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Első futam

A forradalomra várás - nem Godotra várás, ámbár az embernek 
gyakran az az érzése, hogy az X- ezredik beszámolót olvasva-írva 
ugyanaz a végkicsengés ásít előttünk. Aztán érkezik a következő hír,
a következő sír...
Nem véletlen írja a Communia szövege végén „A kubai tüntetések 
ismét semmivé válhatnak, eljelentéktelenedhetnek – mint ahogy ez 
1994-ben történt-, sima történelmi anekdotává válhatnak, vagy ( és 
igazából ezen van a hangsúly!) pozitív esetben beindíthatnak egy 
olyan küzdelmet, amely valóban kiutat mutat a rendszerből. Ez 
azonban kizárólag a meglehetősen enervált - kimerült 
munkásosztályon múlik, illetve azon, hogy képes lesz-e saját 
terepére vinni a társadalmi harcokat!”

Mindez általában fokozott mértékben igaz világszerte. Hisz tudjuk:
„Nincs  a  magántulajdon  civilizációjának  (a  tőkés  világ  is  szerves
tartozéka halál birodalmának) olyan dokumentuma, amely egyúttal
ne lenne a barbárság dokumentuma".

Második futam

Két mozgalmi formációtól , egy „baloldali kommunista” (1917-es 
bolsevik ragaszkodással) illetve egy kommunista hírportáltól 
„közlünk a nemrég zajló Kubai tiltakozásokról, állapotokról” egy-egy 
bekezdést. E két mozgalmi hírportál nem csupán az osztályfrontokról
érkező információk közlését takarja, hanem a kommunista harc, 
illetve („baloldali kommunizmus”) megerősítéséért szóló vitákat, 
tisztázásokat, elméleti megalapozásokat, gyakorlati radikalizmusról 
írottakat is. 
A Des nouvelles du front (Hirek a frontról) kommunista csoportoktól, 
aktivistáktól (akadémikusabb marxistáktól, anarcho-marxistáktól 
ect) közöl írásokat, míg a Communia „baloldali kommunista”, az 
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emancipáció újságja,  korábbi nevén NUEVO CURSO, nem igen 
támaszkodik másokra inkább saját írásokat közvetít francia, angol 
és spanyol nyelven.

Az itt leírtakkal  általában véve nem állunk vitában - szabad a 
pálya…

DE TE FABULA NARRATUR KOMMUNISTA KIADÓ 

BUDAPEST-BÉCS 2021

Des nouvelles du front / Hirek a 
Frontról(https://dndf.org/)

"A cukornád sztàlinizmusa"
«Államkapitalizmus és fejlődés Kubában»

E  hónap  július  11-én,  vasárnap  különböző  kubai  városokban
tüntetéshullám  indult.  Az  általános  elszegényedés,  a  vakcinák
hiánya, az állandó áramkimaradások, az egészségügyi helyzet és a
koronavírus-járvány  kormányzati  kezelése  a  leglátványosabb
tényezők,  amelyek  a  tiltakozó  napok  mögött  állnak.  A  jobboldali
szektorok,  különösen  a  Karib-szigeten  kívül,  igyekeznek
hegemonizálni az elégedetlenséget. A baloldal nagy része a maga
részéről  vagy  elítéli  az  utcára  vonuló  tömegeket,  és  ezzel
tulajdonképpen  beveszi  a  jobboldali  verziót,  vagy  pedig  többé-
kevésbé  félénken  "több  demokráciát"  és  a  gazdaság  nagyobb
liberalizációját  követeli.  De  ami  Kubában  történik,  nem idegen  a
globális színtéren. Mindenhol társadalmi lázadások zajlanak, mert a
kapitalista  társadalom  által  megszabott  életkörülményeket
támadják  ezek a  mozgalmak.  És  természetesen  Kuba  ugyanolyan
kapitalista, mint a világ bármely más régiója.
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Az  alábbi  szöveg,  amely  eredetileg  angol  nyelven  jelent  meg  a
"Ritual"  weboldalon  (már  nem  elérhető),  és  később  más
médiumokban  is  megjelent  (lásd:
https://mcmxix.org/2018/07/09/sugarcane-stalinism/),  a  Kubára
kényszerített rendszer kapitalista jellegével foglalkozik, és cáfolja a
baloldali mitológiát, amely a szocializmus egyfajta fejlődését látja a
történelemben (mi ebből csak egy röpke apró szemelvényt teszünk
közé – a kiadó jegyzete).
Szerzője,  Emanuel  Santos,  egy  Havannában  született  kubai
mozgalmár,  megosztotta  velünk  ezt  a  spanyol  nyelvű  változatot,
amelyet  néhány  apró  részletben  kissé  módosítottunk.  Emanuel
politikai pályája az anarchizmushoz való első közeledéstől a Marx
munkássága  iránti  növekvő  érdeklődésig  vezet,  amelyet  éppen  a
társadalmi kezdeményezéseken és az anarchista csoportokon belüli
vita motivált. Ezt követően közelebb került a kommunista baloldal
"bordigista"  és  "tanács"  irányultságú  álláspontjaihoz  és
csoportjaihoz.

