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CADERNO DE DEBATE MARXISTA

Apresentamos uma série de Cadernos de Debate Marxista. Neles estão compilados diversos artigos, polêmicas e do-
cumentos destinados a esclarecer pontos programáticos, teóricos e a partir dai desenvolver uma posição marxista sobre 
pontos chaves, em luta contra o revisionismo.

O Caderno de Debate Marxista Nº 2, tem como título O Trotskismo e a Questão Cubana.  Neste compilado reproduzimos 
diversas matérias que dão conta de nossa posição histórica perante o Estado Operário Cubano e hoje da luta pela restau-
ração da ditadura do proletariado, sob formas revolucionárias. 

Desenvolvemos, por um lado, uma luta politica e programática contra o revisionismo no marxismo e a pérfida política 
de “socialismo num só país” do stalinismo, levado adiante por Fidel Castro. Por outro lado determinamos uma luta contra 
os destruidores da IV Internacional, que pendurados das barras da saia do castro-stalinismo, pretendem ecubrir com uma 
imagem “revolucionária” a Fidel Castro, quando foi ele quem encabeçou não só a política contrarrevolucionária a nível 
internacional junto com o stalinismo, senã que antes de morrer entregou Cuba a Obama, Wall Street, Coca-Cola e Cargill..

Além disso, em defesa do programa do trotskismo, determinamos uma divisoria de águas entre o programa da IV Interna-
cional e os restos de stalinismo e renegados do trotskismo a respeito dos Estados Operários; da luta contra a burocracia, o 
programa da revolução política e da revolução socialista internacional e na contramão o pograma dos renegados do trotskis-
mo que capitularam a cada passo ao castro-stalinismo. 

Reproduzimos em primeira instáncia uma matéria publicada no ano 2004, da “Géneses da Revolução Cubana”, posto 
que trata-se de desmentir as enormes falsificações feitas pelo stalinismo arredor da gloriosa revolução cubana que nega o 
caráter operário e camponês da revolução, na qual o proletariado acaudilhou os camponeses pobres e derrubou o governo 
Batista com uma greve geral insurrecional em Havana, Fidel Castro e o M26 foram verdadeiros democratas burgueses leva-
dos na onda da luta revolucionária das massas, a política deles nunca foi o da revolução proletária. Pelo contrário, sempre 
foi o de tirar Batista e impor um governo democrático burguês, liberal, o castro-stalinismo se montou sobre essa revolução 
que havía escapado ao controle do Pacto de Yalta, o stalinismo, com sua política de socialismo em um só país, se montou 
sobre ela para cercá-la dentro da ilha. O castrismo se montou sobre a revolução cubana e junto ao stalinismo internacional 
impeidram que avance a revolução socialista no continente e centralmente dentro dos Estados Unidos. (Pág. 3-6).

Publicamos também uma declaração dando conta de nossa posição sobre o falecimento de Fidel Castro. Ali afirmamos o 
que todos os renegados do trotskismo escondem: que morreu o líder da restauração capitalista em Cuba. (Pág. 7-14). 
No final dessa discussão econtrarão uma pequena polêmica contra a chantagem do castrismo e seus sustentadores que 
definiam que Cuba restaurava o capitalismo ou acabaria como Haiti, encubrindo que as traições à revolução impuseram a 
barbárie no Haiti e a miséria em Cuba! (Pág. 15)

A matéria na sequência está dedicada a esclarecer com presição uma posição revolucionária perante o castrismo, ques-
tão que se coloca em aberta luta contra os renegados do trotskismo posto que eles defenderam perante o falecimento de 
Fidel Castro, que tinha morrido um “revolucionário”. Pelo contrário, afimamos e demostramos nesta matéria que Fidel Castro 
não foi mais do que o “líder” da restauração capitalista, como foram seus mentores do stalinismo mundial, os Gorvavhev, 
Ceacescu, Honneker e demais restauracionistas que entregaram os estados operários em 1989 ao imperialismo mundial. 
(Pág. 16-18)

Também reproduzimos uma matéria dando conta do “Fim do bloqueio”, que levou a correntes da esquerda mundial a afir-
marem que “tinha sido um triunfo revolucionário” ou como afirmou o Partido Obrero de Argentina que “Davi venceu Golias”. 
Demonstramos que na realidade foi um acordo de apertura dos mercados cubanos para os negócios comuns que preparava 
o castrismo com a restauração como sócio menor do imperialismo ianque na ilha. (Pág. 19-22)

Finalemnete reproduzimos uma proclama dos camaradas da Colômbia e da Venezuela, em momentos que os irmãos 
Castro e o PC Cubano voltavam a içar a bandeira ianque em Havana... junto com eles afirmamos que a bandeira ianque 
deve ser queimada como fazem todos os povos oprimidos do mundo que se levantam contra a besta imperialista. 
(Pág. 21)

Equipe Editorial CORJA-FLTI

E-mail: croja.flti@gmail.com / Site: flti-ci.org / Facebook: Luta Pela Base - Croja/FLTI
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Nas massas e na vanguarda latino-americana 
reina o mito de que a revolução cubana foi 
obra de Fidel Castro e dos comandantes 

guerrilheiros, que eles eram revolucionários dando 
as vidas pelo triunfo da revolução, a expropriação 
da burguesia e tomada do poder por parte da classe 
operária. Isto foi propagado pelo stalinismo em todas 
as suas variantes, quase que do próprio momento do 
triunfo da revolução.

Da experiência cubana, ou melhor dizendo, de 
sua desvirtuação, o stalinismo pôde se afirmar para 
infeccionar importantes setores da classe operária 
e do campesinato com a ideia de que a guerrilha, 
um grupo de homens armados, organizados em 
um partido-exército – sem insurreição de massas, 
sem armamá-las – podiam tomar o poder e 
derrotar a burguesia. Esta política foi utilizada pelo 
stalinismo para trair a revolução latino-americana 
nas décadas de 1960 e 1970, levando opeŕarios e 
jovens de vanguarda a políticas ultra-esquerdistas, 
isolando-os das massas, e impedindo que estas 
últimas avançassem em conquistar organismos 
de dmocracia operária e de armamento da classe 
operária e dos explorados.

Os pablistas e todos os renegados do trotskismo 
nos anos 1960 se colocaram aos pés de Fidel Castro, 
dizendo que este ele era um “grande revolucionário 
empírico”. Hoje, quando a burocracia castrista 
transformada em restauracionista, se transforma 
em acionista das empresas mistas, quando vaza 
dinheiro das empresas “”off-shore”, e preparando-se 
para liquidar o estado operário cubano, o pablismo 
e seus continuadores liquidacionistas e revisionistas 
guardam um absoluto silêncio sobre isso, cuidando 
muito bem de dizer onde acabaram os supostos 

“revolucionários empíricos” de que tanto falam. 
Longe do mito de que a revolução cubana foi obra 

de um punhado de guerrilheiros que desceram da 
Sierra Maestra, nós trotskistas afirmamos que foi 
a classe operária e os explorados com sua luta e 
mobilização revolucionária, os que derrotaram a 
ditadura de Batista; da mesma forma que foram os 
que obrigaram Fidel Castro e o M26 ir mais longe do 
que eles queriam, na ruptura com a burguesia.

Cuba 1958-1959: uma enorme 
revolução operária e camponesa

Em Cuba na década de 1950 começa um grande 
movimento de oposição à ditadura de Batista, que 
inclusive estava integrado por setores da burguesia 
cubana que diferiam de sua administração. Tudo 
isso, mais um grande movimento camponês 
que começava a se levantar na Sierra Maestra 
principalmente, o movimento não menos importante 
da pequeno-burguesia urbana e a classe operária 
que a passos firmes começava a apoderar-se da 
cena na situação nacional, começaram a fazer que o 
governo de Batista entrasse em crise, ao quebrar sua 
base social e abrir brechas entre a burguesia. Este 
cenário tinha como raiz a terrível crise econômica 
que desde a II Guerra Mundial começou a afetar 
Cuba, pela baixa demanda de açúcar no mercado 
mundial. 

Em meio de tal situação é que começaram a formar-
se e a convergir uma variedade de grupos anti-Batista, 
processo liderado pelo movimento estudantil, cujo 
Fidel Castro era um de seus principais dirigentes. O 
movimento contra o regime de Batista começava a 
adquirir maior força, inclusive com alguns de seus 
setores armando-se. Este movimento chegou a 
efetuar ações como o assaltado ao quartel Moncada 
no ano de 1953, que foi liderado por Fidel Castro, o 
que permitiu a ele converter-se em um personagem 
emblemático da oposição e formar o Movimento 26 
de julho (M26).

Já no final dos anos 1950 o imperialismo ianque 
que tinha colocado Batista nesse lugar e que sempre 
o apoiou, diminuía seu apoio já que a permanência 
deste governo ao invés de frear as massas, estimulava 
mais sua luta. Mas isso não era tudo, posto que 
como ações independentes de massas começaram 
as greves operárias, a mais importante delas iniciada 
pelos operários industriais do açúcar em 1955, com 

* Publicado Originalmente em Novembro de 2004 num suplemento especial de Democracia Obrera.

Novembro de 2004

A GÊNESE DA REVOLUÇÃO CUBANA

1958. As massas tomam as ruas da Havana contra 
o governo Batista e o imperialismo ianque
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o qual foram arrastados ao combate outros setores 
operários e também os estudantes. Assim então, o 
proletariado irrompia pelas brechas abertas entre as 
distintas frações burguesas. Quando este combate 
começa, devido ao duro enfrentamento mantido 
contra a ditadura de Batista, esta luta econômica 
se transforma na luta política e dentre aqueles que 
estavam lutando surge a demanda de “Abaixo o 
governo!”. Foi como parte dessas lutas que Cuba 
vive uma greve geral em 1957. 

Em 1958, Fidel Castro e o M26 mantinham a 
maior parte de suas forças concentradas em Sierra 
Maestra com o objetivo de fortalecer-las com bases 
camponesas, e se preparavam, sobre a base dos 
pactos que tinham feito junto às frações da burguesia 
opostas a Batista, para o assalto que o derrotou.

Mas, no fim de dezembro de 1958 a classe operária 
impôs em Havana uma greve geral insurrecional 
que durou 5 dias, com a que a classe operária e o 
campesinato pobre derrotaram e fizeram que Bastista 
fugisse, derrotando e desarmando o exército burguês 
cubano, e conquistaram deu próprio armamento. 
Dois dias depois, quando Havana já estava nas 
mãos e sob o controle dos operários insurretos, 
Fidel Castro e o M26 entraram na cidade impondo o 
governo burguês provisório de Manuel Urrutia e Fidel 
Castro.

Foi a classe operária com sua greve geral 
insurrecional, irrompendo em uma ação histórica 
independente, e acaudilhando o conjunto da 
nação oprimida, que derrotou Batista e desarmou 
o exército cubano.

