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}.4 LUTA DE CTASSES E},1 POíI'TUGAL
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f _ -0s ultimos 12 anos clo capitalismo por+,uguês tôrn sido marcados por u-na ag;urii-
zaçáa crescenie ri.as contradições no seio d"a classe dominantere enti'e esta e
as 1aa4as mas.sas de trabalhadores explorados.Vítimas d.e uraa exploraçáo cres-
cente,paÍ:a. a oual contribui a Çuerra colonial e de um modo geral toi,a à coyr
juntura Co capiiali.smo portuguôsros trabalhadores lançam-se a partir" de 68-
-greve da üarris-rnuma nova ofensiva contra o capitalismoyeue corresponrle Ca
parN e da classe rlorainante a um.a'escalada na violência repressiva,laralelanç-n
ie ao ãvanÇo da luta d.a classe operáriarassiste-se também á, radical izaçáo dê
certas camadas ca pequer:a burguesl.arnomead-amente os estudantesre ao avanço
da resistôncia dentro do exór'cito.
A este avanÇo da luta das messas trabal.hadorasrnomeadamente do prolet,arls5t,

tem correspondido uma clarificação das linhas que hoje se defrontan cleirtro Co
movirnento o3:erário.Será preciso que essa luta ávance ainda mais para qu* a de
marcação entre essas linhas se esbbel-eça def inj.tivamente,Todavia, tendo en ccii
ta o evariÇo registad-o na luta de massas no interior do paisre o insucesso de
todas as tentativas para. derrubar o regime que não se apoiam nas massas tra-
balhad.oras nem partem Celas,parece-nos hoje possível .oãfir*.. quçisó a luta
das l"argas massas de traball:adores explor"adosrguiaclas pelo proletariad,o e pe-
1a,sua vanguardarpoderá garantir a realízaçáo das tarefas da revolução demoe
c ra t ic o-popul ar" ,
0 proteta.riado ó a cla-*se mais revolucionária., a íníca áffi quc não tem na-

9u * perder com a revoluçãora não ser as suas cadeias ra,uníca cepa.z de unir
á sua volta todo o povo àxplorado e de o conduzir á vitória sobre o capitall§-
merA h:,ta dos soldados*bein assim como a dos estud-antesrdos ca.mponeses e dos l-:
iele ctura.is revcluc ionários, só poCerá port,anto adquirir ,rrna diiecção jr:sta se-
e*i,i.,;er siibriei t-c,a í d:.r"ecção dá ci;,.ssã operá::i.a. 

-

A luta. Çge as massas irabalh;ldoras t,ravam hoje contre o capibal-isnorconsti-
Irii sem duvida urna forma de solidariedade activa com a luta dos porros das co
1óniasrjá que essa luta visa directamente os principais inimigos áesses povoã:
os capitalÍstas portugueses e o seu governo fascistarlacaios do imperialismo.

\É ,r"*áa lutn qrr*'u" fãrjarão os combãtentes de vanguarda d,a classe oper:ária,
lq,r" se estabelecerá a uridaCe entre o proletariado e as largas messes de tra-
flatnaAoresrque se pod"erá afinal traçar a'estraLégia e a Láo"ica para a revolu-
lção.
'-A*}.rf ta ant i-colonial- ó um aspecto da luia geral ant i-capital- istar que mobili-
ffi"Ê8 je largas carnadas da juvãntude, só poaeiá adquirir uàa direcção iusia, e

ê transformar-se num forte movimeniorse estiver sob a direcçao da classe ope-
tá,ria,Este aspectorvem reforçar a necessidade C.a organização do proletariad"o
u,d? sua vanguarda e a importancia que "i;em hoje a rnobilizaçao $a llasse ope-
ra5;La. para a luta contra o capitalismore a sua condução para niveis cada vez
mais radicalizados

