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MfNSAGEM
A TODCS C5
É irrd.e*pens.ivel que tod.os compreend.a-

mos bem qual a utilicLad.e prática d.o nos-
so joznal iRterno, quais as tarefas que
tsd.os ôevernos assumir para o d.efend.er e
o melhorar cada vez nais, Sen isso a
pcrcticipaçõo cla maioria d.os quod.ros rur
elaboragãc d.o jornal seii irapossivel e
ele csird num estilo rotineiro e trans-
formar-se-d nuina coisa inútit e prejuüi-
ciaI.
0 Jornal fnterno d.a nossa organizaçãc

é o forma mais d.irecta cle que poderiros
d.j-spôr neste momento para pôr em conta-
cto, àm confrontação e em luta (send.o
càso clisso), as ideias cLe tod.os os secto
rgs e de todos os militantes d,a OCItfl,p.

'0s ohjectivos firnd.a,:nentais deste jor-
n41

SETU'rERO i97,

DTRECÇAO
MILITANTES

são sobretudo: ;:

1o Elevar o nivel ideoldgico d.a organi-
zaçáo en geral
2Ç Lançar as bases e cimentar umA-vêr-

d.adeira unid.ade ideoldgica entre tocLos
os mÍlÍtantes d.a organizagão. ;
0 jornal intbrno serei uma trÍbwra fun:,

darnental para a troca d^e experiências
entre todos os nilitantes, que portanto
porá à disposiçao de todos os nósspç
quadros as 1iç6'es tiradas das vitdiias
e dos reveses d.a luta d.e cad.a militante,
ele c-ad.a organismo ou d.e cad.a sector.
,litravés dessas trocas d.e ,experiências

mrritos erros poderão ser egitad.os â muito
mais facilnente â. rroÊso pitica pod'eraí
ser analizad.a em geral e teorizad.ao.

(continua na 2* págrrra)

n"1

EDITÜRIAL
Há iá algum tenpo que se tem vjnd.o a

sentir na nossa Orga.nização a falta d.e
urir jornal interrro. Servind.o pà:ra aunen-
tar arnplamen!,e a publicid.ad.e no seio d.a
nossa Organ:ização, o Jornal Interno será
uma-pod.erosa arma. id.eoldgica para a e1e-
'iração d.o níve} político dos nóssos rnilÍ-
tantes e organÍsmos.
,0 Jornal Interno apresenta-se corrro uma
necessid.ade para d.esenvolver a compar-
timentação da Organizaçã,o, como poÁsi-
bilid.ad.e nova de clesenvolver a cliscus-
gão no seio d.e tod.os os orgênismos d.a
áossa organização cland.estina, d.e trocar
é:iperiências, de nos d.ebruçarmos err con-
tunto sobre alguns problemas importan--ies 

d"a nossa 1Ínha e d.a nossa tdctica.
E se o Jo:rral fni;errro era uma necessi-

tLad.é para todos nds, el:a uma necessidad.e
d.a 0rganizaçã,o no seu conjuatorera-o d.e
forroa premente para aqueles carnar"adas
que trabalham isolad.os na implantaçdo

em no.tras zonas, muitas vezês corn oontac
tol apenas quinzenais, aos quaÍs era cLj.

fícÍ1 fazer chegar a g"rr"=rlízágaà da-
e:cperiência bem como manter corr eles to

As pri.ncipais'frxrções do Jorrral Inter-
no.são pois a reeolha e a troca aá, e:rpg,'
riência e d.as id.eias d.os r.,rilitantes, ã
g:enêralizãçao de tod.o o tipo de debates
surgidos en sectorcs deterrninad.osra d.ig
cussao interna d.e pontos lmportantes qg
lacionados com a nossa linhá e com os
mçítod.os d.e trabalho.

O Jornal interno deve servir o conjun-
to d.a Organiaãçao, deve servir-os nLli-
ta.ntes, ãtevarlo seu nível. poIítico.

Como talrele tem de ser obra de tod.os
nds, d-e'forrna a cad.a número servl:: os
Ínteresses objeetivos d.os militantes
nesse nomento.
d preciso que toCos os camarad"as nos

d"igan:



1o Qr.re funções acham que d.eve 
"*prúneste. momento rur jornal interno i

2" O iqu'e aaham Erais r;rgênte vj-r nefe
ti'atad.o ireste nomento ;

Jo Todo"o tipó de ideias'e sugestões.
,quê tenham àcerca d.o Jornal Iniêrno.'
E preciso qrrê os camg,radas eràvien teg

tosr sobre a voàsa e:çeriênciarsobre as
., t .vitdri"as aIcânçad.as no tr:abalho de irn-

pfantação, sôbre as prinóipais dificu1-
d.ad.es ênoontrad.asrtertos com conclusôes
de debates icieOlogicos'em organismos ou
oontaotos, tertos que siiwar.r.para o 1ap
garnento de novas d.iscu-ssões itl.eolo'gicas
ng. .sqi.o- da 0rgBn.izáçao.

Temos necessidad.e tle tudo istc e te-
mos -rrecossid.ad.e urgente, (porque o Joq
nal Inte:rno é"r.rreêÀÊe Q erÉ ;á vem aiíg
oad.o.r. e sd com'tãd.o'isso se iode elarol
rar uro plano:tl" .1g-, jornaL que si:rra,e-
fectiüanielte os; fu\teresses d.os nilitan-
tes e os ajud.e na aplicaçáo tle r-ua esti-
1o ma:r:cista-leninista d.e trabalho.

Jd algr:ns camaradas têm criticado, e
justamente, o atraso no aparecimento d.o

Jornal. },,[as ao fazê-lo eles d.etem tarn-
bérn criticar-se a si proprios. A Orga-
nização viu a'necessidad.e d.e r:m jornal
interno. l" partir do momento en que es-
sa id.eia estava espalhad.a no interior
rla Organizaçí,o tod.os tlevia.:r: enwiar ime-
d.iatanentê as suâs itleias e sug:estões e
o que é que pensavaa que clevia ser un
jornal interno: N{o pod.e haver.un peque
no grupb isolad.o cle responsáveis a cum-
prir cad,a tarefa.Os responsáveis têm d.e

existirr mas sd pod.em trabalhar correc-
taaaente coro base na particÍpação d"e to-
d.og.

:\1éro d.isso o Jornal Interno náo se:sre
sd peiüa:áÍÉend.er com a erperiência e as
id.eias dos outros camaradas. &:tão não
estainoê a aprend.er nds também quand.o
escrevemos urn tertorao sennos obriga.d.ds
a r.iia esJorço d.e sistematizaçáo d.ag nos-
sas prdprias id.eias, cle forma a elas se
tornarem acessíveis aos outros? i{ão a-
prenclemos nds quand"o, ao nos d.ecid"irrros
a escrever sobre qualquer assunto somos
obrigados a investiga,r materiais, â ês-
tud.ar o assunto até ao fi.rndo, de for:na
a ensjJrar aos outros o quq nds próprios
estud.amos ?

E poib necessário quê os camarad.as eg
tabeleçam pffi.zos paà respond.er a este-
docuaento, ponha,n isso como uma tarefa
imed.iata no vosso plano de trabalhos.

Neste momento, com algum materialrpou
corqlrê axisteravançou-se jd na elaboral
ção clo l"numero d"o Jo:mal Ínterrro, mas
Àd a participp.çâo activa de todos os crL

ma::ad.às p"oniti=á quê os outãfrúeroã
saiam rnelhoradosrque a sua plan:ificação
seja feita tendo em conta tod.as âB con-.,.tribu-içôes possívej.s, pana que o Jornal
se torrre a. voz interna cLa 0rgenização,

esteja ao se:rriço d.a elevagão d.o níve1
po1íticorid.eolo'gico e d.a extrreriêneia d.e
trabalho prático dos nilitê.ntes, é que
torne o corrl:ecimento cle cada um eÍIi,côrr- j

hecjarento de to{os. ,:

Da mesma fonna, o Jornal sd melhôrará- ,. -através da crítica activa de iod,oÉ os
camarad.as. Se ,o Jornal têm por ,.fra:çáo. . .

serririos nilitant.es, é necesqario; sa-
ber-se se serrríu- câd.p uh d.eles, em que
é que o ser:rriü, gup críticas' é" qge. cada' i I

camarada tero a-fãzar, que süges{6ee aLe

melhor-aine,nto. Isto paraj quê o Jornal me

thore d.e nümero pana número, se 161.116 O
ma a:nna de avanço i.d.eoldgico..cad^a rlez-.-.
mais afiada no áeio da 0rganizaçã,o,

PoR In[À VIDÀ ID.E0LOGICiI. ÀCTtrV;i N0 8OIO,.

