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É claro que o camaraala da cNN não ficort convêncido e, na ninha
opinião, não thê fói respondldo à questão que ele levanloú. Nenhum dos
camaradas que interveio,-que usou da palavra, lhê respondeu-ã sua pergug
ta. No entanto, penso que devia háver umâ ordem rigorosa nos no§sos debê
tes e que esse assuDto vai ser tratâCo nunra sessão particular das nossá6
conferência§, -'éegundo creio, e era nessa altura que dêvia sêr discutido'
Razão por que não me pronuncio sobre o problena ]evantado pelo camarada
da CNN. É nulto mals profunda a lesposta quc tem de sêr daala ao êamârada
e a pergunta dele levãnta ioàa a pràut.ntáiica das comissões de Trabalhâ-
dores depols do 25 de'rr'ovembro, E levanta duna formâ un bocado titubean-
tel más üê-se qúe elg, e provavelmentê um conjunto doutros canaradas, têÍl
senpre a nesrBa opinião a respeitó disto, quer dlzer. não está esclareqi-
do o assunto.
. Isso nãortem mai absoLutamente nenhum. O mal está, é se alguns
camaradas julgam que se resolve estas coists atecando da forma que at.tcê
ram. lsto é, fugindo ôo probtrenà. E cono a nossa cooferônci.a de hoje, ó
nosso debatc de hoje, é eobre o revisionislco, eu devo alizer que nos métg
do§. o que caracteli.za o revisionlsrrio á a j,ncapacidadê dc abordar dg
frente um prôbl.enai Proneto, evidentemente, nanif,êstar a mlnha opiniao
na al.uilra ern''que se discutl"r o assunto, e trocar ideías com outros cafta-
radas; Ipciüiiedo ôr camarada da cNN quê lêvantou a questão.

o hosso dêbate de hojc sobrê o revisioDisiiro ó duna vastidão cI
trena, É impos!Ível, nuna Confárência de uma hore, por excÍnpIo, abordai
o cônjunto àas questôes êsEenciais que levanta o tena da nossa confêrên-
cia. Nãó há hipótese nenhuma. Na verdade. para caracterlzar as diversas
manlfestações clo revisionismo, terÍâmos quc estualar todos os aspêctos cs
sencj.áis da àeoria marxlsta, da potÍtica mârxista, da ldeologia do mar-
xismo, e verificar cono o revislonisno sê úanifesta ên re]àção a cada um
desses pontos. Ola isto ê absolutamentê impossÍvêI" Não se pode. O méto-
do que sêgui foL de seleccionar, alentro das questôes cêntrais, aquelas
duê em gerêl não são discutldas ê que me parecem ser o pano dê fundo da
resposta quê gualquer eamarada nosso deve ter-.presente quando discute um
êssunto concreto do rêvisionlsmo, Por isso, não vou detnorar nuito tenPo,
ou calculo não dernorar nuito telnpo. Àbordarei por a1Íne4s cada uma dês-
sas questões, e no fln os camaradas porão os problemas cÕncretos que
acharem que devem pôr.

o REVTSTONTSIÍO É À REVISÃO DO MÀRXTSMô. É, PORTÀi,ITO. A ÀDULTERÀçÃO DOS
PRINCÍPIoSI Dos !ÍÉToDÔS E DÀs LEIS FUNDÀMENTÀIS DÀ TEoRIÀ E DÀ.IÊNCIÀ
DO PROLETARIADO REVOI,UCIONÁRIO. O REVISIONISMO É À PRINCIPÀÍ- I'IA}IIFESTÀ-
ÇÃo D:r. rNPLUÊNcrÀ DÀ BURGUESTÀ No sEro Do pRoLÊTÀRrÀro E É Mr\fs Do euE
ISSO: É^ A CORRUPÇÃo Do PRoLETARIADO PELA BURGUESIÀ.

o marxlsfio ã una ciêncla que não nàsceu no seio da classe ope-
rária, Ainda que eLa scia r ciência do prolctrriado revolucionário, o ins
tlumentô da súa libertaião, não nasceu ãÍ. É por r.rzõcs objêctivas c mal
terials que os operários não conseguiram elaborar eles próPrlos 3 sua
própria teoria de libcrtação._o operário 6 expl,orado, á sutnetido a wna
organização dô lrabaLhó qúe não lha pernitê pensar ners têr acesso à cuI-
tula, aos conhecj.$entos clentÍficos, e, por isso, êxpontaneamente o§ ope
rários não conseguiram cumprix esta tarefa.

À elaboracão do marxisno ê obra ilurn conjunto de tndivÍduos 1l-
gàdos à luta de claises. mas são eles próprios, eãses indivÍduos. os re-
presentantês. $ais esilarecidos dàs classês êxploradoras " Os rePresentan-
tes mais esclarecidos da burguesia foraill os que estiveram em condiçoes
de elaborâr o $arxi"smo. Urna vez elaborado o trarxismo, ele têve de ser rq
lntrôduzidô dentro da elasse operália. Teve ale vir dê fora para dentro -
dos operáiios. E os operários óorneçaran a fazêr dêssa arma urnà colsa €ua.
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Àinda hojê nc nossc paÍs, tr introcuÇão dc n rrx i sfio* lenini s,qo-nao i sÍio no
mcvincnt; cperário ó'cclse qu.: sc féz de forê prra lentro; âinda quê 3-
p6B mals de rul sééú1o de descobêrta aad teorias éssenciais áo rl!ârxl-§r0o r
qurlquer ogeririo pudcssc cstrr eh cxdiçõcs de .1ssimil1r cJs: pcorie e
diri?ir oriiru própr1ô novimóhEc.' ;s ràzões objectivls'Jue explicÀm Por-
quô:a. ci".asso crperãria êm si nêêmâ não' fci capâz Je elabore! estâ-teoiia,
tistão't.rmbõm nã. base da introduÇãó do revisiãnismc dentro da classe bije-

i classê operária tà'n um1 compreensão inediata dos seu§ prlncÀ
pais inteÍesses iidediatos. üasiê''Üegar no martêIc e trabalhãr frequente-
Illente côm efe pâra saber o ;iu; nôs in:e!eê64 inedia,tar[ente. Iías ã farma
de obter cs noiscs' interesses lmediatos. a realizaçãb dÇs nasSos interes
sês iidêalj-atos, não é uma coisa que êsteja dependenie só ao facto de pê:
gir no martelo, Está dependenle de ccnpreensão da reêliaade Aa scciêdade,
d.a futa de +1q9scs e (lê âdopçãc duma táctica e duma po1Ítica çepaz, de:a.
tingira o nrsso o,bjectigô. 3.j âctuarnoi .lJu:ra forna, actuamos ás ccgas,
nào tq"n;s hi'pitrsê nenhLrm.l a.e cbtêr unr sô vltórie.

r' -lJr ;irólêsàe ôperárlã, no princÍpià, coneçou a 1utê.f cqnti'1 ô-agr3
varnento <iê eiploraçãô' próprio do sistena. capitãlista, e a suâ priméiIa
forna de Luta :fôf iêgar no úaltc1o ê dêstruir a máquina. ecnpqu qúê- as
iráquinas, a introdüção daiiláQüina, era para cla uma forria de opressão es
pecial, ê que .r forma de I1rtâr côncistiâ ên dêsttuir o instrurnento, em
destruir as EorÇ1s produtlv':s. Nêssà altur:, f cl:ssc .)perárla,já actua-
ve .omo classc, isto í, ji tinh.1 capâcidrde de travar cornbetgd Ce.carpo.
tanto qi!,3 se uniâ, destruia á rúquiíâ párá "que não Ée iriaçsc de'§edPrç-
go" - iizie cIa, lias não era uina lciâssB ccnsóiente do séu papql histôri-
cô. Era uni classc cepaz dc àctuar'cômo c1a55e, mis i!ão consciente do Pêpêl que a socieCeCe Ihê dêterminêvd'é daquilo qu-r t1í11ã dé.clxnPrir. d;.
His !ária 
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ge o narxismo rteu i cla:se opcrária Jsta consciônci:l do seu Pa
pe1 l,iltóricu, .r consciênci:1 dc que ':1à á.) insErument, de libertrçãc d3
1q qÍõpflq eomo classe, ê .ce toda a hunanidade, §ão é secundária esta
côÃpiêet'\são âo paper da classê .operária. É que a ciasse operária não se
linitá a. instaurar ê sua dita.lur.a para derrubar a ditad.ura do Capital' e
instaurai. um novo sistena. À classe opcrária quer maisr quer, âIém da Ii
be:'.ação dcs esc!ãvos actuais. quer a libertação de tod, o gón'ro humano
c que inplica un Prcgrarna histórico bêm maj.s vasto que o nossô intêle§se
imeiilt'-. I i c(is1 curiosc: sê a cIôsse opcríri1 nlo cumprir esta fun-
ç;o ListSr-Lca, Jê sua libêrteç:o e (le toda a humanidaCe, nãc consegue ob
ter a satÍsfàçã^ dLrmr únicâ reivinJicação imeciats, seja, por cxcnplo, ô
prcblena da melhoria dâ vida, oas conôiçõeê.Ca vlcle;-ê do custo da vida'
irã" .orru.qrl. obter esta silrp1es satisfaé.ãg de .forma ternporárla. Eis por
que o p,rpê1 histórlcc Ja classe operária'assenta nas suas er(igências i.Âê
diatas, n.rs subfin.l essas exigências e lera-as maj.§ longe,. e Cesenvofve
um quaCre dc rêsclução dos piqblenas qqe ultrapassa c sêu hor-izonte lme-
diêto

o xíárxi 9r0ô transforrcu â-tlassê operária - como diz o pr6prio
1,1ÀR:{ -cuma cIá§se en si, nuin: class'ê para si, uma classe consciente de
si- Íôei;:iit. t ' ;') :)

3 rcvi,rianisrro, qulnJo .!-'.lrecc, é cviüerte quc só rode apare _

ccr \lipaii.l.- :?:rgc,'r r, márxisn:, p.r d:finiÇão, mts nFs ,levcnr^s vlr
gu:rs sào 1s oJn(]iÇõ€5 reaié"êo.dbàrecimênto do levisj-onisno. o revlsiô-
iisnc só aprrece qüandc o nár*t srir.: trilrnfcu dc Pônto de vistê da.têoria.,
]\ntes .ii vltórià áO.rnarxisrir dorijóntó dê vista da teoria não podê haÍêi.
revisi.onisÍnr. É neêessáric que :-m:txismo triunfe na consciência 3cs, dpg.
ririol, e n: rca)i'tl:,1e, êoma Lccriê, par',r que o rcvisionÍsmo entáo .lp4rê-
ça. Este ir un fenôinerio extreüa.nônte :.mfiôitante que sc refacionà CePois



com os novos desenvolvlBentos do Ínarxismo, cotno são o leldlrÊttro ê:o:maoismo.
É preclso quê quâlquer alesses dcsenvolviiÀêntos triunfe, para que novas for
mas dê revisi-nismo apareÇam.t4as n^s prcssulL stcs C) aDarccÍmento do revl-
ii.:rism- nã. está sã a c:nsolidação e a vitaria teór.lca do marxlsmo. Estão
.-rincla outros pressupostos, cutraá condi-çõcs que nós temos dê colilpt'eender.

. À classe operâria não apareceu c1o têcto, isto 6, não dêsceu um '
belc dia do cêu sobre a texra. A classe cperária surgê Cê alguna coisa que .

jâ êxistia. Na transformâção da sôciêda.le feudal para a sccie.lade _capita--}ista, cricu-se tanto c cápltal, cômo ô p.ssui,lor d. caPiLaI, gue é c bur-
gLr_'-s, camo âqueIe que á capaz 'le criar 1 câpital, que é o operáric. E cri-
:.l-ie d.. que já existie. Ouer .li-zer que a classe cperári.a fci assimiLando,
com. prôIetários, êIementos crj.undcs .ie outras classês, Por êxemPlo3 o ca_
p.'-raIismo, nc sêu Jesenvolvlnento, vai lestruinCc caCê vez Àais as reLa -
ções pequeno-burguesas ,le produção, os pequenos patrões. c§ pequenos coner
ciantes, a pequena burguesia duloa forna 9era1. E contingentes caCa vez mai
crês Ca peguena burguesia vão engrossando a c1âsse Cos oPêráiio6. À chega_
Ja Cestes contingentes Ca pequena burguêsia não 5 um fenómeno que os operá
ri-cs nãc .1evan prestar atençãc. porque este contingente novo trá§ as suas
idêias velhas, isto é, trás a sua concepção .1c nundo pequêno-bulguesa_e i!
L:-'.luz no sei) los operários. A c"ncepção,.1 ) munlc pequeno-burguêsa não
tên nada que vêr colrl uma concepçáo prcletària Cô munilo, ê esta concepçêo
pequêno-burguesa do munCo é r:ma base onclc val assentar e gêrmj-nar o revi_
s i :lismJ.