Emanuel Santos

Menjünk az élet felé

"A  kapitalista  gazdaság,  legyen az  magán-  vagy  állami  tulajdonú,
végtelen  gazdasági  növekedést  követel,  amit  azonban  csak  a
kizsákmányolás  mértékének  növelésével  vagy  a  munkásosztály
fogyasztásának  csökkentésével  lehet  elérni.  A  kubai  állami
burzsoázia  mindkét  stratégiával  kísérletezett,  katasztrofális
eredményekkel a munkások számára, akik életszínvonalát az elmúlt
hat évtizedben alaposan megnyirbálták. Jobboldali disszidensek és
baloldali  aktivisták  a  szigeten  és  külföldön  egyaránt  javasolták
megoldásaikat,  amelyek  közül  egyesek  méltóbbak  a  vitára,  mint
mások, de mindegyiknek ugyanaz a hibája: nem kérdőjelezik meg a
kapitalista társadalom alapjait. A jobboldalon általános konszenzus
van  abban,  hogy  a  parancsuralmi  apparátust  le  kell  építeni  a
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szabadpiaci rendszer javára, és az állami vagyont el kell árverezni
magáncégek vagy magánszemélyek számára. Másfelől sokkal kisebb
az  egyetértés  abban,  hogy  milyen  gyorsan  kell  végrehajtani  a
denacionalizálást (Oroszország és a volt szovjet blokk országainak
tapasztalatai állítólag figyelmeztetőül szolgáltak a "meggondolatlan
privatizáció"  veszélyeire),  és  hogy  mely  szociális  programokat
kíméljék  meg  a  guillotine-tól.  A  baloldali  javaslatok  a  jugoszláv
típusú  "önigazgatástól"  -  amelyben  a  munkások  által  vezetett
vállalatok  versenyeznek  a  piacgazdaságban  -  a  "demokratizált"
államkapitalizmusig  terjednek.  Valójában  a  baloldalról  a  castro-
sztálinizmus egyik leggyakoribb kritikája az, hogy az egy maroknyi
ember  kivételével  igazságtalanul  kizárja  az  összes  embert  a
döntéshozatali  folyamatból.  Más  szóval,  tekintélyelvű  és
antidemokratikus. Ez a fajta kritika azonban összekeveri a tüneteket
a betegséggel. A kubai gazdaság merev és hierarchikus jellege az
állami  tulajdonlás  mellékhatása.  Az  egyéni  magántulajdonná  való
átalakítása vagy decentralizálása jogi eszközökkel nem változtatná
meg a tartalmát. Az egyetlen dolog, ami ebben az esetben változna,
az a kapitalizmus konkrét intézményi formája lenne. A valóságban
minden  javasolt  megoldás  alig  több,  mint  a  jelenlegi  rendszer
felszínes módosítása, miközben annak alapvető pillérei - a bérmunka
és a tőkefelhalmozás - szilárdan a helyükön maradnak. Feltűnő, hogy
az  összes  olyan  tényező,  amelyre  az  ilyen  változtatások
indoklásaként hivatkoznak -  például  az információs visszajelzések
minőségének javítása, a pazarlás megszüntetése, a termelékenység
növelése, a vállalkozások racionalizálása stb. Végső soron a bal-jobb
dualizmus  nem  jelent  mást,  mint  a  kapitalizmus  irányításának
különböző alternatívái
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Communia

Tiltakozások Kubában

A tegnapi nap folyamán a kubai tüntetések híre a hírügynökségeken
keresztül az egész világ médiafelületeire eljutott. A San Antonio de
los Baños-ból kezdődő tiltakozások néhány óra alatt terjedtek szét
az ország nyugati részéről  a keleti felé és végül a havannai Capitol
környékén  csúcsosodtak  ki.  A  rezsim  válasza  gyors  volt:
mentegetőző beszédek, civil összecsapásra való felhívások, házról-
házra terjedő represszió egész éjjel. 

