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'tÉ absolutarnente necessâ.rio eatabeLecer uma nítida dís
tinsãoenbye o correcto e o errad.o" pods qualquer coi

tv,ouàrsia dentro do Partido sobre um problema de prin
eipio á- um refleeo" no i,nterior do Pantído" da Luta
de'elasses na, socied.ede, e não pode ser tolerado ne
nhum equíttocott

( VOLUIVIE V página 360 l

No passado dia 13/78, realizou-se umê Assembleia GeraI onde a

fracção sindical "LUTA-UNIDADE-VITÚRfn" apresentou uma proposta com
pletamente oportunlsta, que ei.:rresponde a um erro po1ítico de gran
de gravidade gue forçcsamente, terá de ter consequôncias internas e

externab.

_Depois do erro corníJtido tratava-se de saber, que camÍnho seguir,
§e nao enearar de f rentç: o erro, BVitai' a sua discussão, deixaro , c.a[
po aberto à:.ntrlga, ! discuseâo de corredor, deixar que cada um fi
casse com E sua opiniào, o Partido ficasse dividido, dar cêmpo a que
se pudesse atacar tudo, e que este erro se fosse juntar aos passa -
dos e ficasse à espera quc outros se the juntassem, ou o caminho ig
verso que era encarar de frente o erro, võ'1o na sua verdadeira di
mensão'e "tirar as 1ições dos erros pâra evitar voltar a cometâ-. -
-los... "

Assim depois da Reunião Extraordlnária em que o erro cometido
foi dlscutido considerou-se que essa dÍsuussão tinha sido insuflcl-
ente ê assirú ela f oÍ con':inuada pela p"r'espi"r'Ls Seeaão de Estudo.

A Sessão de Estudo à fuz dos dois textos acima citados'con-
clulU em prlmeiro lugar da justeza dos ensinaÍnentos que o camarada

lulao nos dá no Volume V ao dízet;

ttDo pont'o d.e oista de um l'larxista, urya coisa má' tem um

d.up'Lo eat'ãcteru á mã, por wm Lado e boa por oulro'Quan
ãá' o palat,a "fi6i' op,|n"" a. segud, Q valaura'tcoisa'"
Àu.itab pessoas pensat", que se tbata de atgo intei*ameY
te mau.l4as nós hefend.emos que há outro aepeeto i="!o^^1

uma eo.isa ná á ao melmo tempo 1tfia coísa hoa'. e e Ls s-o

oue pretend.emos C"iser quando afirmamos^ que íto e?to e

à- *ãZ ao sucesson todaà as falhas, todos oa reüe§e$'
tod.os os uooor-poaà^ em detZrminadas condições" Leoav

a hons resultados"
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IlILITAR NCIS STNDICATOS REACIONÁRIOS?
doença infantil do Comunlsrno-LENINE
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Em segundo lugar coRcluiu que se deve fazer uma corflparaçao en-
tre a preparação da Assembleia Geral para a questão da adesão à tn-
tersindíca1, e a da greve. Na primeira a preparação foi feita na ba
Be do estudo do yIANIFEST0 SIN0ICAL e do Plano Anu1, euar no Comitã
de Sector, quer em (uaae todas ês cá1u1as., na segu'r.rda ooÍni-o 'pretexto
,:uel o...trernoo era curto e era.preciso. decidlr o que fqzer, andámos ã

roCa e acabámos por tomar uma decisão'enrada.

0 que mais uma vez vem provar que estudar não á p"rder tempa,
pelo contrário ó necessário intensificar o Movimento de Estudo, no
Comitá de Sector e nas cá1ulas,

Em tercêiro lugar concluiu, QU€ na aná1Íse da situação que se! f,âz
se trocou o materialÍemo pelo idealismo, ao consÍderar que as massas
não iam lutar sob a direcção dos revisionlstasi ao defenden duma for
ma reacionária que es massas não estavam mobilizadas para :utar, cof
sa gue a greve nos mostrou Ber fa1so, ao atacermos a greve clo dia 10
por ser uma greve com objectivos oportunistas, dirigida po: uma di-
recção oportunista; ao defendermos uma greve daÍ a I dias teria umô
maj.or rnobilização.