Eil[ FAE§IE NO

I]üIEANO !
THÀBÀLHO P'ÂRÂ O JONNffi

À eEripa d.o Jornal fntemo

Ff E N S AG T DA
ÜIRECCÃO

LVid.entemente que'b jor"nal inte:r:o
não basta para suprimir tod.as as clefÍcÀ
êncÍas d.a nossa organízaçá.o, tod.ávia,
ele constitui um importante paÊ§o em

frente que possibilitard a tod.os os ca-
nraradas irma- substancial elev-ação 49 sa:
r:acid.ade 'oaxa o trabalho prático' cle -níirel ideolô'gico e de capaci-dade dê. enátE
se tedrica, científica das quest6ee cog
cretas

A nossa orgar:izagão tem hoje jd çercâ
de quatro anàs. mrante gre.lrã. i"oíoao
inicial e1a foj- absolutamente secleta,
istoó, absteve-se d-e qualquer narrÍ€es-
taçâ'o púlttca"da sua exlstência; Esse-
facto .é fúndànrental-. Foi durante . esse
período qpe sq cimentou o Íníeio 4a uqi
d.ad.e id.eoldgica interna e se esclarece-
;;-";-p;i"ãípio" básicos, geraisrl fun-
d.amentais d"a nossa linha de rnassa§.

Nebsa alttrra a dirnensão da orge4liza-
eã.o, a complexidarLe das questdes â as
ãxisâncias da luta não leirantavam- as d!
ficüldades qlle hoje se levantam.diante
d-e 

'irds. Uma das prÍncipais dificu| §.ad.es
que é absolutamente indispensável' rê§ol
ver d.e forma marrista-1er:-inistar gientÍ
fiea, é a da unidaôe ideoldgiea d,Q. tocla
a orga,nízação. 0 jornal interno lerd-um
cavalo de batalha d.a nossa orgpnigpçao
para a construção d.e uma verd-ad.ei$, r:nÍ
ãade de id.eÍas, d.e mdtodos e de I{nhar-
nelo empreso sistemdtico e dirig:id,o do
í"ãU"íiã,"á"-"=rti",'. da autolcrítica
e da luta Ídeoldg:ica.

/r êjmensão que a organização tem hoje,
(contimra na ú1tima pá,gina)
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tsALANÇü ü0 tNquÉRrt* süBRI ELEtÇocs
t

Este ano ern Outubro há e-t-eições. De quatro em quatro anos cand.id.atos tla burguesia
d.ominante e cand.id.atos d.a burguesia descontente cond.uzen uma carrpariha eleitoral pe-
Ios lugerês na iissembleia burguesa. Ch:unam as massas a votar, a d.ar o seu assenti-
mento às ideias mestras da política colonial fe.seista d.a burguesia d.ominante,

i' nossa 0rganizaçâ,o. Oreani-zacdo de vanguard.a d.a classe opãr{ria. tem uma ri' nossa orgarrizagâ,o, Organi-zaç e vanguarda d.a classe opãr{ria, tem uma pbsição
a tomar face a estas eleições, tem palavr:as d.e ord.em a d.ar às massas.

Qual a importâneia d.as eleig6es rlentro do Estad.o fascista português, qual a sua
inportância para os d.iferentes sectores d.a Burguesia, qual a actitude taícticara to-
malr em relaçdo a elas, qual o, apelo que devemos 1ançar às massas no sentid^o d.e uma

tomad.a d.e posição revolucionária de massas face às eleiçóes?
Estas. sã9,U19st6es que se nos p:"T g a que temos de saber responder para elaborar

uma l-r-nha 'Eactr-ca em relaçao as el.ê].ç|oes.
' nÀig-ái"àa comptetarirente elabor.ad.a e participar na sua elabopção'bissa rrnha nao .:::i^i'::i^::iliE::':l':^:i::orti'ott 

e r)é'rblcrpdL 
:deve ser uma d.as nossas preocupações do-momento. *, \ *pata a elaboração de úa linÍra-a seguir em relagáo às eleigões, pa::a determllar

as medidas potítieas ad.equad.as, temos que corüecer as j-d"eias das massas ê as ideias
d.o conjunto d.os carnarad"as, temos que 1ançar a Aisãussão sobre esta questâo e chegar
a conclusões justas.

para a eranorafàã 
-a* 

.,*, lirrha a seguir em relaçáo às eleigdes temos .{Berecólher
as id.eias d.e tod.os os cafi]arad.as, fazex o seu balango, levar a toclos os carna::a.d.as a
cLj-scussão 

'd.as 
id.'eias surgidas, Neste momento o Jornal Interno é uma aÍma qlle possui

mos para o curaprimento d.esta, tarêfa. , :

ão'da lirüa tdctica.a.seguir pela Organizaçd.o em relação às e1e.iç'6es egI elaboraçao da lirüa tactÍca a. seguir pela organizaçao em relaçao as e]e.açles e
tá aintla reiativa.rnente atrasaaa(1) e torna-sê urgente completá-ta. 0 que lná.fio as
respostas cl"e alguns camaraôas a um inquérito feito pela Organíza§ao que contám as
ma.is importantes questôes qu,e se nos pôem. É a essas questões que temos d.e saber
respond.ér fle forrná científica. -- palav-ra de ordem ét fazev o balanço d.as iileias-que
3á ãxistem, d.iscuti-1as profimd.amênte, Lta,zer id.eÍas novas. Que ela seia cimprlda
por todos os camar-ad.as e organisrnos.

Este primeiro núnero do Jornal frr,terno, tribuna d.as

cle ser ina contribgição para esse balanço e paxa es§a
dÍscuti-lo, critioí-Ío, ã elaborar novaÀ contribuiçães

id.eias d.os
d.iscussão.

em relagão

)

militantes, preteq
E precíso estud.a-lo
a esta questao.

ils queôtões principais que se nos colocam são as que vêm tratad.as no inquérito
feito pela Organização 2 -

1o - 0 que têm significad.o pa::a as massas as eleigoes

2o - O que significa para es massas as prdximas e1eÍções

,' - Qual a posição d.os mar:ristas-leninistas nas eleiçães

4* - Qr,rais devem ser aspalavras d.e ord.em d.os nrarxistas-leninistas para a" p=óxi-
mas eleiç6es e porquêr. ".

O QUg TÊU SIGNIFICADS PARA AS MAsSÀ$
.+:

AS ELEIÇOES
' 

"Perg:untand.o a vdrias pessoas (op"=*rios) o que pensavam das eleições
tod.as mê responderam, com naÍs ou menos paleio, quê êram uma palhaçad.a.
Era dar ao Povo a ilusão d.e que tem voto na matérj-a, porque mesmo que
ga.rlhassem os d.a oposigâo eleJ saberiam ald.rabar os reãultacLos para, serem
sempÍê eles a ganharem.0 Povo esta completan,ente desenganad.o quanto à
possibilid.ad.e d"e eleiçães lirrres sob o fascismo .- Jd nãà obtive =eupoótn" ffir;Taras quando perguntei se d.esejavan: que
os d-a. 'ôpgsição geiúãi?_em; ,ls clizia,rn. q:rre ue*pre era melhor, oüt=o" di--a1-
a":n qlé êra igual ao 1itro, "que são torlos.muitg porreiros, mas antes d,g

ehegãr ao poleiro, porque d.epois quanlo 1á estão, pnocuram puxar a b::asa
paxaaguasardinhârf... t t ^A IlEIrr GEIUII Qp§ DiQ{n SE PODERA TIRÀB E ji }E QUE 0 Povo POmUGUiiS
NAO iiLIli,ÍEi.SIT; I],USOES, N/iS ,ICTU,ITS CONDIÇOES DE FTiSCIS}iIO, QUÂNTO ÂO PÂRtÂ-
l,mNT.lRIS1,,[0." (do relatdrio de um camaraáa)

í esta a id.eia a que cond.uz o inquérito cle tod.os so camaradas, as eleiçoes nada
tên a ver com as massase estas d.esinteressarn-se e afastarn-se d.a participação nas
e1e1ções, porque vêem que nada têm a garúrar corn isso. Como diz um camarad.a:

(f ) rrincípio de ,igosto d.e 1973 - 3 -



'r porquê a,3 mass'1s 
"!tão-=n cagand.o

d.itad.ura fascis'l:arr .