Mas alén destes dois prêssupostos - o triunfo dc marxisno como
têiria e a chegada seÍIpre constante de novcs conti"ngentes pequeno_burgue -
ses ãs li1êÍras do prolêtarj-ado -, não são apenas os Ccls ünico§ pressupos
tos, exlste ainda um terceilc prêssupasto: é preciso encontrar ientro da
classe operária o apcic social do Íevisj-onisnc. se não se souber distin -
guir essc apoio social, ) revisicnlsmt nãt poCia eviC.cntementê influenciar
a classe operária. Como é que a bulguesia, comc é que o sistema capitaLis-
ta actua para ancontràr ]entro .la c]âssc oJerári1 êssc 4p..1ô soci.al JJ re-
visirnismô ? os perários, toda ) trabalh'}d-r, scja,. manual, braçal, nãc-
-qualificaco, atê o nais qualifica.io, 6 sempre um operário, at6 o mais qua
lificadc, todos eles são explorados, numa fotma maior ou menor ',mas todôs
elês prcaluzem uma nelcacoriã, têm uma mercedoxÍa para venaler, são explora-
dcs nc uso dessa nercadôria que é a fcrÇa de tlabalho, plôduzetn mâis-valj.a
para os iletentores dos instrrmentos Ce produçãc, que são os capilalistas,e
são, p)rtanto, sempre exploracos. É crrada a ?osição Jaoueles camaradas
que veem um operarro especializac-.c e ?ensaln qire eie não-é êxPlorado, EIe é.
úuma situação'r.iferênte :um -rerári- Àr-tç'.1 ni" -qualificado, rnes i tambim
r.rm ex leraJ:, um prolêtário, isto ã, r-rm intrivÍduo que só possui a sua forç.
çê Ce trabalho, a ún.Ica mêrcadoria quê ten, e que ê6sa mercadoria proluz
valrres, vafores que são assimitadcs en parte pêIos cletentores dos lnstru_
mentos de produçãc.

Este 6 um pontô ale vista muito i[lpoltantê, porque nem tcalos Js
operários qualificados constituêm a base scciâ1 do revlsionLsmo. A burgue-
sia actua ó Coutra forrna: nos paÍsês capitalistas nais avançaclos. a1êm do
seu próprio proletariado, a burguesia êxplora outros proletariaCos, ôu se-
ja, ã proletáriado doutros paÍses, e dessa exFtoração maiôr-dos operários
ãoutroà paÍses, desse superllucro que ê1e ganha na explcração dos operá-
ÍiJs cle paÍses coloniais e depenclêntes. elâ:letira uma parte com quê val
pagar mêlhor ôs seus lacaios no intexior (le classe ôpe!ãria - a taI aristq
cracia operária, que se constitui Fcr êsta forma.

l.

APOTO SOCIAÍ,, É À BÀSE ONDE SE ÀPLÍCÀ A AIAVAE
NÕS TEMOS QUE ENCONTRAR À BASE DO REV]SIONISMO.

À ARÍSTOCRÀCIÀ OPERÁRIA
CA DA BURGUESIA, E É AÍ

Éo
QUE
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Se nãon o rêvlsionismo não entrava dentro da clas6e oFerária conc os ca-maradas penaan. À burguesir vai comprar os dlrigcntês slndlcals, vai com
I)rar os lirlgentes :olÍticôs, e tem várias mrncirae dê os com!.ra!. unã
vendeÍ!-se --1990 directamente, desses trânsfuqas uns vencie(-se togo âirec-tan€.pte, e, plrtros não se vendem dlrectaftente mas deixam-se vendár indl- -rectanênte, 6eja pe1a6 facllidades de viCa que a burguesla the clia,sejaporque acedern a um estilo de vida Jifêrente dos :perárics, seja porque
se coneçaE a destacar dos seus irmãcs Jc classe là ondô vlêram ê Dassama repudiá-1os, tudo isso eles fazen, e ó nessa base socj,al à"u nó"'iúãáque encontrar o apoio fundanental das iCeias revlsionistas.

Se cs camaladas passarem isto tuCo para a prática, conhecen oir
nossos revlsÍonLstas, os ràvisiJnistas cá deste paisl c poaem ir encon-Era-Ios-um a.um, estou convencido que em naj-s de 90E Cos casos, vão en-contra-Ios nesta canada socíal que êu estive a indicar, en mais de 90*(tos caEos.

Essas ccndições materiais da existência do revlslonlsmo mos-tram que o revlslonlsm não é uma col-sa exDectraL, quc vcnha do outro mundo, mas uma Lnfluância dlrecta da burfirgsia através- de certos apoios quãcrla dêntro dos operártos. e 6 por isso gue este revlslonlsmo, ôsta *át-
versação da-teorla clentÍflca dos proletárlos, ó o principal inlmigo dosoperãrios. E que os ogerários não éonseguen, nurn.r.,.to esfaço de tómpo,
desenvenci lhar-se dos portadores do revisi)nismo, Jemarcar óLaramentã asüa-poslção de classé hostll ao proletarlado, nem coirsegruem vêr, attáó,
donde e que vem êsta lJeologla. Lêvam algun tempo a conpraender quanto
esta ldcologÍa revislonista, que ê a ldeólogla áa furguãsla lnftliradano seu seÍo, e hostil e lnimiga CJs operárlos. Nãô ê fácil quê eLes vc-
iara. Àpenas 

_ 
há duas conCições-para quà o opcrárl: c.,m::rcendj fssó, uma êa sua proprla experlencia: n.. decurso do tempc, as t.lorÍas Co revÍsionis

mo vao-sé reve.lando hostls ao proleCarlado, contrârías acs interesses dõproletârlado. 
-ttas ê precise quê decorra rur serto tempo. E outra conáiçàoê a 1uta, conCuzilê pê1os marxistis-lenlnistas organ].zados, urna luta ín-transigente e soJll guartel ccntra todas as ldelas ievlsLonlstas, qualqlerque sejá o canpo onde êlas apareÇam e venham de onde vLerêÍn. Sàm-astá futa absolutaÍEnte lntranslgenle e-ir0placável não há hitótese cle orqanlza?o proletàriado, não há hipótesê Ce Ciriqtr o rjrolêtariado à conquísta doPoder, nen serper há hlt'6tese de qarantir o Fôdêr derois,.le o pioletaria

do o conquiEtar. TaI é à natureza cêstê fônómeno qrru'nóu ie.o"'ãuã-ã"ã":dar.

: o marxjsmo é uma teoria revclucionárla, mas não ê un degma,quêr dlz€f, o marxlsno aCoptou lrm irgcesso extremamente ineeligenie,! ngj-s avançado que existe e (ue exi-stlrá se8pre, Cê cbsêrvar a reátteaàe. õ
marxismo pensou: se há têis objecti.vas gaia as ciênciês fÍslcas, tanbêm
devê haver leis objectivas para as cj.ônàtas sociais, para os fenóhenos5ocla15, e para gs fênómenol sociais de toda a náture;a; é urna questãõ
de procurar essas leis e êncontrá-Ias. E os nossos nestres,- líÃRX e EN -
cEIJs em prLmeiro lugar, começar.ui em todos os campos c_lo sabêr, a colherca elenentos necessários pará pôr de pé esta ciênàia Jos operãrios, e co
meçaram po! todos os campos, não pelo carnpo económloc, ma8 pelo campo põ
litico, pelo campo históricc e filosóflcol ató chcgar ao 

"aÀ1,o 
econãmrà6quê e c baslca, E aÍ a sua Í'esquisa ten como função,con:objectivo, apànas encontrar a lei geral Co desenvolvi.neato dar saêi.eáadec+pltalista. Como 6e forna o capttáI ? Donde-vêio ? euàiprocessà. iõán"-Aque o opefário aparece ? Cono ê-que o operárlo é expi:raáo ?.De.que ma-nelra ? Enquanto gue toda a burgúesia dizia!,,o operãrlo é explorádo por-

que faz um cantrato desigual"i .Eu vendo a rninha forÇa de trába1ho dá a-cordo cor0 o contrato que ne expl.ô!a', - MARX Cisse3 Nâo: O contralo não
explora o operarie. LsÊo é una bujardâ conpleta. o contrato é perf,elta-
nênte igual. Enlre o capitalista c o operáiio, quandc ele eslaÉelece um
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Àcordo Colectivo Ce Trabalhc, as conClções são absolutatnente iguais, têm
anbos cs mesnos dlrei.tos, nenhum rouba o outro. E isto, evidentenente, é
logo a pri[eirà martelada na cabeçâ dp todos os clêntlstas da êltura.que
não p;.diêm jamàis conpreenler úa' coisa .1essas. E ele vai entãQ. aos meca
nisnôs econórnicos .lc ãxplorar, cxpficar crno desta igu:llCacê s'c pode ob:
ter a explorqção, Jcsta igual3aCe- jurÍlij.ca .forrnal, sà I.,c.le obter-â êxirLg
ração, É porquc exj-ste uma -1.sigualdê:1e bás1ca. É quê cnquanto eu que
sou capitallsta (por acasg não sou - r,isoa) , eu que sou cai)ltalista detg
nh? os instnmentos Ca prcJução, ô ôutro nada tLm, trabelha pala mim ê
êu aproprio-me -lo quc e1e produz. Pago-Ihe uma parte só rl) que ele tra-
balha" ccmpro-Ihe a f)rÇa Cê trabalho pelô valor que e]"a tem, nern menos
um tostão, exactâm.nte 5 ..ral.:r que têm à sua foxça d!ê. trabalho, inas quag
do o ponfro a trabalhar,. êsta f.rrça Je tr3bâIho dJ cperário ten u$a partl
cularidade especial: 6 óapaz Je produzir rnaÍs íalor ôo que c va1or. neÇeq

I ê áeste pequeno artifÍcio quê resulta toda a exploração fos
operários, e ele expllccu lssc. E explicou as lels do desenvolviriento do
sistema capltaLj.sta, mas expllccu dÕs sistêmas antericres. Po1 proÇurar
as leis qire explicôríi conô o sistema feudal ã diferente Co capitalÍsta ê
ern quê; e como o slst-é.,na. eÊclavagista á CifereDte do feudal e em quê; e
cono tendô havLdo sernpre ertpl'oladc s, só a claese operária é a únj.ea .',ca,-
paz de' acabar dêfinltivallente com a exploraÇão. Porque é que o esstavo,
mesmo quc se revoltagsê, não podia pôr terinó ã exploração ? Polque ã que
o servo da glebá, 'o servo!'do caÍnpo sob o feudalisÍno.. mêsÍÍlo quê se revol-
tasse-- e !êvoltou;se erfl gíeiràs fenomenals que abalaram.toda a gufôpa -
como é que estc escfavo. apesi! dJ tudo, não conseguiu pôl termo à explq
ração e porque é quc o escravo actual poale ê deve IÉr terno à êxploração
e atê está condena(lo a pôr termo à exptoração.

Tal ê o ccniunto de leis cssenciais que fJram descobettas. Mâs
êstas leie não são ncnhurn dogma, êstês leis são um guia para a acção,são
rxna coisa'que o operário usã côÍro ferramenta, organiza-§e, apLica, e de
úodo nenhuE se p5ê serviLmente â comtêmplar o dogma, ál ccntemplar as 1ê-
ls, os principios e os Àrótcdos. e essa é a razão tantém'aor que o marxig
mo-leninismo não é uma ciêncio que fcL un dia êlaboradé.":Dor MÀRX e EN-
GELS e fechou..Isso seria a negação da p!ópria dialética;J Esta ciência
eetá ero permanente desenvolvimenfo. Mas o-que caracteri2a esta cÍôncla é
que os seus princiDiÕs são étêrnos e irnutáveis, tal- como todos os vetda-
Ceiros princÍpios das clências fÍsicas, e que estes princÍpios apenas'se
aplicatn de forma iliversa e ploduzem relações dive.rses ccnsoanle o desen-
volvlmento da pr6pria sociedade.