QuisErios escamotear que só havia este Sindieato, que só havia
aquela greve ê que atacá-1a, erâ ataear a greve e a luta dos iraba-
thadores da Função Publica.

rt. . . ê querda. criar f ormas noDas de ongant,zaçao operavi,a
por eíee inoentadas. Estupidez impez,doãoel q.ue eqUiua
Le a um imenso seror:ço p"estado pelos Camunistas cí

burguesia"

"E os eomunistas de esquevda re'üolueionários " mq,s po.-tco
razoã.oeis andam par aí a grítar i?as masse.str" 'tas ma,§*
sastt ! e reeusam-se a, Lutar nos Síndieatos ! ! a, preten
to d.o o' espiríto reacionãrío" ! ! e intsentar uma 

-"uniãõ

operã,rdatt noüínha" pura,3 isenta de prleconceit.:,s demo-
crã,tico-burgueses " e de peeados corporatioos e taea*
nhãz pnofissional. o .'l

EsquerdÍsmo, doençe infantil do Comunismo
LEN[I!H

Em quarto lugar considerou que a pretexto da justa po1Ítica de
manter uma posição autónoma, perfeitamente demarcada dos revisj-onia
tas e demais oportunistas, apresentámos uma proposta que se opunha
ã greve, quando aquÍ1o que devia ter feito era apresentar um pro-
posta de defesa da greve, ôpontando o objectivo correcto à 1uta, pe
1a racusa total da lei de bases.

t'o.. a:tarefa dos Comunistas ê saber conüence? os atra
zados" saber trabalhar entre eLes a não separar-ss

4ddeles eom palaoras de ordem 'tepqdrdr)atas'ttl.,.
EsguERDrsrnl0, D0ENÇA TNFANTIL D0 C0l{UNig
rIO - LE Nl NE



A tarefa da Linha Sindical !LUTA.tJNIDADE.VITúRIA" era apontar
ã greve objectivos concretos e na greve ter um papel de destaque na
organização da grever rlô mobilização das massas e durante a greve
contÍnuar a apontar-1he o únÍco caminho qus as pode levar ã vitória.

- , Em qu'into lugar concluiu da cada vôz maÍor necessidade da Eri-
tôneia de uma direcção para o trabalho sindical-0 SECRETARIAD0 DA
fRA:{ÃB sINDICAL- e que-ds súa não exlgtência deve ser atribuÍda a
iêsponsabilidade à tlnha capitulaeionista. Flnalmente após quase
um ano de comFplexa luta entre as duas linhas o seeretariado foi

EE Em sexto lugar o Comitó conclulu que uma das razóes que leva-
ram a este erro, foi a não existêncÍa de um plano pê.rg o trab.qlho
stndicalr eua fêz com que Be hesitasse nos objectÍvos a apontar ã-
luta,

Aprendendo com os erros o Secretariado ja elaborou um projecto
de plano eue, l.rá ser enrlquecido pela discussão da Reunião do Comi-
té e que ju).gamos dever.ser terminado rapidamente.

Em sétimo 1uga. concluÍu qua a$ conclusões desta Eessão de Es-
tudo do Comitá de Seetor devlam ser estudadas em todas as céIu1as,
Juntamente com os dois textos que as motivaram" Pensa o Comité que
esta á a forma correeta de "tirar a§ 1ições do erros passados parÊ
evitêrr voltar a cometê-1os" e tambám a forma correcta de combater a
1lnha que escudanrJo-se no erro cometido, pôssou a atacar tudo e to-
dos, Bem que tenha moraL para fa1ar, pois á sua a responsabilidade
do estarJo em que o Sector se encontra, pofítica,ldeológico e organi
zalLvamente.

"deüemos encorajar as pessoq,s a faLar abertamente e de
üe haoer uma, . abt os{-eva oíoa. Suem que? que nos critZ
que d.e boa fá, não ô eíigno de eensuratl

( V0LUrlE V pági na 5 61 )

t'Não temam as tempestades oiolentas" robusteçam-se e
aguentem firme. Em eada unidade a crista da eov,rente
passaná, em duas ou trôs semq,nas e pode anüã,o passa?*
-se ã fase seçJuínte 'de eontra-ataque a,os tlíreitZstas.
Confrontados eom ataques oiolentoa dos direitisbae
durante duas ou trâs semanasu oB quadros dirigentes
das oãrias unidades deuem fort.alecer-se e ouüi'Los
sem repldear, eoncentya?-se na. anáLise e estudo da
situaçãos.eaneentvqr forças pa,va, o eontra-ataque e
unir-se a-s forças de esquerda" conquistar os elemen'
tos intermádios e isolar os direitistas-tudo i,,sto
eonstitui um efieelent.e conjunto de íã,cti,eas Marrietas.

tV0LUrvlE V págtna 577)

tt7 mátodo da reelifi.eação cone'?:ete em ?2ratied.v a cri'
tiea e aato-critieao apresentar os faetos e tirar eon
clusões. o objeetioâ da rectifíeaçãb ô conduzír (:;: LuZ
ta de maneira a que a orientação poLítica se eor:,'.ia'
o ni',sel ideolõgieo se eleoe, as insuficíãneias db tra
baltto sejam uLtrapassadas. , ,tt

( V0LU14E V páglna 56S )



E por fim ter sempre presente que

ttUm membro do Paytido detse estar eheio
forte ayrloy yeüoluedonário" detse sey

.gia necessãria para desafiar tod.as as

( V0LUl,lE V pági. na 57 2)

de oigor e da
dotado da ene?
di,ÍLeu Ld.ad,e8 ;
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