ItEste d-esinterasse manifesta-se tanto no baixo nÍmero de pessoas rêG.êrr-' sêad'as, assi.m comJ na olevad.a percentagem de abstenções que'se verifisam.Âs eleigões d'e 1969 foTa-m maj.s um lestã que veÍo demonstrar a veracid.ad.edesta tese.
(:;.)"p**-aslnassas, as eleigdes nâ,o são mais que uma mascarada burgue-
sarr (d.o relatório d.e um camarad.a) .

tr;is eleiçdes, para as massas, nos anos anteriores (como actualnente)
apresentam*§e sempre d.a i:resma maneira, ou seja, uma farrtochad.a. pois se-
gund.o tenho escutad.o d.a grand.e maio:j-a as eleiçôes no§. anos anterÍores,
segrrndo opinião-cas massasr erain (como continuàir a ser) ,rà fr=u", pois
a,:rtes d.as zotaçõcs já sío cor^{recid.os os eleitos, ê que as ereifãeá ã ;dpara enganar o Povo, poi-s os t'senhores d.outoresn escolhem o que thes a-grada e d"e maneira a segurar os frtachinhostt. Pôr isso via e continuo aver d'as massas o rnaior desprezo e indiferenga pelas eleiçíes,n (cto rela-tdrio de ur,: camaracta ao comité qp"oí=i"-;;,-cà*,riã-ã; ;;;;;;i:

tt -lis massas estâo rnui:bo longe d.as eleições porquêr êr para a1ém clos esforços dos traid.ores re"risionistas, ja_ cómpreend.e-ram que-nacla terão a -ver com essas fan-bochad.as., (d.o reratdrio d.e um caroaràa)

Esta é a posj-eâo ? qle concluziu o incluéríto.que os caÍrairadas fizarara às massas, é
grand.e a sua inüífràrença pe::ante as e1ej.çdes (número muito pê-queno d.e receneead.op e,prÍncipalmente da,leQaána bu:gues1", pa=iicutàrmente r,*cioãári;;) . 

-8";-úãú""e"-
ça d-as roassas está basead"a em razães concretas; na sua experiência anterior, no-,ge-
nhecimento que ad-quÍ.-riram C.e que não são as eleiçdes que vão resoLvêr os 

"** 
pro-

blemas, por maÍs que os rev_i-s.i_onistas d.igarn que sim.
DIas o que diz o camarad.a não é exacto: '

rr. r . rêsignaran-se à sua sorte convencid.as
ria o pocler, tend.o a partir d.ai nostrad.o o
d-id.o toda a confiança na prática eleitoral.
ança não o é apenas para os fascistas ou os
para tud.o aquilo qu-e fôr politiea.?r

has eleiçõés, porque não passa cle uraa

d"e que o fascismo jarnais perd.e-
rnaior d.esinteresse, tendo per-
De notar que a sua d.esoonfi-
d.emocratas burgueses, mas

Est'ão aqui d"uas id.eias errad.as. 1ür primeÍro lugar as massas não se resignara,m à suasorte, convencid,as d.e qug o Íascismo jamais perd^eria o pod.er. trkn particuiar as Iu-tas da classe operária têm demonstradã qre *ã massas populares 
"ã; ;;tã;ãiupãri""a que o fascismo mantenha selnpre o pod.er, e se não *"i"àitr, e* 
"reigõe", 

-;i;;-.tã;
cad.a vez nai.s seguj.nd"o..a yia.d.a 1ut&"reri'olucionária* ", , .'

Itn'begund-o.1ugar, bambém é àrrado dizer que as **""r" d.escon.fiam d.e'tud.o o oue'épo1ítica. ^o afirnar isto o camarada esta a comprêend.er mal- a questão vend.o a po1í-tica segundo.uli p-oglo cle vista burguês".ü.s massãs não'tôm descdnfianga por tudã
aguil,o.au! f!r.política, a.gy.a desconfiança esta ligada ao caract"= !,ofurês e reac-
cionário d.e deterrninad.a poiítica, de uma política que está em oposr-çao com os seüs
interesses. Âs massas nâb desconfiam d.e uma po1_ítica proletíria, elas apoia,m as me-didas políticas que l+ propomos, porque a pãtítica d"ãs comr.rniriaÀ-á-Cã-ptíiii"a
ao serriço.d.os seus interesses, Negar isto é negar às massas a capacid.arte d.e ttisitinguir entre aquil-o que as oprime e aquilo que as serye. ","

DeseonfianÇ? e ind.iferença, é essa ! losigão d.as roassab. Ltas para a Burguesia gue
importáncia têm a-s eleig<.,es e o grau d.e pariicipaçãa d.as *r"ua.*,rr"ras? psià ;. rlrná
questao.que tar,'rbóm temos que nos pôr se querêmos elaborar de uma forma científica a
linha táctica a seguir em relação às e1eÍgães. Que icleías terl o inÍmigo na cabega
ao fazer e1eÍç6es?

Â1guns camarad.as apresen-bam jí alguns d"ad.os d.e resposta'a esta questãíb:

"ils eleic.ães são uma maneira d.e enga,nar as massas sob uma pretensa ttd.e-
mocratizagãott que ern primeiro se:sre para avaliar o grau rle cãnsciôncj.a ile-
1as e para forrtecer autoi:nàticamente ao governo colonialista e fascista aI-
gumas àud.anças talcticas para eontinuar ã exploragão aeseúrea.da do Povo
T::abalhador Português e.das Colóniaetf; (do relatdqio d.e um camarad.a üo Co-
mité Operdrio Spaitacus) :
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Essa id.eia das eleições como forma d.e avaliar o g:rau d.e consciência d.as massas
surge também no rel-atorio d.e outro camarad.a;

ttpor.que as eleiçdes é sd para estud.ar o Povorr.

Por um lad.o temos que continuar o nosso inquérito às massas àcerca desta questão,
recolher mais r':[d.eias, temos que d-Íscutir os resultad"os do inquérito, temos qJre co*
nhecer bem as id.eias d.as massas para saber como agir e para maj.s facilmente a$ir sc
bre e1as. fsto é o mais importante.

Por outro 1ad.o temos que aprofirnd.ar mais questões como o que leva a Burguesia a,

fazer, eleições ou o que leva os revisionistas e os outros sectores d.a oposição trtLe-
mocraiicatt a fazer o jogo da Surguesi-a, participand.o nelas. 0 que é que uns e .outros
êsperaill. Bênhar com isso. Isto ta.rnbérn reveste para ,ís uma eerta importância que é
para ver se levamos as massas a fazer lerpar quer uns quer outros.

0utra questão que é abord.ad.a por alguns .camarad.as é a d.e saber porquê é que, ape-
sar de tud"o" algrrns sectores d.as massas vão votar.

Dizem-nos d.ois camarad.as d.o Comité Operário Estaline! ,

trPa::a as massas as eleigdes já não passarrr de uma simples mudanga d.e
ttga.grelistasrt com muitas promessas mas que trapanhand.o-se na gamela nad.a
fazêmrr para melhorar a vida d.c Povo; a votagão é feita por rotina e por
estarem nas urnas os senhores br:rguesês a qu.em sê d.eve este e aquele fa-

.rilguns camarad.as falam também d.o papel d.os revisionistas e rêfoamj.stas que coosê-
guem aind.a enga,rlar eertos sectores das massas ao tentar convencê-1os de rrque A ex-
ploração pod,erá acabar se a oposÍção ganharf', (do relatdrio d.e um camarada d.o Comi-
té Operário?rA Comuna de Parisrr). Este earnarada d.istingue d.ois sectoress primeim,

tto 'seetor mais ligad-o à pequena burguesla.- encarregad.os, mestres, pêquq*'.
nos*coÍnerciantes, e a aristocracia operdriarr i

segu4àor.
Itdevido às influôncias que têm sofrid.o por parte dos reformista e revi-
sionistas e à falta d.e experiância po1ítica, os operaírios neste sector

, nao acred-itam no fim d.a exploragão se a tal-troposiçãotr ganhar, mas nas
rega,lias quê a oposição gaiúand.o lhes concederia - a ta1 mêlhoria de rid.a.
Este sector actua assim por falta cle esclarecimento e pouca enperiência
de 1uta.