Az első képek San Antonio de los Baños-ból származtak és velük
együtt  terjedtek el  a  –  Santiago  de  Cuba  közelében  -  Palma
Solarióban történt megmozdulások hírei is. 

Néhány órával később a tüntetés két, Havanna közelében található
kisvárosba, Alquizarba és Güira de Melena-ba is elért, miközben az
utcára  szólító  üzenetek  mobiltelefonról  mobiltelefonra  terjedtek  a
nagyobb  városokban,  és  különösen  Havannában  pörögtek  fel  az
események.

A  fővárosban  kisebb  tömeg  alakult  ki,  megindult-  hömpölygött  a
külvárosokból a városközpont felé. 

Kezdetben  a  spanyol  és  az  észak-amerikai  média  kezdte  el
terjeszteni  az  ellenzék  Malecon-ba  történő  gyülekezésre  való
felszólítását  és  arról  számolt  be  –  minden  alap  nélkül-,  hogy  a
demonstrálók azt skandálják:  „Patria y Vida” (Haza és élet).  Igaz,
nyomokban valóban felbukkant ez a szlogen, ami tükrözi az ellenzék
azon törekvéseit, hogy a mozgalmat belülről irányítsák és külföldön
ebből politikai hasznot húzzanak.

A  videófelvételek  azonban  jól  mutatják,  hogy  a  patrióta
megnyilvánulások  csak  elenyésző  számban  voltak  jelen.  Emellett
azonban hallható volt néhány „Szabadság!” felkiáltás és érzékelhető
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volt  a  rezsimmel  szembeni  elégedetlenség,  amit  egy  tüntető  úgy
jellemzett:- „A kormány az, aki halálra éheztet bennünket”. 
Valójában  nem  is  Malecon  volt  az  események  spontán
felfokozódásának centruma, hanem a Capitol.

A rezsim válasza

16 órakor Díaz Canel  elnök  megjelent  a televízióban.  Az Egyesült
Államokat hibáztatta a rendszer gazdasági összeomlása és a kubai
tiltakozások  megszervezése  miatt,  valamint  felszólította  a  rezsim
támogatóit,  hogy  vonuljanak  utcára  és  szegüljenek  szembe  a
tiltakozókkal. 

Az üzenet célja egyrészt az volt,  hogy forgatókönyvet nyújtson és
mozgósítsa a rezsimet támogató réteget, másrészt hogy megadja a
startjelet  a  represszió  megkezdéséhez.  A  mozgósítás
eredményessége  -beleértve  a  hivatalos  médiát  is-    alig  volt
tapasztalható, ami a rezsim társadalmi támogatottságának gyengülő
jeleit mutatja. A represszió ennek ellenére - mint mindig: brutálisan
és hatékonyan - elterjedt az ország egész területén.

A kubai tüntetések mögött meghúzódó valóság

Az  üzenet,  amellyel  Díaz elnök  megpróbálta  kezelni  a  kubai
tiltakozásokat,  többet  rejtett  magában,  mint  az  uralkodó  osztály
azon puszta szándékát, hogy hatalmát megtartsa.

Két fontos elemmel is problémák vannak: az exportkapacitással és
az  erőforrások  befektetési  lehetőségeivel  –  ismerte  el  Diaz.  Egy
magát  szocialistának  (  ami  valójában  soha  nem  volt  szocialista)
beállító rezsim esetében az effajta beismerés igencsak figyelemre
méltó,  tekintve  hogy  a  két  fentebb  említett pont  a  félgyarmati
kapitalizmus tőkefelhalmozódásának meghatározó eleme.

Ez  a  felgyorsult  hanyatlás  őszintesége.  2018-ban  a  kubai  állami
burzsoázia  megkezdte  (sokadik  alkalommal)  önmaga  pozíciójának
megerősítését  látván,  hogy  milyen  következményekkel  járt  a
venezuelai  összeomlás,  illetve  hogy  az  milyen  hatásokkal  jár  az
adott  térség  gazdaságára  nézve.  A  fejadagok    adagolásának
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szánalmas gyakorlatát és a gazdasági hiányt 2020-ban a „sokk terv”
és  a  konvertibilitás  követte,  amely  a  munkások  számára  a  még
kegyetlenebb  nyomor  és  elszegényedés  időszakát  hozta  magával.
Raul  Castro  visszavonulása egy olyan kongresszuson,  amelyen az
uralkodó osztály pártja a kizsákmányoltakra hivatkozva sajnálkozva
magyarázkodik, mindenképpen   rávilágít az 1959 -után létrehozott
rendszer fenntarthatatlanságára. 