Pcr êxenplo, c leninismo é um desenvclvi$entc do marxj.smo,
o marxisÍro, corno cs camaradas já ouviram faLar várlas \rezes, é urna dou-
trina sempre jovên e Çientifica. Está selÍr:,re a:-rta a todc o desenvolvinêg
to, e o leni.nis&o é o desei'lvÇ lvir0ento do marxismo. Mas o quê caracterlza
o leninisno é que ele aplicá todas ás 1ej.s do marxismo e não nega nenhu-
na 1ei C) marxismo. Todas as leis dcscobcrtas pôr MÀRx e po! ENGELS são
o funJamento io lenintsmô. MÀRx clallorou as suãs leis nui.à 'rocledade cçn
creta, nlxn sisti:$a de produção c.ncreto - o sistema capitallsta da.Ilvre
concorrência - á explicou as lcls que regem. Essâ. mesnás leis explicêtn
o slsterna capi.taliste. numa fasc diferentêr a últinà, a fase do inperia-
lisÍÍro, a fasà dos monopóIics;-são exactamente as nesmag leis. Pór êxem-
plo, a tei da concôrÍêncla, lêi central do estudo do marxismc] na época
de MÃRx, ainda é a lei central Co estuúô Co época -l(' inrêria lisno, mas rna
nifêsta se dc forma diferente. Enquanto que antcs cssa concorrencía era
aaerba entrê o ptrocutcr. iDdlviduál, a lei ca concorrôncia levou ã con-
centração Co caÉ1taI cm granL'les nonopó11rs, e rgora manifesta-sc entre
oi si"riJe" .onoióriàr, oé granaes p.iues ronopcítstê-s. À . Dlêsilra' lê j. mani-
festa-se senpre; as formas da Ínanifestação da lêi, as fcfllas.da aplica -
ção dessas leis, são ilivêrsas.
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o Í!,aoisno é tanirém o desenvcl\rimento do marxlsno-leninlsmo êtodaa aÊ leis dc nárxismc são respeltâclás no maoisno. euando a principal
tese-do maoismo que ciz que o proletarlacc cêve ccntinuar a newotuçãÀ
sob ditadura do proletariê.:o e dcve levar ê_Rêvo1ução a todas as srlper--estruturas, quando o lrâoismo Clz isso, está a aplicar a mesma lêi,a'leifundanental da ditadura ctô prcletariadô ccmo fcráa para chegar à sáciãai
Ce sem cLassês. i-las apllca nuln ccntêxtc dlfcrente, rror forroás Clferenle§e obtenCo cbjectivJs até üifcrentes, nãc )bjeceivJs- finais nas ob.iecti\Eêinedlatos. Todas as leis se inantêm. por j.sso quando nós fatamos h;je cerevlsionismo. não falamos lio revislonisno do riarxÍsno dê l,{ÀRX ê ENóELS ,ter0os que falar mais do revislônisno alo marxi smo-Ieninismo e do revlsiol
ni sÍno do marxlsne-Iêninlsmo-mao1sÍno, u,rna vez quê c maolsmc obteve também
uma vitórÍa- completa no plano Ca têoria, _pelo'rlen.rs q";tã á;-;";"4í";-.-que ele tinha por função resrlver, Isto é, como levai a scciedade socia-IÍsta ate ao fiÍn e instaurar o Conuni6mo, e êsta quêstão fol resolvidapelo maoLs&o e l)or mais nlnguór..

-As, 
partlcularL.lades .lo reviglonlsmo eslá em que eIê êsvazLa o

Ttarxi::Trc-l:lo sed conteúdr. Depoiê da vltórla do narxisnró, .a burguestÀ nãàteve hlpotese nenhuma de atacar de frentê o :narxismo. diqamos ássim. Àté
começôu a elogiar os grandês clássicos alo narxislto. êorneóou a tcntar apipaf'icar a classe operária Cizenclo: "Grande mestrê vocês tinharn, aquele -MAp{l crande mestre quê era aquele ENGELSI" - mas porque etes 1á itnframmofrldo, e com a intenção dê iê.tlrar o objêctivo rãvciucionáriã <la suapdlItlca, e dêixar apenas aqullc quê na cLência Cc narxismo pualesse ser
aproveitad.o pêla burguesia. Elogiava os c1áEsj.cos rlo :narxismó para os a-tacar. Ai.ndâ hoje é assj.m quê fazem guanto a LENINE, é a§stm.que fazem ate quanto ao camarada l.tAO TSÉTUNG, embora seja dificil de fazàr guanto -
ao granCe ESTALINE.

, Êsvaziar de conteú,fc - certos camaradas perguntan, ,,!tas então,haverá alguma coisa na marxis:nc q"" " r"ig;ãi ià-foãJã'aproveitar r; nálHá porque o naixÍsmo di; que o sisternâ capltallsta à
Lrm progresso ern relação ao sistêma feulal e a tod.s os sistãrnas anterio-res. Porque o narxj.sÍlo dlz e explicê por 1uc é que as rclaçõcs dc proJu-
çao cal),.talistas sao superiores às relações Ce prcCução qué as preéede-
rà-n. Pcrgue o m.trxismo, IutÀndo por uma-sociedaáe serir clàsses ê pcla di-tadurà-do proletariado e a instauração d.a sociaLismô, o marxlsno diz Eueentle-duas colsas, as relações de pi..rdução pequenc-burguesas e as reÍa-
goes de produçao caPitalistes avançadas, nós somos pelas avançadas. Istoe, cerlas questoes que dizem respeito aô estudo da evolução hlstóficados sistenês de produção, evidenlemente, a burguesia po,f,á aceitar.

Durante os te:npos que preceCeram o nazismo, na Àlenanha, haviaoportunistas revlsionistas que pegavarn em ccrtas obrâs de üARX ê quase
qlrêria§. convencer as Jressoas que I,lAItX defendia c grandê tmpário aleáão.Isto ev identernente porque tÍÀRx sabia das vantagenã que havia da lnstaura
çao de sccLedades sslilas nacionals na Europa, cono forma de .lesenvolvilnento cas prspri.as reJ.ações capltalistas, tãto é, ao -:ãsenvofvirnénto ãoprcpri.c proletarj-alo. pcrtanto, hã certas Çoisas que a burguesia pode
chupar nestas clrcunstâncias, e essa eles gostatn. -por 

exêmó1o, a buigue-sia pode reconhecer que existen classes Da nossa socieCade-, embora óer-tos burgiueses, fascLstas e outros, Cigan que não há classes, na verdade,os elefientos mâis tvânçados .la burguêsia dizem! ,'Sim senhor, êgta socie-
dad€ ten classes". O quc eles não querem êdmitir, .iamais poCerão admitlre que da luta de classes, a socieCaCc chegará a urn ponto êm que a dj-taJura Co proletarLado têIn de sêr estabelêC.ida. e isto êle, nao querem, mas
dao de baratc que poCe haver classes. E todo o levisionisno se nanifesta
duma rianeira ou doutra, por esvazj-ár de conteúdo revol.uÇionário aquLloqge.tsl o narxismo, e Jeixar apenas ô que Ciz rêspeito ao passado,á His-Eolia, aos teinps rccuados, para ünico uso Ca burguesia.
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Ej-s uloa forna comÕ a burguêsla actua, tenbén nas nossas filet-ras. o que á borÂ, revoluÇionárlo e avançado devc sêr regeÍtado. dlzem os
revislonist.as. ..t.luilc que n;o implique uma muCança revclucionária da noq
5a socledade pode se! aceite. Pode-se aceitar naÀ ncssas Unlversidade8 -
os LLvros de História até ã época do inperialigric, nesno 6ob a visão de
MÀIIX, nas daÍ para a frentê é-que já nãà convem :rloptar tais 1lvros, por
que explj.qa§ como se sai. do tu,Ureria11sn., como sc podê derrotar a burquãsla neste campo, Este ê um fen6menc quc os cênaraias encontrarão em todã
a parte: esvazi.ar o narxismo do seu conteúiio, negar a ditadura do prole-
tariado, negar sejê riscanCa-ô do pr6prio programa cono fez o p,,C,'P revi
sLonista, seja afi-rnã-to erl Felavras rnas négâ-Io na prática. Negar que õ
Podêr ten -lê ser tonado pela vi.olência, que não há oútrl forrna de tomar
o Pc-ler senão a vi-olência rev,jluc:onária Jas mâssts, sob a d-j-recção CoproletariaCo - todas estas coLsas eles negam. Negar que c proletárlado ,só por si, nêsta sociê.lãik, não c)nseguc iomar o'todár, prôclsa dum ali,a
do fortê e gue esse a1j-aCô são cs canpcnescs pobres. tssá eles não podefi
aceitar. Os revisionistas nêgan. !,iegaft, pcrtanto. tudo aquiLo que podê
levar_a classc operária an poder, e aceitam aqullc que diz respeito - ao
passa1o, a manelra cono as outras classes tomaram c pcder.

Do ponfo de vista Ca fj-losofla, o revisionlsno é tanbár bastante subtil. a anáIise que MÂRX faz jo desênvolvtmenio da Histõrla. ou se:ja, o naterialismc histórico, e a análise que MÀliX faz atravês das leis
que descc])rlu do dêsênvolvLmento da própria consci3ncia Jc HoÍ0em, do de-
sênvolvimento dos mecanÍsrllos do raciocÍnio cientÍfico, ta1 l.ógica dialê-tlca, todas essas coisas são renegadas pelôs revisicnlstas, lncapazes de
pênsar em termcs da Cialêtlca. incapazes ce compreender os f,enómãnos en
têrnos do nalerlalismo. Eles negam Ludo issc, e neqam 3as mals dlversas
maneiras. A nals frêquente das rnaneiras coÍno se nega o lnarxismo em rnaté-
rla de filosofia á c ecletisÍlo, Ísto é, una rqlstura, uma mlstura ertre o
que Mê§x dlsse e c quê â burguêsi.a diz depcis de ouvir falâr !.ÍARX, uranistura para enganar. É rnuito frequente a gentê ver, at6 nas nassas fi-lelras, este tilo de oportunlslno revj.sionistê-, quendo certos canaradas
ú1zem: "Por um lado devê-se fazer isto, mâs pelo outro deve-Ee fazeí a-qullo..." Este tipo de raciocÍnlo muita:i vezes ã aquele que usan os prô-
prios revislonistas claramente. Ele diz: "Nen tanto ao mar nêm tanto àserra", ele está seFprê a tentar conclliar as coisas contradltórlas, es-tá seinpre a tentar unir duâs coisas que não poder: de rDaneira nenhuma ser
unidas, isto é, só podem ser unidas na sua cõntradlÇão, isto é, na manel
ra como elas sê repelem, nas fora disso não podem sór unldas. E é esta ã
fotla coho no dornÍnio da filgsofla efes estão semprê a enganar-nos a nós.

Os revlsionistas, por exêlnp1o, en Ínatériê de luta de classes,e
ditajn a este nÍvel" uma teoria eclética de quc o renegado sanchea fazj.ã
muito eco, e que nós já discutlmos várias vezes. É certo que entre o im-
periaLismo ianque e o ihpêrialismo russo sc trava tula aguda dlEputa pêLa
hegemonía do mundo e quê êssa disputa vai levar à querra inev.ttavelmente.
Tal ê a tet quc regula as rel-rções no donÍnio do impêrialismo e dos paÍ-
ses lnperlalistas. O impeliallsmo é a guerra. Não há nada, forma nenhuma
de opôr-se à guerra im?elj.allsta, a não ser â Revolução. Por conseguinte
a tllsputa entre as super-potências Levarâ a una nova guerra mundlal,isso
é absôlutanente ccrto. É urn problema dê têmpo, mas isio desêncadear-se-á
Isto prova que as contradlÇões entre as potências Lmpêrialistas são agu-
dÍ;siinas, são contladit6rtás, são dê inimigo pare inirnigo, a um certo-nÍ
vel atlngen este aspecto de contraditoriedade e de hostiLidade. l.Ías isso
não signif,lca que c.Lguma dcssas super-potências seja êmiga ou allada dos
operários, a não Êer etn dadas circunstânclas conc!êtas ern que essas all-
anças se podem vir ê- estabelecer. Os ecléticos dizen! "Una vez que há
contradições entrê as super-potências, a Çlâsse operária deve apoLar uma
ou outra" - tal é o eclêtismo, isto é, vêem ur aspêcto da Lu!a, da con-
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tradiÇão, mas nâo vêcrr a contrldiÇão no seu conjunto, a principal, aque-
la qrré o1ôe todos os cxploradores'à classe cpcxária dwn paÍs ou de todos
os paÍses. o ecleiismo mistura. balalha. confunCe, faz una arganassa alos
pontos de vista do tdealisslo burguês cor',r os pontos de vista do malêria-
lisno hist6rico e dialético narxista. Tal é â nanêLra cono em filosofia
eles se lranifestaÍn, e a Ínaneira coÍro nôs temos que co!4batê-1os e atacá -
-1os.

DO PONTO DE VrSrÀ DÀ ECONOMIÀ, O F.EVTSIOT{rSrVIO REVÊ ÍODÀS ÀS LEIS ECONo-
!{rcÃs Dc r4ARxIsMo.