0 QUE SIGNIJ'lQAtvl PARA A§ MA$'SAS
AS PROX!MAS ELEICÚES

,'is práximas eleições não possuêm para as massas'qualquer significad.o novo que as
d.Ístinge, d.as anteri-ores, Elas continuarn a ser uma fantochad.a burguesa, as liJtas no
ftrnclarnental são as cLo costume, que já.provaram que não d.efend"em os interessês do Po
vo. Como dizem d.ois camarad.as d.o Coraité 0perario Estalinei

Nas suas respostas ao inquérito d.a Organização, alguns carnaradas d.esenvolvem esta
questão3 .

"como 3á d.isse, actualmente as eleições, para as massas, signifiea,m o
mesmo que nos anos anteriores, ou seja, uma fantochad.a. Pois é voz cor-
rente que com marcelo ou sem marcelo a rrmerd.art é semprê a mêsma, pois sgi
em [cl"outores e entram engenheirosrr; o que eles querem é segurar ou garal[
tir o rrtachinhott. Pois ouvi d.e muitos operarios que o que os doutores ,

guerem são uns cargos.para aumentarem o capital. -Ouvi dg alguns operários
(e convivo com muitos) g fÇat quanto às_e1eiçoes QIIE mÃO QÚUnf,Urf SABER-;
DISSO PÂRÂ NÂDÂ, P0fS NJIO E C01Vi hS EIEIÇ0ES qUE ÂUl\mlilI'ril{ 0S OE}E}íIiI0S E:
DESCIM OS PRECOS DOS CO}IiESTMIS." (do relatdrío de um carnarada do Comi-
té Operario t?Â Comuna d.e Paris'Í),

r'Às próximas eleições enquad-ram-se perfeitamente no &ntito d.as tle 1969
e o jogo fascistas-refo:mistas não terá as massas nas bancadas. Âs mas-
sas sebem que os senhores reforraistas quê se fazem- passar por oposÍ.ção,
16o d.efend.em os interesses d.elas e nem sequer estão interessad.os em-trans
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' 1 " ij ea""'tiiitsü,."' u,}s.rê" ,r,, süâêtSê8ri"i.. r,poran ürri.*câ?i ôrrr?ôs r,rfn ,o*o'
N0 PR0GFjMA^lÂ!.i'{assAS; 

Xlri_TÂrwo irNS cgMo or}rno.s, QrrERm{, N0 FUNDg;SEnyIR*SE nAS UiAsSÂs u mrio SER]IIR AS }/ttssÂs. A*ú; Jãp=""""tam a e:rplo
Pçâo dos tre.ba]fra-o.9res; consequent"**"tã 

-ã*uo-s-Iá; 
i;ilisos destes..- Para aléq d.1 publicid.ade feita àa televisãô pelos rascÍstãs e dos ca:rbazes dos revisio .istas, os trabalhadores atiraram para d.etàu-d;;-";ut;ãa questão d'o recenseamento, pois para que thes vale isso "À-ráã-";tã;l-interessad.os êm votar ? E votar pãr:a qüA ?

Às massas náo são id.iotas qomo pensà o" traid.ores revisionistas. Âs

TP:1":_* partir d-as eleig§": 3* qug apoiaranr o burguês Eumberto nefgpâo,ia se aperceberam que as eleições não _servem para nad.a. TOD;IS ÁS M/ú[õ .:

: ACAGAÇIIDOS r'ÂscrsrAs E Rm'oBMrsTAS, Qno inncnlu\[ QUE ESsA RECUSÂ E 0 ng
slrirÂDo I0 Aul\m§TO DE coNSCrÊNCrÂ árÍolucromÂnra Aur su vmr pnõôessAúã ' i1

NOS úTI{OS TE\,TPOS. .

Que possa maiÉ gente votar nestas eleiçdes que nas de 69? TaLvez istopossa aconteeer, porque uma parte d.as maÀsas aind,a não sabe d.istinguir
os verd.ad.eiros amigr:s d.os falsos amigos, mascarados d.e serrid.ores êo po
Yo' i\[a§ que esse aumento, se o houverr. §era mínimo, d.isso temos abso].ri§ :

ta certeza.
Âté os operarios que apoÍavam inconsciêntemente o PartÍd.o RevÍsÍonj.sta

pergunta.rn ?

- ,^"4g9l?.-1{ 1{g g"_"poiam qreves? Não se faz panfletos? que raio de parbg- oo.gpSrar:.o vem a ser este?I
At-end.ência.actua1épalaaRevo1ução,equa1quermovimentot::aid'or,

quê ainda se tente mascarar, começa à mástrár 
"'"..á ,rà=aáa"i"" face de' inÍrrigo d.a Revolução.

Charnar .as ma§sas às eleiçdes, é trair as massas e o sêu movjmento re-yo]-uciondrÍo.tt(do.re1atoriod.eumcamarad,).___

üuAL e p0stÇÃ0 qqs Mt RItSTAS*L E NIN TSTASI NAS TLEICOES '

ün relagão a esta questão, aquela en que rro" frt"="ssa chegar rapÍd.amente a posi-
çoe! rigorosasr. existent aind.a ideias er::ad.as que é neeessariã corrisir nos rerãidrr-os de muitos ôamaradas. Âlgumas destas ideias estão atO taÀianiÀ-ã"iãifrã;r-;-{;;ã.queaSd.Íscutirprofund.amenteparachegaraconc1usõescertas'

/t PRI]úErRÀ IlEtrA.''ER&t.DÂ é a dos.a*aàdas que d.izem que.a.nossa propagancl.a &véserr:ir para aumentár a.ind.iferença d.as massas. Se "" qü"= di;;; com isto qrre se'ã"-ve d.izer às massas pa::a nío ir"vàtarr,isso_ deve ser rro do" ""p""iã". 
ã;-;";; iÍ"*-gand'a, embora não o unico nem o maj.s impoítante. i\[as apontar ã"*" ãtj""tirã-,rãã 

"*paúra de propaganda parna aurnentar a ind.lfererrçr'a* *õ;;;;J;";#á;:"il;iffifa propaganda d'ificilmente aumenta.ra a indiferenga, porqqe a atitud.e de incLife4i,nããé uma atitud'er'passiva. Â propasanda pretendã-i.,."" a umá toma.d.a"áã-pããiãaã]-i'ã""o,
ou oont::a. Nesf'e caso trata-se cle e:rplicar craramente às massas o quê represenfa.mas eleiç6es, para as levar a uma posigão ;"tir" anti-eleitoral e ., :

Por exemplo, dois cama::adas d.o comité 0perírio Estaline, afirrnam::
t'Â-posÍção d.os ma:rristas-leninistas é a d.e lanear una carnpanha desmls-tificadora d.o acto eleitoral para que a rotÍna""to ;;";i;;-;;;;il-t .abstengao d.as nassas.rf

libstengâo d'as massas^d.eve querer d-izer que devemos dizer às massas pare, não iriyo-tar. Mas clito desta forma ã sem adiantai mais nada pode-se p"=""tã=-;;; â;"Gtpgsigão d'eve ser a de'colo""" *À r"uu"".;;;;;"1 atstencionista, em que nâo rãq,\ro*tar, o que est/ certo, m?s em que não eontLiôem as fo::nas de 1";; â;sd"".-un*
tend.iclo:ttepta formarieste apelá à abstengão ião p""uã í;;;-;;;;;-ã;;I"*"t*
iclej-a er::ad.a d.e que faf-a"inos. 