A  kubai  uralkodó  osztály  magatartását  Raul  Castro  vezetésével
mindikább  az  önvédelem politikája  jellemezte,  a  rezsim védekező
politikája, ami az 1990-es évek eleje - azaz a KGST összeomlását
követő  különleges  időszak  óta  -  vált  igazán  szembeötlővé.  A
gazdasági összeomlás és a termelékenység drasztikus csökkenése
közepette próbáltak új védelmi bástyákat emelni maguknak azzal,
hogy  bürokraták  új  generációját  állították  előtérbe;  olyanokat,
akiknek még mindig sok vesztenivalójuk volt. Az hatalom célja most
sem  volt  más,  mint  hogy  értékesítsenek  és  eszeveszett,
megszállottsággal,  szakadatlanul  imperialista  szövetségeseket
keressenek  azért,  hogy  a  kubai  munkaerőt  bangladesi  bérekért
tudják kizsákmányolni.

A rezsim valójában felhívta a nemzetközi tőkét, hogy vegyen részt a
munka  kizsákmányolásának  egyre  súlyosbodó  körülményeinek
ünnepén.  A  munkára  való  ösztönzés  hiánya  azt  jelenti,  hogy  a
dolgozók elfelejthetik a nyugdíjat – melyet a konvertibilitás semmivé
silányított –, és azt a kevés munkavédelmet is, ami még megmaradt.
Az a kritika, hogy „többet költünk, mint amennyink van”, azt jelenti,
hogy  egy  újabb,  szinte  teljes  importkorlátozás  jön…  Egy  olyan
országban, amely az alapvető javak jó részét importálja, és ahol az
alapfogyasztás  csak  szórványosan  és  a  külkereskedelemnek
köszönhetően érkezik.

Mi is ez az úgynevezett reformista üzenet, ami a nyugati sajtónak
annyira tetszik, hogy végül Raul Castronak is hízelegnek? Még több
termelési erőforrást irányítani az export felé – az állami vállalatoktól
és speciális területeken a külföldi tőkétől –, ezzel lehetőséget adva
az  újraéledő  kispolgárságnak,  hogy  több  mint  2000  új  területen
kisvállalkozásokat hozzon létre, hogy ezáltal is  kihasználhassák a
munkaerő-felesleg előnyeit.
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Akármi megtörténhet  a  gyötrelmes  félgyarmati  kapitalizmus
fejlesztése  érdekében… Kivéve  a  nemzeti  tőke  nagy  része  feletti
kontroll lazítását, ami ugyebár a bürokrácia által az állami tulajdon
révén ellenőrizett. Hiszen ebben rejlenek a rezsim korlátai….. 

Ami  azonban  minket  illet,  szerintünk  nem  létezik  ilyen  határ.  A
munkások  számára  Raul  Castro  és  epigonjai,  akik  egy  lerombolt
termelési  struktúra  romjain  állnak,  újra  megismétlik  kedvenc
szlogenjüket,  a  burzsoázia globális himnuszát  a  valódi  emberi
szükségletekkel  szemben,  mely  így  hangzik:   „dolgozz  többet,
fogyassz még kevesebbet”.

Castro félgyarmati államkapitalizmusának kimerülése

A rezsim kapitalista és félgyarmati jellegét mi sem mutatja jobban
mint  az,  ahogyan  vezetői  a  kubai  tüntetésekről  panaszkodnak. A
sérelmek  jegyzékét,   amellyel  Diaz  Canel  tegnap  megpróbálta
bemutatni  az  amerikai  blokád  következtében  bekövetkezett
gazdasági  összeomlást,  a  Granma  ma  reggel  a  következőképpen
foglalta össze:

Ezek  a  korlátozások  (amelyeket  Trump  szabott  meg  a  szigeten
működő  amerikai  cégek  tevékenységére  vonatkozólag)  ahhoz
vezettek, hogy az országot azonnal elzárták számos devizaforrástól,
mint  például  a  turizmustól,  a  kubai-amerikaiak  hazánkba  irányuló
utazásaitól  és  az  átutalásokból  származó  bevételektől.  Tervek
készültek  továbbá arról, miként lehet a kubai orvosi brigádokat és
az  Kuba  által  nyújtott  szolidaritási  együttműködéseket  lejáratni,
amelyek eddig szintén a deviza egy jelentős részét hozták be – tette
hozzá.