Pala eles o inDeriali$[o ê uma coi.sa rná, eles ató dizen que o
imper j-a]-1sÍ'o deve Ger abatj-do, nas dizern que o capitôIisrno ganhou sufi-
ciente consistência para rcsolvêr por eios pacÍficos as contradiçõês
qlte existen com os operários. Dizen os capitaliatas e_dizern todos os otrpr
tunistas revislonistas. Nas nossas fileiras isso tarnbén acontece, como é
o caso do reuegado Sanches. gles acham que num certo momênto a burguesÍa
poêe, por êxêmplo, abrir mão de uma p3rte da sua exploração por todos os
operãrlos. Pêrguntam: "PorquÉ é que a burguesie, uma vêz que conpênsa a
aristocracia operária, não compensa todos os operártos ? sê houver uma
burguesia iiipêrialista suficienüernente forte que explore todo o mundo,e-
Ia pode chêger ao scu paÍs e ccmpensar todos os operários" - o que ê lm-
possÍveI. l4as ainda assin, não resDlvia as contradições do inperialismo
e dcs operários dos outros paÍses.E êntãc achâm quê, por exemplo, se po-

de trensformar os opcrários em autêrticos capit.rlistas. Iodô essa hj"st6-
ria da dcmocratização do capital, oa distribuiçãJ de acções pelos operá-
rios e oLrtras, é a manifcstaÇão alo ponto dê vista revisiônísta de que 6
possivel acebar com as contràdlções'nà socieiladc cepitêlistâ cransf-ornan
ào cade operár-.- êm ?atrão e cáaa patrãc en trabãlhador. Coisa que ã
mf,nifesta'nente inpossÍvel una vêz que a §ase de subsistênci:. dc capila-
Ilsno está na divisão em Cuas ctasÀes fundamêntals; uma das quats Cispõe
tlos instrunentos dê prôduçãc e outra tem 3penas a força de trabalho pala
venaler.. Nao se podê rompêr esta contradiçao en que se vlve. a nao ser pe
J.a Revolução,-peLa tônrada do Poder pelos operários. Mas todas estâs ldei
as aparccim, à nêdida que o tcmpo vãi avançendo e os cperárics vão-obtefi
do vitórias na sue lute, caala vez se vão rêeditando nals ideias ãcerca
da ccexistência pacÍfica entrê opcrários c patrõcs, icr:rca da translção
pacÍfica desta sociedade para c sôciâ1ismo, àcerca dÀs novas formas ale
sôcialiamo, etc., etc. .

No nosso pãÍs, o revisionismo existe prj-ncipalnente no P"c"P ,
nas existe numa série de outlcs partidos, nomeadamente ro P"s" invoca una
correntê marxista e acha que o lrarxi.sno tem certa utilidade, enfim, está
uúrapassado um pouco. mas têm cêrta utiLldade e 6 frequente vermôs 'os

eleinentos do P"s" que são soclal alêmocratas já desmascarados, por isso
n5: não perdenos tenpD a cesrnascará-los como rcvisj.onistas, já e3tão m:s
.luê suf j,ãiente&ente desnascarados neste ponto, alenlro da classe operária
já nãc engananr a classe operária. enquanto marxistas, êngianam aloutra na-
neira, mas não enquanto marxistas. Vê_se frequentementê o P"s" êster a
invocar uma sociedade em que dê facto haverâ o socialismo ã medida do ho
mcm português, isto ã, o homern português ó uma colsa que não tcn classã,
õ todo ele igual. À pequena burguesia quer um socialj.sno para ela. quê é
o socialisÍro da pequena burguesia, é a igualdade entre os pequeno-burgue
seg. o grandê capitet tâmb6m poderá querer u]n grande sccial"isroo para e-
le, que-é a igualàade com os càpitaliátas do exlerlor, não os de êá, mas
com os capitalistas ,f,c extericr. o nesno número de direitos entre a cUFl
e a General I'totors. lsso evidântêmentê ' é o sccialisrno i:jue êles d' rjam'
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Àssim como os outros elementos da ârLstocracLa operãrta tanhón precisam
dê u$ scc1al1smc, o socj-alj.srao alos arLstocratas, enquanto que oi operá-rios continuam a trabalhar para mântêr cs arlstccrátas, ródos eleã que
rem-o socLalLsÍro à nedida dô homem português, será isto. llas o sociailE
mo_ã Ínedida do operárlô, quc 6 o único slciaiimo que cxiste, i*pffcÀ ã:
v1qênternente a destruiçao enquanto classe, dêssas classes exploradorasê nenhuiira espécie de conteÍrp1aÇãc p.de sêr tldo cm relacão aàs exptora-
alores e-ao sistena de explorição, O único socÍallsmo á medida dã ope-ralio, e o soclalisÍro marxista, não há outro, ô slcialismo marxista, o
narxLsmo-Ien1ni.smo-naoÍsmo.

DO PONTO DE VISTÀ DÀ LUTÀ DE CLÀSSES, TÀIIBIM O REVISIONISMO SE APRESEN.
TÀ DÀS I.{ÀIS DIVERSÀS FORr'!Às.

No nossc paÍs, depols do 25 dê À.brÍ l. êditou-se a teoria daaliança Povo/MFÀ. Que teoria é esta? É una têoria que sub:;titui a ali
ança operárÍa canponesa,pela aLlança dos operárlos ccra a rnédta burgue:si,a' a burguesÍa democrática, se qúLserem. Esta substítu1Çào subtil daaliança dos operárlos-camponeses ôom a alj.ança corn a buriuesia, á ogue encerra_a palavla de ordem, aliança povo,/MfA. ou o povo está com o
MFA. E se náo consegulrr0os ir ao fundo dcste t.ipo de alianças e pergun-tar que classes serve esta allança? o gue é ísso dê aliênçà eovo/UnÀ:
Que classê representa o MFA. que classes estão integradas no povo? Não
conseguimos por em causa es§ã teoria ê nostra!.cono foi vendida a t.eo-riâ funalamenlal da ditadura do proletâriaCo, sen a qual não pode haverditadura do protetariado, que ê a al-iança do6 operáiics com os carnponêr.:ês. Do lonto de fvi6ta da lut3. d.r cllsses, tanbém existen outras nal
versações do marxj.smo e outla formas como o rêvi€ionismo actua. por ê-
xêmplo nuna fábrica, isso apareÇe toilcs os dlas. euando um dirigentcsindlcal, cono alquns canaradas quê aqui estão, vaL elaborar umÀ propogta de Àcordo Colectivo de Trabalho. de Àcordo Colectj.vo de frabalho,- õque ele está a fazer é um projêcto de aliança de classes, lsto é,entre
oa trabalhadores, entrê os operários, os enlregaCos e outros ramos detrabalhadores, não exploradoã, nas beneficiáriós Ja exploraçãc, por uÍnIaJo, com o patrao pel. outror O Acordo CoLêctj-vo no que reapeita às fiIeiras doE sindicallzados, é uma proposta de al,iÀnÇê cle clasães. não ã
uri ponto de v.Lsta do lrolêtariadc sl., ê a alianca óue os o,erários fa-
zem naquela empresa, ou naqucle ramo de produçãó cóm outroi êlementos aerê ragados mas que-nao sao os capitelistas detêntoreE doE lnstrumêntos
da produçâo. E se nao vinnos ag Çoisas por êsta forma, toda a nossa na
meLra de actuar está errada. AnaLisem pór exemplo a úlüina medida tome:da pêlo Sindicato C.os Administrativos da t4arLni.ra Hercante. O Sindlcatodos Àdminl-strati-vo§ da i.Íarinha Mercante, levanta-se contra a portarla
dos 7 contos. Porquê? porguê illzen eles, vai pôr em causa o empiego dostrabalhadores do sector das Àgências de viagens. Isto é, evlde;teÍtente,
uma verdade errada, ã r]ma mentira dita sobrà a aparêncla duma verdadê.
Porque e1ês não vão defender sõ os lnteresses do trabalho, eles estão adefênder efêctivamente, a sobrevivêncla, quer eles iueiram quer nãodos sectores do pequenc ê mêdj-o patron3.to; relaciJnados con o scu sindlcato. Não tê$ é coragen de dizer isto às pessoas, i.sto á, não há ne l
nhum dirlgênte sindlcal com a corageÍn suficiente ce dizer; "neus caros
arnigos, nós estanos a defênder o t;abalho, mas êstamos a defender tam -
bóm os pêquenos e mêdios patrões, a nossa tlianÇa é contra o 9rê-. ca-pital, que no caso do turLsino e das a?ênclâs dc'viagêin está nés nento num operadcr a cria!, nt.nn operador nacional -r cliar, sob o controlã
do_Estado, lsto é, o capital buiccrátic, do Estad.r, o capitaL nacionalizalo. Contra esses, nós, operártos, trabalhedores, unlmo-nos com os pe-
quenos e rnédios patrões, para derrotar o outro e essa aliança Ceve ãer
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comprêendlda en termos científicos. Corno não sê diz lsto, permite-se
que o ministro Cepoj.s venha con r]ma demâgcqtia, el-e que toda a vida an*
dou a lambêr as botas ao grn3e capital. que vênha com uma demaqogia ,
dizer clue os dirigentes sinAicais dãquele secto:: consiCêrado, eÍ!!ão a
aliar-se corn os patrões e estãc ê fazer a colaboração de classês. Esse
ninislro ê esse partLdo que nunca fez outra coisa aenão tentar colabo -
rar cl-asses, operárlos con patrões, que nunca fêz outra coiaa senão sel
vir os lnteres;es êo glandê cepltal, ven agora iemagôgj"camânte pôr êstã
probleÍna. Porquê? Porquê cs nossos trâbalhaaores r nãc são capazes de en
9of1r uma pastilha como esta. é preciso lliar-se ã pequ"na burguesia e
à mêaia burguesia, se quisermos tcrnar o Foder. A mó.iia bLlrguesia neu -
tralizando-a, a pequena burgueÉia chêmando-a pâra sobre a nossa direc -
ção e isto porque ô Estado, o aparelhc] de rstado, ê aetj.do fundamental
mente pêlo grande capj.tal. seja o pr.j-vado, aeja o nonopolista de Estado,
como não se analisa em termos de clasae as colsas, tamh6m muitas vezes
não se enóontra saÍda para nenl'.rmâ diflculdaCe. às vezes temo.: aÍ pro-
blernas sérios, Í-)roblemaij, os ?robleha slndicais actuals. Cono resolver
as Cifisulc-lades? Cono não fi.car iscl.adô no Coogresso da fntersindical?
Cono consêguir exercer una certa hegemon:a? Como aliar-se? EIl que têr-
rnos? de classe, ê êvidente: Os canaraalas dLzem, "a1ia-se o Sindicato
dos TLP com o slndlcato Cos CiT, julgo que não. não ê esse o problema.
o problema ê Ce aLiença dê classes que satisfazero os nosscs interesses,
ê fazen o nosso jogo êentro dum ccngrêsso sindical que não engloba a -
penes os operárics, nas êngloba operários e sectores (]a nécia burguesia
e sectores da pe,juena trurguesia, tal é o sentido da noêsa êslratógia a
dêfinir pera o novineato sÍndtcal. Se não for entendido eln termos de
classes, pêrdemos o norte, nãc sabemos nunca como va&os sair. Tornano _