i I

Â SEGUIiDÂ IIEIA ERRADÂ é a d.aqueles que restringem a nossa ac*taaçío à propagq.4d.a,

rr0s marxistas-leninistas d.evem comirnicar às massas tr"abalhad.oras atrao
vés üa propagand-a revolucionária esta arrna 66 irriTigo d.e classe que como
sêmp39 é feitapara explorar a classe oleraria.tt (rãsposta d.e um ca.mam,il.a
do Comité Operdrio I'i\ Óomuna d.e paris")-.
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íro posiçâo a torÍiar pelos marxistas-feninistas perante as proximas eleições
será de grand.es 'camparr-has de propagand"a anti-fascista e d,esmascarar junto das
messas o verd.acteiro carajcter d.as eleições'r, (respostald.e um camara,d.a d.o Comité
Operario t?j; Comuna d.e Parist')

ilstes,.rcamarad.as e os outros que defenclem este ponto d.e vista estâo a pôr limites eflra-
d"os à actuaçâ'o marxista-leninista, Trata-se Ce combater a burguesia fascista e xefor-
rnista e revisionista e não chega d.esmascaraí-los. tii preciso levar as massas a uma posi-
çao activa, contrapôr na prática d.a acçâo d.e massas à 1Ínha refozmista eleitoral a
linha d.a Revolução Popular.

i, TllPCiilfur II:IL, itrR1riD, é a d^aqueles camaradas que nâo apontam a necessid.ad.e de desen-
volver neste periodo a luta d.e massas coü um cardcter anti-êleitoral.

üm exemplo é a resposta d.os camarad.as d.o ComÍté Operdrio Spartacus:
rrOs marxistas-l.eninistas terâ-o como tarefa principal separar as.massas cla via re-

fortnista e incit/-Ios à lr-rta revolucionari-a, quer por meio cle greves, etc, lutarrd.o
contra a Guerra Colonial rissassj-na e contra a erploração d.esenfread.a do govezno
fascista coloni.alÍsta e d.os seus .tarnb$--{rstas.rl

Isto está de certa maneira certol iTtâ.s não ó particular â. urü period.o de e1eÍffes, II
necessa:rio concretizar que a luta neste period.o d.eve ser uma luta d.e massas voltacLa
contra as eleiçcies fascistas.
ild aind.a um carnarada que d"iz:

ttiipoÍar a Democracia Br.lrguesa, most:End.o, no entanto, às massas que isso não
resolverá o problema d,o Povo. Foeand.o aind.a que em Portugal não lnzí lugar paw. a"

Democracia Bur5yuese,, 0u" o fascismo ou o Socialismo.r'

;,qui estd OU'I+I mlllii E1'J?ÂDr:.. r.,I:ando muito ela pod.ia-nos abrir um bocad.o as possibÍ-
l-idad"es d.e acçâo legal e nds pod.i-arnos aproveita-la nesse sentid.o, },{a.s isto sem nunca
deixar d-e a combater como forma d.e d.itad,ura burguesa que é. I iaeia d"e d.emocracia
burguesa (democracia para a BurguesÍa, exploraçáo e ofressão do povo), no's devêmos
sempre opôr a id"eia de lemocracia Popular (d.emocracia para o povo, ditad.ura para os
inimigos d.o povo). ;. Democracia Popular é a rxriea forma d.e d.ernocracia que noÊ apoiarnos
porque é a uníca que estaí ao serviço d.o Povo.
Já vimos algumas i-d-eias emad.as qúe existem quanto à nossa posíçâo face às ê1eigoes.

Qual d.eve entáo ser a nossa posiçâb?
Diz r::n carnarada d.o Comitó Operario rtÂ Comuna d"e Paristr: 

:

t'Quanto a nj-m os marxistas-leninÍstas d.evem tomar três posiçôes fund.a.mentais
perante a fantochad.a eleitoral: .,'
1o C,:mbater o mais energi-camente possivel a fantochad.a eleitcral , desmasca-

rando as intenções d.esses rrsenhores'r, mostrando às massas o caráeter reformÍs-
ta d"a linha seguid.a, por e1es, e desmascarand.o o que representa para as massas
as eleiçôes burguesas, no plano d.a linha revolucionáría, como tentand.o abater
a luta revolucionaíria d-as massas, cond.uuindo-as na luta parlarnentarista, quê
leva sdmente à consolid.açâo da ôitad.ura burguesa.

2o )esmascarand.o a fantóchada e-]-eitoral, cãm propagênd.a e oralmente, recolher
o maior nLrinero possivel d.e camaraclas, que levaáos-pólo paleio d.a Burguesiar'
participem na§ eleiÇões, ltuito deles apoiarão certàmentã a linha marxista-ieni-nista d.a luta d.e massas se soubemos rnostrar-lhes correctamente o caracter bur-
guês d.as eleiçôês e a trapalhice d.os ild.outores".
io }urarrte o period.o eleitoral,, levar as massas nito só a nã'o ad.erlr às eleiçdes

rnas tanbóm atacar a linha reformista e revisionista. r.trairâímu.itos camaradàs
que estio aldrabados com as promessas deles. 0s movimentos 

" 
*6it"feÀ ;;;;=ã'; *r,

ser controlad.os pelos rnarxistas-leninistas aproveitand.o a agitação que se d.ôsen-
volveral. .irproveitar o sector Índ.iferente d.as massas para as 1evár a combatef o
gove{po burguôs e os seu§ lacaios. P}I0VOCÂR LUTr'iS ecÓmOtlttC:is E POLITIC:iS e àpro-
veÍtá-Ias o mdxino possivel para a d.irecçâo d.os operírios. TB.r^NSF0lTvt.It O PERI0DO
llLiJITOILlL, IE PJIRIODO RiJFOlilifST;i, lüri PUPJ0DO )E L{IIiiS i'NTI-BIIRGUI:jS;,S E .irNTI*Hn-
F0§IIISTJIS-P,IVISI0i{ISTr''S. Isolar a ?toposiçaot' d.as massas trabalhad.oras, e coniba-
r^ rtê-la como à burguesia no pod-êr.rt
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No seu rela.toíio ttí un camarad.a clue parte de hipdteses errad-as e d.esligad.as da re-
alid.acle pâra conchrir que, porque essas hipíteses não se verÍficam neste momento em
Portugal, os ara.rxistas-leninistas d.evem d.ar palavras d.e ord.em às massas d.e boicote
d.as eleiçôes.

Díz o canarad.a na primeira hipdtese:
t'Se a classe operária e as massas trabalhad.oras tôm uma consciôncia d"e classe

pouco d.esenvolvid,a e çe d-eixam levar peio paleio burguôs d.e d.ernocracia parla-
,..'.'nentar (isto é, se hfuma celta partiãipação popular nas eleiçdes e na vid.a d.e

uTra d.essas assembleias), enta.o nâo nos basta ala"cay na propagand.a a d-emocracia
burguesa, é necessdrio que a nossa tdctica (apresentand.o cand,id.atos ou apoiarrd.o
wa facçá,o parlamentar oportunista) seja ta1 que as massas possam extrreiimentar
pa pr,á1iqa a falência d.esse proeesso

Ndo havend.o em Portugal una significativa participação popular nas eleições
nem se d.and.o atenção ao que se vai passand.o na Ássembleia Nacional, oonclui-se
que as massas trabalhad.oras.lno nosso pais e nas presentes circunstâncias n+o
depositam ouaisouer esferancas nas prdxiinas eleiÇdes.tr

Ora nunca foi táctica d"os comunistas levar as massas à derrota sd Bara elas eentj.-
rem o peso d.a derrota e concluirem que estarram no caminho exrad.o ê que precisarran ôe
i-r por outro.

0s ?omunistas não são elementos quaisquer d.as massas, mcls elementos avartgados em

relação a el-as, elementos d.e vanguard.a que lutaràb sempre por poupar derrotas ê §o-
frimentos desneeessárÍos ao povo, nostrand.o às massas qual o caminho que as leva à
demota e o ca,rninho que as leva à vitdria, cond"uzinüo-as por este ultimo,

0s comunistas sd párticiparir em eleições burguesas quand.o âs nassas estal'o nessa§
eleiçdes e os comunistas "3 

irão às urnas qnanao no pãrlamento do seu país theg ó

permitid.o def ender os ínteresses d.as rnassas.
L,ias o que os comurristas têm d.e fazer, rüesino nessa_s- altura, é explicar às massas

que não á 
"om 

as eleiçôes burguesas que elas acabarãrc com a e>'11oração capitalista,
{ue esta sd acabarí cãr, a derrota d-a Burguesia e que esta sd é d"e:rotad.a com o em-

i="So d.a. violência revoluciona-ria das rnassas, co*ã Revolução Popular d.irigid"a pelo
Proletariado.

