
Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 

. 1 
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AAA~S UAA 

REVOlUCAO 
,;p 

E' ineg:ivel que os povos do mundo inteiro concen 
tra-rn ~oje a 8ua atenc;ao na grande Potencia que ha 

41 anos Implantou a prirneira Sociedade Socialista. 
A grande maioria, pOl'que veem neJa urn brilhante 

exemplo para a construcao dum .futuro cada vez me
Ilior para a humanidade: E uma minoria que constitue 
a reao;;ao imperialis ta e capitalista por compreender 
ser a URSS a principai forc;a oposta a sua politica de 
guerra e de explora<;;ii.o do homem. Mas e urn facto, 
que todos sao lend os a reconhecer-Ihe, os enormes exi
tos I1?S mais diversos dominios e que se acentuam pro
gresslVamente ano apos ano. 

Nao se passa um so dia sem que na Uniao Sovietica 
se de um novo acontecimento: um Sputnik; uma Cen
tra! ou quebra-gelos atomicos ; um foguetao que con
qUlsta as espa<;;os; uma nova maquina ou a descoberta 
de uma preciosa mina nos seus terri tori os imensos. Por 
Ol!tro iad\:1. o rHmo do desenvolviI;nento industrial per
mIte -Ihe ault!entar const1mtemente a produ<;;ao em geral, 
ultrapassando nalguns casos a pr6pria America do 
Norte. 

Ern re]a<;;ao a habitacao constroern-se cerca de 2 mi
lhoes e 100 mil casas por ano, seoundo diz 0 Sr. Paul 
Reynaud-politico representante "'cla grande burguesia 
france.sa- que ~onclue afirmando que em propon;iio, 
a Fmn<;a devena construir 450 mil anuaimente, mas 
const1'oi apenas 280 mil. 

A aten<;ao dedicada pelo Estado a instru<;;ao ea cul
tura, 0 prinho e as facilidades concedidas a investiga
<;ao cien tifica fez com que a Unjiio Sovietica caminhe a 
frente dos outros paises no · ala1'gamento do conheci
!I1er: to l!umano .. Os nllll1eros T)estecall1po s~o claros e 
11~lcldanvos: ma\s de 50 milh6es de pe$soas estudam em. 
d!versas escolas e cursos. Acrescente-se ainda que das es
colas tecnicas SovietiCas saiem todos os anos 80 mil en
genheiros, enquanto que nos Estados Unldos formam -se 
a,Penas 30, mil. Sobre 0 nosso Pais que fa lem os cien
tls tas e artlstas llao .sO .das dificuldades economicas qlie 
at raves sam mas tambem do desp1'ezo e entraves it cria
<;a<;> e descobertas, postos peJa politica obscurantista do 
governo. 

Pro!etarlos de todon 0' PaIse!:, tI~I"VC.s j 

, 

PO l' SOt\RES 

Na URSS nao existe desemprego, nem crises. 0 nlvel 
de vida dos trabalhadores sobe constantemente. Entre
tan to que se passa, por exemplo, no nOS50 pais? t: 
arrepiallle. Os trabalhadores de todo 0 Alentejo, a bra.
<;os com 0 desemprego quase permanente, C0111 fome 
e miseria, que respondam. Que respondam osoperarios 
corticeiros, conserveiros e texteis oue assistem ao eil
cerramento das fabricas e it redu<;;iio constante dos dias 
de trabalho. Que se prol111nciell1 os pequenos ,e medios 
agricultores e indllstriais, cheios de dividas e com os 
produlos arm3zenados. Nao e 56 em rcIal,'ao ao nos
so pequeno pais que 0 contraste semanifesta. Nos 
Estados' Ull idos 0 mais desenvolvido dos paises ca
pitalistas, 0 n{lll1erO de desempregados atinge ja cerca 
de 6 milh6es e a crise con ti nua com todo 0 ~eu cortejo 
de miserias. 

As vozes caluniadoras contra a Uniiio Sovietica e os 
restantes paises Socialistas, de que existe la escrantllra 
e miseria sao desmentidas pel os facios. 0 regilTie So
cialista implantado ha 41 anos pcrmitili que p.o fim de 
40 anos a produ<;;ao industrial na lJRSS fosse 33 vezes 
superior a de 1913, e a produc;iio de m?quinas, meta is, 
combustiveis, etc. 74 vezes. Que em 19570 ntmero de 
tradores atingisse 1 milhao e 577 mil; 0 de ceifeiras 
-debulhadoras ,385 mil , alem de milhoes de outras ma
quinas, perI1fitiu que se valorizasse, num espa<;o de 3 
anos, 35 mi1hoes e 900 mil hectares de terras virgens e 
de baldio, registando-se U11l aumento na superficie clll
tivada de 38 milh6es de hectares. 

Assim se justifica que a produ<;ao de trigo tenha quase 
duplicac,lo a de 1913 e a do algodao e de beterraba ac;u
care ira. triplicado. 
, Muilo teriall10s ainda que enunciar pois Of> incalcu

h1.veis progressos assinalam-se em tod.os os ramos.Ma
veria muito a dizer tambem sobre as relac;pes amistosas 
e de igualdade bem COIllO sobre 0 auxilio fraterno le
vado a cabo pela URSS aos outros paises. t-/ela nao 
existe outro fim a nao sec a paz mundial e o. bern 
estar de toda iii hurnanidade. Foi sob epte signo que 
3" URSS ,;lgiu nestes 41 anos, tanto intert:la como inter
nacionalmente. 
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E111 resultado da sua ajuda, com mil116cs de m:iqui
nas , centenas de fabricas, tecnicos etc., a China Popular 
alcan<;ou em 8 anos a fase corresponden te aos primei
ros 15 an os da edifica\;3.o do Socialismo na URSS. 
Com 0 mesmo espirito d,e solidariedade, recentemente 
cedeu a Republica ,A.rabe Unida 2 milho.es e mdo de 
contos para a constru<;ao da Barragem de Assuao. 
Sl1c~d-era is to com os paises capi talisIas? Quimtas 
labricas e maquinas modernas fol'am desinteressada
mente cedidas, por-exemploj, a Portugal pelos Estados 
U nidos? So s,e foi para a canstru<;ao de bases militares 
para ca se instalarem . .. 

Es(e e um dos g;randes contrastes entre os dois sis
temas: $ocialista e Capitalista. Tem ro_zao os nossos 

ind ustriais da cortic;a e da COlIseV2 , hem c.omo os r,es
pectivos open~rios, q llan00 reclamal1l do ~'overn o rela" 
<;Cles comerciais e "migaveis com os paiSe3 da socialis
mo, principalmente com a grande Uniao Sovietica . 
Est\!- .grande potenc"ia com reCllrsos imensos ajudar
-nOS-la, tal como ja kz a olltras na<;oes, a vencer as 
dificuldades existente:;. 

As ,experienci2:s col ll idas pela Uniao Sovietica em 
41 an05 de socialismo com as dos demais parses 5.0-
cialis tas a n imam e impulsionam as ideias de ceotenas 
de milh6es de pessoas gue lu tam para conquistilt tun 
munJo novo 5,e111 a horror d a guerra e o!lde reine a 
f,elicidade e a amizade entre os I)OVOS e as n::u:;o.cs. ' 

Outubro de 1958 

SOBRE A Rtl0 Vll{fEN1'A {:A.O fGES'\ 
DAS 1}1ASS.4S FEMJNINAS~ 

~a (/arias vezes tern sido levantado na imprensa d o 
~ Partido, os embara<;;os que ao l?oyin.1ento de, l!ber
'" ta<;;ao do 110SS0 povo causa 0 myel altlda defJcIQnt~ 
em que se el1gon tra a mobiliza~ao e a participa~ao das 
massas femininas na luta economica e sobretudo na 
jula poHtica llacional. 

No /nforme de Organiza<;;ao apresentado ao V Con-
9Tesso peio cRmarada Joao, de novo este problema foi 
;;'bordado. E concretizou-se que os efectivos f~!TIininos 
do Partido represen tam apenas 7,6 por cento do total. 
Assim '0 atras o verificado na movimenta<;ao das massas 
femininas reHete- se naturalmente no nttmero relativa
mente pequeno da sua vanguarda no Partido. S6 um 
trabalho mais eficiente de todos os nossos quadros 
para eJimi nar este atraso, seguindo os pontos de orien
ta<;;ao que sobre esta questao ja estao tra<;ados, aplican
do com iniciativa e dinamismo as Iic,;oes da experiencia 
q ue ja possuimos sabre 0 papel decisivo das mulheres 
na luta comUlIl, poded conduzir ao alargamento subs
tancial da movimentac;;ao das mulheres pela melhoria 
das suas condi<;6es de vida e pela conquista definitiva 
c!estas condi<;oes melhores atraves da luta poiitica. Es te 
alargamento substancial tera, sem d(lVida, um alarga
mento correspondente dos erectivos do Partido. 

No en ian to, paa que nos possamos lal1(,;ar a serio 

Por VERGiLfO 

nessa movimenta<;ao, parecOl jus to, desde ja, come<;ar a 
fazer um esfor\;o intenso para aumentar, .'linda que nao 
daquela forma substancial- para a qual 110S faltaE1 
neste momento as con clh;5es de que se fal oll- ,~sses 
efectivos femininos do Partido. Parece jas to que lanc€
mos c1esde ja !lma campanha para esse recrllt:JJnento 
das melhares n1Lrlheres, das mais combativas e lutado
ras, entre as operafias , as camponesas, as in telect uais 
e as jovens, que venham engrossar activamente as nos
sas fileiras. 

Teria interesse que cad a organiza<;ii.o fixasse mesl11 o, 
como objectivo imediato atingir determinada percenta
gem minima dOl quadros femininos. 

Depois haveria que fazer um esfon;o para que pela 
menos aquele minimo fbsse realizad o, dentm do espi
rito duma campanha intensiva a comec,;ar desde ja. 

NUI11 pals como 0 nosso em que 0 atraso cultural e 
ideologico e ainda mais pronunciado entre as massas 
fel11ini nas, que se prestam assim l11ai9 facilmente as in~ 
fluencias reaccionarias das classes d irigentes, 0 traba. 
Ih o de mobilizac;ao dessas mass as para a luta politica 
e econ6mica e fundamental. Iia que nos lal1\arl11os 'a 
eJe e call1panhas como esta apontada poder-nos -ao 
ajud ar muito nessa luta. Para a frente pois, camarad a3, 
entusiasmo e bom trabalho! 

TRANSCRfr;Ao DAS RESOLU(;:OES D O V COi,;GRESSO 

14-0 V Congresso cons tata Uln afrouxarnento dos 
cu:dados conspirativos e certas fa l tas que poem em 
r isco a segur6n\=a do Partido e a defesa dos qu adros. 

r~ inciispensave J comba ter 0 libera lismo, a indisei
pii Ola e a f.3ita de vigi:Sncia revolucionaria que po
clem BCurret"r ao Part ido novos golpcs pol iciais. 

Deve estabelecer-se em todo 0 Partid o uma rigo
rosa compertimenta\=ao de tarefas de acordo com 0 
princfpio de que cada camerada 56 deve conhecer 
-aq uila c;ue se re iaciorla com a seu tro belho. 

Impoe-se modifiear os nossos metodos de defesa 
co ntra a ac\=iio do inim igo tendo em cont'a as na
ves -fo rmes da reprcssao salazarista e 0 au men to do 
seu vol ume. 

Ao mesmo tempo impoe-se a d iscussao de com
portamento ante a inimigo, ' atraves da di vu lgac;:ao 
dos exemplos de [irrneza e abnega\=oo dados por 
muitos quaoros c, ue cairam Ilas maos do ini migo, e 
tam bern dos meiod,os cmpregaoos pela Polic ia con
tra 0 Partido. 

I , 
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O 'I Congc'esso do 110SS0 Pa,tiC\o dedico u parte 
. importante dos seus tr:lbalh03 aoS prchlemas da 

" ,juventuc!e. A discussao travf.da coroot! ampLos 
debates que , e vinham realizando desde ha tempos nos 
meios juveiJis, dentro e fora do Partido. A orienta(;;a,O 
said4 d o Congresso , eacontrou p.loroso acolhimento 
entre os jovens proEJ:essivos que deIa tiveram conhe
cimento. Porem , ampla discussao previa, justas resolu
<;oes e bom acolhimento, pOl' si ,sos, pouco adi:mtam : 
se as tarefas colocadas pelo ~ongresso a todo 0 Parti
do ,nao fore:11 por este levad:'.s it pratica, a situa<,;ao 
real' n3.o se modificara, como se irnpoe. 

Na sua interven<;ao no Congresso, 0 cam. Melo lcm
brou que « 0 11OSSO Partido 56 poderci. descmpe
Tdzar a papc! hislDrieo que the esta destinado 
eOilsidera;zdo 0 treballio de mobilif3ar e llnir a 
jzw entude com o lEma das mais urgentes e deeiSi
vas tarefas»;que «sem a particip ar;:ao massiDa da 
j uventade {![IO pod~, haver movimentos de mas
sas»; e que «( e ao nosso Partido que cobe a tarefa 
qe filobilizar as SllOS !,orr;:as para aaxiliar as jo
veils a lutar r;elas saas reiDilldiear;:oes e anseios». 