PIÂTATOITI{A DO COI{IIÉ NU DESSItTORES

2. Â ],UI A ANT I-C OLON IAI.,

0s povos das colónias são hoje os principais aliados,dos trabalhadores por*
tuguóses,A sua luta á Airiglda contre os mesmos indivÍduos qt.e oprimem e ex-
plorum os trabalhaclores portugueses: os capitalistas e todos os seus laca.ios.
Éssa aliançarentendida ná basá do inlernaôionalismo proletáriorsignifica que
o princlpal contributo que os trab?lhadores portu ueses poCem da.r a luta dos
poiros da.ã colóniasrbem assim como á luta dos trabàlhadores e povos oprini.dos
d$
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de tod"o o nundoró lutarem pelo aniquilâmento da burEuesiarpela vitória da revo
1ução popular.fsto quer dizerreue a lut,a contra o colonialismo e contlra o im-
perialismornáo e algo separado do contexto d.a luta geral contra o capitalismc,
fsto qller dízer aindar que numa fase em que a construção da vanguaro8 do prole- .

tariaoc e.a união das largas massas de trabalhadores em torno delerse põãro co-
mo tarefas priori.tárias d.ã revolução popularra luta anti-col-onia] íão lcde ser
de forma algumaro principal ponto de mobilízaçá.o da tuta de massas.Por u-m lad.or
porque sendo sobreLudo os estud-antes ouem esta hoje mobili.zarto para a luta an-
ti-colonÍalrisso significaria que os futuros quadros da vanguarda do proS-etaria
clo-o paEüido-seriam estudantes e não operários,Por outrorporque estando comc es
tão interessados na luta anti*colonialrtoda uma sórie de seCtores da pequenaé
atá Oa módia burguesiarisso conduzi-ria ao diluirnento das forças do p5o1 eiariado
no sej.o de uma frente comum com a burguesiarnum momento em que ele nao esia ain
da armado dora a sua vanguarda e em que a sua força é ainda timitatda,Iiuna palal
\rrarisso equivâleria,a pôr o prol.etariado a reboque d,a burguesia e a 1ançar o
movimento revolucionario das massas trabalhad.oras no e§pontaneismo,
Parece-nos portantorQue a essôncia da linh6 anti-coloniat constiiui hoje a mo

bi}izaçãodas1argasmaS'Sa§d'etraba1hadores,gi
nomeadarnente o proletariadc rparà a luta contra o capi.talismorsendo a luta anti-

. colonial e a cdÍficação de una consciência anti-colonial e anti-imperialista
no seÍo das massas tiabalhadorasrum aspecto que descola e ó Oetermiáado por es-
sa luta,
Esta linh não tem evidentemente nada a ver com as acções aSmadas de carácler

anti-colonial,levadas a cabo em Portugal nos últiroos anosrJa rtrue essas acçoes,
longe de,fomentarem a organizaçáo das massas trabalhadoras e d"e elevareü a sua
1utá a níveis cada vez maÍs radicalizadosrlonge de educarem as massas no espí-
rito C-e que a revolução ó obra'do povo e não ãe meÍa dú.zva de comandos ur*"ãos,
tôm precisamente o efeito contrário.Se se considerar portantor-como principql
erpoió á t'-tta dos pÇvcs Cas col-óniasra organLzaçáo das largas massas d,e -urabalha
doresrna luta§$ rliaria contra o capitalismo e a sua conduçao pya posiçoes ca-.

da vez mais radicalizadasrlevando as massas a compreender através da-]utareue só
pela violência do povororganizado em destacamentoá armados -será possívet dárru-
bar a burguesia e realizar as tarefas d"a revolução democrático-popularrnão podq
mos considerar as acções dos comandos armadosrcomo um apoÍo á luta dos povos
das colónias,fsto p"ia".sr*rpfes raz?ao,d.e gue essas acções-não adiantam em nada o
processo da revolução democrático-popu1ar.

