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Defesa da Revolução Cubana
As manifestações, iniciadas em 11 de julho, liam os países semicoloniais, e bloqueiam o deem Cuba, tiveram uma enorme repercussão. senvolvimento de suas forças produtivas. A priO presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, meira atitude diante do conflito interno em Cuba
imediatamente, fez uma declaração em nome é a de rechaçar qualquer intervenção dos Estados
da “liberdade”, como se os Estados Unidos não Unidos e das demais potências, bem como toda
fossem um dos maiores responsáveis, em várias tentativa de abrir caminho à influência dos objepartes do mundo, pela instalação de ditaduras, tivos restauracionistas. Somente assim, será posde golpes, de intervenções militares, e de esma- sível separar o joio do trigo, que certamente se
gamentos sanguinários de levantes operários e misturam nas manifestações contrárias à incapapopulares.
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o trabalho da direita e do imperialismo. É a res- necessário, portanto, construir o partido revolutauração capitalista, o abandono da propriedade cionário, marxista-leninista-trotskista, que dirija a
social, que potencia a ação dos inimigos, visando revolução política, de maneira que as massas vola destruir as conquistas da Revolução. É a exis- tem a pôr em pé verdadeiras organizações poputência de privilégios e a desigualdade social que lares, sem nenhuma arregimentação burocrática,
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Cuba que não fosse o caminho
Cuba é de nossa responda restauração capitalista, da recomposição e reco- sabilidade. Defendamos a Revolução e as suas
nhecimento da propriedade privada? É claro que conquistas. Devemos impedir o avanço do prohavia outro caminho, o de trabalhar sempre pelo cesso de restauração burguesa, e que se colotriunfo da revolução em nossos países, para que quem claramente as tarefas da transição do cafôssemos ao seu auxílio, uma vez que o socialis- pitalismo ao socialismo.
mo não pode triunfar em um só país. A burocracia
Cuba mostra, de forma dramática, que o sociaestalinista, ao contrário, decidiu continuar cola- lismo não pode ser construído em um só país, que
borando com os governos burgueses da América o socialismo só poderá ser internacional, como
Latina, como fizeram e fazem os partidos comu- produto das revoluções triunfantes. Por isso, é
nistas em cada país. Isso teria resolvido o proble- urgente a tarefa de reconstruir a direção revoluma dos alimentos, dos medicamentos, da energia? cionária internacional, a IV Internacional. Essa
Não. Se não triunfa a revolução em outro país, a tarefa histórica se encontra nas mãos do Comitê
sua situação continuará a mesma, mas mantendo de Enlace pela Reconstrução da IV Internacional
viva a luta pela revolução socialista. O crescimen- (CERQUI).