Decorrido urn ano sobre a sua realiza<,;ao, cabe pre
guntar a todo 0 Partiqo: em Gila e s iamos qUBnto 80 

cumprimen to efec!ivo das resolut;:oes do V Co n-
9.res5o sabre 0 ti'ebalho iuvenli? Esta e Hma ques tao 
que cad a celula de base e c~da organiza<,;ao local ou 
regional do nosso Partido deve colocar a si mesma e; 
resp onder com espirito critico e auto-critico, para que 
np ainbito respectivo das suas responsabilidades tome 
asconsequenles medidas concretas para re,cuperar atra
sos e corrigir deficiencias,onde as houver, e para in
cen th'ar por todo 0 lado, C01110 0 exigem as interesses 
da juventude, da cIasseoperaria e do nosso Partido, a 
apJica<;ao pratica das resohl<;oes do V Congresso so
bre 0 trabalho juvenil. 

Brev;:) b al an~o 

Durante 0 ano decorrido desde a reallzs.<;ao do V 
COllgresso, a movimenla~ao juvellil desenvolveu-se 
essencialmente no campo politico, 0 que se ,explica pela 
i'll)por tiincia excepcional dos acontecimentos politicos 
nest~ perfodo. A jovem gerat;ao teve destacada partici
]Ja~ao I.1pS varios aspectos da luta travada e, em a.lguns 
momentos e locais, a sua contribuh;;ao foi mesmo 1I0-
tavel para a unid2.de e mobiliza~ao douiras .camadas. 
o intenso trabalho de agi ta<;ao e propaganda, as his
toricas manifesta<;6es de rua, a distribui<;ao de listas e 
fisca!iza<,;ao do voto, etc., nas eleic;;5es presidenciais, so 
foram possiveis pela participa<;lio dinamizadora e ab -

Por O :C, .. ,\.R 

, -' ,;. ,-' , 11 ' ~ .. :' 

negada de milhares de jovens, muitos deles despertados 
pela p,rimeira vez para a luta politica. 0 grandio'!) 111 0 -

vltJlento grevista apos,,as ~leir;;oes , encabe':;2.do peJa va
lente classe operaria das cid~,cles e dos campos, contol[ 
iguaJmente com a pau;cipar;ao e a ac<;ao dt soliclarie
dade de muitos jovens. Quais as deficiencias fu nda
mentais a notar? 

1) A movimenta<;ao juvenil limitou-se quase ,,6 ao 
plano ,politicol exceptuand o algumas outras ac<;oe, de 
massas juvems, especial mente no sector estudantil 
un iversitario. 

2 ) Nao se aliaram ampla e 'profundamenle it,l uta po
Iit ica a,s reivindicac;;5e3 espedficas da j'uventude, econo · 
IJlicas, associativas , culturais, d2sport~vas, etc., aprovei
tando devidamente as excepcionais condi<;6es do mo
mento para levar avante com e:dto as !utas peh C011 -

qu ista dessas reivindicac;:oes. 
3) A 1110bilizac;:ao das massas juvenis nas lutas tra

vadas nao foi tao larga e eficaz como, podcria ter sido, 
nao so pe!a razao anterior e pe1a iqexistencia d um trlO
vimento nac;onal de unidade da jnventude, que enca
bec;:asse a sua luta, como sobretudo porque se prestou ' 
insuficiente cui dado it organizar;;ao das massas (peque
no nllmero e deficiellte funcion2Jnento das comiss5es 
juvenls de unidade formadas). Tambem em alguns 10-
cais continua a haver quem consider 111ais importante 
a «conscencializa.;;ao» pass iva das massas atraves da 
elabora<;ao e difusao de ,< estudos» sobre os seus pro
blemas do Cjue at raves da sua participa<;ao actin nas 
pr6prias iutas. 

4 ) Ap(;,sar de alguns pass os dados nesse sentido, nao 
fo ram s!lficientemente aproveitadas as possibilidades 
legals do periodo eleitoral para lal1(;ar e organizar um 
amplo l110vimento legal da juventude portugLlesa. 

Pelo que respeito a un idade da juvcntude, verifica
ram-se em algumas regi6es progressos importantes nos 
contactos, rela.:;6es e unidade de ac<;ao de jovens d€ 
v;hias tendencias (c0111unistas, catolicos, socialistas, d:.t 
M.P., sem partido, etc.), progressos esses que rasgaram 
boas perspectivas futuras e clevem servir de ensina
mento para outras regi5es Oll locais onde se naoavan~ 
<;ou, do meSl11 0 modo. Muit03 jovens cOl11unistas, no ' 
el1tanto, continuam a pensar apenas nos jovens ma is 
esdareciclos e comba tivos, como seja os que se agrn
pam !l0 M,U.D. Juven il, ignorando ou sllbestimando 
os jovens doutros sectores,' apesar do interesse e e3pf
rito de luta revelac;io por muitos deles nas recenles mo
vimenta<,;6es. Dllin modo geral, verifica-se sobretud,o 
fa Ita de audiJcia por parte dos jovens cOl11!.lllistas pa~ 
ra entrar em contacto e estabelecer reJac;6es de can1a
ra@a:g.em e confian<;a mutua com os joV'ens doutra-s 
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tendencias, com vistas it ac~ao unida .por objectivos e 
reivi;ldica<;o~s comuns. Igualmente ~e notam ainda cer
tas ?rradps lI utuac,:oes nas reiac,:oes corn jovens dou
Iras tendencies, ali onde elas existem, caindo-se ora no isolamento sectirio pOl"que «os outros jovens nao 
sao capaze3 ou nao querem acompanhar-nos ", ora no 
seguidismo oportunista de descermos e nao ultrapas
sarmos 0 nive! dos jovens mais atrasados, que assim se 
fo rnam verdadeiros travoes para 0 desenvolvimento da 
luta e unidade da juventude; ora se pretende rigidamen
te impor todas as nossas ideas aos outros, sem pacien
cia e maleitvelmente os convencer da sua jl1steza e sem 
atender it jl1steza que pode haver nas ideas dos outros, 
ora se aceitam sem procurar modificar as ideas erradas 
de outros jovens, abdicando indiscriminadamente das 
nossas proprias ideas, «para nao levan tar dificuldades 
it unidade ». 

No as pec to orgflnico, a movimenta<;ao eleitoral dei
xou em alguns locais um saldo positivo de novas co
missoes juvenis de lInidade form ad as e ha regioes onde 
a organiza~ao de unidade dajuventude progrediu des de 
enta~ . Porem, em muitas regioes e locais, ou naose 
avan~ou e ate mesmo recuou, ou os progressos sao mul
to debeis e estao aquem das possibilidades e necessi-
clacles existtntes. ' 

J-Ia locais e regioes onde existiam extensas redes cle 
comissoes do M.U.D. Juveni! ainda ha um ano e hoje 
nao existe qualquer comissao de unidade juvenil. Co
miss6es elvicas e eleitorais de lInidade jllvenil desen
volveram importante trabalho de mobiliza~ao de massas 
em algims sectores, 0 qual cessou inteiramente porque 
se deixaram morrer essas comissoes. 

No final do l\ltimo periodo eleitoral realizaram-se em 
v,,\1'ios pontos do pais, nomeadamente em Lisboa e Por
to, reunioes de jovens de varias tendencias que discuti
ram a con tinuidade organizada do movimento juvenil, 
tendo dentre essas reunioes tid o 0 maior relevo 0 En
cont ro N6cio nal da Juventude, realizado em Usboa 
a 31 de Maio e 1 de Junho com a participa<,;ao de mais 
de 100 jovens de quase t0das as regi6es do pais. Desse 
Encon lro sain um «Manifesto it ]uventu de» on de se 
defende a unidade e acc;ao da juventude em volta de 10 
-reivindieac;oes consideradas fundamentais, se apela para 
a criaC;ao por todo 0 lado de comissoes de ullidade ju
venis e se recomenda 0 seu entrelacamento com vista 
it criac;ao dum amplo movimento nacional de unidade 
da juventllde portuguesa. Temos conhecimento de que ... 
varias reuni6es regionais e nacionais se tem realizado 
para levar por diante as recomenda~oe3 saidas do En
con tro. No entanto, pareee-nos que os esforc;os para 
a unificac;ao nacional do movimento juvenil evidenciam 
e se ressentem dos atrasos e deficieneias que vim os 
notando. 

Caus as desta si tue<;ao e medidas a tamar 

Qual a razao destes atrasos e deficiencias? Pensamos 
que a causa principal res ide na insufic iencia dos GS

fon;os dis pendidos pelo conjunto do n0550 Partido. 
Movinl'entar as amplas mass as juvenis trabalhadoras 
dos campos e das cidades, a juventude academica, a jo
vem gerac;ao intelectuaJ, as raparigas, pelos seus varia
dos interesses e anseio,; pr6prios e comuns; (raze," it iuta 

certos sect ores cuja combatiyidad;c nao atiIigiu ainda 
um elevado grau de decisao; aproximar e estab~~eeer 
solid os la~os de amizade e coopera~ao entre se,dores 
jLlvenis que se encontram ainda separados pelo desco
nhecimento e pela /desconfian<;a mUtua, que for~as es
tranhas e inimigas -da juventude se esfor~aram e esfor
~am, por todos os meios e a todo 0 custo, por fomentar 
e manter; organizar centenas e ctntenas de comissoes 
juvenis de unidade, por todo 0 lado, de todo 0 tipo 
(politicas, de assistencia, de amnistia, de paz; reivi ndi
cativas de caracter economico, profissional,[cultural, as
sociativo, desportivo, etc.; para iniciatiyas de confra
terniza~ao, para estudo dos problemas juvenis, etc., 
etc.); Iigar toclas essas comisso,es, ac~oes e iniciativas 
num amplo e dinamico movimento nacional de massas 
cla jovem gera~ao, de autentica unidade e completa ir, 
dependencia e iniciativa propria - nao sao tarefas fa 
ceis e, sobretudo, nao bastam palavras sOI/oras e boas in
ten \oes para que tudo slIrja expont~niamenie. Estas ta
refas que 0 V Congresso colocou ao n05SO Partido 56 
poderao ser concretizadas se todo 6 Partido cumprir 
com as suas re~po nsabilidades devang uarda para com 
a juventllde, mobilizanclo as suas forc;as e capacidades 
para a ajudar a vencer as dificuldades que se levantam 
it sua acc;ao, unidade e organiza<;ao. As dificulclades 
ex!stem e nao convern subst!ma-Ias: e impresc indivel 
urn trabalho atllrado e persistentede todo 0 Partido, 
de todes as ce lu las de base, de .todas as organ iZe" 
c,:5es loeais e regionais do Part ido, para que as reso
lu<;oes do V Congresso sobre a juventllde sejam levadas 
it pnitica com exito. Ora 0 trabalho partidario neste 
campo tem sido insl.lficiente no seu conjunto e mesmo, 
em alguns casos, nulo e ate negativo. Vejamos alguns 
exemplos. 

J-Ia organizac;oes regionais inteiras do nosso Partido 
onde ate ha bem POLl CO nao havia lim unico militante 
destacado para 0 trabalho legal de unidade da juventu
de, onde nao existe sequer urn unico organismo parti
dario, seja em que escalao for, formado por jovens mi
litantes do Pattido para desenvolver 0 trabalho legal de 
massas entre a juventlide des sa regiao. J-Ia importantes 
localidades onde existe um apreciavel numero de jovens 
sem-partido interessados e activos, sem que a organi
za~ao local do Partido Ihes preste aten~ao e tome as 
medldas indicadas para que as suas comissoes e act i
vidades se desenvolvam. J-Ia importantes comites locais 
e celulas de empresa on de ainda nem sequer se descu
tiram as resolu~oes do V Congresso sobre a juventude, 
pata que se possam de segnida tomar as medidas ade
qU2.das para as levar it pratica nessa localidade, nessa 
empresa, etc. 

Por outro lado, ha regioes, locais e empresas onde 
se recrutaram para 0 Partido os jovens que mais se vi
nham destacRndo no trabalho juvenil de m:J.ssas, mas 
para os desligar totalmente desse trabalho, pelo que 
casos houve em que a organizaC;ao e movimenta~ao le
gal de unidade juv'enil se desmall telou e paralisou total
mente, por falta do trabalho clinamizador desses jovens, 
que nao foram substituidos. Isto , alem de prejudicar a 
jllventude dessas regioes, locais ou empresas, ira difi
cultar enormemenie 0 futuro e urgen te rec~utamento 
de novos quadros jovens para 0 P2<rtido. E perfeiL:
mente justo e ncC'c"cario Cham:l.f as nossas filein\s 0 5 
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iovem mais serit)! e ccmbaHv1)s que se destacam nas 
1.l1ovimcnta<;fYes juvcllis, e e ignafiheI'lte I1l'C'eSsa.rio e 
justa que parte desse san~.r;;e novo vii. r>!fl'e,S<:af e far
talecer 0 t,abalho partid6.rio doutros 6ectores. Mas ao 
fazer isso M. que nao cs-quec.er as importantes recomen
da<;6es do COllgresso segundo liS quais III meior parle 
desses quadros io~ens deve ser voltada para o Ira
belho legal de masses no seio,de iuventude. E 
q uando for j\1sto desligar um quadro jovem do trabalho 
juvenil, dev,\!m sempre tomm·-se as medidas necessarias 
para que a sua fait a seja preenchida por forma a nao 
pn,:judicar, o.u s6 prejudicar no minimo, 0 trabalho le
gal de massas. da juventude. 