3"4 IUTA DOS SOIDADOS

0 in{cio da guerra colonialrcoincidiu com o desencadear de um movimento de re-
sistância espõntâneo ao níveí do exército. Esse rnovimento trAduziu-se fund,amen-
talmente no ,ão comparecimento ás incorporações e na deserçáormas.não correspoq
diarexcepto no que respei-ta a uma minoria essencialnnente constituida por ofici-
ais milicianosra uma consciência anti-col-onialista.Isto não será de estranhar,
se nos fuembrarmos de que quem estava nessa altura á cabeça Co movimento revo-
l-ucÍonário era o P,C.P, .Lónge de t.er desencadeado .,*a p.ópaganda revoluc ionâ7
ria contTa a guerra coloniaTrao nÍveI das massas trabalhadorasre assumindo mes-
mo por vezesrposições de apoio á polít:.ca coloniallsta da burguesiarsem quais-
que. estruturás oiganizadas dentro do exórcito,o que aliás ebtaria em desacor-
do co*,= sua.s posíções reformistas e contra-revofucionáÊias,o P.C.P. não pode-
ria ser de for,mã algumaro motor da organLzaçáa revolucionária dos solCadosrins-
trumento fundamental pa{a a tomadad do poderre o unico capaz de desenvo}ver a
luta anli-col-onial ao- níveI do exár,cito, A espontaneidade do movimento de resis-
tôncia dentro do exércitor.que se prolonga até 68 e que de certo mod.o continua
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hoje a existirré antes de mais o reflexo Co at,raza da luta da classe opera-
ria e da ineixistência de una vanguarCa capaz de di-rigir a luta revclucioná-
ria clas nassas ôrabalhadoras.Todavia "ontéã aqui subllnhar durante Bêi;e leríj
od,o e mesmo posteriorment era exístância d.e umá forma de resistência que com.e-

çou sem dúviãa nenhrr.ma por ser expontànea e orue foÍ ? deserção com armas.A
p".ti" d; 68ro movimento de resi"iê.r"ia dentfo do exórcito õo*"ç" a assumir
ior*as qualj-íativamente diferentesrque sãorantes oe maisruma consequância do
avanço iegistad,o ào nívefr da luta desmassas tlabalhadoras e dg impulso qu-e

essa luta deu á oreanização dos revolucionárÍos,,e â clarificação das l-inhas
que se defrontarn "ã ríruú ao movÍmento operário,Da deserção purâ e simplefl,
pagsa-se a partir de 68râs recusas ao embarqueraos movimentos de protesto
ãentro cios ãuartóis,ao aumento da deserção com armas e materialre frnalmen-
te á criaçãó de Comitós Vermelhos de 'Soldados e l{arinheiros,Isto quer dizer
afinal de contasreue a cr:-açár de uma organtzaçáo revolucionaria dentro d"o

;;é;;;to-e á ""iáá das lutas dos soid,adoá ás lutas do povo,á antes de mais
deterrninada pelo desenvolvimento oas lutas dos trabalhad.ores e Ca organtíza-
ção C.a sua vanguard.a
Convám também salientar aguireue o 1ançamento da palavra de ord.em de deser-

ção com armas,para alóm de-expiinir a união da luta dos soldados e da }uta
áob trabalhadores e a necessiclacle da preparação d.o povo explorado para a lu-
ta armad.a contra a burguesiarpara alôm de constituir uma forma concreta de

sabotagem do exárcito colonj-alrcorresponcieuraQu&ltdo do seu lançamento a uma

forma de resisiência já existente.
4.0s coMrTÉs DE DESERTORES SÁO 0RGAl,rISl'{0S D0 EXTERIOR,DE AP0I0 Á LUTA REVO-

iucroNÁnrA EM PoRTUGAI

0s Comitós de Desertores não podemrcono organismos do exterior que sãorela-
borar" a estratégia e -a tá"tica para a revolução em Portugal.Essa_tarefa per-
terrce aos revolu.cionários que ir-itam rio inte:'j-or Co paísrQue-estáo e;r ccnta-
cto com as nealidades da luta de classes em Portugal. Isto náo quer dizer to
davia,que os ;;;i;ã;""":"* organismos neutros,Pelo c.ontrâr..o,o§ comitóa apãi
am a revolução d,emocrático-popularre as palavras de ordem que eÉgrirnem as pe

sições.avançadas dessa revoluçãorpois consideram que so pela vitoria da re-
voiução popular sobre a burguesiarse poCerão resolver os problemas que afe-
ctam-hojã ó povo explorado,e também os problemas dos milhares de deserNores

" rãf.áãiá.ià. que se enconlram fora de Portugalrea consequância ca guerra
colonial. .