Vádló  hangnemben folytatva  a  továbbiakban  még elmondta,  hogy
mindez hiányt okozott az országban, különösen az élelmiszerek, a
gyógyszerek,  a  nyersanyagok  és  a  gazdasági  és  termelési
folyamatok fejlesztéséhez szükséges alapanyagok hiányát, amelyek
ugyanakkor hozzájárulnak az exporthoz is..
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„Két fontos elemmel is problémák vannak: az exportkapacitással és
az erőforrások befektetési lehetőségeivel.” - jelentette ki végül.

62 év nemzeti felszabadulás és szuverenitás után derül ki, hogy az
ország  legnagyobb  problémája  az  USA  piacához  való
hozzáférhetőség, illetve annak hiánya. Miközben világossá vált az is,
hogy  a  kubai  tőke  felhalmozása  nagyban  függ  a  hivatalos
propaganda  által  nap  mint  nap  becsmérelt  floridai  gusanók
átutalásaitól  és  látogatásaitól;  az  a  tény  is  napvilágra  került
továbbá, hogy a kubai állami burzsoázia fő exportcikkei mára… az
orvosok  és  az  ápolók  lettek.  Sőt,  a  nyomorúságosan  alulfizetett
munkaerőn  kívül  nem  is  igen  tud  mást  kínálni,  mint  élelmiszer-,
gyógyszer-,  nyersanyag-  és  ellátmányhiányt.  Az  országba  bejövő
nyersanyagok  sem  a  szükségletek  kielégítése  miatt  fontosak,
hanem azért, hogy általuk más dolgokat lehessen exportálni.

Bátran  kijelenthetjük,  hogy  ennél  árulkodóbb  vallomást  a
félgyarmati  kapitalizmus  valódi  jelenéről,  lényegéről  keresve  sem
találnánk.

A  gyászos  helyzet  következményeinek  eredményei  kristálytisztán
észrevehetőek voltak a Covid elleni stratégiában is, ami a jelenleg
folyó  kubai  tüntetések  másik  nagy  kiváltó  oka volt.  Kezdetben  a
rezsim szigorú lezárásokkal rekordidő alatt meg tudta állítani  egy
olyan  járvány  előretörését,  amely  az  egészségügyi  rendszer
összeomlásával  fenyegetett.  A  kísértés  azonban  túl  nagy  volt.  A
koronavírus-fertőzöttek  alacsony  száma  kívánatos  célponttá  tette
Kubát a megmaradt nemzetközi turizmus számára, annak ellenére,
hogy a vakcina oltás általános beadásának hatékony gyakorlatától
igencsak messze van az ország egészségügye. 

A  kubai  állam  nem  volt  hajlandó  a  tőkefelhalmozáshoz
nagymértékben  szükséges  erős  valutát  vakcinák  vásárlására
fordítani.  Propagandisztikus dühvel  -  beleértve némi Trump-i  álhír-
terjesztést is - négy különböző vakcina kifejlesztését tűzték ki célul.
Ezek közül kettővel  már 6,2 millió embert  beoltottak.  De mindez
nem volt elég ahhoz, hogy megakadályozza a rendkívül törékeny és
rosszul strukturált egészségügyi rendszer összeomlását.
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Az egyszerűen összeegyeztethetetlen, hogy fenntartsuk a turizmust
gazdasági okokból, miközben megpróbáljuk megakadályozni, hogy a
vírus  ténylegesen  mészárlást  okozzon. Ezt  még  az  Egészségügyi
Minisztérium  hivatalos  jelentései  is  elismerik,  amikor  a  járvány
külföldi  eredetét  hangsúlyozzák,  majd két  oldallal  odébb az orosz
turisták  tömeges  érkezését  ünneplik.  Az  pedig,  hogy  a
száműzetésben  élő  ellenzék  segélyezési  akciót  szervez  és
humanitárius  beavatkozást  javasol  bizonyára  sérti  a  Castro-
bürokráciát, de korántsem ez az oka a kubai tüntetéseknek.

Milyen jövő vár a kubai tüntetésekre?