Tendo em conta todos estes fados, pensamos que se 
imp6e a adop<;ao, entre outras, das seguintes medidas: 

1) Discussao nos organismos de direc<;ao regional e 
local, nos secretar\ados de cePulas de empresas impor
tan tes e em todos os organism os partidarios que con
tactem com a juventude, da orienta<;ao sarda do V 
Congresso e da situa<;ao e problemas da juventude e 
do mOViIT\e11tO juvenil de unidade nessa regiao, locali
dade, empresa, etc., com vistas n justa compreensao e 
apJicac;;ao da ori~nta<;ao safda do Congresso as condi
<;oes concretas de cada caso. 

2) No ambito regional e nas localidades, empresas, 
etc. onde as condic;;o{ls 0 indicarem, devem criar-se ime
(\iatamente or~anismp's partidarios formados por ca
maradas jovensj 0.\:\ qestacarem-se quadros jovens, ex
dusivam~nte el1'Ca~regados do trabalho juvenil de mas
sas, diredam~.lltlil junto destas, 110 seio das varias 

5 

organiza~oes j L,\:~nis de m~'.ssas. 
3) Especial aten<;8.0 deve ser pre,t:lda aos pr{Jblemas 

e dificuldades encontradas no trabalha de llnic;a(le d o 
movimento c1a }uventllde, realizandq esforC;;os persis:· 
tentes, audazes e maleaveis para co.nseguir,o a larga
mento e fortalecimento da i.lnidade jnvenll. E necessa
rio jJrocurar e adaptar para cada ca~19, as fo rm?s mais 
adequadas para chegar a tlnidade com jovens d~ sedo
res que ate agora tern demonstrado reticencias. E indis
pensiivel ouvir as opinioes dos jovens desses seelores 
e aceitar tudo, quanto eles tiverem de justo, sendo pa
ciente para com as suas dificuldades em vir a luta e 
procu.ranqo as ~elhores formas de concreliza r a 
sua partiqipay80 no movimento da iuvenlu de. o~ 
jovens comunistas que aduam 110 seio das organiza~5es 
da juventude devem tratar de igual para igual com os 
jovens de outras terrdencias, cqular COIll cles, sem se 
arrogar em supremacias ou m,onop61iQs de qualquer 
espe-cill, que 90nduzem em linha recta ao sectarismo. 
Devem ser os mais activos, per-sistllntes q maleaveis nas 
suas relac;;5es com jovens nao cOIT\\\nistas, porq ue s6 
assim cumprirao rea!mente 0 seu papel de vanguarda, 
que se deve efectivar em fClClos e nao em palavras . . 

4) Os organismos Oll camaradas especialmente des~ 
tacados para 'o trabalho nas organiza<;5es da juventud!;l 
devem esfon;;ar-se constantemente para manter estaSi 
organizaC;;5es sempre voltadas para os problemas 111ai9 
concretos e vivos da jovem gera<;ao pois sao esses 05 
mais capazes de mobilizar as largas mass as da juven-
tude. ' 

TRANSCRf(;Ao DAS RESOLu(;:OES DO V CONORESSO 

1 - 0 V Congresso, tendo e111 conta 0 agravamento 
q ue se Vel11 processando nas condiC;;5es de vida da 
classe openiria €I das outras classes laboriosas do Pais, 
chama a aten<;ao destas quando it necessidade de se 
encetar uma luta nacional, em todos os locais de tra
balho, no sentido de se conquistar uma eleva<;ao irne
diata dos sai<irios, ordenados e vencimentos corres
pondente ao agravamento que se dell no custo da vida, 
de fo rma a1cancar-se uma melhoria sensivel nas con
dicoes de exist~nci:l das classes trabalhadoras. As re
ce '1tes greves dos 800 salineiros de Alcochete, dos 5.000 
pescadores de Matosinhos e dos 300 mineiros do Pe
jao, apontam 0 caminho da luta as outras classes tra
balhadoras, mostram como existem condi<;5es no mo
men to presente para os trabalhadores portugueses se 
an~arem l1l!ma luta cada vez mais larga em defesa dos 

lseus interesses vitais. 

2 - 0 Congresso salienta que s6 unida nas empresas 
indllstriais, nas oficinas, nos Sindicatos, etc., a c1asse 
operaria podera Iutar com ex ito por uma melhoria 
imediata das suas concli<;oes de vida. A acc;;ao unida 
dos operarios, sem olhar as tendencias politicas e cren:
cas relig iosas, e condi~ao fundamental para se cons
rmir uma forte unidade da c1asse operaria, for<;a deci
siva para se alcan C;;ar a soltll;ao dos seus prob-lemas de 
cJ3,sse e dos problemas nacionais. 

~
. 3 - 0 V Congresso ch.l\ltna a classe openix:ia e as 

~. -
PCP 

restantes classes trabalhadoras a lutarem unida3 e (J l'~ 
ganizadas por contratos colectivos que assegurem Ul11a 
subida imediata dos salarios e estabele<;am 0 prindpio 
da escala m6vel, de forma que a eada sllbida do custo 
da vida corresponda urn aumento proporcional e ime· 
diato dos salarios e orclenados das classes Iaboriosas 
do Pais. 

4-0 V Congresso verifiea igualrn.ente a necessi
dade de se alargar a luta das classes trabalhadoras cia 
cidade e do campo contra 0 desemprego, con tra a 
chamada «campanha cia produtividade:.> no trabalho e 
por tlma melhor assistencia medica e medicamentosa 
dos servic;os de assistencia. 

5 - Analizando as acc;5es dos trabalhadores nos 
Sindicatos Nacionais, Casas do Povo e Casas dos 
Pescadores, 0 V Congresso chegoll a conclusao qu 
existem condic;;5es para se iniciar uma nova luta d 
c1asse operaria das cidades e clos campos, de todos 0 
trabalhadores, pelas Iiberdades sindicais e 0 direito d 
associa<;iio, por uma mais larga aCC;;ao junto das direc 
c;oes sindicais, contra a interven<;ao do I.N.T.P. e d 
Ministerio das Corpora<;oes na vida interna dos Sindi 
catos, Casas do Povo e Casas dos Pescadores. Tend 
em conta estas aspirat;6es dos trabalhadores, 0 

G::ongresso da 0 seu :lpoio a luta pela realizac,;ao du 
Congresso Sindical e convida todos os trabalhadore 
a lutarem pela sua realizacrao. 
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10 M ltnA L4h 

tGES'\ 
~ 

A UNIDAD£ E A COES,~O DOS P!RTIDOS fiiAitXISTAS-LENIN1STAS 

SAO AGARANTi A DAS ULTERIORES VITORIAS 

DO SISTE/V\A SOCIALIST A MUNDIAL 

A· nossa epoca, epoca de vit6rias hist6ricas do sist€
. ma socialista mundial, e caracterizada pela unida

de e coesao crescentes do movimento comunista 
internacionaJ, pela amizade que se vai refor~ando 
entre os povos clos paises socialistas. 

Unidos por um mesmo ideal, pela teoria marxista
-leninista, pelos principios do internacio nalismo prole
tario, os partidos comunistas e openirios consideram
-se parte integrallte do grande movimento comunis ta 
internacional e manifestam lim vivo interesse pela act i
vidade e experiencia de cada um dos partidos irmiios. 

Os congressos clos partidos comllnistas e openirios 
prenclem a atenc;ao dos cOJ11unistas de todos os paises. 
Eis porque 0 VII Congresso da Liga dos Comunistas 
da Jugoslavia, que se realizou em Abril e discutiu uma 
questao tao importante como 0 programa do partido 
prclldeu iguaimente a aten~ao dos partidos comunistas 
e operarios. Este congresso decorreu alguns meses 
apes as hist6ricas conferencias dos representantes dos 
particlos comunistas e operarios irmaos que se realiza
ram em Moscovo, onde roram elaborados documentos
-programas do movimento eomunista internacional: 
Oeelara~ao e Manifesto da Paz. Sabe-se que a delega
C;2.CJ da Liga dos Comunistas da Jugoslavia assinoL! 0 
M~.ni festo da Paz, mas que nao tomou parte da Con
fcri:ncia dos representantes dos partidos comunistas e 
orerarios dos paises socialistas nem assinou a Decla
r;i{,:, O adoptada na Conferencia. 

o projecto de programa da Liga dos Comunistas 
da ]ugoslp,via, publicado na vespera do congresso foi 
s~,·i:lmente criticado pelos part:dos comunistas e ope
rirh3 de varios paises. foi observado nos orgaos de 
iln r-. 'e"lf:a clos p:.~rtidos cornl.:nistas e open1.rios irn'!3.os: 
«L' 'hn~1ai1itei> {fralH;n), «iJui ta:» (ltalia), «Tribuna 
L I!( . j> {rG16!~~ft),<;:Tvorba):" (Checoslovaquia.), «Scan tea» 
(i·:t! ~ ~~I:Ll)! «Tar;3d;;d:l11 3Zen!De» (Iiun.gda), «RaLoini
tct't' ,Lo aelo» (B;;lgiria), «Zed i populEt,. (AlbanIa), 
« 01 fy ':Ii orker» (Inglaterra), «Drapeau Rouge» (Beigi
ea), dc" n2.:; decJarat;;6es d os comites centrais dos par-

tidos comunistas e operan os de vanos palses, que 
numerosas teses contidas no projecto de program a ela 
Liga dos Comunistas da Jugoslavia estao em contra
di~iio com os principios fundamentais do marxismo
-leninismo, estao em oposi~iio as concep:;;6es dos ou
tros partidos cOl11unis tas nas quest5es de principio 
mais importantes formuladas na Oec1araGao da eon fe
cencia dos representantes dos partidos comunistas e 
operarios dos palses socialistas. Uma cdtiea ao pro
jecto de program a da Liga dos Comunistas da Jugos
lavia foi feita num artigo da revistJ. «Le Comuniste», 
do Co mite Central do Partido Comllnista da Uniao 
Sovietica (N. 6 de Abril de 1958). 

No principio do mes de Maio, 0 «Jen Min Ji Pao», 
argao do Co mite 'Central do Partido COn1unista Chi
nes, 110 sell editorial «0 revisionismo actual deve ser 
condenado» criticou severamente 0 projecto de pro
grama da Liga dos Comu nistas da Jugoslavia e a ])0-
si~ao tom ada pel os dirigelltes jugoslavos. Este artigo 
declara ser necessario «criticar abel'tamente, reso
lutamente, com intransigencia, um cerio mimero 
de concepr;:6es anti-marxistas, anti-leninistas, 
revisionistas do principio ao lim, contidas no 
projecto de programa da Uga dos Comunistas 
da jugoslavia.» 

Como unanimente foi observado na imprensa dos 
partidos comunistas, 0 projecto de programa ch Liga 
dos Comunistas da Jugoslavia contem l1luitas teses Cjue 
significam 118. verdade uma revisao do marxismo-leni
nismo. Is to no que diz respeito, particularn~eiite, a 
fonnulac;e.o e aprecia~ao das quest5es da mals alia im
portancia: situa<;;ao internacional actuaJ; os dois sis te
mas l11undiais e 03 dois call1pos; a impor!anci: .. j;l ex
periencia da edifica~i',o do socialismo na U.P.S.S. e 
noutros parses; 0 papei clos partidos c:)mull;" 'l·'.~ c do 
Es tado SO-Chlli5bt na constru('...ao onm.a nova "0". i edade; 
o cIesenvo!vinl~nto da teorht marxlsta.]E'ninis l.- ~ " 2 .. ~ Llta 
coptra a id ..... o~o~i' bl':"o·"e.;;ao -cs rrinriOfl, -' ri, \ :.'[.- lla-
CiO'l'j'P (11 C" 11' ()t'-ll~·~-'C:;; ~,·~·.b un ~:) r.' f' l/ ,. (,/,c",r;:' ··t··e'-,~71~r:- - " ';'-'1 t·l··e 

~ "" .l. _,L _ - . -.·!t;.··J.~~'It::I,J _~a.:;;v,\ ...... 'j" ::1 .. 

paises sociaiistas, entre p ,lrtidos coml!ni::U~ ,'···' os e 
outras quest5es irnportantes da teoria man;:··(;J. t! da 

~ I 
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tmHica do movimenfo comunista nmndlal. . . 
o ;:,mjecto de programa da- Uga dos COl'l1unisias 

da Jugo~;]avia tinha 0 caracter dum d00umento oposto 
a Declar:l(;ao da confercncia dos pa;·ticlos comunistas 
e cperiirios dos paises sociaitstas, aprovacla per todos 
os partidos comunistas irmaos. Par esse facto, 0 p!'o
jecto de programa da Uga dos Cormmistas cla Jugos
Iciviit tornou-se num documento ,15anoo nao refon.;ar 
mas enfraquecer a uniclade dos partidos comul1istas e 
operarios e enfraquecer a unidade dos paise3 socialis
tas. 