ó;-;;;ió" "orr"ideram 
tambóm o apoio á revolução denocrático-popular como

o aspecto.determinante d,a sua ]inha política.
0s àornitós consideram &i*r*kaq**ciqué-o apoio á revolução clemocrático*popu-

larrse 'uTadvz no apoio a ioo.as as acções de massas baseadas no espiriio Ca

aliança operário-camponesarque significam um avattÇo no sentido da tomada vio
lenta d.o poder da burguesia pelas nassas irabalhadorasrQu€ conduzem á uniãc-
das largaã massas de irabalhádores ea torno do proletariado e á consirução oa
suu. ran[uarda organizad-are fÍnalmerute as acções ]evadas a cabo por sectores
progru=ãistas da burguesiarnomeadamente contTa à guerra-colonialrdesde q?"^
essas acções nao procurem d.esviar as massas do caninho da revoluçaorqu-e e o

caminho apoqtado pelo proletariado e pela sua vanguarda.

5.0s col,IrrÉs DE DESERToF.ES sÍo onçl,Nrsl.Ios DE Ap0r0 Aos MOYrI,iENTOs DE rrBER-
TAÇÃO DAS COLóI{IAS PORTUGUESAS.

0s povos o.as colónias Bortuguesasrsão hoje os principais aliados dos tra-
balhádores portugueses.É. poi.s un dever d.os comités apoiar & sua luta,
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Áo nível de Poruugalros comitás consíderam como apoio á tuta dos povos dascolónias,todas 
"=;{á;;;;" se inregram no oueLrlro ca rerro}ução ceriocrático*-popularr e que consistem num avenco para a tomada do poder pelas massas tra*balhadora'a.Ao nível internacionalra iuta dos trabal-haàoru" que tem em vistaa destruição do capital-Ísmo e a inst*,..".çàotoá-ã;;;;;;" do proJ-etar.iacro,bemassim !?yo a luta dcs povos e nações oprimioas,u col:lrle considera que o seu apoio á tuta dos povos das colóniasrnão pod.einplicarrno caso ie AnEola,o reconhecimento ie üma das duas organÍzações(uijr-

der? neste cascrQue só o desenvolviàento da luia era Ângo1a poderá demonstrarqu.fl das duas organizaçég;,ã 
"rã"ii"ã,r*ir" "."pr**"rbante do pouo oe Angole-.0 cor':ifé não corisiderá rinarmen;;-;-'üp; como raovimento de libertação do po-vo de AnSolardadas as ,-;uas ligações es,treitas com o Ímperia-Iidmo norte-eme-ricanc e o colonialismo português,

Nos casos de ljoçambigue e cufnór! comitá consic.era respectivamente a rrrelj.-
3:": 

o Paigc como cs únicos e l-egítimos representantes áos povos o""J"i"rái-
que o apoio aí tutr d?s povos das co1ónias porTcolonial j.smo pori,uguôs e do iniperialismo e a
1? "qot 

i uguesa, f en do em con*r, a, em relação a es-a lula por esse isolamento nao pooe serfeito na ba-se oa c"oênóiá
:1. fg1"Ção aos -nossos pri.ncípto", *"" ;; ;;-ãtã,1"-''d';;i ;;o - 

i*rã1, ;i il,;;,3ofnÕ ê nnr r:lromnln ;^-
ca, ei_c

avu uÇur u JUgu uup_Lo oo ].mDerLa.LlSmocomo e por exemplo o caso dos governos socíaj.s-denõ"i"t""-oá iía"iã,oirrr*rr-eâ ç'i ?

6.OS COi,lITÉS
RTOS.