-nos por urn laalo sectárlos, enervados, irritados, incapazes dê conduzir
o nosso aliâdô onde n5s quêreÍiãs. E pcr outro lado, consegulmos pôr nos
a .luatro patas facê à prLneira contrarlêdade que niis :urja. Portanto ,
por não .;ermcs esclarêcidos solrre esta questão Ca luta d.-l classes. E êq
Le problema da teoria da luta de classcJ que ê a base da táctica dã
qualquer Paltido Ccmunista. sc.í comprêendêr âs rê1açõe9 de classe, as
allanças dê classê nãc se pcdc definlr ulna táctlca, é o essencíal para
combater os revisj,on-Lstas na orática. Toda a pâ1Ítica do nosso Paltido
se dj.stingue da polÍtica dos revislonistas dado que nós aplicarnos urna
têorLa dê luta Ce cLasses e os revislonistas neqarn a têorla da luta de
classes. os revLsionista§, evi.lenteneÍltê , 31iêm-se coÍr tudo. À1ian"se
con tud.o o que the qair à rrãc. os fascistas, os gentes da Pide, o gran-
de capital, o Marcelo, c Íomás, o spíno1a, a1l-am-sê con todo§. Porquê ?
Porque eles neganr a existência Cas classes, a luLa de cLasses e a mône1
ra õono, para ó proletariado, as classes se develt aliar ou se ilevem rel
pelir. Enquanto que nõs, marxi stag- Iêninistas, distinguiÍnos aquelas cla
saes, ou canadas de classe quê são nossas aliadas e aliarno-nos efêctiva
tnente a ela§, enquanto que demarcando bern a classê inirntga, não fazenoã
nenhuma cedôncia, atacâmo-1a, reunimos as forças neccssárias para as
vence!. Esta questãa da luta ale classes é uma coisa que deve estar sen-
pre presente. Qualque! camarada devê perguntar: que classe Serve lsto?Ã
quê classe me dêvo aliar? Que classe alevo conbatêr? E isCo a propóslto
de tudo. Fazendô estas três si:nples perguntas, verão que a maior parte
dos problemas que têin, problerôas de táctica, não enêontrarão lual:uer
es.écie de dificuldaCe em o; vencêr. !4ui.ta - vüzes os nossês camaraalas,
encontran-sê soborbados, vêm os problemas e o inar parece-1hes niais alto
que a têrra, Não sabem como sair. não encontram uma saÍda para o pro -
blema, Porquê? Polque es.Iuecera}r as classes. a luta de classês, as con-
tradiÇões de c}:1sse c as aLianças que e1ês precisam dê fazer para dl-rl-
qir a RevoluÇão enquanco operárlos. se compreêndêrem is coisas destc mo
áo, não tê:n {uatquér espócie de diflculdade. Às difÍculdades, evidente:
mente êxister,r, nas podem se! superadas. desde que usenos o instrumento
da luta de classes para definir toda a nossa actuação. A queseão cen-
cral da Revolução, onde o revisionismo ataca forte e rfei.o, é a questão
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do Estado. o revislonisnc tambán no nosso país negâ que o Estado tenha
uma natureza de ç1asse especÍfica, isto é, que o Estado slrva uma deter
fiirada classe. Para eles, revisicil5tas, tcmar egte Estado e ficar com

e1e, seje o quê exr;t; ;;t,.rii."t t., isto é, ür Estado demccrático -bur-
quêà, sija o-que existla antes do 25 dc Àbril, o Estêdo fascista, e 5u-
il.i.tttu" oesãe que tonen aquelâ náquina, serve-lhes" para êxercêlem o
scu podcr. ecrqué: Porque oa retlsionistas são aqentes duna bur ..

gues!.a loca1 e 
-internaóional e o Estado burquês serve à§ mil maravilhas

;ara esta nova burguesla. Enquanto ?u" para nós operárics, êEte Estado
ião u..r.. n é aosólutamcnte 

-nêcessárj.o com rt:ên'ler, coÍno o E§tado que
exi:rte nãl servê pala os operários. Ta1 cono o Estado gue êxistiu no
tenpa áo feudalisiro tanbérn- não servlu para a burguesia e cono o Esledo
do Lenpo dps esclâvagistas nã': se::viu para os feudals, corno êsse Esta-
do tem ua: forrna espàcÍfica d. ser. E isto tem de se vêr dentro da pro-'
prla Ii]láqulna do ::stàdo. cs cafiaradas vejanrT os pilares fundanentais do
istaao 6ão doio. É o exêrcito, as Porças Armadas por ur[ ].ado" e a 'uro-cracla Por oulrc.

À burôcraciÀ significa e6se exérclto de funciÔnáiics públicos
e a estrutura q..e o. ro.nÉént. É ô outro pilêr fundamêntal 

'lo 
ístado' À-

gora, olhem pafa dentro da§ Forças Àrmadas, Para verem cono essas For-
ias Árrnadas ;ê distinguen, por'exerlPlo das anteriores, das do feuda -
iismo, lo temPo dc feuáaltsmô nãô exlstia um exórcito Pelnânente' Ha-
via uns senhoies fêudais que arrepanhavam os escravos na altura daE
quêrras. Punham una ban<leira à frãnte e el"e§ dirigiêlt-se com aquelâ
óatare puaa canhão para as Luta3, as massas morriam nes guexras e eles
açarnbaicavarn as vitórias, ou enlão, sofriâm em plrte-as derrJtas,Pcrque
as massas eram sê-nprê derrotaalas na.luela; guerras, não tinham hiPotesê
nenhunie de vencer, inêgmo quando Ôs FatrÔes venciam" O exercÍto nao exLs
tiá perrnanentênente. À classe doninante feudaL, tir,ha a seu exercrto ,
isto é, os seus nobrês arnaalos, tinha una di6ciplina, um côdigo 

'la 
cava

1aria, tinha uina fcrma de tleiDo, cs torneios e )utros. tLnha um exerc!
to próprio. lÍas qtlando erê Preclso comireter,-era prcclso juntar a massa,
a turba e a turba vlnha qomo carnÉ para canhêÔ.

O capitalis o acabcu con este sistêna, introduziu uma altera--
ção revoluclo;ária na quêstãô des r-orÇas armaalas, 1stÔ ãr tornou o exê!
ãito permanente. eorquál Pclrque c capitallsaro cria a nação, que só the
aput"à" corn o capitêÍisno e a nação é um espaço eccnómico, dentro do
qúal se estabelêcem certa§ barrêira3,parar combatàr com outrc e'paço eco
nónico" l,ogo, é preclso un exércilo para defênder essê êspaço econonL

E na luta aguda entre as diver§as burguesiâsi Ésse espaço eco-
nómico deve scr dcfeÁdido permanen t-'riente . Não apenas coÍrt o guarda fis-
cal na fronlelra/ que é importante, não aPenas co!!r o paEa e o pa'lrê a
pregaren a têoria, {ue tamlãm ê inportante, mas com o exárcito e as ar-
iras-e todos oE dias.' E ao fazerêm isto. isto ó utt grande avanqo ,
relatlvamente ao exército anterior. E mals, criaram novas cgntradiçoes'

Os operãrios são obrig.ldos a entrar nesse exélcito PernÉnen!ê'
sãc cbrlgados a aprenaler o uso ala§ armas, isto ê, a criar lara sa pro -
prios, para seu uso. ura manêira de se libertarem" O conheciminto da
iá"ir.á"'.iritu., o àonhecfnelto do uso das armas, lsto é, a estarsr já
arnados e do lronto de vista das iJelas, Para vjr l lerrotâr o-scu iniÍnÀ
go. Este Éxórcito é um grandr: avnnçi. l{as do-ponto JL vista üos opêrà-
rios éste êxército não serve. )ráo serve porque? PJrqug l oPerarlo precl
sa, não que haja rIJÂ corpo parasitê vivendo a expensàs ca scciedade e fq Ira de1a, -*o" ,rn .o.pà ãie à i piópri" socledade transformada em exêrcil I
to. só trssin ê quc c eiplorado'nunca será vcnci.lJ. rsto é, se o explora fJor ficar sêm armas, com o pó_cm cima ilo -cscoq.) c- todo ô cxDLorüdo !t- 

= It vêr uma r.rmê n.e-ààc. Nesta àrtrru o àxerctrJ rraà e-:'- F*Tsor;=r:-'*, - '--

7 :-::::,- :.=, - .1' :'-- -. -----. . . 1
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cepção dtferente dâs forças armadas, Só o povo em arnas pcde sustentaro- Estaáo da ditadura do proletariado, màj-s nenhu& o podô sustentar.Ne
nhum exercito da burguesiê, por mais Melos 

^nLunes 
pintados de verme ltho que tlvesse ã frente, pcdia al,guro d1a sustentàr a CLtad.ura dc pro

Ietariaüo. Porque df,s Juas úa, ou a-Jltadura J- proletariaCc no casà 'rq-iioto e lrÍpotêtÍco de existir, que nãf-Fodia existir/ mas :e existir,derrubava esse pLlar com o peso, -ou entãà êsse pllar derrubava o arre
mcdo da ditldura do polctariado que ilguóm vlelse a ,ensar -ue êxis :tir. Nec se pode transfornar ests Êxército. ionar estã elérÇito pordentro e têntêr fôzer dê1e run êxêrcitc do govc ê absolutamente' inú -tlI Porque o que 6 precisc é çtesarrnar este exército e armar c povo.O-
ra lsto Ínplica a llquiCação dc exércIto exj.sLente e não podenos transigir absclutanênte ejn ponto aigurn con csta ct:ncepção quê os malxLs :tas deven ter das forças arnaCas Ca burguesla.

E^agora véjam tambón os pr5prios funclónãrios, e isso já tênuma,experiéncie concreta, têxr a exilerlêncià ,las comlssões de traba-lhârlorcs que enquànto órgãos Co pcdei - cnquanto 6rgãos do poder - ca-pazes ce orgenizer toda a f»?u]aÇão, di spensan o exórcito Cos funcioná-rios. E esses 500 nil inaiviauoê, com às meus rásfãito", que andatnnesta sgciêdade a viver à custa dL' povo, tên evidãntemeotá que dêixar
de vivêr à custa dc povo, tên que trabaihar. ê um facto, vâmos fazerissc guanto possÍve1 sem dJr. mas é inevitáve1 que têmos que o fazer .E norquê? Porquc o Povo administra-sê. pala efeicos de adriinistracão, o
Povo náo-precisa dê nlnguén que o admi-nistrê, Fois ele não precisi àe
um lndivliluo all comc funcionárío, _a.ganhar, pàra admnistrá:lor porqueele adninistra-se. Como cavaalcr, adrninistra-sã, como camponês, aániáis-tra-se, cono cperário administra-se, qomc soldado adminlôtra-se - adninlstra-sê tudo. Ten o Poder na mão. executa esse poder" Ê certo que levaalgunas horas ao trabalho, é certo que terá de tÍêbalhar mais horas talvez, Ínas nac precisa de põr nenhum funcionário a quern ele aliás eugtenlta, e cumprimenta de chaÉéu na Inão.

Tais são as estruturas que é precl"so dêstruir neste prcblemado Estêdo. Mas para os revj-sLonisfas naàa disto existe. o tu"ciãnáiiápublrco e o revoluclcnárj-o nai-)r da nossa sccLedad.e. A burocracla nãosó não deve ser destruida corno Cevc ser feforçada. Veja-se o que elesf1zêrán nos -mi,nistêrios por onde pâssaram, vcja se r, Centro Régional CaRetorha Aqrerla, os Centrcs Regionais da Refôrma Àgrárie, o InstÍtuto
da-coordenação Àgrâria e toda ássa burccracia gr. á1.n .,,úser",n aà pé-etoda-a burocracia que eles s. recusêram a destiulr como por exemplã osGremics, a estrutura dcs Gréírios, a estrutura da PIDE, a estrutuia daLeglão Pcrtuguesa, tcalas as estuiuras que havia. Nãã !ô neraaiam cornõ-'contlnualaa a pôr mals outra por cima dessa. TaI ô a atitude que êles
tonam quantc âc Estado. O Estado serve-Lhês, o nstado burguês 

-serve-
-lhes, Pala nõs, não. para nôs c Estado burguês é e\actanentê o lnstru
mento frincipal de opressão e exgloração do pcvo e deve se! destruido;
Sem destruLr isso não terrrcE neda. E taÁbéÍn vão procurar pcr todas asnaneiras e feltios de expli.car que estas coisa; podem sár feitas de ou-tra maneira. Enquantg que nós a partir desta teoiia sabenros que paradestruir tal-gentc que está armida ê preciso dar-lhe com armas em cima.quc e tmposstve] destruir o exército, as EorÇas Armadas, senãc a ferroe fogo, porque eles nã.J se dêixam desaEmar, {ue é impossÍvêI pôr termoà exptoração sem de facto destruir a clsse eiploraã"i". q"" .i;; ;il'_se dê1xam desarnar tambéú facilnente. .

Enquanto nós sabemos isto e fazeaes da vj-olêncla, da prêgação
da vloléncia revolucionári.a una forma principal ê esgencial de édu;a; oprolêtariedo, os revisionistas fazem exactanênte ao contrárLo. para e-1ea toda a violênci.a ê condenável. A violôncia não ten carácter de cla-sse, tanto faz sêr a violência do poLÍcia, cono a vLoLênci.a usada pelo
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operário sobre o seu opr(-ssor, ó igualF.ientê vloLência. No entânto,suen-do se tratê dê screxi eles a mandarem a viclênci.r, essa violênqia é'alta
mênte revcluclonária. É semp!ê a vi.clência boa. Éara. nôs, distingulmoa-,qua;r a violôncia gue-permrie fos exDloradores continuar a expLoiar ea lnlnter-se, e : violência Jas rnassai gue perm;te:l liberttcãà dos tribatha.l)Ícs, c)s cperáriôs, ess: ó boa, e ou--;.:6 má" rsto ó, i outrr deye-ser desnascarada cono viôlência reaccicnária, enq,Janto gue a nossê deveser incensadê corno violência revolucior,ária. Recüsam.-se os rêvisionis-tas 3 êlucar o protetariado nêsta $at6ria, e portanto cs operários cone
çam tambêm À-faze! se ecc Co Jontl. Ce vistâ <ià ,-,equena burguesia que tãm
neCc,da violência. Na ncssÀ sócledade só há una cÍasse que-tem nedo,lavlolênc1a? ê a pequena burguesia. A grance burquesia nãó tetne a viofÀn-
cLâ pcrque s1a usa-a. sebê gue é preótso para ãl: para manter o poder.
o prolêtarj.êdo tambéra não terqe, porque saÉe que sei a violência nuncamais íebenta com as griLhetas. Uas á pequena -burgue§1a, que vlve em parte da êxploração do prolêtariad.o, en paite oprimida pela -burguesla, eisá
pequênâ burguesiâ tein um pavor ebscluto da vÍolêncial seja eia qual fora-vlclencia. E essa pequcna berguesie influi - aliás no nosso paÍs in-flui até pelc peso que ela tern - influi sobrê os cperários. Ceitas cama
das los 

"perãrios 
nenos avançadas coÍneçam também a'.lefí?nder i orJem, ãestabilidade/ -a autori.i,aCe, isto é,-o Éstado da burguesta, porquê pen-

sfm que isso ê bom para êlês. tsto ê un prcduto dc revisionismo no nos-
so 1eÍs, este alultàração cla concepção pioletárie Jo munCc e da ideiarevoluclrnaria Jo propric Froletariacc.