Consideranclo que interven<;6es contra as teses erro 
neas do projecto de programa no pr6prio congresso 
poderiam provo car uma vioienta polem.ica e compiica
fiam a: situa<;ao nas relar,6es entre os partidos, quase 
todos os partidos comunistas, inclusive 0 Partido 
Cornunista da Uniao Sovietica, julgaram oportuno nao 
enviar delega<;6es ao VII Congresso da Liga dos Co
l11u njs~us da Jugoslavia. Os partidos irmaos esperavam 
que os reparos amigaveis £Citos ao projecto de pro
grama sedam bern compreendiclos pelos camaradas 
jllgoslavos. 

No entullto, no Congresso cia Liga dos Comunistas 
da Jagoslavia, os dirigentes jugoslavos evocaram com 
irrita<;ao eS3es reparos ao projecto de programa da 
Uga dos Com un is tas da Jugoslavia, rejeitaram-nos 
sem exami nar .. lhes 0 fundo. Os amigaveis repams fei
tos ao proj('cto de programa da Liga dos Comunistas 
da Ju goslavia servir2.m de motivo para aCLlsar as par
tidos irma os de q uererem impor urn «monopolio 
ideologico» de fazerem pressao sobre a Jugoslavia, de 
atel1tarem a sua independencia.Os dirigentes da Li ga 
dos Comunistas da Jugoslavia nao tiraram as justas 
conclusoes da tritica am is to sa ao projecto de prograc 
rna da Lig2. clos Comunistas da Jugoslavia feita,p elos 
particlos comunistas ; permitiram-se no Congre~:!l,Q. inc 
vestidas violentas, histericas contra os parhdos irrr:aos 
'e defenderaIT) obstinadamente as suas posi<;6es erro
neas, anti-leninistas na sua essencia, ,n'um cedo n6me
ro de problemas. , . . .. 

Os materiais do· Congresso ,da· 1:iga dos Corn unistas 
da Jugosla.viapl:lblicados na hnprensa, mosrram que as 
teses err6neas do projecto .de,..programa foram desen
volvidas detalhadamente e defendidas pelos relatores 
e por certos orad ores do Congresso. Tais intervenGoes 
exigem uma critica de principio e urna replica resoluta. 

II 

Nao se pocIe fechar os 011105 sobre a apJ'ecia<;ao, 
err6nea no seu principio, dada ao VII Congresso da 
Lir;a dos Comunistas da Jugoslavia a respeito da si
tua<;ao internacional surgida ap6s a segunda guerra 
111undial, sobre a deformaGao da apreciar,ao das cau
sas da tensao. internacional, sobre a falsificaGao da 
politica externa da Uniao Sovietica. 

1. Tito, secretario geml da Uga dos Comunistas da 
Jugoslavia disse no seu in forme, como 0 comunica a 
agenda Tallyug, que a polftica das grandes potencias 
C baseada no principio da for<;a e nao 110 principio 
do direito de todos os povos decidirem eles mesmos 
os seus destinos. 

7 ---- -,-----

. « Certas grandes poteneias, deelarOli a relator, 
tndstram-se, no per/ado de ap6s-guerrc, pOlleD 
preoeupados sobre os meios de eOl1segllir a sua 
dOfi1inafxio sabre os outros povos e no mUiZdo . 
em geral. Um dos exemplos dessa politica,exfel'-
112 cOllsistill ill/elizmcnte na pressclo e.rerc!r[a 
durante Inuitas aTlOS pOl' Sid/hie saare (/ jag os
{d via.» 

Desta declaraGao conclLti-se que os dirige.1tes cia 
Uga clos Comunistas da J llgoslivia poem no m\s1}]o 
plano a Uniao Sovietica e as potencias im perialistas 
deturpando grosseiramente os factos hi5 t6rlc05; atri
buem a U.R.S.S. uma politica de «situa:;;6es de,forc,;,p, 
de agressao e designios de clomina\;ao illul1pial. 

o mundo inteiro sabe que a Uniao Sovietica, que 
teve um papel decisivo no esmagamento do fascisrno 
hi tleriano e na libertac;ao dos povos dominados, de
senvolveu uma luta conseq uente e tenaz por uma via 
dem ocratica de desenvolvimento, contra 0 renascimen
to do fascismo, oelo socialisn::;o. 

Sabe-se tarnb~m , que, contr:hiamente a Uni§,o So
v iWca, os meios im perialistas trac;ararn como tarefa 
pri ncipal no periodo do apos .. guerr" «corrigir» os re
sultados da guerra l1lundiai , conseguir que 0 sistema 
de apos-guerra exclua as possibilidades do deseiivol
vimento Li lterior das fon.;as democraticas e de as «re
chaGar» em segllicla, estmngular as forr,as do socialis
rno e do movimento de Jiberta<;ao nacional. Essapoli
tica das potencias imperiaiis tas esbarrou ante a [('pli
ca resoiuta da Uniao Sovietica e de todas as forcas 
socialistas. ' 

A separa<;ao dum certo nllrnero de paises do siste
mp l11undial do capitalismo; 0 estabeleci mento do po
der. dos trabalhadores nesses paises; a form a\;ao do 
sistema munc!ial do socialismo; tal e 0 lesl:ltado dos 
primeiros al10S do apos-guerra. Cada lim pode ver 0 
grande papel desempenhado pela Uniao Sovietica nesta 
obra historica. Sua politica e llmu poHtica de ajud a 
amistosa, desinteressada aos paises ingressados na via 
do desenvolvirnento socialista. Declarar que a politica 
cla U.R.S.S. 110S primeiros anos do apos-gllcrra Gon 

. sisti a no desejo «de consegllir a dominac;ao sobre o.1.l-
tros povos» como foi feito nas interven<;oes ao VI! 
Congresso da Liga dos Comunistas da Jugoslavia e 
repetir as calunias da propaganda imperiaiista sobre 
o «imperio sovietico» rodeando-se de «satelites». 

Esta tentativa de justificar as potencias imperialistas 
e responsabilizar a Uniao Sovietica pela tensao inter
nacional criapa no periodo do apos-guerra manifes· 
tou-se mais nitidamente nas acusac;6es lan<;adas contra 
a Uniao Sovietica no VII Congresso da Liga dos Co~ 
munistas da Jugoslavia de que a sua politica foi «a 
causa principal da criac;ao do Pacto do Atl§.ntico ». 

Dcsenvolvendo ta! ideia I. 'fito foi ao ponto de di
zer que a poiitica da Ul1iao Sovietica a conduziu a um 
isol2.Inento progressivo «em conseqw2neia da des
eonfianr:a dos outros pequenos PODOS para com 
esse paiS do soeialismo») c que, «pOl' isso mes
ma ela t01'nOll pos8i/)elllm rc/or(:Gmenfo de; po
sir:ao dos poises ocideniais tendo it s ila eabe(:a 
a Arzzerica . .. que obtiveram igualmente e mo
melltaneamellte a apoio m oral duma grande 
par(e da opinido internacioflai». 
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Isto e 'dW6 da Unia'o Sovieticd e da suo pol iti..:a 
E)(terna de paz, no perfodo em que S8 constit!.!i,] 0 
campo socialis ta muncia l, quando ·f]S SUBS for<;as au
menteram consider'5ve!mente ap6~ a v iloria, em 1949, 
de G ran de Revolu(,:§o chi nesa, qusndo ,Od05 os pro
gress is tas domundo intel ro eSla va'm ')0 lado da Uniao 
50vietica, cia Republica Popular da China, de loc!os 
os poises de democracia popular na sua nobre e iusta 
Juta pelo reforc::amento da paz no mundo inteiro ! 

Uma tal falsificac::ao da politica externa e do papel 
' cia Un iao Sovietica nao podia deixar de causal' in
digriac::ao a tocios aqueles que realmente travam l!ma 
iuta aCtiva con tra 0 imperialisrno ,e, a Ii.gressao, contra 
o amea'c::a 'duma nova gue\ra. (;: Unita », orgao do 
Partido Comunista Italian'() sub'linha a este respeito: 
{( A decldrarao cfe TUa s6bre as causas da divi
$(1'6 do mundo e'in b!cic'o'S e inaceitavel. Nao po
d(/rna's paftilhar de n'u'meJ'osas teses desta apre
ciarGo. POI' ,exemplo, e tacit descobrir nela llllla 
ailsencia co'mpleta da analise do imperialismo, 
do que ete representa, do sell desejo constanie, 
fl(!Stes liltir;zos anos, de provocar um confiito . 
Na ausencia dessa analise c!lega-se a aprecia
<;ao facil da situa<;ao intemacional caracteri
zada na tendencia de ver na politica da U.R.S.S. 
durante 0 periodo staliniano, a fonte de todos 
as males e a causa do enfraquecimento do mo
vimento o'perario intemacional, precisamente 
nos an as nos quais /omos tes'temunlzas do efl
fraqlu;cimento das posi<;6e'i, do imperiali'smo 
nas mais diversas zonas do 'inundo). 

Reje itando as explicac::oes iugoslavas no que diz 
( espeito 5S causasda" criac::ao do bloco,do «Atlantico 
Norte), « L'Humanite ~, escreve que tais ~ explicac;:oes) 
estao em flagrante contradic::ao com 0 Manifesto da 
Paz, assinado em Moscovo pelos representantes do 
Liga dos Comunistas da Jugoslavia. Falsear as verda
deiras causas d,a criac::ao do bloco do Atlantico Norte, 
e na verdade, ljustificar, nem mals nem menos, 0 Im
perialismo america no, que criou esse blo~o militar 
agressivo como 'prill,cipal instrumento para conseguir 
a dominacao mundial. 

Quem nao s'e ilerT)bra que, logo apos a seguhda 
guerra mundial, em Ma.io de 1945, os economistas 
emericanos, re'presentanfes dos interessesdo's grandes 
mon9polista's, declararam que uma nova guerra serla. 
o,e c;Jesejar e m,esmo necessaria aos Estados, Unicfos; 
que toda a diplomacia americana, nos primeiros anos 
do apos-guerra fOi baseada na chantage e na ameac;:a 
do recurso as armas atomicas? 

Quem nao se lembra que cresde 1 \146, M.Churchlll, 
no ?eu cinico discurso de Fulton, (Estados UnidosJ, 
epela,va para a organlzijc::50 dumCi nova cruzada col'); 
tra a Uniao Sovietica, para desenvolver a «gyerra fria~ 
e a corrida aos armamentos? Sao os desrgnios agres
sivos do imperi1)lismo americana que servira,m e c()n~ 
tinu<lm a serv ir 0 bloco militar do Allantico, Nortf:'. 

Um fecto salta a vista: nil analise feita a situac::iio 
intern acional, os relatOl'es ao VII Congre-sso da Liga 
dos Comu nistlls da Jugoslavia abandonam 0 ponto de 
v ista de cl asse, descon hecem o .'fecto !ncontest6vel de 
qlce urn~ I~ta encarn ic:: ada s.:! desenrola na hQr<laCfUal 
entre '5S for<;os irnperiali stas de guerra e as forc;:es 

~ ""_r"nu a~d~ das quais 5e enconJrerii o's pa f~ 
ses soc ia lislas. DaY resulta, para retomo r a im agem 
durn comunis ta frances que « um veu to'! 'I anc::ado so
bre a duru realidade~ para aiudar 0$ verdadeiros ,e5-

' ponsaveis da ac tu'o'll ten5ao irdernac iona'i a escapar 
as SUBS responsabi lidades. 