Cuba, um estado operário 
que nasce deformado

A revolução cubana forma parte deste punhado 
de revoluções que conseguiram escapar do pacto 
de Yalta e Potsdam, um pacto de contenção da 
revolução mundial assinado entre o imperialismo e a 
burguesia soviética como seu agente indireto à saída 
da II Guerra Mundial. Por este pacto, a burocracia 
stalinista e os partidos comunistas se comprometiam 
a desmontar os processos revolucionários em curso 
na França, Itália, Grécia, mantendo por sua vez seu 
controle burocrático e contrarrevolucionário aos 
países do Leste da Europa ocupados pelo Exército 
Vermelho.

Efetivamente, o stalinismo entregou a revolução 
na França, na Itália, na Grécia e durante toda a 
pós-guerra se dedicou a cumprir esse pacto de 
contenção da revolução mundial, traindo a maioria 
dos processos revolucionários que ameaçaram 

o domínio da burguesia. As revoluções traídas e 
abortadas pelo salinismo foram a norma no período 
de Yalta. Por isso, o triunfo da revolução e a 
instauração do estado operário cubano está inscrito 
dentro das exceções que foram as expropriações 
da burguesia na Europa do Leste, as revoluções na 
China, Iugoslávia, da Coréia do Norte e Vietnã, quer 
dizer, revoluções triunfantes que tinham a sua frente 
direções contrarrevolucionárias. 

Estas exceções tinham sido previstas, como 
hipóteses, no programa de Transição da IV 
Internacional que afirmava: “...não se pode negar 
categoricamente, por antecipação, a possibilidade 
teórica de que, sob a influência de circunstâncias 
completamente excepcionais (guerra, derrota, crac 
financeiro, pressão revolucionária das massas, 
etc.), os partidos pequenos-burgueses, incluídos os 
stalinistas, possam ir mais longe do que eles mesmos 
querem na via da ruptura com a burguesia”.

Tal é o caso de Cuba. Foi a classe operária e os 
explorados com sua enorme pressão revolucionária, 
os que derrotaram a Batista e desarmaram e 
destruíram o exército cubano. O objetivo de 
Fidel Castro e o M26, verdadeiros democratas 
burgueses postos na cresta da onda da luta 
revolucionária das massas, nunca foi o da 
revolução proletária. Pelo contrário, sempre foi o 
de tirar Batista e impor um governo democrático 
burguês, liberal, que, como dizia em um dos 
pontos de seu programa de governo: “respeitaria 
a constituição” e inclusive não iam romper laços 
com o imperialismo, coisa que Fidel Castro nunca 
escondeu. Assim revelou em uma entrevista dada 
em Nova Iorque, no dia 17 de abril de 1959, meses 
depois que Batista caiu: “já falei de forma clara e 
definitiva que nós não somos comunistas. As 
portas estão abertas aos investimentos privados 
que contribuem ao desenvolvimento da indústria 

Janeiro de 1959. Fidel Castro junto com Urrutia
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em Cuba. É absolutamente impossível que 
façamos progressos se não nos entendemos 
com Estados Unidos” (negrito nosso).

É por isso que à queda de Batista, impõem o 
governo burguês de Manuel Urrutia, Fidel Castro 
viaja aos Estados Unidos para reafirmar que não 
eram “comunistas”, mas sim democratas. 

Mas a enorme pressão e ação revolucionária 
das massas, que não se detiveram nos limites da 
propriedade privada burguesa, que começaram 
a tomar as fábricas, os engenhos e as terras, 
levaram Urrutia a renunciar em poucos meses, e 
obrigam Fidel Castro e a direção pequeno-burguesa 
do M26 irem mais além do que eles queriam na 
ruptura com a burguesia, institucionalizando o que 
a classe operária e os camponeses pobres já tinham 
realizado com suas próprias mãos, contra a política 
de Castro e do M26: a expropriação dos latifundiários 
e a nacionalização da terra e a revolução agrária, 
a expropriação da burguesia e a nacionalização da 
indústria e o controle operário da produção.

Mas o papel imediato da burocracia soviética 
e da direção pequeno-burguesa castrista que se 
colocou rapidamente sob sua égide, foi controlar 
e burocratizar desde o início a revolução cubana e 
contêr-la dentro de suas fronteiras nacionais para 
impedir que ela se estendesse a América Latina e 
acabaria impactando o interior dos Estados Unidos. 
O castrismo, por ser uma direção pequeno-burguesa 
e do movimento camponês, como tal, pode ser 
rapidamente absorvida e assimilada pelo stalinismo e 
a burocracia soviética, que não era mais do que uma 
casta pequeno-burguesa, como toda aristocracia e 
burocracia operárias. 

O Estado operário cubano (da mesma forma 
que na China, Iugoslávia, os estados operários 
do Leste da Europa, e depois do Vietnã) nasce 
deformado desde seu início, encabeçado e 
dirigido desde o começo por uma direção 
pequeno-burguesa que se transformou em 
burocracua stalinista.

Diferente de Cuba e demais estados operários 
deformados, o estado operário russo surgiu em 1917 
depois da insurreição triunfante em Outubro, dirigida 
pelo partido bolchevique, como um estado operário 
revolucionário, encabeçado e dirigido por uma 
direção revolucionária que considerava a tomada 
do poder e o triunfo da ditadura do proletariado na 
Rússia, somente como um momento da revolução 
socialista mundial. Mais tarde, este estado operário, 
com a imposição da contrarrevolução burocrática 
stalinista, degenerou e se transformou em um estado 
operário degenerado. 

A burocracia castrista-stalinista, 
fator decisivo da política de 

“coexistência pacífica” 
na América Latina

O papel central da burocracia que montou 
no surgimento do estado operário cubano, se 
concentrava em converter essa direção em um 
apêndice da política da burocracia stalinista 
soviética no continente americano, que estava 
determinada fundamentalmente pelos Pactos 
de Yalta e Potsdam de contenção da revolução 
mundial, expressados na política de coexistência 
pacífica.

Da mesma maneira, na América Latina, apoiados no 

1960. As massas revolucionárias cubanas, apoiadas pelos explorados de América Latina e pelo proletariado norte-americano, 
derrotam a tentativa contrarrevolucionária dos EUA na Bahia dos Porcos
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prestígio que a revolução e o estado operário cubano 
davam, a nova burocracia stalinista como apêndice 
da burocracia do Kremlin, foi um instrumento central 
para impedir o avanço da revolução latino-americana, 
que deu um enorme salto sob o impacto do triunfo da 
revolução cubana, a partir das décadas de 1960 e 
1970.

A política de colaboração de classes e de 
sustento dos governos burgueses que Fidel 
Castro e do M26 não puderam aplicar em 1959 
em Cuba, porque as massas revolucionárias 
impediram, eles se dedicaram em aplicar em todo 
o continente. Fizeram isso apoiando em 1971 o 
general “patriota” e “antiimperialista” Torres na Bolívia, 
em 1971, estrangulando o processo revolucionário, e 
criando as condições para o golpe de Banzer. Em 
1971-1973, Castro viajou ao Chile para proclamar a 
“via pacífica ao socialismo”, sustentando o governo 
nacionalista burguês de Allende e da Unidade 
Popular, estrangulando a gloriosa revolução dos 
Cordões Industriais e abrindo assim o caminho ao 
golpe de Pinochet e da ITT. 

Fizeram o mesmo em 1980, entregando as 
revoluções nicaraguense e salvadorenha, nos pactos 
contrarrevolucionários de Contadora e Esquipulas; e 
a partir de 1986 controlando a revolução haitiana que 
havia derrotado a Duvalier, colocando em pé uma 
frente popular encabeçada por Aristide. 

Hoje, a burocracia castrista já transformada em 
restauracionista, com seu caminho lotado de traições 
à revolução latino-americana desde 1959, confirma 
que, o que essa burocracia buscou ferreamente 
todas essas décadas é impor o que não pode em 
1959: uma Cuba capitalista, com um governo 
burguês, e com a própria burocracia se reciclando 
em burguesia nacional. Fidel Castro e a burocracia 
querem voltar a ser o que eram em 1959: vulgares 
democratas burgueses aliados a uma fração da 
burguesia cubana, bons amigos dos investimentos 
estrangeiros.

É que a burocracia de um estado operário é a e 
excrescência dele, uma casta pequeno-burguesa 
que não tem nenhum papel na produção – como 
desenvolvemos nestas páginas. Por isso, a partir 
de 1959, não houve contradição para Fidel Castro 
e o M26 – uma corrente pequeno-burguesa apoiada 
por um movimento camponês -, em transformar-
se em burocracia stalinista, que é também uma 
casta pequeno-burguesa. Da mesma forma, e 
precisamente por seu caráter de casta pequeno-
burguesa, não tem nada de contraditório que queira 
restaurar o capitalismo, reciclar-se em burguesia 
para manter e aprofundar seus privilégios, dando 
uma sólida base com a propriedade e a herança.

Kerry, Secretario de Estado norte-americano durante o governo Obama, sauda a bandeira 
norte-americana que volta a triangular em Havana
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11 de dezembro de 2016

Sobre o falecimento de Fidel Castro...

Morreu o líder da restauração 
capitalista em Cuba

No dia 25 de novembro de 
2016 Fidel Castro faleceu. 
Depois da cerimônia que 

durou mais de uma semana, 
seu corpo foi cremado. Frente 
este acontecimento, que foi 
seguido por toda a imprensa 
mundial, importantes setores 
da burguesia e do conjunto da 
esquerda internacional rendem 
honras, revitalizam sua figura 
e o apresentam como um 
“líder revolucionário” e “criador, 
organizador e dirigente da 
revolução cubana”.
Nós trotskistas, que nos sentimos 
parte da gloriosa revolução 
cubana, que defendemos suas 
conquistas durante décadas e que 
enfrentamos a burocracia stalinista 
com o programa da revolução 
política como parte da revolução 
socialista internacional, afirmamos 
que antes de morrer, Fidel 
concluiu, lamentavelmente, sua 
tarefa primordial e fundamental: a 
restauração capitalista em Cuba.

Os liquidadores da IV 
Internacional rendem homenagens 
ao maior e representativo dirigente 
stalinista do PC, restaurador do 
capitalismo na ilha. Se despedem 
dele com um “hasta la victoria 
siempre” reivindicando Fidel 
como “o líder da revolução 
cubana e latino-americana”. Os 
renegados do trotskismo abraçam 
e embelezam o stalinismo e seus 
dirigentes, que durante décadas 
entregaram todas as revoluções 
que houveram no continente 
americano para impedir que a 
revolução cubana triunfe íntegra 
e efetivamente como revolução 
socialista ao interior dos Estados 
Unidos e todo o continente. A morte 
de Fidel Castro coloca em questão 
quem são os que realmente 

defendem a revolução cubana e 
que levantam um programa para 
o triunfo da revolução socialista 
latino-americana e mundial, 
quem são os que enaltecendo 
sua figura não fazem mais que 
reivindicar suas cruéis derrotas, 
que o castro-stalinismo propinou 
ao proletariado internacional.