A Kuba hanyatló kapitalizmusa felett marakodó imperializmusoknak
éppúgy,  ahogy  a  kubai  uralkodó  osztály  számára  is  tökéletesen
megfelel  az  a  fajta  kommunikáció,  mikor  is  az  utóbbi  önmagát
magasztalva  a  kubai  tüntetések  inspirációját  a  külföldről  érkező
felvételeknek, a lumpeneknek álcázott gusano milliomosok nyafogó,
hazafiaskodó videóinak tulajdonítja. Ez minden érintett tőkés érdek
számára  egy  elfogadható  konszenzus:  bárki  is  győz,  bármi  is
történjen,  a  „patria”  (a  haza)  fennmarad.  Ennek  logikája  pedig  a
következő: a  patria,  a  haza  nem más,  mint  az  egész  társadalom
felsorakoztatása a  nemzeti  tőke  érdekei  alá,  vagyis  a  munkások
leigázása  és  feláldozása...  a  saját  kizsákmányolásuk
jövedelmezőbbé tétele a rezsim érdekében.

A  kormány  és  az  ellenzéke  számára  meg  természetes,  hogy
versengenek abban ki is a hazaszeretőbb. Amíg a kubai tüntetők ezt
a terepet sajátjuknak fogadják el,  addig csak arra törekedhetnek,
hogy  éhségük  kezelésének  nívója  megváltozzon,  ami  azonban
valószínűleg újabb imperialista szövetségesek erősítésével fonódna
össze.  De számukra nincs „patria y vida” (haza és élet),  hiszen a
haza mindig éhséget és halált jelent.

Ahhoz, hogy a kubai tüntetések kikerüljenek ebből a zsákutcából, a
munkásoknak saját maguknak kell utat vágniuk. Nem feloldódva a
nemzeti  tömegben,  hanem  munkásként  harcolni  a  rezsim  és  az
ellenzék ellen.
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Ezt  az  utat  nyitották  meg  tavaly  decemberben  és  januárban  a
havannai  és  santiegoi  kikötőkben  bekövetkezett  sztájkok,  az  Isla
Juventud és Ias Tunas államilag fizetett halászainak sztrájkja, amely
később, a következő év elején átterjedt a szénmunkásokra is. Olyan
útja  ez  a  küzdelemnek,  melyet  manapság  tömegesen  láthatunk
Iránban is.

Ez az egyetlen lehetőség a munkások számára, hogy  igényeiket a
frontvonalban  manifesztálhassák,  nevezetesen:  az  ellátás  és
fogyasztás,  az  egészségügy,  a  „lockdown”  alatti  fizetések  és  a
rászorultság  alapú  nyugdíjazás  kérdését, valamint  az  elnyomás-
elnyomásuk megszüntetését...Csak az általános,  valódi egyetemes
emberi szükségletek védelmének biztos talajáról lehet ma felállítani
és végrehajtani egy olyan programot, amely megdönti a rezsimet és
véget vet az egész lakosságot leigázó éhínségnek.

De erre kizárólag maguk a munkások képesek. Nem áll sem a rezsim
reformistáinak,  sem  annak  ellenzékének  érdekében  a  nemzeti
tőkemozgás  akadályoztatása.  Éppen  ellenkezőleg,  mindkettő  -  a
saját  érdekeinek  megfelelő  módon-  a  hazai  gazdaság  olajozott
működésében  érdekelt,  illetve  annak  újjáélesztésében  és
megerősítésében.  Ez  akárhogy  is  történjen,  mindenképpen  a
munkások éhezéséhez és további elszegényedéséhez vezet,  amint
ahogy ez hasonló esetekben más országokban is történni szokott.
Az, hogy Kuba ez alól kivételt képezne, merő kitaláció és koholmány.
És hogy a színtiszta propaganda mindenhol jelen van, efelől semmi
kétségünk  sincs,  és  ez  a  nemzeti  tőke  esetében  általában
hatványozottan is igaz.

A  kubai  tüntetések  ismét  semmivé  válhatnak,
eljelentéktelenedhetnek –  mint  ahogy  ez  1994-ben  történt-,  sima
történelmi  anekdotává  válhatnak,  vagy  (és  igazából  ezen  van  a
hangsúly!) pozitív esetben beindíthatnak egy olyan küzdelmet, amely
valóban kiutat mutat. Ez azonban kizárólag a meglehetősen enervált
-  kimerült  munkásosztályon múlik,  illetve azon,  hogy képes lesz-e
saját terepére vinni a társadalmi harcokat.

https://en.communia.blog/
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