Caracterizando a polftica estrangeira da JugoSla
via, I. Tito disse: 

«Se a nossa pOlitica estrafl{/eira coincide COill 
a politica de qua/que!" olltro pais, com a politica 
da UniaD Sooie'lica nunz caso concreto, tanto 
melhor. Desejamos tambem que a nossa politica 
e as nossas concep<;6es dos problemas inferna
cionais coineidam 0 maior lllimero de vezes pos
slvel com a politica e as COnCf!p<;'lJes da America 
e dos outros palses ocidel/tais. » 

E: estranho ouvir declarac::6es atraves das qua is e 
desejado cada vez mais frequenfemente a coincide l\~ 
c ia da polrtica e, das opinioes da Jugosl,avi~cQm a 
poirtica e opini6es dos Estados Unidos, isb oa boca 
do dirigente da Liga dos ComUnistas da Jugo'~fGv ia, que 
considera que as suas opinioes sao comul1is tas e que 
a sua polftica estrangeira e dilada pelos interesses do 
reforc::amento do socialismol 

Tal concepc::ao 6 estranha ao espirilo do rnarxismo
-Ieninismo, visto desconhecer a cOh irqdi <;:ao funda
mental do desenvolvimento social actual: a contrad!
c::ao que opoe 0 Imperlalismo e 0 sistema socialista'. 
Tal concepc::ao e contraria a analise da situac::iio inter
nacional dada na declarac::ao da conferenciB dos re
presentantes dos partidos comunistas e operarios do? 
parses socialistas, e contraria aos factos da historia uni ~ 
versalmente conhecidos. Na Declaracao e sublinhado: 

'«?raticando a clzamada polftica das si(uar;6es 
deJorr;~, os meios imperialistas agress[vos dos 
Es'tados Unidos prOCllram oHler a dominar;ao 
da maior parte dos pafses do mllndo e imperiir 
o movimento ascendente da hllma'n'idade, con
forme as leis do desenvo!vimen'iO da,sociedade ... 
Certos meios agressivos dos Estados [fnidos es
fO/J:am-se pela stla politica em COflC/3n'trar a sua 
voltg todas as (or<;as reacciqrzdrias do TI(l.undo 
papitalista. Esses meios fornam,sf!, meSrno,o cen,
trp, da reac<;ao mundial e sao 6s piores inimi
gas das massas populares." .. ' ,_ 

Tomar posi<;:ao contra tao evidentes analises ,do PO" 
pel do imperialismo america no, aprpvep,(:ls por todC? 
QQl9(1imento comunista internacional, e fazer 0 jogo 
do's i'm'perielistas. 

III 
( : __ ,. 1: \ 0'1 , ) , ~ ;, " . ¥.. • 

, \ " ,o~ pirigentes da Liga dos Comunisli;l~c;la JfJ99slav!a 
niio.,,estao de ecordo com a carac~erfstical universe"l 
menle reconhecida pelos comunlstas de fodos os ,p,ak
ses, da divisao do mundo ectual , em dois compos 
opostos: 0 campo do socialismo .e o , campo do impe.
riolismo. Deciamm que, 8 Jugoslavia .encont !'a -se fora 
destes campos. A divj,s.~o do mundo em do is campos 
nilo e produto do cep richo de pessoas ou de quais
quer particlos. A formar;ilo do sis tem a socia!ista mUn
dial, 0 ap<;J.recime,n\o do campo my,~c)i,1:) I , ~o socLalisfl,l Q 
em oposi<;:80 00 campo do imperiol ismo, a d ivi sao do 
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~ iI AI"""" , PC~ ,noo em dois c~~~-~os: ludo isto ~ 0 resu~~~~~ logico pelo marxismo-Ieninisrno G5 parlidos c<Jmun isFas e' 
(0 pt'Ocesso his torico do dese'ivolvimenlo da soc ie- opera rios elaborar'arn 0.5 principios firmes e irn uti3veis' 
dade humanu. deslo~ relo~6'es, pri ncipios que [oram [orrrluiados e 

Os campos soc ialista e imperialista reflectem 0 facto fund ados teoricamenle na Decli:lra ~2i o uac:onferencia 
incontestavel de qt.le existe hoie no mundo dois §.iste- dos represent6rdes dos partidos com uilis:cls e opera
mBS econcSmicos e sociais e nao um scs sistema. E im- rios dos paises soc i ~iis t~s. 
possive i encontrar s'inal de igualdade ent~ o'!; blocos «A s reia(:oes elltre os paises do s is tema socia
militares e os campos do socialismo e do i'rn perialis- /ista rtlundial, enire todos os partl'do.scomllfz is" 
mo que se fo rm aram no decorrer do, desE;nvolv'jmento tas e opercirios dis a Dec /aFa(-'co , iJaseiam-sc 
histcSr ico, con~o 0 fazem os dirigentes jt.l$<?slayos. En- nos prouadosprincipios do marxis,::o-ieninismo, 
quan to que Estados com uma estrutura -;ODcial e eeo- flOS principios do intemacionalismo prolerario ... 
ncSin ica diferente podem cooperar hum 'n~esmo bloco Os paises socialistas baseiam as suas rela
(como foi 0 caso, p~r exemplo, na 'coliga~ao anti- 9ues mutuas no principia da igualdade compIe
-hitleriana' durante a segunda g 'O,e~r a mudial), um ta, no respeito da integridade territorial, da 
campo e constituido por E$tado~de I'i j)o identico_ Num independencia e da soberania polilica, da mio 
bloco de Estados o~ ~eus intere~se~ coincidem p~r um interUe!l9aO nos assuntos infernos. Estes inpor
c~rto lernpo'. 0 cam'po ,dos pa'fses imperialistas uniu tantes princiJ/ios nao sao conilldo os unicos que 
'esles no od'io a9 socialismo. Estao divididos p~r inte- definem a no;tureza das rela(:oes entre as paises 
resses ambidosos, contra'ditcSrios, prcSprios a todas as socialistas. i A ajuda fraternal e reciprpca ins
p'otencias imperialistas.A polit1ca agressiva dos meios creUCi-se orgQnic{lmen,te no quadro das suas re
c;iirigentes das '[,lotencias ,imperialistas e em primeiro la9()eS mutuas. E nesia ajada reciproca que a 
lugar dos E~ttados Unidos, a sua aspiracao e domina- pricipio do internaci'orzalismo socialista erlcon~ 
cao ml;'nd'ia'! 'encontram a tesistencia dos povos dos tra a sua expressao efecttva.) 
pa'r,s~s~~ e , sacudiram 0 'jugo da opressao colonial e Os Estados socialislas estao agrupados numa co
IL:tjim pela sp? in,de?ende~cia. _ ,munidade unida pelo facio de terem entrado na via 

No campo soclallsta os Interesses sao 'comuns; 0 flm do sociallsmo que Ihes e comum, pela natureza de 
e comum, nao ha nem pode hever antagonismos. classe comum do reqime econcSmico e social e do 

o informe de I. Tito diz: ' , , poder de Estado, pela necessidade de ajuda e assls-
4: A dipisao do rnundo em bloco.'s suscifou, ern tencia m6tuas e pela 'i:omunidade de interes'ses e ob

v,ez da 'ititegrat;ao (unifica9aO,- 'N.D,L.R.) eco- 'jetlvos na luta pela viloria do socialisrno e do comu
nomica e de uma cOOpera9a0,liconomica fril- nisino, 
'tuosa.(1 diuisap da eco,,?omia f!lUfldiai e par isso 0 , facto do socialismo rer ultl'apassado 0 quadro 
causoiJ dm eno/me Pliejizizo , aospouos ». de , u'rn so pais" a sua transforma~ao em sistema eeo-

Claro que a divisao 'do mundo em blocos milltares nomico e social mundial, a forma~ao e consolida~iio 
cciusou e causa um grave prejuizo aos povos, inelu- do campo dos parses socialistas constiluem 0 elemento 
sive no plano econcSmico. A Uniao Sovielica trava principal que determina 0 desenvolvirnento interna
luta contra a divisao do mundo em blocos, nao se tiona I e caracteriza a epoca actual. 0 aparecimento 
C1'lnsa de proper variadas medidas para 0 alivio da e 0 desenvolvimento do campo socialista comprovam 
lensap internacionaf, luta pela normalizacao do co- 0 agravamento da crise geral do capilalismo, a desa
m~rc'f6 externo, ppra su'primir a ,descriininac;:ao nas grega~ao do sistema capitalista mundia!. 0 cresci
rela,~6e,s economicas. {vias no relatcSrio que iJeaba de mento impetuoso da polencia econcSmica e da influ
ser cilado, os factos histcSricos sao postos BO contra- encia , politica do campo socialista €xprimem uma lei 
rio, 0 carro e posto a frente Clos bois. objediva da histcSria e abrem novas perspectivas ao 

A ,economia mundial cin<;l!u-~e ;em conseque'ricia do desenv.olvimenlo soda!' ' 
apar'ecimento d6, s.lstema" mundial do socialismo. De-«,Reproua-s'e-nos inznitas vezes, diz I. Tito, nao 
plorar 0 facto ,da «divisao,Qa economia» e exprimlr set'ijlos internacionalistas, porque nao pertellce

, pe$~r pelo aparec,imento d6 si~tema mundial do s~- mos a nenlzllfn campo. Esses camaradas julgam 
c!alismo. A ta~efa nao. e reconstituir artifialmente, nao que 0 interno'cionalismo Ii determinado pela ade
.obstante as leis da histcSria, lIi'io se sabe que econmia sao a um campo e nao ao mundo socialista !Zum 
,mundial 6nica. Islo e, .impossive!. Dois sislemas eco- s~ritido mais uasto». 
ncSmlcos ex!stem e exi'stira", muito lempo ainda. A ta- t: claro que 0 internacionalismo proletario nao abra
refa consiste, na orgqniza~lio dacoexistencia econcS- c;:a apenas 0 campo socialisl'a; as suas ideias unem 
,mica pacffica dos dais sistemas"na normalizac;:ao dastodos os partidos marxislas-feninistas da classe ope~ 
.rela~6es e~on6micas en'tre D mundo do socialismo 'e 'raria e unem 0 movimento operario internacional eo 
o mundo ;do ,capitalismo; , movimento de libertacao nacional. Mas isto nao anula 

o pr'6'qlema das re.I<l~oes entre os poises socialislas a necessidade de refor~ar as rela~6es internacionais, 
,e os partldos comunistas e opererios que dirigem es- a coopera~ao fraternal, a ajuda m6tua entre os parses 
tes paises e duma import8ncia primordial per<) 0 clesen- on de 0 socialismo i~ venceu. Os partidos comunistas 
volvimento do socialismo edo comunismo. t UI11 pro- e operc rios sobretur:lo os que estao no poder tem 
bleme nqvo que surgiu apenas depois da seguncJa grande respon scbiiidade histcSrica no destino do sisle
guerra 'mundii'll corn 0 ap'ar!3ci'Oiento na arena inl'er - fl,W sociolista Illundial. Dai 0 refor~aiT1ento da sua uni

;,na,~ion61 ,a,Q I 19do qo, p~is ,socieli~fa sqv~e,ticq de ot.:ims dade e coopei'c~,ao amigavel no interesse de todo 0 
palses soclallstas na europa e na ;:'"SifJ. GUltlndo-se mOYirr.ento opera rio inlernacional pela causa da pilZ 
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10 0 MILITAI'i 
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e co sociaii~mo no mundo inleiro. 0 cg ru p6iTenio 
des pafsE£ socialistcs num un ico campo, 0 apcio ac 
li \o a esle C[1 1TPO por parle de lodo 0 movimenlo co
mu nisfq rnundial, a sirnpa tia de todos os hornells pro
g ressis las, e obra viva e cri6dora de centenas de mi
ihoes de trabelhadores. 

A liberta~ao do ITabalho dizie Marx, nao e urn pro
blema local ou nacional, mas um problema social es
ten dendo-se a lodos os pafses nos quais existe uma 
sociedade conternporanea e a sua solu~ao depende 
da coopera<;:ao pratica e teoric'(l en tl-e os paises mais 
prog ressivos. -

Nascondi<;:oes ac tu ais, on de uma nova sociedade, 
a sociedade social isla, agrupa j6 mais de um te r<;: o da 
humanidade, 0 I-ero r~amento da coopera<;:ao pratica 
e teorica dos paises de vanguarda tornou-se uma ne 
cessidade vital, 

Nestas condi<;:6es as palavras de Marx tem um vigor 
mu ito particular quando diz que: «Uma atitude de 
desprezo para com a uniao fraternal que deve 
existir entre os operarios dos diferentes paises 
incitando-os a serem firmemente uns pelos ou
tros n~ Slla luta pela liberta9ao, e castigada 
pela derrota comum dos seus esforc;os isolados.» 

No entanto a linha defend ida nas interven<;:oes do 
co ,l gre5so da Liga dos Ccmunistas da Jugoslavia ten
de a iu-stificar 0 isoiarr.enlo dos paises socialis~s, a 
opo- Ios uns aos outros. 

t esse 0 firn da tese [oriada e nada. conforme a 
verc!ade segundo a qua l 0 carnpo socialista esta liga
do ao /hegemovd srno» d\" tai ou tal «pais dirigente» 
e que nos pa rt idos «a direc<;:ao tern por costume re
ceber e aplicar as directivas vindas de fora ». 

Tais ass~r . .;:oes em nada dife rem das refutadas teses 
da propaganda im peria lista. Os imperialistas utilizam 
prec isarn¢ilte icenticas inven<;:oes para «justificar» a 
sua ac<;:iio subversiva contra os pafses de dernocracia 
popular ~ob 0 rotulo da luta pela «liberta<;:60» des
ses paises, mas visando na I'ealidade a restauraeao 
dps regimes capitalistas. Estes falsos argumentos S60 
lan.;:ados pelos irnperialistas na carnpanha contra os 
part idos-comunistas acusados de « receberern directi
vas de, fOr'a ». 

