que na verdade serve para perpetuar eternamente um sistema terrível
fabricado por uma pequena burguesia imperialista mundial, que impiedosamente mata
milhares de milhões de trabalhadores pelo máximo lucro por trás de preocupações
hipócritas de "direitos humanos"), eles não poderiam se importar menos se os
trabalhadores norte-Coreanos sofrem horrores indizíveis sob a repressão social-fascista.
O objetivo dos imperialistas norte-Americanos e de seus lacaios é obter o apoio dos
trabalhadores Coreanos para derrubar o regime social-fascista norte-Coreano,
estabelecendo assim seu jugo colonial exclusivo absoluto sobre toda a península
Coreana. Mas os trabalhadores dentro e fora da Coreia do Norte não se deixarão
enganar pelas manobras traiçoeiras e estratégias dos imperialistas norte-Americanos e
de seus servidores japoneses e sul-Coreanos. No futuro, os trabalhadores Coreanos
seguirão fielmente o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo em seu caminho
como um destacamento valente armado do proletariado mundial para a vitória da
revolução proletária e socialista mundial, da ditadura do proletariado mundial, do
socialismo mundial e do comunismo mundial.
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Até agora, todas as imagens que mostrámos eram da resistência das classes
trabalhadoras contra o social-fascismo fora do país. Mas esta e as fotos a seguir são
algumas das imagens raríssimas relativas á resistência anti-Kim Il Sungista dentro da
Coreia do Norte. As medidas terroristas e fascistas praticadas pela burguesia socialfascista contra os proletários, os trabalhadores e as classes oprimidas são inerentes ao
caráter capitalista da tirania revisionista Coreana, elas persistem até hoje e elas vão
sempre existir, inevitavelmente, até os trabalhadores norte-Coreanos (juntamente com o
resto do proletariado mundial) alcançarem a revolução proletária e socialista mundial e
a ditadura do proletariado mundial sob a liderança do Comintern (EH).
Esta foto é uma imagem de satélite tirada de Hoeryong ("campo 22"), o maior dos
muitos campos de trabalho escravo que existem em toda a Coréia do Norte (onde uma
proporção imensa de proletários, trabalhadores e outras classes exploradas estão
encarcerados nas prisões incontáveis e campos de trabalho escravo). Mais de 50.000
homens, mulheres e até crianças que vêm principalmente das classes oprimidas estão
presos aqui pela burguesia em condições bárbaras e sofrimentos, incluindo torturas,
espancamentos, massacres em câmaras de gás. O estupro de prisioneiras por guardas
social-fascistas é freqüente e as crianças nascidas são prontamente mortas (fonte:
http://www.guardian.co.uk/world/2004/feb/01/northkorea, traduzido do Inglês).
Na verdade, os campos de trabalho escravo na Coréia do Norte são usados pela
burguesia social-fascista como instrumentos repressivos de exercer a sua ditadura de
classe exploradora sobre o proletariado norte-Coreano e as classes trabalhadoras. E isso
não é surpreendente. Desde sempre, a prisão foi um dos muitos meios utilizados pela
tirania revisionista para aterrorizar os trabalhadores norte-Coreanos que se atrevem a
questionar a natureza repressiva e exploradora de classe burguesa social-fascista. Desde
sempre, os revisionistas Coreanos organizaram sessões sangrentas de tortura e execução
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sumária com o objetivo de forçar os proletários da Coreia do Norte e os trabalhadores a
aceitar o seu sistema de escravidão assalariada e opressão burguesa-capitalistaimperialista e parar de combater pelo socialismo e comunismo. Além disso, durante as
ondas de repressão social-fascista sistemáticas, muitos trabalhadores norte-Coreanos são
feridos e mortos, embora não haja nenhuma informação exata sobre o número de
quantos trabalhadores Coreanos foram presos e morreram durante a luta contra o socialfascismo, pois os revisionistas Coreanos sempre fazem o seu melhor para esconder a
existência resistência dentro da Coreia do Norte. Ao contrário do que Bill Bland e
outros neo-revisionistas do "Aliança", que pretendem "criticar" revisionismo Coreano
sem nunca mencionar o seu caráter social-fascista uma única vez, insinuam (fonte:
http://ml-review.ca/aml/China/KoreaNS.htm, traduzido do Inglês), nós EstalinistasHoxhaistas sabemos muito bem que a classe burguesa norte-Coreana é "socialista" em
palavras, mas em atos fascista, usando estratégias anti-comunistas e métodos que seriam
certamente invejados pelos regimes burgueses anti-comunistas nazi-fascistas Europeus
da primeira metade do século XX.