A questáo do Estado 1êvanta atiás rrrn pr)blêma tanb6m nuito lnterêssante gue ê o ustado ca dttadura Co prôletãriado, lsto á, depois -
de ele tomêr. Pcder. lltas essc assuntc fiôa para outro dia. porquê há
una Conferência sobre isso.

Cs revisionistas atacan, e hcjê ataÇao 3e uma forma aberta,
um prj.ncipio fundêmental ila ccncepção dó mundo dos cperários que é o inlernâcicnali srno. o inarxismc explicou corno os cperárils nãc têm pátrj.a,-istc é. cono e ,rperárlo é explãre"clo en qualquei lado dc mundo pelo mes-
mo procêsso e como os câEltaligtas expLgradorês se unen tarnbén, não len
do pâtrla, se unên pari conbater os opcrárics cr.t qualiruer luger em que-êles 3pareçam. rsto de que o operário-não ten pátfie ê uma vórdade éientifica quc estabelêcc o princÍpi.o funCÀmêr|taL ãc internacionalismo pro:letarlo, nas que deve ser entendida em termos correctos. É verdade que
o operário não teÍn pátria, isto é, que nada distj-ngue aois operárloá àntrê si, um dum paÍs e outro Coutro, nas não ê verdãde que se-possa usaiesta fre6e paÍa Cizer que a RevoLuÇão não te.r um carác€er nasional. En-quanto houver nações a Revolução tém sempre um carácter nacional, faz-.sê óêntro das fornteiras duro paÍs. nos quadrôs duma nação. E por conseguinte, o operário Cem que Cêr em atençãó â aliança.:e Étasses, não apã
nas ao nivel mundiol, ncs :}o nÍve1 da sua prónia naÇ;o. É lsto que se -diz, para a Revolução, "exercer-se no quadio àa uaçÀo,,.

Não significa que n6s não Cevamos defen,-fer certos valores tradici.nais ^do Povo Pôrtuguês, certas conquistas da Rêvolução e do po:
vo Pcrtuguês. Devemos dêfenier coma condiÇão, nã> anenas Câ'aliança de
classe revolucionária no nossc paÍs, mas óorno ccnoiião de assimllár tc
da a experiência necessãrla para o operário poder aiançar '.na Revoluçãã.
Todavia, nenhum^oFêrário verdadeirômelte digno dessê nóme e defensor-do
marxisrla poCe pJr acirna Jas interesses do flrôIet.triado Drundial qualquer
intêresse Co seu própllc paÍs, Os intercases .::o prcl-etariadó ,nuna:"-
al- sêc os i.nteresses d.)s operários do no sso paÍs. Esses interesses
nào estao ern contradiÇão cl)r0 os interesses (:a ncss3 Revolucão. Se al
gum dia um paÍs de Jit:áura cro proleEariado manifegtar .posição aoãinteresses da Rêvo1ução Portlrgue;r, isso não resuLta Ce qüe oé cperá-rios üessê outrc paÍs e cs nossos tenhêm coDtradições êntraClções en-
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tre ai. ftas resulta de que,s_.1lligcntes Ccs operáriüs no paÍs consiCe
rado e no ncsso tên contradiÇões entre si. nesúIta de que eles não f
são Ciri-gidos nos dois paÍsãs .e1a vêrdadúÍ!a tecrla i1c marxl6mo-Lenl
nj.§mo pcrque, se + fcrem, êsses contradiçôes não pcden existir.

o REVISTONISI,TO É UMÀ TEO!:A BURGUESÀ 8U; SE r"1ÀNIE SS?r\ Er'Í TODOS OS CAM
POS E PÀRTICULARI4EiIIE i\,II'TNIFES?Â-SE NI]Ií, à QüE NÓS NãO DAI4OS NUNCÀ ÀTEfr
ÇÃos É o cAt'{Po DA oRcr}NrzItÇÃo.

Certcs canara":as pensam que a organização É um problema tác-
nico, Reunir trôs pessoaa, altstribúir as tÀrefas-c1e três pesscas e contrclar as talefas ,:.e três pessoas, E um erro. É verCaCe quc é preciso
haver un plano de e$prego das forças que temôs, cle llistrlbuiçãc das
forças, e rI:l plano con objectivos precisos. l.tas tudo issc, ê insuficiente se a ileol,lglt e a polÍticà quê eresidir ao rccrutà.nento, ã dtstrf
buição da tarefa, ã eiaboração -Co p1.rn:, nãc fôr a idcologia e a polÍ
tica d" i)loletlrialo. ;is cornissões Je trabêIha,lores sâo urn exenplo -
preglso Ce coÍro una forna de organização pode servir o proletariado ou
pode eervir a Surguesia. ccnsoante 6 Cirigi<ia :)elc i.roLêtariado ou é
dlrigida pela burguesia. De cono elas, de órgão do itoder para a classe
operária instaurar a sua dltadura. se transfórrnaram em órgãos do poder
da dítaiura social-fascista, lsto prova que as questões de orgÍanlza -
qão estão dêpêndentes, essencialme-nte deiien,lentás da llnha poÍÍtlca e
âa linha ideolôgica e que, sêrn Lraçar urÂa clara l1ohê pclitiêa e urnalinha ideol6gica, nãc órdê:nos falri te organl-zaçãc.

_ TJlavla, a organização -lo prolêttrlaio tern prlncÍpJ.Js, prln-
cipios que sáo tesês Íun.:ancntais, cientÍflcts. :lo marx lEmo-Ieninis-
mo. Á*ãc poeêmcs oxganlzar '.rmâ trope dê qualquer rrâneira. Os princÍpl
os de oÍganlzaÇão Jo exércitc da Éurgueiia ic nosso pais 6 o iolt,toàos
os camarailag honen r gue fiEera.n e ,lerviÇo milLtar conhecen e que ()9
outros, honens ,:u muiheres, já ouviran iaLar. Una ccise qôntra ã qual
os soldadus êstão senpre e-n lute. É urn cõcligo cle organização. para os
operários exlste outró códlgo, ê o nosso cõáigo sinietizalse numa pala
vra gue á: centralismo Cerâocráticc. Com um ceito nü:terc de <li"rectiias;
concrêta§, quê apl-ica o centralis[ro democrático a cada caso consldera-
do. O centraLÍsmo democráticc organize o partido dcs o?erárlcs, o cên-
Lrallsmo Cemocrático organiza a frentê de nassas Jcs operári.os, o cen-
traLismo democrátlc: olganiza e al-ienço Je cLassê .los ãperários, c o
centralismo democrático crganlza o;)odcr dos o?crários. Tal ó a tnFor-
tância -guc tem a compreensão c1: lra:,àt itleotóglco funCamental da ceirtralisnc Jenocrático e (la crganiza.ão.

À organização não é uma questão técntca, cc,mo êu dizia há
pouÇo, ê é una questã.r potÍtice e ideológica, porquê? porque durante
alguIn tempo os trabrllhadores êo Jrganizfrer,-se t ã.'Ílbém não davam i(rpor-
tância a isto e decalcavan a sua oiganização d.as formas de organizãção
burguêsas. E o resultado é que as suas associaçôes acabavan por embür-
guesar-se, pelo simples facto Ce teren a folI0a das cutras, ainCa que
estivessem preenchidas pelos cperários. Dão-se CuaÉ colBas: nênhuma o!
g?nização burguesa lrrêcnchlia lrr opcrários Ceixa ie 6er burguesa. Umã
Cãmara MunicipaL em-que, ciesde c contÍnuo ató ao nre6idênte, foreln to:
dos operárlos é um órgão d" p.)üer burguês, apesar alê to.:a a gente serali operáric e trabalhar numa fábrlca, lsto 6, as fcrmas de organlza -
çãb da burguêsia não scrvem ao prolêtariado. l,to entanto. as fÃrmas de
organÍzaçáo lo proletarlaCo, sõ por s1, não garanteft que ela passa
ser una olganização rêvolucionária. O noss,-r PartLdo teÍt uns Estatuto§,
aqueles Estatutos são correctcs, mas se não forern apllcados drrDa fct!â
exactr na píátiea, se não se Ccr una apl.jcaÇão coerànte a cada un da-queles prlncÍplos, o nosso partlCo trãnsfoima-ge e &uda de cor. se un
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ceJnara:a Por exêFrplo, ccrto o canaraaie Ca CNN/ levantâ uin problena cg
nto levantou há pouco aqL1i, e certos ca{âradas thê coneçan a cascar co
no sê elê fosse o inirnigo de toloi nós, isso está contra o cêntralismo
deroocrátrco na ninha maneira íle v.ir, exce_)to sê oi camaradas já conhe-
ceir o canarâCa rÂelhor do quê eu e já sabem que ele :stá engana\lo, coi-
sa que eu não estou a aceiiar, nêrit a lredir que ninguén conflrme, Por -
tanto e1e Cêve pa(ier manifestar o seu pcrito -de vista. O seu ponto Cê
vista o-ivê ser para nós una coisa quase rellqiosa, isto é, devemos ê-
xaminã-to, vê-Iô, se está certo ou se não está certo. No caso de peq
sarú)s 1uê nãc está certo - certa.mente foi ri que os catnôrada5 fizeram.' levanten- se flrmêmente contra e1e, contrã o ponto de vista, não con-
tra o carnaraala, contra o ponto de !'ista. lío caso de se convênceren
quê o c*xaraCa Êstã correctc, venha a fâvôr do Conitó Cêntrêf ou con -
tra o Comité Central, é com e1e que os cêrrêra,-]as ficam" Isto é precÍso
tcr i,ÊrÊeitanênte e.n tr.tenção c'te 'enlro :c nossJ Parti.:o se só uma
cabeça ou algumas, pensararn, c PartiCc está tramaC,o. Enquanlo que.
sê tc:as as cabeÇas pensêren, o PartiCo ':esenvch'e-sê e é o PartiCo
Ca classê ôDêrá.i â -

tlas signifLca isto que nós devenos evi.:entêEente contempo-
rizar com os pontos Ce vista Êêquêno burgueses. ou com os pontos cle
vista incorrectos? iluncal Nós não contempoiizamos ccn ôs pontos de
vlsta errados. llós atacanos im_ Iacávelrrenlc .)s irontoê <1e vista errados,
,en_,re ,alvaguardando que não é o llomÉ:lil {ue re àtaca, iôas a Coença que
se coÍ.,3tê, sq]:lpre salvaguardando oue coi.betemos .is ideias erradas pa-
ra nanter a uniiade. E s5 quanCo estac coiiradiÇões. que são perr-eita
nênte necessárias dentro do ?arti.dc, se !ransfcráan enr 

'an tagóni cas , en-
tão aqui evidentenênte há que tonar nedidas p!átlcas Í\ara afastar oã
Provocadcres, os agentes do inimj-go infiltredo:i. l{ai devemo6 na reuni-
ão dae aossas célu1as muj.ta atençào ã burocracia, tal como 'ao centra-
lismo "

i. deroocracia pressupõe que devêr.os ouvir o ponto de visLa
dê todos os camaradas, dar-Ihe uma rêspostâ convincente e dever.to-nos
sênti-r infelizes quando hã un camarada que não cornprêende o nosso pon
tc dê vista, ao cántrãri.o de nos sentirnóJ fe}izes iorque obtivémos' ã
maioria contra um. Na minha naneira aie ser, e naquilo que eu pênso que
é o marxisrno, nunca me agrada sait de qualquer réun:.ão en quê êxiste q
na minonia, sen eü ter conseguido convencê-la. Isto ê uli ponto de vis-
ta -iuato. Nôs devenos persistir e fazêr esforços até consêguir conven-
cela Qu outros dê qr:e estanos certos. llas todavia, uma vêz tohada uma
decigãor haja ou Dão haja cposição, haja ou não haja minolia, a,..Íue1a
decisáo cumpre-!e, aplica-se à decisão, ap11ca-se a go1Ítica. Permite-
"se que caâa canarada. mesno êÍn minoria, mantenhe ô seu ponto de visla
rqas não se perrnite quê êle óoicote a apiicação da pclitiãa do Partido,

À eplicação destes princÍpiôs do cêntralismo democrát.ico, são
ext.rema'nente vitais para nóe, e o centrêlj.srno der,rocrâtico não é só cer
tos princÍoios qué 3 gêntü vê, quc csuio L; no artiqo nio sei c,uintos-
- já náo n. rccordo de cõr -, há outros lJrincÍpio3 quê fÀzcÍx pJrtê do
cêntralisilo <lemocrático, quê impêdeln que o nôsso Pârtido nlude de cor,
nomeadamente a questão dê línhê de massas e dês relêÇões com is lnàssas,
À aquisj-çao do rnarxismo, de-"envolvlda pelo leninlsÍno e chegada a um
poneo náxilito act.ualnente con o maoismo, isto é, ê3cutar as opiniões de
todos, .1s opinÍões do ?ovo7 as opiniõe,: das r4assas, e até ter e.!.i aten-
ção as opiniões do inlliigo, Eis úna forrra de podernos recolhel o núme-
ro dc êlênêntos nece:rsários Farê tÍaçar u*ra pol-Ítica :)rêcisa.