DE DESERTCRES SãO ORGANISI.4OS DT] A}OIO AOS ]TESERTOHES E ]i]]ilRÁctÁ_

0 comitó de deserlores consiclera o apoio âcs desertores e refractá;.ios comouma questão po1ítica e não como uüa quesla"-i.,"*ããiáiã,a existência real des*se apoio " " ::1^flvytgagão em Portue?t,constituemrno nosso entender,uma for-ma de apoio directo á tuta revol-ucioãária popular e nomeadamente á ruta clossoldai6ls e marinheiros
Ao nivel co exteriorres§e apoi? deve incluir a d-enúncia das arbitrariedadescom tidas pelos goveÍ'nos dos páises em que se enconrrart. deseri";;;rcontra es-tes, iá que- essas arbitrariedaães são árin*r oe contas a expressao da colabo-ração cesses governos com o coloniatismo f,;.;;dã;;-"

7' 0s cOlqrrÊs DE DESERT0RES sÃ0 oRGAI{rsr,io.f, Arrr-rivrpEnrArrs,r,AS
sendo organismos anti-colonial-istasros comitós são necessáriamente organis-mos anti-imnerial isr,as. são orsanismos anti-imperiali"t,;;-§s§$í-íõoní*o cujalinha está'"f;;iã; á;';;;" posições perante a ruta revolucionária em portu-gal'cs comités consideram que o imperialismo se combatercombatendo a burgue-sia no nosso próprio paísriutando iera iomada do peder pelas massas trabalhadoras e pela irrsiorr.r-ção áá aitaduia do paoletariado, "'oo 

ua§§as
Todavia,os comités existem ero países q"á 

"áÀ ;à;-p;;tugar e têm portanto umainter'venção ao nível da ruta de class-" à";;;""rái-ã""" 
"or"eo,uenternente uma

flsr9ns3bi1i_dade. Essa responsabilldade ó defendàr u* 
-p""iõáã;";;;;i;"ir";.iã"

ao nivel da luta anti-imperialista e anti-colonialista.
0s-cornitós,para levarem a cabo o seu t."nàirrã;;ã;-il; vezes de estabelecerunÍdaces na acção com toda uma série de organiáaç3*ã:p";";;;.;ip;;,p comitádeve al-inhar com as organizações qile conduiem as massas trabalhadorêa para arevoluçãore que lutam pela :-nstauração da ditadura do proletariadorpois 6

I

69 CorriÍLó consj.dera finalmenie,
tüguesas, implica a denúncia do
luta_ pelo isolanento da bu.rgues
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esse o ponio de demar"cação ent,re orgz,.ritzações anLj.-inperialistas e não ernti-,
-imperialistas.
Esle;,rinciflo geral,.não excluiu- ioclavla a possibilrÊaCe c1a unj-dade na. a-cção

com ouiras organtzações, clesde ojue esse alinhanento nãc inpi j-que umrl ceoênc ia
em rela"ção e,os.no,sscs princípiosrde def es;a. i.ntransi6;ente ãa.s posições da re-
volr-ição cremocráiico-pciru-i a.Tre se revele rn1:orlante para o avaltÇo o,a lula de
classes en Pcrtu3;al e párra o avanÇc da lu|:r Cos povos das cctónias.

Iar j s c,3t/L/14

Pelo C. E. A.

Esta platefcrma ó proposta pelo 0oriitó ao Exte;"ior Ce Apoio,e surgeena seorefi
cia da discu-ssão estàteiecida á vclia oo documenlo já 

"riaorsobre ã comitó'oe-
desertores.Este projecto cle..plataforma legal- para o.comitó,deve ser discutíCo
em toCas as cótulas que estãc ewcarregaCas; Ce courj 1,ósre iransrnitida a opiniãc
dos camaradas sobre elarbem cono as propostas de jmendasrao carnarada'r1u-c faz e
1i51ação entre os canaraclas respcnsáveis pelo comitá em cad,a cálula e ó C.E.A.
A resposta deve ser transnitiãa uma sexrana a-pós a chegacia desie Cocur,rento.
logo que?4. proposta pa-ra a pla,Laforma tenha sido Ciscuticla e feitas a.s neces-

sarias cri uicas e enonda]- - na.SSara aa Ser apJ^esentaca aos cornilósrpo.r' in.bc.ré-
ãi;-il ;;;;;ó-ã"'r;;;;:õ-iã"uo sesuinbe .:*â uÍà re,.;niao 1e1:;a1 a niv:,1 cros se-
creta"riados e outros elenentos Coscorrntes que queirÍtm assistirronde se passa.-
ra a. aprovaÇâo da pltaf orma e ao estabelec i mento das prespec b ivas fl-r lra,ba1ho
comum; boletim comum, etc.
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