Para os cormrnistas a luta parlamentar nunca passarí d.e urna luta secrrndítía, quê

eles sd podem aproveita.r quand.o traz vantagens para a defesa d.os interes§es das-mâs-
sas, êm ultima analise quand.o podLe trazer avanços ao d.esenvolvjmento d.a Revoluçlo.

De eontrlrio, particips.r na l,uta parlamentar'é Lrazer atraso à consciência erluta
clas massas, é d.esviaí-las pc,ra o secunddrio,--il;;-;-tíitii" 

d'os comúristas apresentar candidatos sícom o fi-rn d'e âs mâssâ§ Yo-
tarem neles e d.epois verem que isso nío thes ad.iantou de na.d.a. II muito, menos é sua
#;ü";-;pãi"=- ià"gões parlámentares oportruri.stas também com o mesmo fin, rsso será
caír no jogo d.a d-omocracia parlamentar burguesa d.ad-o que n"do confj.amos na eapacídad.e
dos comunistas para fazer compreend.er às massas qual é a linha justa e acred.itarnos
que so os processos burgueses, l-evand.o as massas à derrota, thes ensinarão o caminho
justo.

Os comunistas, ao contrário do que d.iz o ce,marad"a, d.evem desmascarar todas as fac-
N^4/

ções oportunistas e mostrar às massas que essas facções só as levam à d.errota, e
d.evem mostrar sempre às massas clue.nío ó com o parlamentarismo e por melos pacLficos

^.*como as eleições burguesas que as massas d.estróem a burgtiesia,
Na segund-a hipótese diz o camarad-a o seguÍnte:

rristo não significa que..á *"" sempre assirr" O ascenso d-a luta pràpu1ar reiiu=
zind.o o campo d-e rianobra d-a burgrresia pode obrigí-la a ced.er terreno e a dar
a id.eia de eleiçíes livres e de uma l'isseinbleia Popular para tentar safar-se
de uma md situação.^ldessa alturar_os revisas podem atacây,"?* , sua verborieia
eleitoralista e entâo nessa o"r"iâ'o pod.e tozrrar-ne neeessario e obrigatírio
que parlicipemos nessas eleiçôês com o fim d.e tentar d-estruí-las por d"entro.
No momento presente, a luta econúica e certas formas de luta politica

(menifestações clo 1o d.e t{aio) constituen o centro de gravid.ad-e d.a luta d.o

povo português, formas maj-s recuad-as que a l-uta parlamentar. ...tt

/, bur6uesia sí se mete na.s ôavalarÍas d.e d"ar a Ílusío d-e eleiçÚes 1Írrres e de uma
assembleia popular qlland.o sabe que as massas não têrn uma vanguarda organízada oapaz
d.e as d"esviar d.e tod,os os oportunismos e d-e as d.irigir correctamente pela via revo-
lueioníria,
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Nessas alturas, aimd.a que as massas usem a violência e a luta pod.em ser efectíva-
mente alvo d.os ataques reformistas que as poderâo desvian para a via eleitoral. I\das
elando a luta popular é dirigÍd,a correctamãnte pela vanguaida o=garrizada do proleta-
riad.o - o partido - nao é táctica da burguesia ãar a idãia ae elãiçoes livreÊ mas,pelo eontrárior.é sua tactica tronar as ãteiço"ás cad,a vez menos livres, atravós d.o
aumento d.a repressào nas camtrranhas eléitoraiÀ, etc.

Vamos vêr o easo português. Quand"o o l,[arcelo subiu ao pod.er nao havia partid.o co-
munista ha vários anos, nerd:uma orga.nizaçao com fixrçoês ã" rrang,rrard.a, O PCP tintra
sido liquidad"o d.a cena proletaria assi-rn como organizaço"es como a Fi'tP e q CMLP. 0
que ha hoje d.e comunista aind.a nào existia.

Este panotama - as massas entregues a si proprias - permitiu ao l\,iarcelo d.ar uns
ares d.e ]iberalizaça'o d.o regime. LÍas hoje é d.iferente.-0s avanços na luta d.e massas.
e na criaçab de uma vanguard.a proletáriá, no caminho d.a const::ágào d.o P.C,M.l,F,
fazem com que o fascismo se feche e acentue cad"a vez maÍs a reprêssào,

Alén d.o nosso país podemos err.contrar muitos exemplos d,estes por o mund.o fora. Neio
piecisamos d.e ir rnais longe, basta-nos ver a França e a Suócia.

Quanto ao camarad-a d-izer que f'a 1uta. económica e certas formas de luta política sdo
formas mais recuad.as que a luta parlamentaril, pod.emos nos d.izer que a luta economica
em que as massas usam a violônci.a com a qual alcançam vitorias concretas sobee a bur-
g:uesia, obrigand.o-a a ced.er e a d.ar-lhes aquilo que as massas pretend.em é uma forma

Pod.emos d.izer que a luta d.e milhares d.e trabalhadores explorados, na rua, contra apolicia azmada, q3 dos grancles pilares que sustentam a burguesia, à uma forma recuad.a
d.e luta em relaçao à "Luta parlamentar'f onde nao é possivel a iniervençdô d.irecta d.as
massas? E mais importante haver um d.eputad.o (se fosse possÍvel) na li.ld. a d.ize"r que
é preciso acabar com a guerra colonial, ou é mais i.mportante o confrontamento violento com essa policia fascista, causand.o-1he d.anos, dirninuind.o assim o seu pod.er de
d.efesa d.a poIítica iolonj-alista d.o governo e d.e ataque ao povo portqguês e daq colô-
nias, ê ao mesmo tempo d.ando uma d.emonstraçáo d.e forga d.as classes explorad.as,para.,:
lutar contra o inimj-go mesmo quando vem aunad.o até aós d.entes ?

Ja .tJen].ne dlzlar
.rt 1, acçao d.as massas - uma grand.e greve, por exernplo - é mais importante que'a ac-

çao parlamentar, sempre e naiô sdmente durante a revoluçáo ou em situaçdo revolucio-
nár.ía.11

0 camarad.a d-iz em 3' lugar:

rtO assumir d.e compromissos, quer concorrend-o às eleigoàs ou apoiand.o os re-
formistas é uma atitud.e que exig'e d,a vanguard.a organíza.da d.a classe ope::riria'uma. fj.rmeza ideolcjgica muÍto grand.e e um elevad.o grau d.e ligaçdo às mâssas
só possÍvel se d.ispuser d"e pa.rtÍd.o forte, intÍmamente ligado ás massas trà-
balhad.oras, caso contrario nao pod.erá dar suficientes garantias d.e manter
uma po.siçao d.e ind.epend.ência, seguind.o rigorosamente uma orientaçd'o prole-
taria, nem d.ispora d.e organizaçoês d.e massas, d.e um instnunento suficien{e-
mente forte para controlar tod.o o processo mesmo nos seus maÍs pequenos i
pormênores.rl

Ihibora ndo seja necessdria:nente obrigatoria a existência de um partid.o, nao há ilu-
vid.as d.e que sem um partid.o ou uma organizaçao côm fungoes de vanguarda, que d.efenrla
uma linha marxista-1enj-nista d.e d.efesa d.os interesses d.as massas, e que seja càpaz
de manter uma posiçao d.e ind.epend.êpciarnio é possivel assumir 

"orp=o*Í"sos 
em eleiçobs.

