
A mão esquerda do imperialismo
Nada melhor que o curso natural dos fatos para revelar na prática  as verdadeiras 

intenções  e  objetivos  dos  partidos  e  organizações  políticas.  O Comitê  Central  do  PCB 

divulgou  recentemente  uma  nota  política  onde  critica  a  Liga  Internacional  dos 

Trabalhadores (LIT) por suas reiteradas posições contra Cuba e os governos progressistas 

da América Latina. Semana passada essa nota foi respondida por dois dirigentes do PSTU, 

cujo  texto  aprofunda  os  equívocos,  incompreensões  e  desvarios  do  revolucionarismo 

pequeno-burgês. 

Na verdade,  o  artigo  não  responde efetivamente  os  elementos  políticos  da  nota 

política do PCB, mas apenas se ancora nas velhas e surrados acusações de stalinismo de 

quem critica essa corrente trotskista. No entanto, o artigo é revelador, pois escancara de 

maneira explícita as posições também do PSTU sobre a questão internacional.

Em essência, o principal argumento dos dois dirigentes do PSTU para criticar Cuba 

são as  acusações  de que este  País  restaurou o capitalismo,  tornou-se uma ditadura dos 

irmãos Castro e não respeita as liberdades da população. Parece piada de mau gosto, mas 

essa é a percepção do PSTU-LIT. Dizer que Cuba restaurou o capitalismo é uma acusação 

absolutamente ridícula, pois se Cuba fosse capitalista, como são atualmente os países do 

Leste  Europeu  e  a  antiga  União  Soviética,  os  imperialistas  do  mundo  inteiro  estariam 

batendo palmas para os restauradores e não realizando uma campanha permanente para 

sufocar economicamente Cuca e desprestigiar e desmoralizar as conquistas da revolução 

socialista. 

O  PCB  entende  que  esta  campanha  hipócrita  do  imperialismo  e  seus  aliados 

fantasiados  de vermelho em defesa das liberdades  democráticas,  não é  nada mais  nada 

menos uma cortina de fumaça para esconder o ódio da burguesia contra a ilha rebelde. Vale 

ressaltar  que a burguesia e o imperialismo não são movidos por sentimentos morais em 

relação à liberdade. Pelo contrário, diariamente o capital viola as liberdades democráticas 

dos trabalhadores e dos povos em todo o mundo. A burguesia e o imperialismo não se 

move por escrúpulos morais, mas por interesses concretos, por interesses de classe.  

A liberdade que os capitalistas e o imperialismo querem é a liberdade para retornar 

o sistema de exploração,  instituir  o desemprego,  a miséria,  a fome e transformar  Cuba 

numa  semi-colônia  ou  num  prostíbulo  de  luxo  como  ocorria  no  passado.  O  que  os 



imperialistas não se conformam é o fato de que uma pequena ilha do Caribe, a 90 milhas do 

território  dos  Estados  Unidos,  resiste  há  mais  de  50 anos  a  um bloqueio  econômico  e 

político criminosos e durante esse período ganhou uma estatura moral de tal porte que se 

transformou num símbolo de resistência ao imperialismo para toda a humanidade.

Estas duas organizações políticas têm um comportamento muito estranho em todos 

os episódios da luta de classe internacional. Vejam estas pérolas contidas nos dois textos 

destas  organizações.  “No  caso  atual  de  Cuba  ...  reivindicamos  amplas  liberdades 

democráticas, inclusive para os opositores burgueses e pequenos burgueses e repudiamos a 

repressão  aos  dissidentes  políticos,  como  faríamos  frente  a  qualquer  regime  ditatorial 

burguês”. Nada mais claro sobre as verdadeiras intenções do PSTU-LIT.

No outro documento, as duas organizações também são explícitas sobre que lado se 

perfilam: “Ao contrário dos stalinistas de todo o mundo, que choraram a queda do muro de 

Berlim,  a  LIT  considerou  uma  vitória.  Eles  derrubaram  o  regime    responsável  pela 

restauração capitalista e a perda de conquistas”. Depois de se colocar objetivamente ao lado 

dos  capitalistas  de  todo  mundo  e  do  imperialismo,  a  LIT-PSTU,  busca  uma  desculpa 

esfarrapada  para  justificar  sua  posição  política  de  alinhamento  com a  direita  mundial: 

“Infelizmente,  porém,  tais  mobilizações  não  foram  capazes  de  avançar  até  uma  nova 

revolução, que retomasse as conquistas perdidas e o capitalismo seguiu avançando, fazendo 

a ex-URSS retroceder em todos os terrenos de lá pra cá”. 

Nenhum malabarismo político é capaz de justificar esse alinhamento concreto as 

forças mais reacionárias do mundo. É vergonhoso constatar que uma organização política, 

que se diz de esquerda, cumpra objetivamente o papel de mão esquerda do imperialismo, se 

aliando aos setores mais reacionários do imperialismo e aos seus meios de comunicação, 

uma vez que na prática essa organização é pautada pela máquina de propaganda burguesa e 

reproduz alegremente  em seus materiais todos os chavões que a burguesia e o imperialismo 

inventam contra os povos em luta, tais como a “ditadura dos Castro”,  “boliburguesia”, etc. 

Não basta se fantasiar de esquerda e utilizar uma linguagem esquerdista para ser 

revolucionário.  O concreto é que esta organização,  ao se utilizar de informes de órgãos 

dirigidos ou financiados pela CIA, se alia objetivamente à campanha de desprestígio da 

revolução cubana, faz concretamente o jogo do imperialismo, justamente no momento em 

que os  povos da América  Latina  estão  realizando  processos  de  transformações  sociais, 



como na Bolívia e Venezuela, e têm em Cuba não só a solidariedade efetiva nas áreas de 

saúde e educação, mas também a vêem como símbolo da luta dos povos contra a opressão e 

um exemplo para todos os revolucionários do mundo. 

O PCB continua com a revolução Cubana.

O PCB continua na luta contra a burguesia e o imperialismo.

Comissão Política Nacional.