A chamada “Nova Esquerda” 
e seus representantes como 
o FIT (Frente de Esquerda 
dos Trabalhadores, NdT.) na 
Argentina, reivindicam Fidel 
Castro, e sua crítica é, no 
máximo, de que ele também foi 
“responsável pela burocratização 
do regime cubano”. Assim, não 
fazem mais que desencalhar 
velhas teses dos capituladores do 
stalinismo que diziam que ele têm 
uma “dupla natureza”, por um lado 
“revolucionária e por outro lado 
burocrática”. Com esta “teoria” 
justificam o apoio que deram ao 
stalinismo durante décadas, seu 
abandono da luta pela revolução 
política nos ex-estados operários 
e seu submetimento a todas 
direções reformistas e burocracias 
de toda cor. 

A tese trotskista é diametralmente 
oposta. Como abordaremos neste 
artigo, afirmamos que o stalinismo 
tem uma única “natureza”: 
contrarrevolucionária.

A IV Internacional colocou com 
clareza nos anos 1930 que sem 
avançar na revolução mundial e 
sem o triunfo de uma revolução 
política, a burocracia stalinista 
que, defendendo o estado operário 
a sua maneira, tinha o objetivo 
de manter seus privilégios, 
o afundava e o colocava em 
perigo a cada passo, cedo ou 
tarde acabaria se convertendo 
no agente direto da burguesia 
mundial dentro do estado operário, 
derrotaria as novas formas de 
propriedade e restauraria o 
capitalismo. E foi como aconteceu 
na ex-URSS, no leste europeu, 
na China, Vietnã e hoje em Cuba. 
Despedir Fidel Castro com 
honras, apresentando ele como 
o “líder da revolução cubana e 
latino-americana” é abraçar a 
teoria stalinista-castrista de que 
é possível o socialismo em uma 
ilha”, sem lutar para estender a 
revolução aos países centrais. 

Bashar Al Assad junto com Fidel Castro
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Reivindicar Fidel Castro como 
dirigente da revolução e do 
socialismo diante dos explorados 
do mundo é para que não se repita 
(nem em Cuba nem no mundo) a 
heroica revolução dos operários e 
camponeses pobres cubanos de 
1959, que demonstrou que só é 
possível melhorara o nível de vida 
dos explorados expropriando o 
imperialismo e a burguesia nativa.

Os castristas e seus 
sustentadores querem nos 
convencer de que “socialismo” 
significa operários ganhando 18 
dólares de salário e padecendo 
grandes penúrias, que isso é o 
máximo que uma revolução pode 
dar; dizer – como a direção do 
PO (Partido Obrero, NdT.) - que 
a “melhor homenagem a Fidel é 
continuar a luta pelo socialismo”, 
é se fazer responsável de cada 
uma das traições à revolução, é 
colocar-se na trincheira daqueles 
que sustentaram – como os 
Castro – e sustentam o genocida 
Al Assad, que está massacrando 
o povo sírio pelo imperialismo, e 
é se responsabilizar pela derrota 
que significa para a classe 
operária mundial a restauração 
capitalista em Cuba.

Nós trotskistas não fazemos 

homenagens ao stalinismo 
estrangulador da revolução 
socialista e afirmamos que só se 
chegará ao socialismo tomando o 
poder e expropriando a burguesia 
nos países imperialistas centrais, 
onde estão concentradas as 
forças produtivas da humanidade 
mais avançadas.   Fidel Castro foi 
inimigo desta estratégia, nunca 
chamou a classe operária norte-
americana a fazer a revolução 
socialista nos EUA, e acabou 
se abraçando a Obama, se 
transformando em uma nova 

burguesia da ilha.

Nós homenageamos os 
operários e camponeses 
revolucionários que em Cuba e em 
todo o continente deram suas vidas 
combatendo o imperialismo em 
defesa da revolução cubana e que 
sofreram mil e uma traições pelas 
costas, por parte dos stalinistas. A 
classe operária e os camponeses 
pobres cubanos e do continente 
americano voltarão a colocar-se 
de pé! Seus entregadores: jamais!

O século XXI começou com 
enormes combates revolucionários 
das massas de todo o continente 
americano. Novamente 
colocavam-se de pé países como 
Equador, Venezuela, Argentina, 
Bolívia, México e Estados Unidos, 
as forças e os aliados para derrotar 
o bloqueio imperialista a Cuba, 
e para que aquela revolução 
voltasse a ser a vanguarda de 
uma única revolução socialista no 
continente. Sem dúvidas isso era 
um atentado contra os interesses, 
não somente do imperialismo, 
mas também da ex-burocracia 
castrista que estava tentando 
restaurar o capitalismo em Cuba, 

transformado em nova burguesia. 
Para isso, essa burocracia tinha 
que controlar, abortar e derrotar 
aquele ascenso revolucionário 
generalizado que cruzava o 
continente. Colocou-se em 
marcha a farsa da “revolução 
bolivariana” para expropriar a 
revolução operária e camponesa 
no continente. A última viagem de 
Fidel fora da ilha foi justamente 
para ele próprio encabeçar esta 
tarefa. 

Em 2003, em Buenos Aires, 
Castro dava um extenso discurso 
diante de milhares de pessoas, 
usando toda a autoridade roubada 
da revolução cubana a serviço de 

submeter a luta revolucionária das 
massas aos pés das burguesias 
nativas e impor a farsa da 
“revolução bolivariana”.

A mesma esquerda de renegados 
do trotskismo que hoje apresentam 
Fidel como “o líder da revolução 
latino-americana”, foram os que 
apresentaram e sustentaram o 
microfone para Castro naquele 
discurso. Diante da Argentina 
revolucionária de 2001 e seu grito 
de “Que se vayan todos y no quede 
ni uno solo” (“Que se vão todos, e 
que não fique nenhum só”, NdT.), 
Fidel afirmava que era necessário 
apoiar a Kirchner, produzir e que 

Antes de morrer, Fidel Castro cumpriu seu objetivo com o 
pacto Obama-Castro restauram o capitalismo 

em Cuba com a bandeira ianque triangulando em Havana

Barack Obama junto a Raúl Castro na Havana
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depois, este governo ia repartir 
as riquezas, que não era preciso 
fazer “novas Cubas” e que era 
a época das ideias e não das 
revoluções violentas. O chamado 
“socialismo do século XXI” de 
Castro e dos bolivarianos do 
velho Fórum Social Mundial, 
existiu para impedir que o 
imperialismo e as burguesias 
nativas fossem expropriados 
como em Cuba, em 1959.

A política de Castro e do FSM, 
sustendo por esquerda pelos 
renegados do trotskismo, foi de 
impedir que Equador, Venezuela, 
Argentina, Bolívia sejam “novas 
Cubas”. Esta foi a essência da 
farsa da “revolução bolivariana” 
expropriadora da revolução 
operária e camponesa que 
acabou com a boliburguesia 
aplicando os planos do FMI e das 
transnacionais e com uma Cuba 
capitalista. 

Sobre esta base é que foi 
consumado o Pacto Obama-
Castro. Este foi central para 
legitimar o estado-maior 
imperialista ianque em meio 
à crise mundial. Durante a 
maior catástrofe e putrefação 
do sistema capitalista mundial, 
Castro apregoou que o socialismo 
não era possível. Castro e 
Chávez chamaram a votar no 
“Bush tingido”, destruindo o 
movimento “Ocuppy Wall Street” 
que mostrou aos explorados do 
mundo os inimigos que deveriam 
ser derrotados eram este 1% 
de parasitas que saqueiam o 
planeta. O castrismo submeteu a 
classe operária norte-americana 
e de todo o continente ao suposto 
“democrático Obama” que 
assumia o poder.

O pacto Obama-Castro foi a 
culminação da expropriação da 
revolução latino-americana e por 
isso, a instituição fundamental que 
impôs a restauração capitalista 
em Cuba, com os chefes do 
PCC transformando-se em nova 
burguesia na ilha, associada às 
transnacionais e sob o comando 

da embaixada ianque que 
retornava à ilha. 

Mas antes disso, o último serviço 
prestado por Castro, foi garantir 
as chamadas “negociações de 
paz na Colômbia” apadrinhadas 
de Havana como sede de 
funcionamento. Isto significou a 
entrega e o massacre da resistência 
colombiana e a legitimação 
das sete bases militares do 
imperialismo ianque na Colômbia, 
apontando para os explorados 
de todo o continente. Este foi o 
último golpe contrarrevolucionário 
que dava as garantias à nova 
burguesia castrista de que podia 
içar tranquilamente a bandeira 
ianque em Cuba. 

Fidel morreu, mas não sem 
antes liquidar uma a uma das 
conquistas da revolução cubana e 
restaurar o capitalismo afirmando 
que o “socialismo já não é viável 
nem sequer em Cuba”. Por isso 
restauraram o direito à herança e 
propriedade privada; entregaram 
a terra às “cooperativas” onde o 
grande capital se esconde para 
voltar a ficar com tudo; abriram 
definitivamente as fronteiras às 
transnacionais imperialistas, com 
zonas francas como no Porto 
Mariel, liquidando definitivamente 
o monopólio do comércio exterior 
e a economia planificada. A esta 
verdadeira tragédia contra a 
classe operária cubana e mundial, 
os renegados do trotskismo 
como o PO, frente à chegada 
da embaixada ianque na ilha, 
intitularam “Davi venceu Golias”. 
Os destrutores da IV Internacional 
transformaram-se em verdadeiros 
castro-stalinistas!

Os vermes de Miami e seu chefe 
Trump saíram a festejar a morte do 
líder do PCC. Eles, os explorados, 
têm muito o que festejar, é porque 
a Coca-Cola e a Banca Morgan 
estão voltando para Havana.

O que eles celebram não é 
a morte de Castro, mas que 
graças aos novos ricos, vermes 
de farda do PCC, os parasitas 

de Miami e a grande burguesia 
imperialista voltarão aos mesmos 
hotéis e bordéis que visitavam 
quando era a ditadura de Batista 
no governo... Festejam que a 
restauração capitalista na ilha deu 
para eles operários a 18 dólares 
de salário para explorar na nova 
maquila do Porto Mariel, uma 
verdadeira “zona franca” para as 
transnacionais imperialistas. 

O último serviço de Castro 
ao imperialismo foi garantir a 
bandeira ianque em Havana 
e a Cargill controlando Cuba, 
quando hoje mais do que nunca, 
frente à bancarrota imperialista, 
a alternativa é: ou revolução 
socialista ou guerras e fascismo.

O PO, PTS (Partido dos 
Trabalhadores Socialistas, 
NdT.) e toda “Nova Esquerda” 
saem a reivindicar a Fidel 
Castro apresentando-o como 
um “grande revolucionário” 
para legitimar a restauração 
capitalista. Apresentam Fidel 
como o “líder do socialismo” 
para, da mesma forma que 
o stalinismo, convencer as 
massas exploradas de que 
não é necessário expropriar a 
burguesia, que não faz falta a 
revolução proletária nos EUA, 
para que realmente avancemos 
ao socialismo com o mais 
avançado da indústria, da 
técnica e da ciência nas mãos 
da classe operária.