Quanto à-{'hipotese: é certo quô " hámomentos tacticos em que a organÍzaçao d.e
uma assembleia constitui urrra necessid.ad.e imperiosa para a burguesia que se encôntre
era situaçobs particularrnente críticasf Màs áiru= qrrà, ',rre""os"a1i"r,# ; á;";;-d;"
rtarxistas-leninistas participar ern tal assembleia, sabotá-la e imped.ir que a biirgue-
sia refaça. forças'r, iãso maiã a modo. O camarad"* i"* de dizer-; a"; ãit="*goaÀ1ãorr-
cretas d que os m-I têm que participar êÍn tal assembleia erse possívelr{,ar exeqpl.os.
Porque os ma,rxj-stas-leninistas nào têm necessàriamente que participar em tal assem-
bleia, depend.e da situaçao concreta. for exemplo, vamos ve=- o caso português. Os
m-1_.e1r lJ, rnxna altura em que a burguesia (fascistas, refozmistas e reviãionistas)
esta à rasca, d.evÍd.o ao avanço d.a luta d.e massas e do avanço d.a construçab d.o pardi.do,
e devid.o ao arranço da luta d.os povos d.as colónias, ped.e portanto nestas eleiçoês uma
atenga'o muito grand.e, os m-I nab têm nad.a que participar na ÂN nen na fantocÀa.da e1e!
toral. 0s m-1 têm mas é que aproveita, a sftuaçáô objãctiva favoraível para conbater
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AS
de

eleiçoés burguesas, d.irigir a classe operária. o polro na luta anti-eleitoral, fo::a
tod.a essa fa,ntochada.

'0 camarad.a pod.eria começar por d.izer que há situaçoês em que os marxistas-1enÍnistas
pgrticipam nas eleigobs burguesas, d.ízer algumas d.essas sitúaçdes e d.ar exemplos (essa
situagaio aconteceu em_ taL paÍs, em taL altura) i mas d.epois'd.estas hipoteses que estáo
ilesligad.as da situaçdô conereta portug:uêsa em L)IJ, o cê,niarada nab devia deduzir logo
que, como aqui náb estamos em nênhuma'd.essas hipótesesr:vamos boicotar as eleiçoãs,
Devia ana!ízar a situaçao eoncreta ôe-Portuqal ãm 71 e'a partÍr dessa analise é.qqe se
verifica que os marxistas-leninÍstas d-evem tomar uma posiçáb ae boicote d.as eleiçdés e
dgvem d.ar às massas palarmas de ord.er,r e orgarrizá,:-1as no senticlo d.esse boicote,

0 camarad.a d.evia raciocÍnar assim: ora bem, qual é a tp,refa d.os comurÍstas em relaçdb
ao proletariado e a tod.o o povo trabalhad.or explorad.o? E d.e thes ind.icar sempre o ca-
mtnho d-a Revoluça'o e d.o Comunismo cond.uzind.o-os por esse caminho, Pare. isso os marxie-
tas-leninistas áevem aproveitar todos os momentos que possibilitam movímentaçoés d.e
massas para a 1uta, para organízay e d.irigir as massas nessa 1uta, fomentá-1a se neceg
seirio, de mod,o a levar as massas à compreãnsáb d.a luta revolucionária para derrubar a
burguesia e construir a socied.ad.e sociálista e o Comunj-smol ê êírcâmi-nhar todas as Lu-
tas'nesse sentid.o .

rs eleiçoês sáo um d.esses momentos em que é facil haver movjmentaçoês d,e massaÊ ps,!a
a luta po1ítica e os comunistas d.evem pois aproveitá-lo. -

Yamos ver o que sáo as eleiço'es em Portugal.
As eleiço'es salo urna farsa que a burguesia no pod.er encabeçad.a pelo lftarcelo ôrganiza

Lque tem o apoio d"a burguesia d.escontente, a tal oposiça"o. Porque é que a br-ugue,sia
(fascista, reformista e revisÍonista) está sernpre tâb interessada nas eleiçdês? E por-
qu'e. Sabe que ?F rnassas quand-o empregam a violência revolucionária e se d.ispôem a fazet
a Revoluçao sâô perigosas, pôem em perigo tod.a a classe exploradora, que vive à cusüa
d.o povo trabalhad.or, mesmo a parte d.a cLasse que, sem d.eixar de erplorar os tgatá3-had.g
res, traiçoeiramente diz que esta ao seu lado na luta pelos seus interesses. E por -isso que, embora representand,o sectores d.iferentes mas burgueses, todos se d.âó as maõs
na'farsa eleitoral e em todas as ocasioês em que thes é necessário lutar contra à luta
revslucionária d.o povo.

Por isso é tarefã importante d.os marxistas-leninistas esclarecer a classe ope::airía e
tod.o o povo àcerca das baÍxas intençobs d.os senhores burgueses que o que querem é dar
a entend.er às massas que com as eleigo"ês a sua situaçào nelhora, e quê a violêncla rey

[.volucÍonária náô fe.z falta para nad.a, só é prejud.icial ao poyo,
E para.que serrre a Xssembleia Nacional? Sd senre pêra os d.eputados que ganham bom

d.Ínheiro falarem d.Ísto e d,aqüiIo que está ma1, mas vai ser prontamente nrelho::ad.o...
No fund.o é uma forma da burguesia d.ar a entend.er ao povo que os seus problemas até
estáo a ser tratad"os e que váo ser resolvidos benàvoio*"r.i", portanto pode estar'iguie-
tinho e calad.inho, é so questeiô d.e ter paciôncÍa e êsperar um pouco... Mas quem na,lld.a
na:/issembleia'Nacional é o governo d.a búguesia e de tud.o o quà 1á se d.iz o governo sd
faz aquilo que beneficia a burguesia e nab o quê benefÍcia as classes trabalhad.oràs,
.,ilém d.isso, L"* mêsmo na irssembleia Nacional que i:.áb tem pod.er nenhum pa::a pôr àrn'prti,-
tica o que 1d é resolvi.d.o, se pod,em d.efender aberton:ente os interesses d.às massas ex-
plorad.as tocar nos pôd.res d.o regime. Nab nos,pod"emos esquecer d.e que o nosso país tem
umigôverno fascista e que até peSsoe,s como d.eputad^os d.a chamad.a ala 1iberal, que pão
passam d.e refirpd.os reformistas explorad.ores do povo, sáo obri§ed.os a aband.onar a:
iissemb}eiapord.efend.eremposiçoêsd.e''esqu"P"'].^:

Porque as eleigoes sao rima manobra nesquiúta d"e fascistas, reformistas e revi.sÍ'onis-
tas que precisa d.e ser bem desnascar"ad.a perante as massas, porque ndõ nos interessa
partÍcipar na ;rssêmbleia NacÍonal uma vez que os nossos cand.id.atos nâo poder:fuirua lá aeS
fend"er os interêsses d.as massas, os marxi-stas-leninistas na'o estab interessad.os nA
farsa eleitoral .}'

,^illiás nem 1á estfi preseàtes as m&ssas, Âs r$assas estâb 
"á 

fo"a. Nos ülttmos terrpos
tem havido i-mportantes lutas de rnassas em que os coúunistas tiveram uÍn importanteí pa:
pel, na. organizaçab e direcçzõ'd.essas 1utas. E"=r.= lutas mostram-nos que as massag ndó
ástdo de modo rrenhu* d.ispoàtas a largar a luta revolucionáría para encarnei::arem atrás
d.oe reforrnistas eleitoralistas. Felo contrário, as lutar s"rp=ã mais frequentes e vi-
tofiosas dernonstram-nos que as massás usam cada vez mais a violência para arr:arrcaiem à
buçguesia aquÍ1o que pretend.em.

E importante verificar também a capacid.ad.e cLos comunÍstas para dar às massas palav:ras
de ordem cômectas, para. as orgênizaT e d.irigir nas lutas.
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Dad.o pois as eleiçóãs serem uma farsa do goverrro fascista com a bençà 6os reformis-tas e revisionista"s para levar o povo à derrota e portanto à _continuaçío d.a erploraça-o
e opressdb d.esenfreaáas; dado a cánsciência das o*u"á" q"" ;; "áô 

acreditam eií'farsas
eleitorai§ e avançam cad.a. vez maÍs na luta revolucionáríai d.ado qr-re a O.C.lW.I.p. tem
capg,cid.ad.e p8.ra fazer uma a:npla caxnpanha d.e propaganda a::tÍ-e1ej.tora1, d-e d.ar palarrras
de" ord.em às massa.s d.e luta anti-eleitoral ê de organizgl as m.ssas para essa 1úta; ó
possível ohamar as massas a tomar uma posj-çfr aõffi-Ftoicote às àteiço'6À quà, de cer
ieza, ttará avanços Ímportantes na o"grrriràçáo e luta d.as massas, assi-m como-trard-*--=
vanços impogtantes à. organizaçao conunista que nunca pod.e esquecer que a sua tarefa .:
mais importante neste momento é a d.e ayançar na construçab Aa vanguard.a organizad.a d.o
proletariad.o - o Partid"o.