Hoje em que existern muitos paises socialistas e nao 
um s6 e impossivel edificar isoladamente 0 socialismo 
e 0 comunismo. 0 periodo historico no qual 0 povo 
soviedico foi obrigado a edi[icar sozinho 0 socialisrno 
esta ultrapassado desde ha muito. 0 socialismoe 
agora urn sis tema rnundial. Urn novo periodo do seu 
desenvoivimento comecou. 

Marl< e Lenine sem pre consideraram a transi<;:ao do 
capitalislno ao comunismo como um p rocesso natural 
hist6rico e rn\1ndial e nao como um processo estric
tarnente nac iona l. Na hora presenl-e, cada pa is socia
lista, seia grande ou pequeno, lem necessidade da 
ejuda dos 9utros paises socialistas e de todo 0 movi
mento oper6rio internacionaL 
! Nas condieoes actuais, quando 0 rnundo esta divi
dido ern dois sis ternas, ern dois ,campos, - a " propria 
exis tenc ia de cada pa is comopa fs sociaiista, 0 seu 
desel:l'volv imento constante s6 sao possiveis gra<;:as a 
ex islenc ia do compo socialista ap oiando-se na sua 
~o~e/1cia eco/1orn ica e unidade pol~tica. Nao se pode 

iu!gar pcs~ vel 6 co ns!ruc;:ao do sccialismo apoiando
-S8 u S (j iuda dos imperic.dis!as. 0 c?Jpitalismo, embora 
ienna feii-o crescer 0 seu proprio coveiio, 0 pro leta
riado, neo quer cedsT de boo vontocle 0 , eu luger ao 
soc.i al isrn6 e nao lem pressa de mergulll M no t()mulo. 
As tentativas da reac<;"ao irnperialista e necessari o 
opor os esforc;:os conjugados do mundo unico e unido 
do socialisrno, dos trabalhodor€:s de todos os parses. 

IV 

No Congresso da Liga dos Comunistas da Jugos
lavia, os relatores e alguns oradores falaram com 
gratidiio e reconhecirnento da aiuda Irazi da a Ju
goslavia pelos Estados Unidos. Ao meslTio tempo [a
lou-se corn Illui ta reserva da coope!-a<;:ao economica 
corn os parses socialistas e a ai'uda dos pafses socia
listas [oi minirnizada e ate esquecida. Foi sobre tudo 
o «papel de benfeiior» dos Estados Unidos no desen
vo lvimento da econornia da Jug oslavia que foi salien 
tado nos discursos ao Co ngresso da liga dos Cornu
nistas da Jugoslavia. 

I, Tito sublinhou no seu informe que as rela<;:oes da 
Jugoslavia com os Estados Unidos esttio baseadas no 
respeilo mutuo, na coopera<;:ao em igualdede de di 
reitos e na nao ingerencia nos assuntos internos, 

«Se houve quaisquer tentativas de if1fringimenfo 
. desses princfpios, dec/aroll 0 rela lor, elas pro
cem de pessoas Oil g rupos e mio do go verno d,os 
Estados Unidos. Recebemos da A merica lima 
g rande ajllda econ6mica e militar quando dela 
tivemos necessidade, isto e quando da pieSSaO 
politica, econ6mica e da propaganda de Stdlinc 
sobre 0 lWSSO pais. Isso ajl/dou-nos, nllma gran
de medida, a en/rentar as enormes dijiculdades 
que entao tinhamos.» 

Desta forrna aparece 0 governo dos Estados Un idos 
prestando a Jugoslavia uma ajuda «des inleressada », 
que se opO's as «pessoas ou grupos» que tentavam 
em vao desvia-Ia da via do respeilo mutuo, da coo
pera<;:ao ern igualdade de direitos e da nao ingerenc ia 
nos assuntos internos. 

Lendo semelhantes discursos acompanhados de 
profundas venias e reverencias aos drculos dirigentes 
dos Estados Unidos involuniariarnente ocorr'e pergun
tar: porque os monopol istas .americanos rnanifestam 
tanta sirnpati'l pela Jugoslavia? Cada comunista esta 
no seu direiio de perguntar: porque os imperialistas 

, americanos os mais encarni<;:ados ini migos do socia
- lismo, consideram vantaioso aiudar a Jugoslbvia? 

Urn dos mais antigos dirigenles do rnov irnento ope
rario internaciGnal, Auguste Bebel, dizia: «Quando a 
bllrguesia me cobie de elogios, ell pergunto sem
pre que asneira ferei eu cometido.» 

E na verdade, os irnperialistas americanos nao so
mente prodigaliza rn elogios aos dirigent(O;s jugoslavos 
como ainda Ihes dao uma «ajuda}. Porque servic;:os 
pres raoos? Nao sera pelas ten tativas dos d irigentes 
iugoslavos ern caluniar a Uniao Sovietica e enfraque
cer 0 unidode do movi mento cornunista e o'perario 
i'l ternacional? 

Nao se pode deixar de recorda r que na vespera e 
apos 0 discurso inarnistoso para com a Uniao Sovie-
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tica, ,de I,. Ti lo em Pula, louvado por toda a reacr;:i5o 
m'und ial, a Jugoslavf<l recebeu novos e impo;-'Ian les 
subsidios dos imperialislas americanos. A imprensa 
jugoslava anunciou que efll ,3 de Novembro de 1956 
foi as,sinado um acordo entre a Jugoslavia e os Esta 
dos Unidos para 0 "fornedmento de excede[ltes agrf
co las americanos no montan te de 98,3 milhoes de 
dolares e em fins de Dezembro de 1956, segundo uma 
informar;:ao da agenci a Tanyug foi consignado a Ju
gosiavia pelo governo dos Eslados Un idos uma verba 
de 6 miJhoes de dinares. 

Bastou que a delegar;:ao da Liga dos COlllunistas da 
Jugos lavia recusa sse assinar a Dec larar;:ao dos parfi -

, dos comunistas e operarios dos palses soc ialistas para 
que os Estados Unidos da America of ere cess em pouco 
depois a Jugos lavia um novo e importante eillpresti" 
mo, firma ndo Ulll acordo sobre 0 fomecimento de 

- excedentes agric.o las americanos no valor de 62,5 
milhoes oe dolares. t: posslvel que a nova tenta tiva 
dos dirigenles jugos lavos pa ra enfraq uecer a unidade 
dos paises socialislas e dos partidos comunis tas seja 
de igual modo recompensada. 

as imperialistas nunca dao nada a ning uem gra 
tui tamente . 

t notorio que a ajuda americana a um PEllS nao e 
desinteressada e con duz a dependencia economica e 
politico desta 01.1 daquela maneira, A coberlo duma tal 
« ajuda », os monopolios am erican os vendem a o~ ou
tms palses sobras de mercadorias, armamento velho. 
Tal ajuda dos monopoliosdos Estados Unidos em nada 
contribui para 0 desenvolvimento duma economia 
[lacionei independente do pais que recebe lal ajuda. 

Em consequencia dessa d i ta ajuda desinteressada 
dos imperia listas dos Estados Unidos, 0 total da divida 
exle rna do Estado da Jugoslavia atingiu uma enorrne 
somEl: mcis de 800 milhoes de dolares. a pagamento 
da divida a titulo de creditos es tran geiros absorve 
anualmen te ma is de 25% dos fundos que a Jugosla
via recebe das exportar;:oes. A Jugoslavia, tal como 
os paises que beneficiarn da «ajuda» dos Estados 
Unidos, recebe princ ipalmente dos monopolios ame
ricanos excedentes dos produtos agricolas; trigo, tou
cinho, etc. as monopoli stas americanos neo es tao 
interessados em expor tar a titu lo de « ajud a» equipa 
menlo aperfeir;:oado pa ra as fab ricas e centrais elec
tricas e todo 0 necessario para 0 desenvolvimen to 
da i'idus tri a moderna, para 0 progresso tecnico e 
eco nomico do pais. _ 

As rela~6es economicas sovielo-jugoslavas assen 
tam nGutra base, a informe ao VII Congresso do Liga 
dos Comu nistas da Jugoslavia enumera os acordos 
mais importantes firmados entre os dois parses nestes 
ultimos anos. Em primeiro lugar e cHado 0 acordo 
para a co nstrur;:ao de empres'as ind ustri ais no Jugosla 
via, no valor de 110 milhoes de dolares. Falou -se ig ual
men te dU I1l cred ito comercial de 54 milhoes de dola
res concedido a Jugoslavia, do empresti mo em ouro 
e divises esiTangeir6s de 30 ll1ilh6es de dolares, do 
acordo especia l relativo a constru\=ao duma fabrica 
de alu,~l iilio, de Umi) fabrica de adubos, etc . 

Mesrno e~le breve resumo dos Dcordos assinudos 
entre a 1I.R.S.S. e a ,Repub!icu Federativ a Popula r Ju
gas lavia mostro em que cor.siste a profunda diferenr;:a, 

de principio , entre as re!a~6es economicBs d.a Ufliilo 
Sov:ietice cOrTi a Jugoslav ia tai como com os outros 
paises soc ialis las e 0 chamado auxii io america no. 
Enquanto a ,« a juda» americana tem por obrectivo 
submeter aos Estado Unidos os paises aos quais e 
prestada essa «ajude », a Uni ao Sovietice procura de 
facto aiudar os oulros paises socialistas assim como 
os pa ises eco nomi ca r'nen le sub-desenvolvidos a re
for~ar e desenvolver SUB economia, rea lizar a inclus
trializar;:iio, base do independencia econom ica e po
litica da soberania nacional desses pa ises. 

Caractel-izando os lacos economicos exislen tes ac
tualmente entre a U.R.S:S. e a Jugoslav ia, I. Tito fal ou 
deles como duma «cooperar;:iio economica rnljitQ 
vantajosa para os dois paises.}) 

Levando uma ajuda am istosa a Jug os lavia, os tra . 
balhadores da Uniao Sov iet ica nao pensam de modo 
algum que esse facto, do PO:lto de vista comercial, 
Ihes seja «muito vantajoso» . Se abordamos as coisas 
do lado puramente comercial, seria, natura lmente, 
mais vantajoso a Uniao Sovietica construir no seu 
terr itorio essas novas fabricas e em seguida exportar 
os produlos acabados. as soviet icos estao muito lon 
ge de te rem uma concep<;:ao puramente comercial nas 
relar;:oes corn os paises aos quais e preslado uma ajuda 
economica. Na sua politica, nas suas relacoes com 
os paises soci\llistas iI-maos sao in <;p irados pe!os inte 
resses da co nstrur;:ao do socialismo, do reforr;:amento 
e do desenvolvimento do sistema social is ta mundial. 

A Uniao Sovietica presta igualmente urna ajuda 
fraterna l aos povos que lutam co ntra 0 jugo colonia l, 
pel a sua liberdade e independencia . Aiudar urn ca
marada, um amigo, isl'o quer dizer cumprir 0 seu 
dever int'e rnac iona l. Eis como pensam e agem os 
sovielicos. 

N o entanto, os Bu tores do proledo de progl-ama 
da Lig a dos Comunistas da Jugos!avia, derul-pando 
grqsseiramenle 0 caracter das relar;:6es entre os pai
ses socia! isl as atri buirarn - !hes de modo pouco ami
gavel e mesmo calunioso a tendencia ao hegemon is
mo, afirmaram que nos fases iniciais do desenvolvi
mento do social ismo certos povos ou certos Estados 
tern a possibilidade de « utilizar uma ou outra forma 
de expiora r;: iio economica dum outro pais». Sera 
posslvel que alguem na Jugoslavia pense que nas re
lar;:oes econom icas entre a Un ieo Sovielica e a Repu
blica Federaliva Popular da Jugos lavia se revele uma 
tal tendencia para a «expl orar;:ao»? Sa assim e, pDde 
mos libertar a Jugoslavia de lal «explorar;:ao ). 

Nao impomos nada a ninguem. Nem 0 nosso re 
gime polilico, nem as form as de vida social, nem a 
nossa ideologia . Nao impomos tambem a ninguem a 
nossa amizade, a nossa ajuda economica. 

v 
Dizem os dirigentes da Jugos lavia que as divergen

cies ideo logicas exis tentes entre a Jugosl avia e os pai· 
~es socialistas nao devem conduzir 130 ,om pi menlo das 
relar;:oes de Estado. M as como 0 prova a experiencia, 
nao bastB simp lesme nte repetir €Ossa verdade. t impossi
vel nao ver que sa as diverge_ncias idecl6gicas n&o sao 
al i m i nad as, mas pelo Con 11-6 rio Sf: a9 rov ", n1, 'j oturelmenle 
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nue trazem igualment e div€rgendas nas questoes PO." 
llticas. Seria e"tr::cnho qpe as rela<;;5es entre os Estados 
wcialistas se refon;assem e e~treitasgem c que 2S rcla
c;c,es entre os purtidos politicos no poder com iden.ti~ 
ca ideologiv. mandsta-Ieninista se agravassem. 

A tJniao Sovietica e u seu Partido Comunista em
nreenderam audaciosamente a elimimt\ao cle toda5 as 
injusti,;;a3 e Jaltas cometidas no passado para com a 
3ugoshivia. E necessario dizer abertamente que a Ju
?oshivia tambem em 1948 enos an05 seguintes come
teu erros de cad.cter nacionalista e desvio117Se dos 
principios marxistas-Ieninistas em determinac\o!l pro
blemas importantes. 