Querem enganar as massas 
dizendo que é possível fazer 
“o socialismo em uma única 
ilha” e que não existe outra 
saída do que a de pactuar com 
o imperialismo. Os renegados 
do trotskismo reivindicam Fidel 
Castro porque querem esconder 
a revolução, querem ocultar 
que é possível e necessário 
expropriar o imperialismo 
e demolir o estado burguês 
como se fez em Cuba em 
1959. Reivindicar Fidel Castro 
depois de décadas de traições 
à revolução latino-americana, 
depois de ter entregado a 
revolução chilena dos cordões 
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industriais de 1973, levantando 
a “via pacífica ao socialismo”; 
depois de que na década de 
1980 traiu a revolução centro-
americana, sendo a garantia 
da assinatura dos pactos de 
Estipula e Contadoras com os 
que a revolução salvadorenha e 
nicaraguense foram entregues; 
depois de que foi a garantia da 
farsa da “revolução bolivariana” 
impusesse as piores misérias às 
massas; reivindicar Fidel como 
“o líder da revolução” depois de 
seu pacto com Obama, depois 
de ser a garantia da entrega 
e do massacre da resistência 
colombiana, depois que içou a 
bandeira ianque em Havana... é 
renegar da revolução socialista 

e transformar-se em um 
neostalinismo.

Agora fica claro que tanta 
reivindicação do stalinista Gramsci 
por parte do PTS e seus dirigentes 
do SWP inglês e todas as correntes 
de renegados do trotskismo. Eles 
adotaram a política stalinista e 
por isso seu programa é lutar por 
“uma democracia superior” como 
afirma Del Caño e a FIT, ou que 
“o socialismo é um salto ao vazio” 
como afirmou o ex-candidato da 
FIT pelo PO, Altamira. Sua receita 
é que a classe operária pode 
melhorar seu nível de vida geral 
sob o capitalismo “enchendo o 
parlamento e as legislaturas de 
deputados de esquerda”. 

Por isso o PTS, PO, o SWP 
inglês e todos os destruidores 
da IV Internacional rendem 
homenagens aos stalinistas 
restauradores do capitalismo.

Nós trotskistas não vamos calar 
nossa luta contra o stalinismo e 
os novos ricos do PCC que hoje 
se despedem de seu máximo 
dirigente, não vamos renegar da 
luta pela revolução socialista e 
com paciência convenceremos a 
vanguarda operária e juvenil de 
todo o mundo que quem legitima, 
apoia e abastece o genocida Al 
Assad contra a revolução síria, 
como o castrismo e seus sócios 
fizeram e fazem, não é um 
revolucionário.

Durante décadas, os falsos 
trotskistas reconheceram o 
castrismo como a “maior direção 
revolucionária depois de Lenin”. 
Não houve nenhuma só corrente 
dos liquidadores do trotskismo 
que não tenha levantado esta 
tese durante a década de 1960.

Todas as tendências de 

liquidadores do trotskismo 
adotaram a tese pablista de 
uma suposta “dupla natureza da 
burocracia stalinista”, quer dizer 
“revolucionária e burocrática ao 
mesmo tempo”. Isso consistia em 
uma “teoria” para justificar que o 
pablismo em Yalta tinha dissolvido 
grande parte dos partidos da IV 
Internacional dentro dos PCs, 

sob o argumento de “um choque 
iminente entre o campo capitalista 
e o campo socialista”, abraçando 
o stalinismo. 

Não se tratava da existência de 
“dois campos” em conflito, mas de 
uma única economia capitalista 
onde regia a luta de classes, 
e por isso, o programa da IV 
Internacional colocava que para 
defender os ex-estados operários 
era necessário derrotar com a 
revolução política à burocracia 
stalinista, como parte das tarefas 
da revolução socialista mundial.

Diante da morte de Fidel e 
da reivindicação dele como 
“revolucionário” por parte da 
“Nova Esquerda” como a FIT na 
Argentina, todos desenterram 
a tese sobre o castro-
stalinismo ser “revolucionário e 
burocrático ao mesmo tempo” e 
consequentemente devem criticar 
seus aspectos regressivos e apoiar 
suas medidas revolucionárias. 
Isto é renegar da luta da IV 
Internacional contra o stalinismo 
e todas as formas de burocracias 
traidoras.

Para justificar seu apoio ao castrismo restaurador, 
os destruidores da IV Internacional recorrem à velha farsa 

da “dupla natureza da burocracia stalinista”

Chile, 1973. Fidel Castro junto com Augusto Pinochet
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É que a burocracia é o agente 
da burguesia nas fileiras da classe 
operária. Este debate levado a um 
plano menor, quer dizer, à luta 
sindical, o que a FIT quer dizer é que 
quando um burocrata encabeça a 
luta, uma greve ou mobilização, 
estaria desenvolvendo sua “parte 
revolucionária”.

Para os trotskistas, quando um 
burocrata se coloca à cabeça da 
luta seu objetivo é se represtigiar, 
para trair melhor os trabalhadores. 
Esta lei foi a que regeu nos 
ex-estados operários com o 
stalinismo, ou até no menor dos 
sindicatos dirigido pela burocracia.

A tese trotskista é que a 
natureza do stalinismo é 
contrarrevolucionária e seu 
objetivo é liquidar a revolução 
mundial para transformar-se em 
nova burguesia, entregando o ex-
estados operários: “Quanto mais 
tempo a URSS permaneça próxima 
ao capitalismo, mais profunda será 
a degeneração de seus tecidos 

sociais. Um isolamento indefinido 
trará, não o estabelecimento de 
um comunismo nacional, mas 
a restauração do capitalismo” 
(Trotsky, L.D., A revolução traída, 
1937). Essa é a tese trotskista 
e foi exatamente o que ocorreu 

na ex-URSS, no leste europeu, 
China, Vietnã e agora em Cuba!

Diante da morte de Fidel, a 
“Nova Esquerda” como o FIT, 
somam-se definitivamente às 
epopeias fraudulentas do castro-
stalinismo, que definiram como 
“líder da revolução cubana e latino-
americana”, cobrindo as costas 
dos novos ricos restauradores do 
PCC.

Querem ocultar a verdade da 
revolução cubana e do papel 
do castro-stalinismo desde o 
triunfo da própria revolução 
de 1959. Querem ocultar que 
a revolução cubana triunfou, 
moldada pelas condições do 
pacto de Yalta da pós II Guerra 
Mundial, onde o stalinismo tinha 
assinado com o imperialismo a 
chamada “coexistência pacífica”, 
cujo objetivo era que o PC 
impedia fundamentalmente o 
triunfo da revolução socialista 

nos países centrais e também, 
mesmo que de forma secundária, 
nas semicolônias. Em troca, 
o “imperialismo democrático” 
(seguindo a definição do 
stalinismo), garantia a 
administração da URSS e do leste 
europeu, fonte dos privilégios da 
burocracia contrarrevolucionária.

A máxima expressão desta 
política foi o “Muro de Berlim”, 
que foi levantado pelo stalinismo 
na Alemanha para frear, cercar e 
derrotar a revolução socialista que 
corria para triunfar na Europa.

O stalinismo cumpriu a sangue e 
fogo o Pacto de Yalta, derrotando 
a revolução mundial, esmagando 
fisicamente revoluções, fuzilando 
a vanguarda revolucionária e 
impondo a política da Frente 
Popular e colaboração de classes 
com as burguesias nativas nas 

semicolonias. É por isso que as 
revoluções traídas e abortadas 
pelo stalinismo durante o período 
que primou o Pacto de Yalta foram 
a norma. O triunfo da revolução 
cubana, junto às revoluções na 
China, Iugoslávia, Coréia do Norte 
e Vietnã, e a expropriação da 
burguesia no leste europeu, foram 
exceções à esta norma.

Estas exceções foram previstas 
como hipóteses por Trotsky e 
a IV Internacional “... não se 
pode negar categoricamente, 
por antecipação, a possibilidade 
teórica de que sob a influência 
de circunstâncias completamente 
excepcionais (guerra, derrota, 
crash financeiro, pressão 
revolucionária das massas, etc.) 
os partidos pequeno-burgueses, 
incluindo os stalinistas, possam ir 
mais longe do que eles mesmos 

Os renegados do trotskismo somam-se às 
epopeias stalinistas sobre a revolução cubana

Obama na Praça da Revolução na Havana
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querem, em vias de uma ruptura 
com a burguesia” (Trotsky, L.D., 
O Programa de Transição, 1938). 
Isto é o que aconteceu na China, 
Vietnã e em Cuba. 

Sem dúvidas, o Pacto de Yalta 
transformou estes triunfos 
táticos da revolução (por serem 
países semicolonias) nas 
mãos das direções pequeno-
burguesas, no fortalecimento da 
direção contrarrevolucionária 
stalinista para estrangular a 
revolução socialista mundial 
e abrir o caminho para a 
restauração capitalista nos ex-
estados operários.

Longe da lenda castro-stalinista 
de que a revolução cubana foi feita 
por “barbudos” descendo de Sierra 
Maestra, o que aconteceu em 
1958, como parte de um ascenso 
da luta de classes internacional, 
foi uma poderosa greve geral 
insurrecional em Havana, que 
durou 5 dias e deslocou o exército 
de Batista e todo seu regime. 
A guerrilha de Fidel Castro e 
seu M26 estiveram semanas e 
meses em operações militares 
nas montanhas, separados das 
massas proletárias e camponesas 
que vinham protagonizando um 
enorme ascenso revolucionário 
contra a ditadura pró-imperialista 
que afundou a ilha na pior 
das misérias. A Greve Geral 
Insurrecional do final de 1958 e 
começo de 1959 fosse a garantia 
absoluta do triunfo da revolução.

O que os renegados do 
trotskismo querem ocultar é 
que a política de Fidel não era 
o triunfo da revolução socialista 
em Cuba nem no continente. 
O próprio Fidel Castro afirmou 
isso em uma entrevista dada 
em Nova Iorque em abril de 
1959, “Já falei a vocês de uma 
maneira clara e definitiva que 
não somos comunistas. As portas 
estão abertas aos investimentos 
privados que contribuam para 
o desenvolvimento da indústria 
em Cuba. É absolutamente 

impossível que haja progresso 
se não nos entendemos com os 
Estados Unidos”.

Depois da derrota de Batista, 
rapidamente, improvisaram 
um governo “democrático” de 
frente popular colocando na 
presidência Urrutia, filho de uma 
lendária família da oligarquia 
cubana. Mas os operários e 
camponeses avançavam na 
revolução e ocupavam todas 
as fábricas, os campos, as 
casas e mansões, os hotéis e 
clínicas privadas, as massas 
revolucionárias expropriavam tudo 
em seu caminho, e não estavam 
dispostos a entregar o que haviam 
conquistado. 