O camarad.a apresenta uma proposta de actuaçâo que embora incompleta é couecta:

'?Devemos boicotar activamente as presentes eleiçoàs, irnped.ind.o clue a bur-
guesia invente falsos referend.os,populares à volta d.os aspectos mais d.eli-
cad.os da sua t,poIítica'r. Devemos utilizar tod.a a nossa capacid.ad.e (tend.o em
mente que isto é uma batalha e na*o a guerra) para fazer fermentar na mente'
d.o povo a id.eia que e1e já tem d.as eleiçoãs (aoutores a lutar uns contra os r :

outros ei ganhem os d.a.h ou os d.a B, a merda é a mesma); temos d.e d.esenvolp::r
Yer essa justa id,eia, torna.la mais clara, transforud-Ia cle id.eia passi.va +

em id.eia acti-va;r'd.e defesa d.os j-nteresses d.o povo; "naô faleis em nome d.o
povor erplorad.oresrt. 0 povo ná*o tem a ganha,r com isso. Fascistas ou demo-
crato-revisionistas é tud.o o mesmo. 0s objectivos d.a classe operária e d.o
povo trabalhad.or devem chegar a tod.a a parte
Convoquemos a classe operaria e o povo trabaXhad.or a proclamar bem alto

estas icleias nas fabrlcas, nos bairos, nas ald.eiâ§, nas ruas, nos clubes
e nas reuniobs d.e d.emocraio-revisionistas, Boicotemos as ole-içoôs trans-
formarrdo o períod.o d.e propagand.a eleitoral nurna ssrie d.e lu-baÀ populares
contra o fascismo, contra a erploraçâo capitalistar. pela ind.epend.ência te-
tal para as colo'ni.as, contra a trai[a*o revisionista..

ü

C

uAlS nrvEM'5[' t a'5

Que'palarrras de ordeiir d-evem
pintar nos muros, escrêver nas
prêênsao por parte'.das niã,ssas

Também nas xêspostas..a estes
tal o d.e proporem palavras d.e

os ;narxistas-leninistas dar às massas?
parecles, paxa aumentar o entusíasmo d.e

dos objectivos da luta?
pontos algrrns camarad.as cometern erros,

o::d.em geraÍs justas sem propôr palarrras

iibaixo jr guerra cqlonlal assassÍna !-. *
Vivq p Revo.luçao Popular l .i
Viva o Grito d.o Povo lrr

I{ds dévemos d.ar estas palarrras d.e orrlem, mas
chamar as massas a lutar contra as eleiçoãs e
tenham a rrer com isso concretamente.

Já há algumas propostas:

t'ldío às eleiçoês fantpches !

Nfo às vo{a$oês! i t"j '

Abaixo o reformismo ! tr etc,

ná ainaa um camarad.a que propdb a

'tPeguemos em a:rnas e d.eixemo-nos de farrtochad"as ! [

,.1

R'f\ 3PAL i1'V ,DE

)

Que f::asi.'s d.evem
luta e a- com-

send.o o firnd.amen
d.e ord.ern concre-

tas contra as eleiç#s.
Um exemplo apenas: Um

rfAbaixo a d.itad.ura

camarad.a propdó como palav-ras d.e ord"em:

fascista!

i it

a resposta nâo
tem que haver

!; i .t
ii

seguinte palarrua d.e ord.em;

está completa. NJs úawos
palarrras d.e ord.em que

{ i-i :,t 1.,,1
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Ora o d.esenvolvimento da luta d.e massas aind.a nâb chegou a uÍn níve1 em que seja
preciso pegar em armas para lutar.

Há armas e annas, Se o carnarada se referâe às armae d.o Bovo, isto é, aos seus punhos
àÉ suas ferramentas, e utensíl-ios e a rraxmas" prdpriamente d.itas artesanaís isto 'é,
d.aquelas que o povo pod.e rlsar em qualquer altu:ra, como cagadeiras, cortails molotov,
pístolas, etc, entáo ao 1ançar esta palarrra de ord"em o camarad.a d.evia escLarecer quê
se trata tieste tipo d.e armas para evitar confusoês.

l,{as quand.o os revo}ucionários se referem a armas sem concretizay mais referêm-se a
ermas d.e guerra, às armas que o porro terá que empr:nhar pata fazer frente às tropas ..1

do capitalismo e, nesse caso, nàb se trata apenas d.e armas d.o.povo nem cle arrnas gue
o povo possa usar em qualquer ocasifo, mas d.e armas d.e guerra cuja funçfo tem de ser
controla.d.a pelas organizaçoãs revolucionárias, pela frente popular, pelo exercito
pppular, pelas mi1ícias popui,a.res, e tud.o isto pelo partid.o.

0 momento d.a Luta alÍnada sd surge quand.o as Ílassas já estalo nobilizadas ê organiua
d.as"para enfrentar as forças armadas d.a burguesia, Essa I{obilizaçao e organizaga6
dâs màssas é o trabalho ind.ispensáve1 que terá ae preceder o 'd.esencad.eamento d.a ,

rivolugâo popular arnada.
',Ho5e as nossâ.s tarefas sáÉ as de construir o partid.o na luta d.e mâ,ssas e desenlrol-

ver ê organizar a luta d.e massas. Dêvemos para isso criar amplas organizagoês d.e

mp.ssas que as levem a lutar pelos seus problemas concretos e gue façam avançar a§
tutas nd sentido d"a luta politica, clue ãpontem às massas a necessiêàae aa RÀvo1uçáã
Popular. Ieyenos d.estacar d.a classe operdria uma rranguarda comr:nista saída d.a 1uta.

.Parece-nos importante d.ar palavras de ordem às massas d.o tipo:

C0]flIn/i ;"rS ElltrICOnS AUnCUUS.|IS, 8\,i FnnIlIE PEII-r REIrCItUCio POPIII,AR

que contraponham à id.eia a" *f"içobs a id.eia d.a revoluça'o, à Ítteia d.a luta eleitora-
,,IÍsta a id.eia d.a luta d.e massas.

MTN AGEM üÀ DtilECÇAü, ,

a complexidade d.as questoEs e as exigências d-a. luta obriga,n a tomar med.id.as orgal"ii-
zativas profund.as e revoluciondrias, quq i-rdo até à real-izaça"o d,e.r.una pr5;,,,,,,,,,,,,,,nqirp. con.'r
ferência representativa de tod.a a organfzaça-o, em gue seráo debatid.as Jodâ§ as quês-
toés firnd.amentais d.a nossa 1ir&a po1Ítica e õrganizativa ê em que serab anaLizad.às
as posiçciês d.a nossa organizaçaio face aos probLemas fuld.a,nentaÍs que se colocam: ài-
antó aos narxistas-leniãistas portugueses. Conferência essa que 1ançará as bases.do
fqturo partid.o, cria.ndo de forryna científica a rede d.e orgarr-israos prd-parbid.o em fod.o
6.país.-Conferêrrcia essa que eleg'erá umanova direcçáô por proÇessoe perfeitanentê
c<iúunistas, que esteja à al-tura d.e d.efender a cad.a momento em ted.os os nossoô teire-
nos de futà ã em tod.õs os campos d.e batalha do povo revolucioneirÍo os interesses;'
d.a, classe operária, d.a Revoluçfo Popular, do Socialismo e ào Comunísroo' '.

Qpe o jornal interno seja uma arrna eficaz, empunhad.a por tod.os os carnam.das nd,
Ir-gaçao Oa têor].

TM TRE§TT PILA CONSTRU DO PARTI

EM FfrTNII PT Lfl C*MUNISl'{O

L{arxista-Leninista Portuguesa
(o c-rito do Povo)
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