Certos camaradas não dão atencio ao pontc dê vista do inimi_
go. Àsvezes irêrgunta-se, ê êu vãri1s vcáes pcrgtrnto isso, con certo de
sesperô r6uita6 vezes: o qur:,! que sê lrasso,r, por exeÍnplo, a Reunião
de Coinbra dos Sindicatos democráticos ? Vou 1er o Luta PoDuIar. Pêco
dêscuIpê porque está cá o responsáveI pox essas crónicas, àe fazer-ihe



um êlaqüe. espero que e1e não toa.l issô ccmo um a,t.a:aa feito d.r. ffai..co, foi:r CJ eua organização. o camarada faz uma crónicê no jornêI de on
tem. Eu vcu sôfreçamênte_I:r a crónicr )or:u-j qujro slJJr o qu.sc pas:
sou 1á ei cina, ltão sêi. lgnoro conpletãnr:ote ó sue se r)â:rsou em Coim -brl. rlo ênt^nto esti 1á um r:pórtei io LUT1, popIiLAF c- repórtêr diz: -l
declsão nais irnportantê qDe sê tomou foi considerar que â Intêrsíndj.ca1
nao pode participar no Congresso. ía1sol Xste ciecisãc não se tomou Iá,
À q!r3 se toliou foi ouê â llltersindicalr o Secrêtariailô da Intelsindicall
não pode participar enquento côngressista, com dir:itc a voto, rnas Fodeparticip.rr, pri:..eira qulstão, Scqund. ouesLio: cst.. prcblena j i.:npoitan
te por.1u6? Ditr o nosso rep6rLer. por"-ij s,. "ào se t.,.)n.sse.sta dccisàol
consiCerar- se- !a que tinha si.do fei+ro o 19 Congresso o ano passa-
d9, quando na veldâde êstê ano ã que há o Ie CongresÀo dos Sindicatos
Nãol Q êno ?assadô houve um Congresso dos SinAi;atos, foi o 1] Congres
so dos sindicatcs da época postêrior ao 25 dê Àj:ri1 (já antes tj.nha ha;viifo acngxêssô dos Sindicâto§). Este foi dcpôis dô 25 de Àbri1 o Ie Con
9r,ssô.dos SinCicltos. -Negar L.stL facto i a mesmr coisl -Iul ncgar quJa-plred-l êx1ste e que á mj.nna frente exist.e urila pareal€ e uma porta, ê
não posso negar que à parede exisLe. ilouve un Coi-rgrasso dos S ndiqatoso eno Érssldo. Errfdo, da tràiçjo, njo .rerla, :rs :tcuve: j- só s.j pode
combata-Io plrtincto do F,rincÍpio quc hruve e, ,ie contrário, nós têmosquê cônbater noinhos de veoto, conbate! coisas que não houve. Isto são
apenas un§ €xeÍnDlos de como o nosso cam.ilà3aí quc üliãs hcje fez ,Jrrr ex-celente trabalho, onteril fez u,ii trab,alho errêdo neste caso concrêto, neste ponEo .luc cu foqu-'i.

Í:.to :orquê? Porrluc não sc-tLrr c-r alunção fs id-i.1s rtJ do inimrgo. '! nos tiverÍn?s bc1 em atcnçfo as iüÉiêj ó.. 1b.Íigor .)odeÍíos coin
bit.:-Io às ideirs. os aceos, .s .:cçõcs, etc, dc inin-lgo, podLmo€ con'o;tc-las. Nêo tendo er,r cten.io nio ial.Jmos ccÍ.b.:L:-1a5. ;taclram outro
aiia os nossos camaraalas dós TI,p dc ,,dlvisionistas, e uma série de ou -tros nones que sáo nais feios do que aqueles .-uê a qente êprendeu nainstrução prináril, :;o enLrnto, n6s t:-'nbim nio .:,1'.rcimos d-. frcnr.r essesprcblemas, Como são nomes que nos incornodan, não vanos .lirectamênt.e ã
cabeçe dêLes . , Resultâdo: ião noq arinamos, r.ào est:,mos ptepalados pâla
vencer. Isto é preclso conhecêr toclas aG ideias. ãs vizeã ná problãnas
delicados que nós não conôegiuinlos resolver. Uina volta por ai é sufici.en
te aara resoll,er o problema" iio outro dÍa. aconteceu uin ca.to concreto .Fui êÍ a um almoço de dêspedi.ja (não foi nenhuma fesea, nenhuh ltacanal.
e'rperc ue Çompregndan -risos) , um almoço de despeCiCa de un câmarada
desta zona, e estlve a convelsar con c caroarada dóe l-rancários ãcerca de
uma reunião que tj-nha 1á havido antes, ur,l colóquio" Disse-ne aluas coi -sas ê)<tremamente j.nportanteE '. que agola não intêrêBsa ester-ne aqul a
dêbruÇar sobre isso - a respeito alo Controlo Op.?rário àplicôdo ã banca,
e disse-me duas coisas que ãen estar relacionaàas corn iãto, mas relacio
nadas con-a experiência collcrêtâ quê ele L.vê daquele ealóquio. luer dIzer, se nos nao damcs atcnçáo aos pontos Cc vistt Cos .rrtigos, das ges l
soas que cstio :ret-iCas criactantrntê no sÍtio, eitanos llquidados, por-
que tudo o que vanos dizer é asaej-ra.

Lu estive aÍ <lurant= um tempo a vivc! na casa íle 1]Ir camaradasi.rdicalista. Davâ-1he cabo do juÍzo. Horas e horas durant-e a noite, 4
horas, 5 horas, às seís horas:la nanhã e e1e ia às 0 horas pala o trâba
tho absolutanente liqulCado, porquê rLê estâva a aturar" às vezes via
mesrÂo na cara dêIe que já não poC-ia, que estavâ quasê : rnandar-me ãque-
Ia palte, mas agucnt.âva â1i. Fazi3-lhe perguntaÊ absolutamêntê inr.roési-
veis porque eran coisinhas que ele taflLéin não jabla" ía5 í, cl.t.ro, êate
tlpo e:tã-me a fazer pergr:ntas, pnra deruonstrar-mê quê êu não s.ei o que
se passe. Que eu fossê responsãvel por un3 actividade sindicalr não
pelcebo nada daquilo, mas não é essa-a lntenção.,i ê j.Ceia de cornpreen-
dêr tudo até ao fundo e se nóa ouvirmos as oiiniões, suaído falarmos
alas coisas, temos uma ideia mais i2recisa, aindê cÍuê no n1eu caso concre-
to, o que rae caractêriza, é o facto de eu .et: um ignorante so5!e a nai
or.partê das coisas, at6 o quê sê passa con ôs nosgcs canaradas e coã
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o ?artido. fnclusivdrenter não me é possÍve1. não nê têrlr sido possÍvêL
adaptar metodos pera conhecer mâis Drofundamente à experiência de cadâ
\xn. r,las a experiênci.a de cada camàrada ê uma coi:a . ràciosa e se nó.. a
sonberÍnos valorizar, a expêliênciã de cadâ homeno de 'cada muLher.lstoe, se nao soubernos dar, extrair do gue eles nos iiizeÍ a verdade doofactos, a ciência que cománda os nos;os corxbates, nós não conseguimosir a lado nenhum. Isso é tanbên urna manifestação co revisi-onisno; o
revisionismo chega. É o controlêiro, seitt@u-se, 

-dj-stribui a pastilha .
ÀIguón discorda? Evidentemente, que ninguén discorda" Entendá 1o9o que
é-dêspedido. se não á dêspedido, 

-não ó lronoviáo; ;; "ãô-é 
pi" áíiaó,-

nào passà a funcionário, rx!â sêrie de coijas, e não discorda. !'icâ .llas ncssas fileiras isgo não pode existir. Nas nossas fileiras o controlêiro terx iguals dlrcitos à mais Ceveres alo qul os outEos. port.antã,
nao poaie arrogar-se o deve! nern o direito de impôr os seus pontos dêvi.sta a ninguóm. Existe a polÍtica do pàrtido qu: ela traniníte. É aÍdiscutida" C setr devêr ó .rrobilizar os quadros pára compreender aquelapolÍtica ê a aplicar. Se não consegue fazer i.sio voluntariamente; sem
constrangiirnênto , 6 nrau o seu tra5alilo. Sê cônsegue fazer isto con ale-gria, com entusiasmo, com reflcxão e sc conseguc nobilizâr o coniuntp
dos quadros, o seu trabâIho é l:orn. Isso ê una-coisa que nós deveÃos 'ver senpre.

Certos carr-lraalas às vêzês tên insuf.iciânciôs no seu trâbaLho,dificulCades. Outrcs cahaladas tôr:t muitas d::iiculdades eÍ1 vencer as difi-cuLdadês. No entanto não é só por isso que são camaradas maus. por I
que às vezes um camaraala á r,au nur,a coiáa e bon """iiu, a" "ãi."-"a"consequê vâncex uiía dificuldade ixiediatâmente, mas vai consegu:r dai a
tem o, e-a gente tem que dar tenipo âc tenpo. porquê Centro Ca ca e,a dê
um -ndividuo or iâLtos quc fizer cor.1-)rcen.ler- a ic a1i<lade não sc oóe -
ram assin corlo a náquina do rclógio. Ã gcnte acunula u'n certo númeio
de dados, e CepoÍs essês dadas sintetizan-se nurna visão cornpleta do assunto. E vanos aplicar à prática e vanos slntetizando novarnànte novaãcxperiõncias. Sc nós não damos tempo a certos cana!.adas para eles tiralren as coDclusões, evidenteaente quê eles soçobran, Não tâ"r hipótese nãnhuÍa. E é um defcito d.as nossas fileiras: áparecen muitos cairaradas -
novês, alguns camaradas já de certa idêde, com Lrma ?rande dificuldade
em exprimir-se em tem s Ínarxistas.leninistas. e a gente passô-lhes 10go o certificado de burro. É por outro lado têm urla êxpeiiência da vi-da que ara um )om Jirigentc, um bon ücretáriô íle ur.r cÉluIa, é vi ,
tal. -e êIe não se agarra àque1a êxperiôncia, ele não é capaz de fa-zer nada bon. Ej,s poÍque a guêstão da 1j"nha de rnassâs, dê oúvtr cons-tanterênte o ponto de vista dos outlos, alos aLiadcs, dos ahigos, doscamaradas e até do inimigo, ó uma coisa de que deplnde o er{ito da nos
sa lcçào.

o r.|ÀRxrsi'to. Ell tIÀTÉRrÀ DÉ oRcAlirzÀÇÃo , ÀDQUIRIU Ul,lA NOVA Ii1PORTÁNCIA ,cor,Í os rENÕr4ENoS DÀ RtrSrÀURÀçÃO ú CÀpITAlrSl{O NOS PÀÍSES QUE TINrrÀr.{À DITÀDOTiÀ DO PROLETÀRIÀDO.