O governo democrático burguês 
de Urrutia apoiado e sustentado 
por Fidel já não podia fazer nada 
contra o avanço da revolução 
proletária. É desta forma que o 
partido-exército de guerrilheiros 
assume o poder, indo mais longe 
que suas intenções, objetivos, 
política e estratégia, obrigado 
pelas massas revolucionárias.

A revolução cubana foi uma 
revolução socialista, cujo motor 
foram as demandas de pão e 
terra, as tarefas que tinham 
que ser resolvidas foram a de 
independência nacional e a 
revolução agrária, quer dizer a 
ruptura com o imperialismo e a 
expropriação da burguesia nativa, 
transnacional e da oligarquia.

Nós trotskistas afirmamos 
que o castrismo foi uma das 
correntes pequeno-burguesas 
stalinistas que, aplicando a 

política do Pacto de Yalta de 
“coexistência pacífica com o 
imperialismo” e de impedir o 
triunfo da revolução socialista 
nos países centrais, cumpriram 
o papel de expropriar a 
revolução socialista triunfante 
em Cuba, a primeira do 
continente americano. 

Afirmamos isso, porque desde 
o primeiro momento de 1959, 
o castrismo conspirou sob a 
direção stalinista de Moscou 
para impedir que a revolução 
cubana se expandisse ao 
resto da América Central e 
fundamentalmente que não 
chegasse, se desenvolvesse 
e triunfasse no interior dos 
Estados Unidos.

Em Cuba surgiu então, pelo 
caráter de sua direção, um estado 
operário deformado, quer dizer 
uma ditadura do proletariado 
controlada desde o início por uma 
burocracia contrarrevolucionária 
inimiga da revolução socialista 
mundial. No continente americano 
era montado um verdadeiro “Muro 
de Berlim” - em analogia ao muro 
levantado pelo stalinismo na 
Alemanha para que a revolução 
socialista não triunfasse em toda 
Europa à saída da II Guerra -. Por 
isso a revolução cubana foi um 
enorme triunfo dos explorados 
do mundo, mas um triunfo 
tático, posto que pelo caráter 
contrarrevolucionário de sua 
direção, este triunfo foi utilizado 
contra a classe operária e a 
revolução mundial transformando-
se em uma derrota estratégica. 

Fidel Castro junto com Vladimir Putin
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Como demonstramos, o 
stalinismo fez a revolução cubana 
– que despertou o entusiasmo dos 
explorados de todo o continente 
e do mundo – transformar-se em 
um centro de conspiração para 
impedir a revolução mundial. 
Utilizou a autoridade e o prestígio 
de uma revolução nascente, 
como ferramenta fundamental 
de represtigio e sustento próprio 
para garantir, não somente novas 
traições à revolução mundial, mas 
sim para também avançar em seus 
golpes contrarrevolucionários ao 
interior da ex-URSS.

O ascenso geral revolucionário 
de 1968-1974, os combates mais 
importantes do proletariado, 
enfrentavam a barreira 
contrarrevolucionária do PC. 
No Maio Francês os stalinistas 
eram expulsos das assembleias, 
das barricadas e das ocupações 
de fábricas e universidades. 
O ascenso de 1968-1974 foi 
também contra o stalinismo e 
por isso o papel do castrismo 
foi decisivo para impedir que se 
combinasse o triunfo da revolução 
em uma série de potências 
imperialistas, processos de 
revolução política na URSS e na 
Europa do Leste, e a revolução 
nas colônias e semicolônias. Fidel 

Castro e “Che” Guevara foram 
as grandes figuras de massas na 
Europa e o stalinismo de Moscou 
soube bem como utilizá-los para 
abortar e derrotar este ascenso 
generalizado.

O PTS, PO e outros 
representante da Nova Esquerda 
de renegados do trotskismo 
afirmam que Fidel “foi um líder 
revolucionário”. Se trata de uma 
flagrante mentira, eles sabem 
muito bem que Castro, roubando 
a revolução cubana e utilizando 
esta autoridade, foi determinante 
para impedir com a política da 
Frente Popular o triunfo de uma 
cadeia de revoluções na África, 
onde submeteu o proletariado e 
os camponeses ao nacionalismo 
burguês e acabou defendendo os 
poços de petróleo de Rockefeller. 
Fidel apoiou abertamente os 
massacres do Exército Vermelho 
como na Checoslováquia, e foi 
central para revitalizar os PCs, 
que eram odiados pelas massas 
trabalhadoras. 

Sem Castro, o stalinismo não 
poderia ter traído e destruído 
o ascenso de 1968-1974. Sem 
o castrismo e sem usurpar 
“as bandeiras de Che” com as 
quais enterraram a revolução no 
continente americano, o PC não 

teria avançado em restaurar o 
capitalismo na ex-URSS. Isso foi 
este “Muro de Berlim, ou seja, 
a usurpação da revolução da 
revolução cubana que hoje está 
sendo abertamente entregue 
pelo mesmo lixo stalinista do 
castrismo, que transformou-se em 
uma nova burguesia restauradora 
do capitalismo. Isto é o que os 
dirigentes da FIT querem ocultar!

De qual “dupla natureza” do 
castrismo que os renegados 
do trotskismo falam, quando 
dizem que Fidel foi um “líder 
revolucionário e também 
responsável pela burocratização 
de Cuba”?

A primeira viagem de Fidel depois 
do triunfo da revolução cubana foi 
aos EUA, para prestar contas de 
que nunca mais impulsionaria a 
revolução socialista, no coração 
do imperialismo, e depois se 
dedicou a percorrer o continente 
latino-americano para dizer 
que não poderia existir “uma 
nova Cuba”, que eles estavam 
impulsionando o “socialismo pela 
via pacífica” e apoiar os “burgueses 
progressivos”, desarmando as 
massas e entregando elas à feroz 
repressão imperialista, como no 
Chile revolucionário de 1973.

Mais uma vez sobre a “natureza” do castro-stalinismo.
Os renegados do trotskismo querem ocultar que o castrismo foi a garantia da 
derrota do ascenso revolucionário de 1968-1964 e do sustendo à burocracia 

restauracionista de Moscou que entregou a ex-URSS ao imperialismo

Fidel Castro, apoiador de Al Assad e do genocídio
 contra a revolução síria comandado pelo imperialismo

Em 2011, como resposta 
às consequências do crack 
imperialista, que eram jogadas 
nas costas e nos estômagos 
dos povos oprimidos do mundo, 
no Magreb e Oriente Médio 
estouraram poderosas revoluções 
pelo pão. Como elos de uma 
mesma cadeia revolucionária, 
as insurreições irrompiam na 

Tunísia, no Egito, Bahrein, na 
Líbia as milícias operárias e 
populares demoliram o estado e 
até fizeram justiça com a cabeça 
do comerciante de escravos que 
era Gadaffi. Na Síria mobilizações 
de massas – como parte de uma 
única revolução do Magreb e 
Oriente Médio – começavam a 
pedir a queda do regime, a queda 

do ditador Al Assad.

Os operários do mundo olhavam 
para esta zona quente do mapa, 
na Europa uma nova onda de 
lutas começava a se desenvolver, 
nos EUA o movimento antiguerra 
se encontrava com o movimento 
Ocuppy Wall Street, estávamos 
nas portas de um novo ascenso 
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generalizado revolucionário de 
massas.

Na América Latina, neste 
mesmo processo, se davam duros 
combates contra os governos 
bolivariados e novamente a 
classe operária e os camponeses 
bolivianos se colocavam à 
vanguarda, em duras greves 
gerais contra Evo Morales.

Enquanto os renegados do 
trotskismo diziam que os processos 
do Norte da África e Oriente Médio 
não eram revoluções pelo pão, 
quer dizer, revoluções operárias 
e socialistas que se colocavam de 
pé, mas sim “primaveras árabes”, 
revoluções democráticas”, etc., o 
castrismo se colocava em estado 
de alerta, compreendendo com 
perspicácia e plena clareza o 
perigo que se aproximava na reta 
final de seu plano de transformar-
se em burguesia.

Aquelas revoluções pelo pão 
eram contra os “bolivarianos” e 
supostamente “antiimperialistas” 
daquele lado do mundo. Se elas 
triunfassem teria significado um 
enorme salto para a revolução 
mundial, e isso era um atentado 
direto contra o Pacto Obama-
Castro que dava passos firmes 
para restauração capitalista em 
Cuba.

Por isso os Castro à frente 
dos bolivarianos encabeçaram 
na América Latina o apoio 
e o sustento ao genocida Al 
Assad, que a comando do 
imperialismo começou a mais 
cruel contrarrevolução das últimas 
décadas.

Os Castro, os Chávez, os 
Evo Morales se mobilizaram 
ativamente para esmagar a 
revolução síria e o estado cubano 
comandado por novos ricos 
inclusive mandou parte de seus 
oficiais para colaborar com as 
tropas genocidas de Bashar. 
Os novos ricos do PCC e os 
bolivarianos são os Assad da 

América Latina!

Aqueles que rendem 
homenagens a Castro, como 
a esquerda de renegados do 
trotskismo, estão reivindicando 
um homem que antes de morrer 
colocou todas as suas forças a 
serviço de esmagar fisicamente 
a revolução síria. Eles devem se 
responsabilizar diante das massas 
do mundo!

O genocídio à revolução síria 
e a restauração capitalista 
em Cuba são duros golpes 
contrarrevolucionários às 
massas do mundo, mas não 
ficarão impunes!

Por uma nova revolução 
socialista em Cuba que triunfe 
íntegra e efetivamente nos EUA 
socialistas!

Uma nova revolução 
é necessária em Cuba, 
expropriando as transnacionais e 
também os novos ricos do PCC na 
ilha. Somente assim será possível 
abrir para que o povo cubano 
saia da miséria na qual foram 
afundados, produto da política 
restauradora do castrismo. Foi a 
camarilha dos irmãos Castro e 
dos novos ricos do PCC sócios 
do imperialismo europeu e 
ianque! Lugar à restauração 
do estado operário cubano sob 
formas revolucionárias! Lugar à 
classe operária cubana! Lugar à 
revolução socialista!

As gerações que deram sua 
vida por uma Cuba revolucionária, 
não fizeram isso para enriquecer 
os novos burgueses das Forças 
Armadas castristas e sua 
camarilha; não fizeram isso para 
que triangule a bandeira ianque em 
Havana e que as transnacionais 
tenham zonas francas para fazer 
seus negócios. 

Os renegados do trotskismo, 
como o PTS, negam-se a 
chamar a derrotar o castrismo 
sob o pretexto de “defender 

as conquistas da revolução”, 
farsantes! Querem esconder que 
a única forma de defender o pouco 
que resta do que o heroico povo 
cubano conquistou, é derrotando 
o governo castrista e retomando 
a revolução de 1959, que só 
triunfará como um capítulo a mais 
dos Estados Unidos Socialistas do 
Norte, Centro e Sul América!