Mas a luta de classes dos trabalhadores Coreanos e camponeses (inclusive dos jovens)
contra a exploração social-fascista nunca pode ser interrompida. Apesar das tentativas
dos bandidos revisionistas para a suprimir, não há nada que eles possam fazer para
evitar a inevitabilidade da unificação e libertação dos trabalhadores Coreanos através da
realização do socialismo e do comunismo mundiais sempre sob a bandeira do MLEH e
da liderança do Comintern (EH).

Imagem tirada do site:
http://english.chosun.com/site/data/img_dir/2011/01/19/2011011900683_0.jpg
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Aqui vemos como os revisionistas Coreanos transformaram a Coréia do Norte em um
imenso campo de trabalho escravo em que as classes trabalhadoras são duramente
reprimidos a fim de aceitarem a exploração selvagem com que a classe burguesa oprime
os trabalhadores norte-Coreanos a fim de maximizar os lucros de seus amos
imperialistas e social-imperialistas.
Como também pode ser observado, na Coréia do Norte os trabalhadores estão à mercê
total do totalitarismo revisionista, eles são apenas escravos sem direitos. Os chamados
"sindicatos" são meros fantoches nas mãos da burguesia Kim Il Sungista para oprimir as
classes trabalhadoras ainda mais. Sobre esta questão, o camarada Enver uma vez
afirmou que:
"Apesar de se infiltrar nos sindicatos existentes, os Marxistas-Leninistas nunca
descem ás posições sindicalistas, reformistas, anarco-sindicalistas, 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. Seu objetivo é expor o caráter burguês e o papel reacionário que os
sindicatos, em geral, têm hoje nos países capitalistas e revisionistas, para minar
essas organizações a fim de abrir o caminho para a criação de verdadeiros
sindicatos proletários." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição
em Português)
Portanto, a fim de criar um verdadeiro sindicato comunista no país, os EstalinistasHoxhaistas Coreanos devem seguir os ensinamentos gloriosos e invencíveis dos 5
Clássicos do Marxismo-Leninismo. Eles não devem ter medo de quebrar as "leis" de
repressão social-fascista, revisionista, anti-comunista:
"Na sua atividade, os Marxistas-Leninistas não estão preocupados com a violação
da Constituição burguesa, leis, regras, normas e ordem com suas ações
revolucionárias. Eles lutam para minar esta ordem, para preparar a revolução.
Portanto, o partido Marxista-Leninista se prepara e ás classes para lidar com os
contragolpes da burguesia em resposta às ações revolucionárias do proletariado e
das classes populares." (Enver Hoxha, O Imperialismo e a Revolução, 1979, edição
em Português)
Claro, os trabalhadores norte-Coreanos como os desta imagem já entenderam a
verdadeira natureza do social-fascismo norte-Coreano, já viram a realidade por trás dos
falsos slogans "vermelhos". Mais cedo ou mais tarde, e apesar de todas as repressões
anti-comunistas, uma seção Coreana do Comintern (EH) será criada. E quando a seção
Coreana do Comintern (EH) tomar o poder em toda a península, os social-fascistas
norte-Coreanos e os fascistas da Coreia do Sul terão de enfrentar a ira comunista
implacável da classe trabalhadora do mundo em geral e das classes trabalhadoras
Coreanas em particular. Quando essa hora chegar, as prisões norte-Coreanas vão servir
para prender a burguesia Kim Il Sungista e todos os seus apoiantes. Hoje, os proletários
norte-Coreanos ultra-explorados e ultra-reprimidos são abatidos e assassinados pelas
classes dirigentes social-fascista norte-Coreanas e por seus amos imperialistas e socialimperialistas. Amanhã, quando o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo total e
definitivamente triunfar á escala global / planetária, será o contrário a acontecer.
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