Ao aceitar 0 restabelecimento das rela<;;5es ani\is tosas 
com a JugoslavIa, os sovieticos tinham cons~l~\\cla de 
oue as graves clivergencias k!eo16gicas acumuladas no 
IJedodo do afastamento d a. Jugoshlvia do movimento 
comllnlsta l;lternacionaJ separavam 0 nosso Partido 
da Liga dos C01TIunistas da Jugoslavia e que seria bas
tante diffcil venc€~-las .. A (mica base s6lida para 0 es
tabelecimento de rela<;6es amistosas entre os dois par
tidos s6 pode ser baseada nos princfpios do marxismo
-leninismo_ lsto foi mais duma vez salien.~ado nas 
dec1arac;5es conjuntas do Partido Comunista da Uniao 
Sovietic'a e da Liga dos Comunistas da Jugoslavia e 
nas dec1ara<;oes de Belgrade e Moscovo. 

o Partido Comunlsta da Uniao Sovietka que deu 
p rovas de iniciativa na normaliza<;ao das r\>la<;6es com 
a hwoshivia cllmprill com perseveran<;a e de forma 
regular os seus comprornissos. Os dirig(;ntes jllgosla
vos agiram de outro modo. 

o jornal «Jen Min Ji Pao) salienta com razao no 
seu editorial: 

<Desde 1954, a Uniao Sovietica e os outros paises 
do campo socialista manifestando 0 maJ(imo de boa 
vontade e fazendo tudo ·o que podiam, tomaram va. 
riadas medidas tendentes a ' melhorar as relac6es com 
a Jugoslavia, 0 que era inteiramente justo e' necessa
rio. Os partidos comunistas adoptarc.m uma atitude 
de paciente expectativa esperando que os dirigentes 
da LiC)a dos Comunistas da Jugoslavia voltassem as 
posi;oes do marxisr.lo-Ieninismo 0 que teri o ajudado 
o povo jugoslavo a seguir firmemente a via do socia
lismo. Mas os dr~ulos dirigentes da Liga dos Comu
nisras da Jugoslavia nao corresponderam 60S es[or
cos benevolos do Comite Central do Partdo Celnu
i~is~a da Uniao Sovietica e dos comunistas dos outros 
paises.:! . 

o VII Congresso da Uga dos Comunistas da Jl.:gos
J;ivia e 0 projecto de programa provaram com eviclen·
cia que ns dirigentes jugoslavos prosseguem na sua 
atitude contraria aos principios do marxismo-leninis
mo. Consideram tal atitude como pro va de firmeza da 
,.ua parte. I. THo disse no seu discurso de encerra
menta ao VII Congresso ela Liga dos Comunistas da 
J l1gosl{l via: 

« • •• Se, de Cjucl ::;u :::r !ado que seie, e esperaclo 0 

abandono des nosscs posic;6es de principio nos as
suntos internos ou intertl6Cionais, !~so nao passa de 
perda de tempo '!. de pre!ulzo pllra tedos nos.» ',: 

Partindo dessr.s «posic;5es de princip io» os elirige:l
tM jugosl-avos apclid aranl de «dogm:iti<.;os», de «prati
ci.tas opOl.:tunistas:., de "pr3.gmatistas'>, de «dogmaticos 

praticistus:o, etc., 09 wm\mistas da UnHio Sovietica ~ 
dos OlltroS dDalses. NtlS , eus atuques aos parlid os 
comunistas os outrtis palse3, alg.tlns oradores jugos. 
lavos prommGiamm p1flavras e frases violentas. 

Essas atitudes dos IJir(gentes da Liga dos Comunistas 
ela jugosJ{lvia provam como ~scarn~c~m grosseiramen~ 
dos prindplos do internacionalismo proletario. Essas 
atitudes sao contrarias a uma das teses fundam entais 
de V. LCnin~, de que «sem a aSpillaty'aO volllrlfdria,. 
il unldo e unidade, por parte do prole(ariado, e, , 
de tad-as as massas trabalhadoras de todos as. 
paises e de todas as nar:()es do mundo, a vitoria,' 
sabre 0 capitalismo nao serd coroado de ex-i· 

Na tribuna do VII Congresso da Liga clos Comunis-to.» ' I 
tas da Jugoslavia ressoaram decJara<;5es duma presutl- . 
<;ao sein precedente segundo as quais as atitudes dos 
elirigentes da Liga dos Comunist\l.s da Jugosla,{ia as
sel11elham-s~ ... it luta, que Lenin~ comhiziu para fazer
triunfar 0 marxismo. E na verdade 11m sacrih~gio. falar
deste modo e opor os comunistas jugoslavos a todoo 
l110vimento comunista mundial pretendendo-o atoJar 
no dogmatismo, e por no mesmo plano os partidos 
comunistas e os partidos social-democratas da II 
Internacional dos quais Lenine tinha implacavelmlltlte 
comb3.tido 0 seu oportunismo. 

Os dirigentes da Liga dos Comunistas qa Jugoslav.ia 
atribuem-se 0 direito de fazer aprecia~5es categ6ricas 
e presutJ<;osas como estas sobre 0 movimento operario 
internacional: 

cO desenvolvimento do movimento operario inter
naciona l ao longo destas liltimas decadas nao aCOm
panhou 0 ritmo dos acontecimenlos socials, nefTl 0 
desenvolvimento das condic;of'!S maleriais,» 

Isto e 0 mesmo que di~er ningllem a~ompanha 0 
ritmo a niio ser eu! . 

o mllndo inteiro conhec(l os sUCQSSOS prodigiosos 
verdadeira11lente historic os alcan~ados p@lo movimen. 
to comunista internacional, 0 imenso trabalho efectmi
do pelos partidos comunistas no s~io das massas. 

Dirigiclo a l1umerosos partidos c011111nistas foi dito 
no Congresso da Liga dos Comunistas da Jugoslavia: 
« Faltoll-lhes auddcia para alrair as massas, 
estavam [ec/zados sobre si mesmo, isolados das 
massas eis porqlle nao tiveram papel decisivo 
no desenvolvimento social dos sellS paises.» 

Certamente ninguem ignora que em muitos paises 
capitalistas, tais como os Estados Unidos, Alemanha 
Ocidental, Espanha, os particlos comunistas lutam ape
sar clas mais ferozes repress5es policiais, do terror 
selvagem e das provoca'<;5es? Interrogai os comunistas 
american os. Eles dirao ' como os imperialistas impedi
ram e impedem '0 movimento comunista nos Estados 
Unidos. Todos os comunistas sabem na verdade que 
mais de 30 partidos comunistas estao decJarados fo ra 
de lei nos paise~ capitaiistas. Isto deixa indiferente os 
dirigentes da Liga dos Comunistas da Jugoslavia. 

A falsa posit;ao dos d'irigentes da Uga dos COn1 nnis
tas cla Jugoslavia, sua viola<;ao das normas das rela-<;6es 
inter-p;crtkio e dos princlpios do internacionalismo pro
letario, reco.nhecidos por todos os p:lrtidos marxistas·le
ninistas, manifestaram-se particularmente na Slla atitu
de err6nea a respeito da critica de principio entre par-
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tidos. Acusa~6es absurd as fo.ram lanc;adas contra a comunistas e openirios irmaos que desenvolvem e apli, 
pret,e l)Sa ingerencia 11 0 S assuntos ii/ternos da jugoshi- cam de fOJ;ma criadora a teoria marxista-Ieninista nas 
via ,em resposta a cri,ti,ca amistosa as insuficiencias e novas condic;6es hist6ricas, tendo em conta as IJarticu
erros do projecto dt program a da Uga dos Comunis, laridades concretas de cada palS. 
tas da jugosJavia .. E necessario fazer luz completa 50- Os ParHctos Comunistas da China, fran~a, ItaIia, 
bre esse importan~e ponto . Como podem ser acusadas Cl1ecoslovaquia, FepubJica Democratica Alema, Po16-
os ouiros pal-tidos comunistas de qt,erer intervir nos nia, Romenia, Bulgaria, Hungria, Albania, Gra-Breta
assuntos intern os da j ugoslavia se foi 0 Co mite Cen- nha, Espanha, dos paises da America Latina, jndia, In, 
tral da Uga dos Comunistas da Jugoslavia quem envi- donesia, finlandia e de outros paises dao uma grande 
Oll 0 projectocie programa a todos os partidos irmaos? contribuic;ao ao desenvolvitnento da teoria, da estrate
Porque 0 fez? Evidentt2mente para que pudessemos dar gia e da tactica marxista-Ieninista.A Declarac;ao adoptada 
a nossa opiniao a esse respeito, Quando esta foi ex- que se tomou um importante programa marxista-Ieni, 
pressa, os ataques mais grosseiros foramlanc;ados con- nista de todo 0 movimento comunista internacionaJ, 

, tra os partidos irmaos. resume a experiencia colectiva dos partidos comunistas 

VI 
e operarios. 

A Declarac;ao dos partidos comunistas e operarios 
irmaos dos paises socialistas contem uma profunda 

Afirmou-se no Congresso da U ga dos Comunistas analise cientffica da epoca actual, a c! a passagem do ca
da jugo~Javia ser impossivel haver, nas q11tst6es ideo- pitalismo ao socialismo, baseando-se na apJicac;ao cri-
16gicas , juiz infalivel que discernisse 0 Justo do injnsto, adora e no desenvolvimento da teoria marxista-Ieninist~. 
sendo 0 lmico juiz d,efinitivo a pratica, a hist6ria. Claro, Baseada na experiencia da URSS e doutros paises 
a vida, a pratica social devem ser as principais caracte- socialistas, a Declara<;ao confirma a j11steza das teses e 
rlsticas para dcmonstrar a justeza de tal ou tal afiima- das dedut;;ces da teoria marxis ta-lenin ista segundo as 
<;ao, As dedut;;6es te6ricas sao defini tivamente confir- quais um certo numero de leis fundamentais pr6prias 
mad as ou refutadas peJa hist6ria. Entao nao foram a todos os paises que se encaminham na via do socia
confirmada as teses fundamentais do marxismo-Ieni- Jismo manifestam-se no prccesso da revolu<;8.0 socia-
11ismo, a pratica da luta revolucionaria e a edifica<;ao Jista e na edificac;ao do socialisl11o. 0 projecto de pro
do socialisl11o, e provado a sua grande fo rc;a vital? gram a ela Uga dos COl11unistas da jugoslavia ignora 

Porque nao podel11 essas teses marxistas-Ieninistas , as teses fundamentais da DecIarac;ao e substitui-as por 
comprovadas pela experiencia de miIh6es de operarios apreciac;6es e dedw:;6es contrarias ao marxismo-leni
e camponeses na luta pOl' uma vida melhor em d ifere n- nismo. 
tes paises, servir de fio condutor, de bllssola, de cri te- A revista «Le Comuniste» mostrou num artigo j:on
rio nas discuss6es ideol6gicas ? Contesta-Io e opor-se sagrado ao projecto de programa da Liga dos Comu
a justeza das teses do marxismo-Ieninismo, e adoptar nis tas da jugoslavia que 0 projecto procedia a revisaQ 
nas guest6es da verdade 0 ponto de vista do niilismo das teses marxistas-leni nis tas fundamentais . 