Isto só pode ser conquistado 
por uma nova revolução, com os 
operários e camponeses cubanos 
colocando de pé seus próprios 
conselhos com democracia 
operária, expulsando o PCC e 
seus policialescos “Comitês de 
defesa da revolução”, e lutando 
pelo pão e pela terra, derrotar 
o regime castrista e todas suas 
instituições.

Por um governo provisório 
revolucionário, dos conselhos 
de operários, camponeses e 
soldados rasos, baseados na 
auto-organização e democracia 
direta das massas!

Este é o combate daqueles 
que lutam para refundar a IV 
Internacional de 1938, o partido 
da revolução socialista mundial 
que voltará a colocar em pé sua 
seção cubana.

Aníbal Vera e Federico 
Espinosa

Pelo Comitê Redator do 
periódico “Democracia 

Obrera”
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Os defensores do castrismo e seu regime 
restaurador, frente a morte de Fidel, fizeram 
uma verdadeira campanha afirmando que 

esta é a única Cuba possível em nossos dias, e que 
se o regime e o governo castrista caíssem, Cuba 
se transformaria no Haiti... Os que dizem “Cuba ou 
Haiti” fazem uma chantagem. Por que a Cuba de 
hoje, entregue e cercada é a única alternativa ao 
Haiti em ruínas?

Um dos expoentes dessa chantagem foi o 
dirigente do PTS Cristian Castilho, quem nos meios 
de comunicação massivos afirmou frente a morte 
de Fidel, que se não fosse pela revolução cubana, 
Cuba seria o Haiti. Isso não se trata somente de 
uma chantagem, mas da mais audaciosa defesa do 
restaurados Fidel Castro.

O que eles querem ocultar é que a situação 
de barbárie imposta às massas do Haiti são o 
subproduto das traições do castrismo à revolução 
centro-americana, caribenha e haitiana em 
particular. Na década de 1980, frente a revolução 
nicaraguense e salvadorenha, Castro junto ao Papa 
e os yankees assinaram os pactos de Esquipulas 
e Contadora, para entregar essas revoluções, e no 
Haiti, quando em 1986 as massas revolucionárias 
derrotavam a ditadura de Baby Doc Duvallier, o 
próprio Fidel Castro disse que Haiti não deveria ser 
uma nova Cuba, estrangulando essa revolução e 
entregando as massas à miséria e ao saque. Este é 
o “líder revolucionário” ao que a FIT faz homenagens, 
afirmando como o PO que “a melhor homenagem é 
continuar seu legado” e “Hasta la victoria siempre” 
rezando assim aos destruidores do trotskismo o 
emblema do stalinismo. 

As traições do castrismo às massas haitianas 
e a farsa da revolução bolivariana só trouxeram a 
pior das misérias, massacres, pestes ao castigado 
Haiti, e para manter essa barbárie a ONU impôs 
tropas de ocupação, dirigindo diretamente os 
milicos bolivarianos que mandaram suas tropas 
assassinas como do Brasil, Bolívia, Argentina... e as 
massas comendo tortilhas de barro. O castrismo é o 
responsável da derrota centro-americana e haitiana 
que condenou os trabalhadores à miséria!

Hoje, com a restauração do capitalismo na ilha, 
com operários ganhando 18 dólares e os burocratas 

e novos ricos ganhando em dólares e pesos 
convertíveis, com as 5.000 maquilas que entrarão na 
zona franca do Porto Mariel, assim sim Cuba vai ao 
caminho de ser um Haiti sob a direção do stalinismo.

Se trata de uma chantagem dos castristas que 
apoiaram o ALBA, o MERCOSUL, todos os mercados 
capitalistas que matam de fome os operários e 
camponeses latino-americanos.. Os que entregaram 
as revoluções e os levantamentos antiimperialistas 
de toda América Latina às miseráveis e milionárias 
boliburguesias, lançam a chantagem de “ou o regime 
restaurador do castrismo, ou a barbárie do Haiti”. 
Farsantes! Falam da barbárie do Haiti, e foram eles 
que legitimaram e sustentaram o genocida Al Assad 
que está massacrando a revolução síria a conta do 
imperialismo.

Basta de chantagem! A alternativa de ferro é: 
ou Federação das Repúblicas Socialistas Da 
América Latina, ou Cuba será o Haiti!

O caminho era, é e será: Por um, por dois, por três 
Vietnã! Como o próprio Che Guevara afirmou! E para 
isso é preciso derrotar o stalinismo, que transformou-
se em burguesia, entregando também Vietnã aos 
yankees. 

Não chantageiem mais os oprimidos... a alternativa 
era e continua sendo: ou Estados Unidos Socialistas 
do Caribe ou Cuba esfomeada e cercada pelos 
yankees, afundando-se mais e mais no pântano, e 
transformando-se em um novo Haiti.

A nova revolução socialista cubana será 
restaurada como parte e como um elo da 
revolução latino-americana e fundamentalmente 
Norte Americana.

A luta “por dois, por três Vietnã” na América 
Latina ficou nas mãos dos socialistas 
revolucionários da IV Internacional. O stalinismo 
faz tempo que enterrou a revolução, ainda que a 
Nova Esquerda queira ocultar.

Cuba voltará a ser dos operários e camponeses, 
sem os novos ricos, nem ex-burocratas 
milionários sócios da Cargill, e da mão da 
revolução socialista internacional junto aos 
operários norte-americanos, expropriando os 
banqueiros de Wall Street e conquistando os 
Estados Unidos Socialistas.

O castrismo e seus sustentadores lançam uma chantagem: “ou esta Cuba ou acabar como o 
Haiti”, quando foram as traições à revolução centro-americana que impuseram a barbárie no 
Haiti e a miséria em Cuba!

A únicA sAídA é A lutA PelA FederAção de 
rePúblicAs sociAlistAs dA AméricA lAtinA, 

PArA que cubA não sejA o HAiti!
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A bandeira ianque 
triangulando na ilha, as 
principais transnacionais 

imperialistas operando no Porto 
Mariel como zona franca, as 
massas cubanas na miséria... 
tudo isso “não caiu do céu”. São 
subproduto da política castrista 
que diante de cada traição à 
revolução mundial, fortaleceu 
sua política interna para garantir 
as condições para a restauração 
capitalista.

A política histórica do 
imperialismo ianque para 
Cuba foi a de dar um golpe 
contrarrevolucionário invadindo 
militarmente Cuba – como a 
tentativa na Bahia de Los Cochinos 
-, acompanhado da burguesia dos 
vermes de Miami, para que sela ela 
a que comandasse a restauração 
capitalista na ilha. Como parte 
deste plano o imperialismo ianque 
impôs um bloqueio econômico 
a Cuba. Com isso, tinha dois 
objetivos: por um lado, atacava 
diretamente as massas, para 

que se afundassem ainda mais 
na miséria; e, ao mesmo tempo, 
incentivava o surgimento de 
uma fração restauracionista da 
burocracia abertamente pró-
ianque, que levantasse a política 
de voltar ao capitalismo e sentar-
se com o imperialismo para 
pactuar a anulação do bloqueio. 

Este plano fracassou. O 

imperialismo não teve a relação 
de forças necessária para aplicar 
este plano, pelos heroicos 
combates do proletariado em todo 
o continente americano, durante 
as décadas de 1970 e 1980 que 
rodearam de força e solidariedade 
ao proletariado cubano. Nós 
trotskistas honramos a eles!

11 de dezembro de 2016

Para os imPostores do trotskismo, Fidel Castro Foi 
um “líder revoluCionário” 
Para os militantes da iv internaCional ele Foi o 
“líder” da restauração CaPitalista

“... ou a burocracia se transforma cada vez mais em órgão da burguesia mundial 
dentro do Estado operário, derrubando as novas formas de propriedade e volta a 
afundar o país no capitalismo; ou a classe operária esmaga a burocracia e abre o 

caminho até o socialismo” Programa de Transição da IV Internacional, 1938.

A entrega da URSS ao 
imperialismo em 1989, do leste 
europeu e da China foi um 
duríssimo golpe para as massas 
cubanas. Foi imposto o chamado 
“período especial na ilha, quando 
o castrismo – que pela resistência 
das massas não podia impor 
a restauração capitalista – se 
transformou em agente direto do 

imperialismo na ilha para criar as 
condições da entrega de Cuba a 
Wall Street.

Depois da derrota na ex-URSS 
o imperialismo ianque encabeça 
uma ofensiva em seu quintal, 
impondo o plano Brady de saque 
das semicolônias e com as “crises 
das dívidas”, o imperialismo ficou 

com tudo através as privatizações.

Sob estas condições o castrismo 
levou adiante “aberturas 
excepcionais” no monopólio do 
comércio exterior e concedeu 
“permissões” para a pequenas 
produção e propriedade, com 
as quais voltou a se reproduzir 
fortes tendências capitalistas. 

OS FATOS DA RESTAURAÇÃO CAPITALISTA

Fidel Castro junto com o Papa Francismo
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O castrismo começou a aplicar 
reformas no mercado como 
no turismo, na hotelaria e na 
mineração de níquel, associado 
aos monopólios imperialistas 
espanhóis, canadenses e 
franceses.

Sem dúvidas, a pesar da 
burocracia, ainda mantinha-se em 
Cuba a propriedade nacionalizada 
dos meios de produção, o 
monopólio do comércio exterior 
e a planificação da economia, a 
pesar de muito comprometidos, 
carcomidos e descompostos pela 
política da burocracia castrista. 
Enquanto todos os renegados do 
trotskismo louvavam a política 
“anti-restauracionista” de Castro, 
quando o PCC preparava as 
condições para a restauração, 
já que a burocracia mantinha 
as bases do Estado Operário, 
já carcomidas, somente para 
conservar seus privilégios, com 
os que longe de sustentar Cuba, 
afundava ainda mais. 

Em um primeiro momento 
da ofensiva restauracionista 
desenvolvida no “período 
especial”, cresciam as 
desigualdades sociais, onde os 
setores ligados aos negócios 
com o estrangeiro manejavam 
os dólares, enquanto a maioria 
dos trabalhadores e camponeses 
viviam terríveis condições com 
as miseráveis cartilhas de 
racionamento. Desta forma a 
burocracia castrista arrastava o 
Estado Operário Cubano à agonia 
e decomposição. 

O segundo momento, 
ressaltado pelo aprofundamento 
do bloqueio imperialista, e com 
os demais estados operários 
já restaurados ao capitalismo, 
a burocracia castrista – que 
passava abertamente ao 
campo da restauração – 
necessitava redobrar seu ataque 
restauracionista, e a partir de 1992-
1995, reforma a constituição e 
avança em impor com empresas 
mistas, as joint ventures, 
uma dupla moeda, acabando 

com o regime de transição do 
capitalismo ao socialismo. Daí 
em diante desenvolveram-
se duas economias paralelas. 
Uma economia onde as massas 
cubanas afundam na miséria com 
um peso cubano desvalorizado, 
e paralelamente outra economia 
capitalista com os investimentos 
estrangeiros no turismo, hotelaria 
e na mineração do níquel, onde 
maneja uma moeda (o “chavito”) 
convertível ao mesmo valor do 
dólar. Assim os parasitas da 
burocracia e seus filhos foram 
enriquecendo, fazendo crescer 
também a desigualdade social. 