Àté aÍ não sê dava muita inportencia a isto, mas a partir
deste fenómeno da restauragão é que tóaa a gentê dirlgida pe1õ camara-qa Mao '1'setung, cotr.cçou a prêocupar-sc com a estrutura intêrna dos próprlos Partidos e a ver dondc, J ond3, csLS o ponto tulncrável c fraão-
que Fode fazer dum. Partido vernlelho um partido branco, que pode fazer
dutn - 'Partido da classê operária um partido da burguesiá. Eãser: são
c|5 probleitas que se levantarn, Muitos Droblena:l coDcretos t,á destes. Er,.lgeral, ã sobre probleFel de d-recçào, de métodos dê cÍrecção c dlligação ãs massas. Se caala câmarad.1- actuar ile forma correctá, estes
problemas são faci.lmente postos do parte. Àinda assi.n, nenhuroa organi-
zâção do proletariado pôde subslãtir se as massas não "*".cereá u tfiscalizâção sobre essa organÍzaÇão.. En qua tennos as nassas devem e-xercêr uma fiscalízação sobrê a direcçlo do tàrtido. tJ.rbón hi aqut
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muj.tas idêias. Ideias revisionistes, anarquistas, que dizerí que c Par-
tido enfin, çhega ali ao Rossio, vêm as nassas, escavacallr o Partido. E
oulras ideias. colrectas, que saberr ouvi.r os pontos de vista das nassag e
suscital4 , a crÍtlca das rnassas. t{as nui-tas vezel coÍnetem etrros: as nas
sas mandalr crÍticas, e agente txoca-lhes as crÍticas. ou então, se nãã
troc,ãn as crÍtÍcas, não thes dá o devido rslevo, ou não dá a devi"da
importância, e perde o instrumento principêl que faz com que o Dcssô
PartÍdo não nude ílc cor, quê 6, Cepois de ter u{a teoria ê uma ideo}o -
gia comunj.sta , narxista- leninista, a vigilâncii das nassas. No rüonên
to em que o nosso Partido não fôr objecao de vigilãncia das massas,e:
1e êstá iorlo, não serve as mas6as, nunca servirá as massits.

o revisionismo, no nosso paÍs, ó ura doutrina quê é esitlutu'
ral dencro ala c.Lasse operária. ,r clas5e opcrária tcve un partido, teve
vêrios parCialos, mas nunca tevc ulr paltido lilarxista-Leninista, na Dossa
maneila de ver, isto 6, dum pârtido que dispusesse dê una teoria, dur0a
ideolo,:ria, duna polÍtica, dum progoana e dumâ estrutura interEa organi'-
zati.va autênticamênte marxista-lenini sta. fs,o nunca existiu no no,-!g
pais.,llen o Partido Socialistâ que .foi o primeiro palt1do operário con
ÀtituÍto, nen os grupos ile analquistas, conro a ledeiação tinãical ,Jernã
tha ê outras que se constituÍram. ú tambérn não pôdê à aartido revisio:
nista sair do anarco-sindicali smô que constituj- esse pâltiCo "comunis -ta". Nós não negamos que houvê pariirlos entre ã c1as5; operária, nega -
nos quê esse garti.do tj.vêsse sido coÍlunista alguln dià. E procurarnos !e-
construir o partido da classe operária quê jâ êxistiu, nes nào o falso
Partido "Comunister', que na verdaalê não nos serve"

O revisionismo destilou-se Curantê êsies enos todos, desde
os tel!}Fo da I lnlernaclonal, eril _ue eram os elemantc r da pequena bur-
guesia quê tendo contactos com a Internacional iludia-m os operários cá,
desde indivÍduos gue foratn talvez grandes poetes e grancie6 escrj-torês
ala nossa literatura mas roâus dirigêntes do prol"tarlado e qlrc desedu
caram eE vez de êducar. itvémos múitos dessàs. Desde cssês tenpos atã
hoj.:, não tinhü siCo possÍvel ao prolct]riâdo cri.lr essà organizaçio ,
que sinletizasse a exleriência histórica do proletari.ldo de todo; os
paÍses, e thê dêsse um partido verdacleira.0entê .ie vanguarda cêpaz de
o leve! ao pocler.

o revlsionismo foi-se destilando dêsdê essês tenpos. como
dizj.a. O enarquisno exerceu uma influôncia poderosa no ír.ovitllcnto oÍre!á-
rio portuguêsl o anarco-slnclicalismo e aindà hoje exiête. E é coisà çu-
riosa, o partido rcvislonista nasccu de organizaçõcs anarco-sindicalis-
tas., e ainda hoje o partido revisionista, que é una coisa um pouco difê
rentê alos outros partidos revisionistas no nundo, faz do anarco-sindica
lismo um instlumento dê direcção dos opêrârios. É do partido revision!
sta que ven a teoria de que aÁ organlzàções devem síjr àpartidárià.r.É dã
,lartidc revisionista que vq*r a teolia de que a discussão no seio das
massat provoca dlvisões. É dc partido revisionj-sta que vêm a teoria dê
que devel-ncs lutar pêIos nossos objêctivos imediato§, mas quê nãc temos
nada que ver com a polÍtica. í êste conjunto, três que eu citei para
não citer mai-s, são teses anarco-sindicalistas, anâiquistas, e que oB
revisionistas reeditam hoje. oni.e noutros pâÍses não recditan por esta
folroa. o anarco- sindicaliãmá ten un peso grãnde e á pôr :sso quã tansén
êstá 11g1do às condiçôes da prcduÇão no nosso paÍs á que a pequena prg
duçaD e que predornj.nav.l, e náo e granalê produçáo calJltêlista avançaila .
E hr'je sf,o urn perigo ôuc nõj temos qJc comLlâtcr.

o revisionismo Curanle cin'luenta anos pôde andar à vontade,
ninguêm o combateu.os operãrios vi.1nl que não prestava, tinharn ideia dâ
que aquilo não era l:en um irartiCo revoLucionário, nas não se consegui -
ran organizar ê unir para conbêter o !êvisionismo e irnpôr o nrarxisno-lg
ninl'smo "
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À consequência disso ê que os vêstÍgio§ do oportunismo no^mo
vimento bperãr-io poxtuguês - ac pesados e quê. e despeito da experién-
cra qúe bárihános nestês últinos dois anos e nos outros anos anteriores
tambán, ã despeito de a classe operária portuguesa ser lrlÍa dasclasses
operárias da Eu.ropa que se caraatêrizê pcr una capàqidade dê luta e
pór u.-na experiência de combate vrcrdâceiia-.nc:lte iniejáve}, á una 9."coisás que ôs nossos operários não ccnhecem é comc õ que os seus ir-
nãos lrrtavam há 20, há 30 e há 50 anos. x não é porque êu existisse
nêsse ter.lpc, porqr:e não tenho ainda (:se -idaCc, nf,s l)orque cxistcm do-
cumÊntos àue 6 aÉsclutamente uigente pô: ao serviço dos operários, por
que d quegtãô estâ en ganhar conflançâ. na sua próprie classê.

h classe operária portuguesa nunca foi üma cfasse que àjoê -thasse fâce a ninguéin. Nunca ajoelhou face aos oportunistas, nerí face
aoa anarquis'ias, nen face aos revisiJniai3s, neÍn lacê ào c,rpjCal. Lu -
tou à bonba, à áentada, de r:1da a ma:lcira que i:ôdc, Iutou num espÍrito
de unidade que é extremameflte comovente, côno ó o casô ila unidade en_
tre os operários Ce Lisboa e selúba1 coin os tlabalhÀdores assalariados
rurais alentejanos e da unj"dadê ê 1u!a dos assalarj-aCcs rurais alenle-
janos con os óperários das fãbricas cle l-anifÍcios; nomeadamêtrte da co-
vilhã. un espÍi'ito de solldariedede de classe que hôjê não terÂos vlsto,
nunca vinos ãepois do 25 de Àbril, nen neuhuÍt espÍrito dessa §ol.ida
ri.edê-de ao .rÍvãI quo tevê ncssc t-Íl?-. IsLo Plcva qu. ,l cxperiênci.r
da classc ap-rária .r treC:cãt Ja luta,ql: --ai co::t lda pelDflscismo que
enguliu tufl3s tâmbém com o3 sociar-f:s':ist'rs quc nãr -!tic intercssà -
dos, de rnodo alqum, en explicax que houvrl tenpo ?Í1 que a classê cPera
rl-a lutou, e quà e1a deve luiai agora, e que á capap de lutar no futu-
ro. o xevi.sio;ismo pensa liquic,a! e esnagar tudo c quê ó bom para os
operários" Toala â sua cêpacidade dc conpreensão, Cê 1uta, de organiza-
ção. _os exitcs que.tlveran na suâ Iui:a, ôs iriunfos, tudo isso foi es_
conôloo aos operaraos.

E hoje,nós temos uma têlefa extrerxa-'nênte alelicaala. Na fase
em que a nevoJ.úção era ascendente cofio acaL.lêceu ató ao 25 cie Novembro,
êra fáciI aos operários aleixarem dc pensar nestas êoisas. uas agorâ,
que r:!n ponto de viragem se estabelecéu nâqueIâ data, a Revolução atra-
vessa úa sub-etêpa diferênte, agora é necessálic compreendêr tudo j.s-
to. porque se os àossos carnaradas operárics não forera capazês ale assi_
rnilai o marxismo, ninguên é capa.z ncslc p:-Ís ce o úlser. ilênhuma orga-
nizaçà. estí em condiçôes de iirigir a cI;ssc op.-r5rie senãc o nosso
Partido, mas têm que iaa "o* o" nóssos camaradas operários.

E isto, para terninar, faz iêmbrar que o ncsso Partido, o
nosso conité central !Iun3 Resoluçãc de B de Feve]:eilo, quando o surto
dê capitulacioni smo não tinha ai;da começado de \:na forrna âmpIa,viu,
consêgu.iu verifica!, que cs lntelectuaj-E pequênc burguescs qlre exerci-
am poâtos de Cireceão imDottantcs nô nosso Partido, n^mdadamênte ac n!
vel^ da prcpaganda estavàm a têrgiversat, c que erê necessário substi
tuÍ-los rapidâmente pelos quad:os o1u:ários oriundos cla Iuta' com gran
dc experiãncia ae lüta. r{ãs quc :5ses quadtos >perárros, ale uma forma
goral lambém, não tinham nenhú ccnhecincnto aProfundê'io ainda, aprôfuq
àado, eu não quero ccri isto dizer c.1ê o tênho, digc que, nôs-devemos a-
profundá-Io tádos, mas os quadrcs óperárics tambén e eles não tl'nharÀ
i.n conhecirnento aprofundadó do marxis:xo-leninismo paÍa serêtn capazes 

'lepôr_se ã frente dó nosso Partldc e ârrast,rrem essê PertiCo e a classe '
baÍ que no dia 8 de Êevereirc i:enhemôs 

"raçadô 
lcgo nc conité céntral

de uln plano de educaçãc acêlelada, se quiserem dos no:rscs quadlos,e par
ticulâimentê dos nosàos quldrcs cperá.ios, para que elês pôssalr exêrcêr
ume dirêcção como comunistas. Ilão apeEas cc1lo exPloredas, ccmo oPera -
rioo Ce vánguarda, nas conô colrunistas, colxo rievolucionárics de vangua-!
ala. E esse ê o sentido da decisãc que c:j-a as Escôlas Àlexandrino de
sousao coisa que tanbêm á dlficil de pôí erí funcionêr0ento, porque os
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nossos quadros, capazes de fazerem êssas êscolas, taItÚtrém sao poucos.
Portanto a difj-culdade aqumula-se. rsto quer dlzer que, conferências
como esta, que êu estou a fâzer aqui hoje, são lutas, tên a sua uti-
lidade, se forem conrbi"nadas corn uma reflexão sobre a vossa p!õpr1â-
prática. Mas são insuficientes, se os camaradas operárlos não começg
roú4. a partj-r delas. a :estudarem por si mesnoq, nas céfu1as e tndi
vidualmente. Se estas Conferências ttverem atingialc un objectlvo.que
é despertar o interêsse.dos nossos camarailas pelas questões da teorl
aÍ peias questões avanÇadas da polÍtioô, cntãó nós riencemos. se es l
ta s' confe;ênc ias não eànsequir"rn da"pa.iu. em vós essa exigência, ên
tão nós não conseguimos cumprLr nem a Directiva de 8 de fêverelro ,
nem as nossas funções.

Precisamos de um glandê contigentê de quadros operários
quê nânêjem a arrna da luta dê classes concreta, em que estão metl-
dos, mas a arma ala teoria, da ciãicla, do programa do proletariado
e o nosso número de quadros alnda é pequeüo.

Essa a razão porque um certo nú'nero de hesitações e de dú
divas têm surgido. uoviirenio e surto de capltulacionismó está a sei
venciilo, nas que não é fáqi1 de vencer, É por issô que o coÍni
tê Cêntral, ao tonar aquela tdecisão, tomou a decisão histôrica. a
declsão tle cortar com todos os elementos porvêntuta intelectuais e
ledoles dê muitos llvros e juntar com armas e bagagens aos e1êmen -
tos operári-os de vanguaralâ porque, sabe que é deles que dePende o
futuro Co nosso Partido.