Assim, começaram a liquidar 
a consciência igualitária das 
massas. Pois, cada vez mais 
operários e camponeses cubanos 
identificavam o “socialismo” 
como a causa de todas suas 
misérias e penúrias. Esta política 
contrarrevolucionária ia minando 
profundamente o regime de 
transição, e abria o caminho 
aos elementos capitalistas da 
economia cubana em detrimento 
dos elementos socialistas do 
regime de transição.

O imperialismo aprofundava a 
colonização da América Latina 
através da ALCA, que significava 
um novo ataque ao conjunto das 
massas no continente. Em 1997 
se abria uma crise econômica 
mundial, os capitais fugiam dos 

chamados países emergentes, 
deixando à deriva as economias 
que subsistiam sob a base 
de endividamentos. Frente 
semelhante ataque do capital 
financeiro, das transnacionais e das 
burguesias lacaias, a resposta das 
massas não se fez esperar. Frente 
ao fantasma da revolução que 
recorria o continente americano, 
do Equador m 1997, a revolução 
argentina de 2001, a boliviana de 
2003-2005, a luta contra a guerra 
e pelos direitos dos imigrantes 
nos Estados Unidos, a comuna 
operária e camponesa de Oaxaca, 
a burocracia via sua própria 
existência e seus planos de impor 
definitivamente a restauração 
capitalista ameaçados, e assim 
ameaçavam seus planos de 
transformar-se em uma nova 
burguesia nativa de Cuba.

O castrismo, comandando o 
FSM, levantou uma política de 
frentes populares para cercar 
e estrangular as revoluções 
que começaram em todo o 
continente: a farsa da “revolução 
bolivariana”. Como parte deste 
operativo, espalhou por todo o 
continente milhares de “médicos e 
professores” - quadros castristas – 
que se encarregaram de sustentar, 
como na revolução boliviana, a 
boliburguesia. Por sua vez, isto 
significava que o castrismo teria 
um enorme ingresso de divisas 
em dólares, transformando o 

Fidel Castro junto com Nikita Kruschev
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sistema preventivo de saúde 
e de alfabetização, que foram 
conquistados pela revolução 
cubana, em um verdadeiro negócio 
com os estados comandados 
pela boliburguesia, aos que 
estes serviços eram vendidos 
“solidariamente”.

Mais tarde o castrismo foi 
a garantia dos pactos anti-
operários que o imperialismo e 
as burguesias nativas impuseram 
na Bolívia e na Colômbia, sobre 
os quais assentaram golpes 
contrarrevolucionários como a 
ditadura militar em Honduras, 
a ocupação militar do Haiti, o 
massacre à resistência colombiana 
e a instalação de 5 bases militares 
para converter a Colômbia em 
um imenso porta-aviões para 
os ianques, a militarização do 
México, o motim fascista na 
Bolívia e a intentona golpista 
no Equador. Como parte desta 
política contrarrevolucionária, a ala 
esquerda do FSM, os renegados 
do trotskismo, cumpriram um 
papel fundamental dentro desta 
frente popular estabelecida. 
Este papel foi o de conter e 
utilizar o ELAC, à esquerda do 
proletariado subordinando-o às 
novas burguesias e aos governos 
da “revolução bolivariana” e ao 
“democrático” Obama. 

Foi sobre esta relação de forças 

entre as classes que a burocracia 
restauracionista aprofunda seus 
ataques ao proletariado cubano 
antes que a revolução volte a se 
colocar de pé.

Assim, chegamos ao 
terceiro momento do avanço 
restauracionista em Cuba, 
quando ao calor da crise 
capitalista aberta em 2007-2008, 
no Congresso das Juventudes 
Comunistas do PCC realizado 
em 2010, é votado que é preciso 
despedir 1 milhão de trabalhadores. 
Sob o golpe à revolução latino-
americana expropriada pela 
“Revolução Bolivariana”, à qual se 
subordinaram todos os renegados 
do trotskismo, é imposto em 
Cuba um governo abertamente 
restaurador do capitalismo na 
Ilha.

Depois de que o castrismo 
teve um papel crucial 
contrarrevolucionário frente a 
revolução latino-americana, 
começa a colocar-se de pé como 
o principal agente do imperialismo 
para a restauração, ganhando 
esta posição por ter salvo a 
propriedade privada da burguesia 
e do imperialismo no continente, 
no sul da África e dentro dos 
EUA, isto se demonstrou com 
o ingresso de Cuba ao ALBA e 
consequentemente à saudação 

de Castro ao governo de Obama.
Se coloca em marcha 

uma aberta ação burguesa 
contrarrevolucionária. A 
camarilha dos Castro disciplina 
às camadas mais ávidas e 
ansiosas de propriedade, que 
tentam dar saltos para acelerar 
a conquista definitiva do direito 
de herança. Assim, evitam o 
possível desagregamento do 
regime restaurados, para que não 
se abram brechas nas alturas, 
pelas quais as massas cubanas 
poderiam irromper, enfrentando a 
restauração.

Com as resoluções do IV 
Congresso do PCC em 2011, 
também avançam em impor 
definitivamente uma economia 
capitalista na ilha. 

O pacto Obama-Castro 
consolida a restauração e abre 
o caminho a Wall Street e suas 
transnacionais que hoje se 
instalam na ilha para saqueá-
la com todos os benefícios 
possíveis outorgados pelos 
Castro,

Fidel Castro morreu, os 
renegados do trotskismo 
homenageiam o líder do stalinismo 
entregador da revolução socialista 
e suas conquistas. 

- Morreu Fidel Castro, o maior e mais representativo dirigente stalinista 
do Partido Comunista, Por Iván León

- Por que atacan aos trotskistas se fue o PC cubano quem entregou as 
conquistas da revolução?, Por Iván León

- Os vermes de Miami e seu chefe Trump festejam a morte de Castro, Por 
Iván León

- O MAIS do Brasil ontem chamou o PC para fazer uma frente política de 
“esquerda” e hoje homenageiam “críticamente” a Fidel Castro, Por Felipe 
Sobral e Hugo Parreira

LEIA TAMBÉM AS COLUNAS DE OPINIÃO 
NO SITE DA FRAÇÃO LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL

flti-ci.org
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09 de janeiro de 2015

A PROPÓSITO DO LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO

A velha quadrilha stalinista do PC cubano, associada às 
transnacionais imperialistas europeias, canadenses e ao 

Vaticano desde os anos 90, culmina sua obra de entregar Cuba ao 
imperialismo

Os novos “burgueses vermelhos” do PC abrem as portas ao 
imperialismo ianque para que ele fique com a maioria dos negócios da 

restauração capitalista

Ontem... os irmãos Castro, junto às burguesias bolivarianas, entregaram a revolução latino-americana 
como fizeram antes na década de 1970 com as revoluções do Cone Sul e na década de 80 com El 
Salvador e Nicarágua, atuando como agentes diretos da política contrarrevolucionária da camarilha 
stalinista de Moscou...
Entregaram a resistência colombiana a Santos e os regimes das bases ianques.
Submeteram o combate da classe operária dos EUA, e em particular os combativos operários negros 
e imigrantes latinos, a Obama.
Administraram, com as burguesias lacaias da América Latina, o CELAC e a UNASUL, e estabilizaram 
o quintal para os ianques e as transnacionais.
Apoiaram o banho de sangue de Al Assad, comandado pelo imperialismo, contra as massas na Síria e 
sustentaram todos os carrascos dos povos sublevados do Magreb e Oriente Médio.

Transformaram Cuba em uma ilha capitalista, liquidando todas as conquistas da revolução e acabaram 
associados, no negócio do níquel, da hotelaria e das concessões, com as transnacionais imperialistas 
e com centenas de contas off-shore nas Bahamas. Assim criaram as condições para que Cuba marche 
a ser um novo Haiti ou Porto Rico; com operários com salários de 18 dólares, com a terra sob o 
controle da Cargill, com o direito de herança e com uma zona franca como o Porto Mariel para todas 
as transnacionais imperialistas...

Agora... assim como os “empresários 
vermelhos” do PC na China, lacaios do 
imperialismo e escravistas de milhões de 
operários do Pacífico, fizeram na década 
de 1980 e 1990...
Novamente como em 1989 Ceacescu, 
Honneker, Yeltsin, Gorbachev e a velha 
quadrilha stalinista da URSS, o stalinismo 
entregou a conquista dos estados 
operários ao sistema capitalista mundial.

Porto Mariel, Cuba
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Os irmãos castro e a nova burguesia cubana se colocam sob as ordens e 
a disciplina da cargill, da Coca-Cola, Wall Street e Obama, 

Para acabar de entregar a Cuba socialista aos ianques

Durante décadas os 
vermes de Miami 
não puderam invadir 

e derrotar a Cuba rebelde e 
revolucionária, pela heroica 
resistência das massas latino-
americanas e cubanas.

Hoje foram os irmãos Castro e os 
comandantes do partido-exército 
stalinista os que, como cavalos 
de Troia, entregaram Cuba ao 
imperialismo, ontem europeu e 
canadense, e hoje aos ianques.

Assim, ao impor o cerco 
às massas cubanas com o 
stalinismo traindo a revolução 
no continente americano... 

Com o levantamento do 
bloqueio dos EUA os únicos 
que ganham são Obama, as 
transnacionais, os capitalistas 
e a nova burguesia da ilha.

A esquerda do Fórum Social 
Mundial mente:

O “Clube de amigos de 
Havana” só encobrem a entrega 
da revolução socialista cubana 
ao imperialismo

Querem esconder que o 
levantamento do bloqueio ianque 
a Cuba se deu porque ele atingiu 
seus objetivos: a burocracia 
stalinista estrangulou a revolução 
no continente americano e, a cada 
dia mais, desorganiza e derrota a 
luta antiimperialista das massas 
cubanas e de todo o continente 
americano...

Enquanto que o imperialismo 
bloqueava o povo cubano 
afundando ele na miséria, o 
castrismo bloqueava o estado 
operário, separando-o da luta 

revolucionária das massas 
exploradas do mundo.

Enquanto as massas cubanas 
resistiam heroicamente o 
bloqueio, os burocratas do PCC 
ficavam milionários associando-se 
nos anos 90 ao capital financeiro 
europeu para transformar-se em 
agentes diretos da restauração 
capitalista.

Com esta nova traição do 
castrismo, fica clara a reacionária 
e contrarrevolucionária pseudo-
teoria do stalinismo do “socialismo 
em um só país”. Agora, sob o 
comando de Obama triunfou o 
regime restaurados de Fidel e da 
Igreja, se consumou o programa 
histórico do castrismo que, 
como toda burocracia stalinista, 
entregou as conquistas da 
revolução socialista ao sistema 
capitalista mundial.

O PC cubano afirma: “Não podem 
existir novas Cubas na América 
Latina, e nem sequer Cuba pode 
continuar sendo Cuba”. Esta é 
uma apunhalada pelas costas à 
luta pela revolução de todos os 

explorados do mundo.
Falemos claro. Basta de 

meias medidas! O que os novos 
burgueses do partido-exército 
cubano, com seus oficiais 
milionários, afirmam é que Cuba 
só pode para os capitalistas e os 
ianques.

O stalinismo cubano, até ontem 
burocracia privilegiada e hoje 
transformada em nova burguesia, 
levantou o apotegma que sujou 
a consciência antiimperialista e 
socialista das massas cubanas. 
Eles afirmaram: “Nem tudo do 
socialismo é bom, e nem tudo 
do capitalismo é mau”. Na 
realidade, para os irmãos Castro 
e os aparatchik burgueses do 
stalinismo, “o bom do capitalismo” 
são os negócios com a Cargill, 
a Coca-Cola, zonas francas 
para as transnacionais, 500.000 
operários despedidos... e que “o 
que estava mal do socialismo” 
era a expropriação e estatização 
da terra, dos hotéis de luxo e dos 
negócios dos capitalistas que a 
grande revolução cubana de 1959 
impôs contra o tirano Batista...

A 

Hugo Cávez, Fidel Castro e Evo Morales

O Pacto Obama-Castro é efetuado
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classe operária e as massas 
revolucionárias cubanas, 
que defenderam com sua 
revolução durante 56 anos, não 
deram suas vidas para que os 
“empresários vermelhos” do 
castrismo entregassem a ilha às 
transnacionais imperialistas.

Cinco gerações do melhor 
da juventude combativa e 
antiimperialista e da classe 
operária latino-americana lutaram 
deixando milhares de mártires, 
não para que os irmãos Castro 
façam de Cuba bloqueavam um 
prostíbulo de luxo pior que na 
época de Batista.

O imperialismo bloqueava Cuba 
operária e camponesa, e os irmãos 
Castro bloqueavam a revolução 
socialista em todo o continente 
americano. Assim impuseram a 
vitória do bloqueio ianque!

Contra a falácia de que Cuba já 
não pode existir nem em Cuba, 
nós socialistas revolucionários da 
IV Internacional afirmamos:

CUBA É UMA 
ALTERNATIVA DE FERRO: 

OU SOCIALISTA, OU 
COLÔNIA DE WALL 

STREET, DA COCA-COLA 
E DA CARGILL

Abaixo o pacto de 
Obama, Castro, da igreja 

cubana e do Vaticano, que 
prepara novos ataques 

à classe operária e à 
recolonização de Cuba!

Fora a camarilha dos 
irmãos Castro e dos novos 

ricos do PCC sócios do 
imperialismo europeu e 

ianque!
Lugar à classe operária 

cubana! Lugar à revolução 
socialista!

 
Por um governo provisório e 

revolucionário dos conselhos 

de operários, camponeses e 
soldados rasos baseados na auto-
organização e a democracia direta 
das massas!

Pelo reconhecimento imediato e 
a legalização de todos os partidos 
de defendem as conquistas da 
revolução socialista em Cuba! 
Fora das organizações operárias 
os oficiais e gerentes burgueses, 
comandados pelo imperialismo, 
do PCC!

Por uma nova revolução socialista 
vitoriosa! Pela restauração da 
ditadura do proletariado, sob 
formas revolucionárias, que 
recupere todas as conquistas da 
educação, da saúde, da terra e do 
trabalho para todos, expropriando 
o imperialismo e os capitalistas, 
e que acabe com os parasitas 
do PCC, que não produzem nem 
trabalham e se transformaram 
em novos sócios da ocupação 
imperialista da ilha!

Como dizem os operários 
da Sidor na Venezuela: “Não 
acreditamos em socialistas de 
Hummer, nem em comunistas de 
Rolex. Acreditamos na revolução 
dos trabalhadores!”.

Que todos os parasitas 
funcionários do stalinismo cubano 
que administraram a transição da 

restauração plena do capitalismo 
na ilha vão trabalhar ganhando 
um salário operário!

É preciso acabar com os Joint 
Ventures! Fora os diretórios de 
administração das transnacionais 
e os “empresários vermelhos” do 
PCC de todas as empresas e da 
terra!

Pela expropriação de todas 
as empresas e propriedades 
capitalistas! Pelo controle operário 
e a administração de todas as 
empresas, bancos e terras pelos 
conselhos operários, com o 
método da democracia direta e da 
democracia operária!

Por um governo operário 
revolucionário que coloque Cuba 
como uma trincheira da revolução 
socialista no continente americano 
e a nível mundial

A ÚLTIMA PALAVRA 
NÃO ESTÁ DITA!

As conquistas históricas e o 
combate pela revolução socialista 
dos explorados da América 
Latina hoje se defendem com o 
levantamento dos operários e 
camponeses mexicanos e, de 
forma decisiva, na luta que os 

Raul Castro junto com Obama na Cúpula das Américas
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operários latinos e hispânicos e 
dos operários negros ao interior da 
própria besta imperialista ianque.

É uma tarefa de toda a classe 
operária mundial impedir que a 
conquista da revolução cubana 
seja enterrada.

Disso se trata o Pacto Obama-
Castro, de impor derrotas pelas 
costas das massas revolucionárias 
que combatem contra os parasitas 
imperialistas a nível mundial, seus 
regimes e seus governos.

Para que a América Latina, 
saqueada pelo FMI, pelos 
ianques e as transnacionais 
aos que a burguesia castrista 
entrega Cuba hoje, saia da 
miséria, do saque e de fome de 
suas classes exploradas, hoje 
mais do que nunca: 

“POR DOIS, 
POR TRÊS VIETNÃ!”

Para parar a barbárie capitalista 
e as novas guerras e o fascismo 
que Wall Street em bancarrota 
incentiva:

É PRECISO CONQUISTAR 
UMA NOVA REVOLUÇÃO 
OPERÁRIA E SOCIALISTA 

EM CUBA, QUE SÓ 
VENCERÁ COM O 

TRIUNFO DA REVOLUÇÃO 
SOCIALISTA NOS EUA

Fora o FMI e as transnacionais!

É preciso romper com as 
burguesias lacaias e sócias 
do imperialismo na América 
Latina!

Abaixo a farsa da revolução 
bolivariana que, com os 
Kirchner, os Morales, os Correa, 
e o chavismo não são mais 
que “pagadores em série” das 
fraudulentas dívidas ao FMI e 
protetores das transnacionais 

que saqueiam a América Latina!

É preciso romper o 
submetimento das 
organizações operárias às 
burguesias locais do continente 
americano e aos carniceiros 
imperialistas ianques que 
as burocracias sindicais e a 
esquerda de Obama impõem a 
cada passo!

Para que a classe operária do 
continente americano viva, o 
imperialismo deve morrer!

O continente americano 
tem que ter muitas Cubas 
socialistas! 

Pelos Estados Unidos 
Socialistas da América do 
Norte! Pelos Estados Unidos 
Socialistas da América Central 
e do Sul!

Revolução socialista ou 
caricatura de revolução!

Em Cuba e toda América 
Latina é preciso colocar em 
pé os partidos revolucionários 
sob o programa e a teoria da 

IV Internacional de 1938

“Para os bolcheviques 
leninistas, não existe 
nenhuma tarefa mais 
importante que a de 
estabelecer uma conexão 
e mais tarde a unificação 
entre as diferentes partes 
da organização proletária 
do continente, criando 
um organismo tão bem 
construído que qualquer 
vibração revolucionária, 
ocorrida na Patagônia, 
repercuta imediatamente 
como transmitida por um 
sistema nervoso perfeito, 
nas organizações proletárias 
revolucionárias, dos EUA. 
Enquanto tal coisa não 
se realize, a tarefa dos 
bolcheviques leninistas no 
continente americano não 
terá se levado a cabo” (Leon 
Trotsky, 1937). 

Último helicóptero ianque fugindo de Vietnã
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 15 de agosto de 2015
a bandeira ianque não existe Para ser içada, mas sim Para ser 

queimada Como Fazem todos os Povos oPrimidos do mundo que se 
levantam Contra a besta imPerialista

A classe operária norte-americana, com seus operários 
negros e imigrantes sublevados e combatendo por 
um salário de 15 dólares a hora, contra o governo de 

Obama não permitiram que se assente uma nova república 
de Batista em Cuba, hoje aberta ao imperialismo pelos 
irmãos Castro

Da luta antiimperialista do mundo colonial e semicolonial, 
do enfrentamento aos exploradores e os opressores, 
tacando fogo na bandeira ianque que é o símbolo dos piratas 
contrarrevolucionários que comandam o ataque e o saque 
à classe operária mundial e os povos oprimidos do mundo.

A bandeira norte-americana am Havana é dos vermes de 
Miami. Na Bahia de Cochinos se levantam novos hotéis de 
luxo. O imperialismo invadiu Cuba com os dólares, junto 
a sua sócia a nova burguesia castrista, e abrindo 5.000 
maquiladoras em Porto Mariel para escravizar os operários 
cubanos por 18 dólares ao mês. 

EUA avança massacrando e saqueando no México, 
extendendo suas fronteiras para além do Rio Bravo até o 
Caribe. Porto Mariel é uma zona franca cheia de maquilas 
como o Haiti, República Dominicana, Honduras, El Salvador 
e na Nicaragua dos impostores do sandinismo transformados 
em novos yuppies de Wall Street.

Nosso grande aliado nos EUA é a classe operária que se 
coloca de pé com seus operários negros e os trabalhadores 
que lutam por 15 dólares a hora. 

As coisas já estão claras na classe operária mundial: o 
stalinismo, o maior entregador das conquistas da classe 
operária incluindo a mais importante delas, os estados 
onde se tomou o poder, levantavam a bandeira ianque. Eles 
entregaram a revolução latino-americana. Na década 1970 
eles predicaram a “via pacífica ao socialismo”, que levou ao 
massacre da classe operária chilena e do cone sul. Depois, na década de 1980,  pactuaram em Esquipulas e Contadoras, 
entregar a heroica revolução nicaraguense e salvatorenha. Agora, sustentam o governo de Maduro que mata de fome o povo 
esfomeado, enquanto paga milhões de dólares ao FMI. Foram os maiores sustentadores de Obama nos EUA. 

Nós, trotskistas que lutamos para refundar a IV Internacional chamamos a queimar a bandeira ianque em todas as lutas dos 
explorados do mundo, até que termine triangulando em Washington a bandeira vermelha da revolução socialista.

Pelos Estados Unidos Socialistas da América do Norte!
Cuba voltará a ser socialista, ou será uma nova colonia e prostíbulo dos ianques

Batista nunca mais!
Lugar à revolução latino-americana! Por um, dois, três Vietnã!

Pela refundação do trotskismo internacionalista em Cuba!

Grupo Comuneros da Colômbia
LCT da Venezuela

Afeganistão

Palestina

Bengazi, Líbia
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