. relativista para 0 qual nao existe nenhum principio, A teoria da luta de classes e da revollH;ao proletaria 
nen huma convio:;ao, nenhuma verdade absoluta. e substituida peJa teo ria oportunista da integrac:;ao pa-

Seria ridiculo pen sal' gue na nossa epoca, em que cifica do capital ismo no socialismo. 0 papel do parti
existe em nume~osos palses partidos marxis tas-Ie ninis- do l11arxista-Ieninista como organizador e guia dos 
tas aguerridos, possuindo 11ma enorme experienda e trabalhadores na luta pela vit6ria do comunismo e re
lima grande inf1uencia sobre as m3.ssas, que urn s6 par- haixado. 0 papel organizador, edificador do Estado 
tid 0, a Uga dos Comunistas da jugoslavia pOl' exem- socialista na edificac:;ao do socialismo e do cOl11unismo 
plo, possa fazer progredir 0 pensamento sociaIista, a e negado. 
teoria marxista-Ieninista, ver a soluc;ao justa dos pro- Todas as considera~ces do projecto do programa da 
blemas vitais do movimento cOlTIunista, en quan ta que U ga dos Comunistas da Jugoslavia respeitante ao Es
todos os outros estariam condenados a «mat-car passo» , tad o socialista visam em sums, enfraquece-lo. Em pro
para empregar a expressao de desprezo de E. Kardelj. veito de quem? A cxperiencia hist6rica de todos os palses 

Outros orad ores, ta l como Perovic, membro do Co- socialistas atestam gue todo 0 enfraquecimento do 1:s
mite Central da U ga dos Comunistas da Jugoslavia, tado socialista nas condic;6es do perfodo de transi<;ao, 
foram mais longe ainda, decIarando: quando exista 0 campo agressivo imperialistas que se 

«Dllvimos falar muito das «ideias marxistas-Ieni- esforc;a por restaurar 0 capitalismo, s6 pode aproveitar 
nistas colectivas:> sob as quais estao sllb-entendidas aos inimigos do socialismo, os imperialistas. 
as r12solu90es de catos forums de partidos. Por ' 0 projecto do programa cia Uga dos Comunistas da 
outro lado diz-se que nao se pode duvidar da jugosl;ivia apresenta de maneira falsa a evo!m;ao do 
jllsteZG das ideias desses forums. Isto nada tem Estado socialista e do nen samen(o te6rico na U.R.S.S .. 
a ver com 0 marxismo-lenirzismo» . procura apre3entar a hlst6ria do Estado sovietico como 

Na verdade, sao estas call1l1ias contra os partidos co- uma«tendencia«etatique-bnreaucratigue»enquantoque 
munistas irmaos que nada tern de comum C0111 a mar- a necessidade de utilizar 0 Estado sociaiista C01110 ins 
xismo-Icninismo. trumento para edificar 0 c0l11unisl110 e qualificada de 

o marxismo-Ieninismo, 0 pensamento socialista d.e- «revisao estatista pragmatica do mar xismo» . 
senvolvem-se, progriclem , enriquecem-se gra<;;as a ex- Como se sabe, Nlarx fa la na <:critica do pro[{rama de 
pericEcia viva de rniIhcJes de combatentes pelo sociaJis- Gotha» da fllillm e3trlltura de r:::staclo da S0cicdade 
mo, a imensa e m{[itipla a.ctiviclade de todos os partidas com'unista. 
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V. Lenine ensinava que O«COI711lnismd integf"al e 
izecessario para 0 ' desaparecimento irzlegral do 
Estado». 

Estas dedu<;:oes geni(lis de Marx e Lenine sao con~ 
firmadils pela experiencia internocienal da edi fica<;:ab 
do socialismo. Pergunta"se e corn razao quem proce
c'e a revisao do ieoria de Marx e Lenine no que diz 
respei to ao Estado? 

Os dirigentes iugoslavos opoem-se ao burocrotis~ 
mo, mas concebem-no como uma «for<;o social» nos' 
palses socialistas). Toda a [or<;:a social e em primeiro 
lugar uma for<;a de classe. Cemo e que 0 burocratis~ 
mo torna-se no socialismo uma «[or<;a soci al »? S6 
po de existir du as respostas a esta queslao. Ou 0 bu
t"Ocratismo e uma sobrevivencia da velha sociedade 
q lje foi vencida atraves duma luta consequente 110 de
clmo dil edifica<;:ao do socialismo e p~r isso nao pode 
ser uma «for<;:a social» particular, ou enlao teslernunha 
o aparecimento duma «nova c1asse» como e afirmildo 
pe io coluniador e ren egado Djilas, E inutil precurar 
ljmil terceira via intet'medic'iria como 0 [az E. Karde!i. 

' i'Jas suas declara<;:oes, os dirigentes jUgOSI BVOS opo
em rnuiias vezes 0 desenvolvirnento do democracia 
socialista ao do Eslado socialista. Deste modo igllo
, am 0 ensinamento do leninismo segundo 0 qual 0 
dese:wohvimento do Estado socialista e 0 desenvo!vi 
men:'o da democracia socialista. 

A experiencia do Estado socialista sovietico, sobre
ludo nestes ulfimos aMs e um brilhante exemp!o do 
largo desenvoJvil1lento da demoracia soyiali st a. l'-~a es
fera da vida social, a importancia das questoes do de
senvolvimento da produt;:ao no sen tido largo da pala
'Ira, incluindo a preocupa<;:ao de desenvo lver a lecni ca 
e formar quadros, aumenra e aumentara sem cessa:'. 

Tais questoes observerao progressivamente toda a 
actividade principal da sociedacle . 

V. Leni ne clizia que os conselhos de economia na 
cional :' « Serao as zinicos entre tocias a,s instUui
r;:oes de Estado a conservar am Zugar so lido»; 
p~r outro lado : «0 aparelho de administrar;:ao no 
sentido proprio, estreito, restricto desla pala
ora, ° apareiho do antigo Estado esta destinqdo 
a desaparecer enquanto que 0 aparelho do tip 0 , 
do Conselho superior da eco!10rnia nacionai es
fa destil1ado a crescer, desenvo"lver-se e a re/or
r;:ar-se cumprindo tada a actividacie principal 
ria sociedade organiEada ». 
, Pondo em pratica as decisoes hisforicps do seu XX 

C;::ongresso, 0 Partido Comunista da Clniao Sovi eti ca 
el aboro,u nestes u!til1los tempos e p6s em prbfica um 
plano verdadeiramenre grandioso para recrganizar a 
gestao da economia no sentido in dicado por Lenine, 
no do desenvolvimento da cl emocracia socialista. A 
evo!u<;:60 16gica clo Estado sovietico consiste, em pOl' 
ern prBtica cada vez melhor 0 princrpio do centraiisl1lo 
democratico que abre um vasto campo de ac<;:i:io a ac
tividade criad ora das massas e que 5e opoe na mesma 
rnedida ao burocratismo e a ana r~uia. As m.~didas rea
lizadas nestes Ciltimos anos no nosso pars'pa fa reor
gan izara direc<;:ao da industria e dacons trut;:ae, pa ra 
clesenv61ver 0 sistema dos kolkozes e reorganizar as 
Estac;:oes de Maquinas e Tracrores, para desenvolver 0 
papel dos sindica tos, do Komsomol e das ourras 01'
ganiza<;:oes sociais de massas marcam urna importante 

etapa no d~senvol~imer;ro da d.ei:nocrecia soci() lista; 
enriquecem a e:i:periencia do edificJ<;:ilo do ~oci()iismo 
e do comlinisrno, nqHesenram ul'l'1a im p?rtante contri
bu icao ao tesouro do rn arxi smo- Ier.inisnlo. 

!'~IlS cOlld i<:oes octuais, a ques!ao pl:irnordiel para 
cada par lido comunista e o per6 r ic e 0 proolema do 
su a 6titude para com ° ccniun ro ~!o mO'limer.ro C0-
mu nista internacional, para com os documentos-pro
gramas que gene;ali2am, beseando-se no nla r)(iSn;lO 
-Ieninismo, aexperiencia e definaf;Tl as tarefas do lura', 
pela paz, a democracia e 0 sociaiismo. No momento' 
em que 0 mundo esta dividido em do is sisternas::- sQ~, 
ci alista e cap italista- em dois campos, a tarela do 
movimento cornunista internaciona l, de cad a partido , 
IT)erxis!·fl-lcninista, c6 n~is!'e ern ver correctamente as 
perspectivas da lura con Ira 0 inirnigo comum, 0 irn
peria!ismo, em re[or<;ar a uniaade e e coesiio de todas· 
as for<;:as dos partidos cia classe operaria para respon
der aos ataques da reac<;:iio, pora consolidar e desen
volver 0 sisterna socialista mundia l.Nestas condi<;:6es, 0 

mais pequeno desvio em relac;:ao aos princlpios do mar
xismo-Ieninismo, toda cl manires la<;:ao de pai"licul6rismo 
ou de sectcrismo conduzem inevitavelmenle aq atoleiro' 
do revis ionismo, perigo pr incipel contra 0 qual !utam 
resolutornente todos os pMl idQs marxistas- !e nini stas. 

A grande for;:a vital e !rrqistrvei do rnovirnento comu: 
nista inrernocional, do campo socialista mundiai reside 
na sua unidade e coesao,n i..' base dos princlpios do mar
xismo-Ienin isrno. T,odos os particlos comunislas e ope-, 
rarios tem 0 devH sagrado de conservar essa unidade 
como a menina dos seus olhos e de a refo1'<;:ar ao maxi'
mo irente ao inimigo cornum, 0 imperialismo agr~ssivo: 

Os partidos cOnlunistas e operbrio$ dos palses so -
c ialislas oisseram na Dec lara<;§o: .,' 

«( Apesar das Gsserr;:oes absurcias do imperia
lismo a respeito da pre fen sa «crise do comunismo» 
o rl'loDimento comunisia cresce e refQI'r;:a-se. As 
decisoes histo.~icas do X X Congresso do Parti
do CO!nullista da Uni6.o SODietica tem nao so
mente lllna /5"Tande importancia para 0 Pa,rtido 
Cotn unista da Uni(1o SovicWca e a edificGr;:ao 
do comunismo na U.R.S.S., como, inau;,]urarani 
tambirn uma nova eiapa no movimento comu- . 
nista intemacional e contl"ibuiram para 0 seu 
desenvo lvimento sob a base do marxismo-leni
nismo. Os congressos dos partidos comunistas , , 
da China, Frallr;:a, Itdlia e ouiros palses que se 
realizaratn com Sllcesso nestes liltimos tempos 
manifestaram duma forma con vincente a ullida
de e coesao das SUDS fileiras, sua fidelidade aos 
principios do internacionalismo proletario ». 

No que se re fere ao Partido Comu nista da Un iao Sov i- , 
etica,fiel a bandeira do marxi smo-leninislTlo ele lem luta
do e conrinu ara a lul'ar por uma melhor coes ao do cam 
po soc ialista, de todo ornovimento comunista rnunclial. 

Desenvolvendo uma iura implacavel co ntra 0 rJ"vi 
sionismo e o .. dogmatismo, defendendo a pure",a da 
teoda marxisl'a-Ieninis ta, unin-do as suas fileiras e sobre 
es fa base a, c1asse operaria e os trabalhadores de to 
dos os parses os parlidos cornunistas e operarios en
frentam lodos os obstacu!os que se levantam na su a 
marcha e conseguirao novas vit6rias na luta pe la 
causa da paz, da democracia, do socialismo. 

(<<Pravda», 9 de Maio de 1958) 
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~!a hisJoria do cO,nhecimenr.ohumanp e)(jsjem desde 
h tempos imemoriais, duos concepy.6es sobre as 
'leis do desenvolvime,nto do mundo: uma metaffsica, a 
o utra oialectica; constituem ,duas concepy.6es do 

" mundo opostas. Diz Lenine: 
, «A§ duas conr;epr;oes (rjfldamenlais (ou as 

dUGS possiveis? Ou as duas his,toricamerzte 
.col1statadas?) do deserzvolvimen,to (da eva!u
r;Go) sao: a de$(mvo!vimerzto como diminllir;ao 
e alimento, {:pmo rep e,tir;a 0, e 0 de§envolvi
mento como ulZidade dos contrarios (0 des
dobramento do .ljflO em con/rarios que mutua
mente se excluem e a sua relacr;ao recfpro
.ca}.» (11 

Lenine refere-se aqui, iustamente, a estas duas con
cepy.6es diferentes do mundo, 

Na China, como n<l Europa,o modo de pensar me
taUsico fOi, durante um periodo historico muito longo, 
proprio da concepc;:ao idea lista do mundo, e reinou 
nos espiritos dos hom,ens. Na Europa, 0 proprio ma
lerialisrno, na fase inicial da existencia do capitaiisrno, 
[oi igualmente met.affsico. 

Gray.as ao [acto de toda uma serie de Estados euro
peus terem entrado no decurso do seLl desenvo!vimento 
econo rnico e social na fase de urn capitalismo aHamente 
desenvolvido, de as [orc;:as produtivas, a luta de classes 
ea ciencia terem alingido urn nfvel de desenvoivimento 
sem preceden tes, e do proletariado industrial se ter 

""'- tornado a maior [ory.a morriz da hisloria, nasceu a con
cepc;:50 marxista materialista dialectico do mundo. Foi 
entao que $urgiu no seio da burguesia, ao lado de urn 
idealismo reaccionario con[essacio, nada carnuflado, 
urn evolucionismo vulgar para se opor a dialectica 
malerialista. 
, A chamada meta[fsica, ou 0 evolucionismo vulgar, 

considera todas as coisas no mUlldo como isoladas, 
em estado de repouso; considera-as unilateral mente. 
Todas as coisas, existentes no mundo, as suas formas e 
as SUBS categorias, sao consida,adas como etarnamen
la isoladas umas das oulras e eternamente imutaveis. ' 
E mesmo se raconhecem modificac;:6es,e somante como 
aumentos ou deminuh;:6es quantitalivas e como deslo 
ca-;:ao mecanica. Por outro lado, as causes de um tal 
oumento, duma tal diminui<;:ao, duma tal deslocac;:ao 
nao residem nas proprias coisas mas [ora del as, quer di
zer na acc;:ao de forc;:as a;deriores. Os rnetaffsicos con
sideram que as diferentes coisas do mundo, assim co
mo 0 seu caracter especf[ico, permanecem imut6veis 
desda 0 comec;:o da sua exis,encia e qua as suas mo
dificac;6es posleriores S60 6penBS aumentos au dimi
nuic;:6es qua ntilativas. Os metafisicos co nsiderom que 
um,) coisa pode soment!o reproouzii'-Se a si mes,na in
de[er1idamente, mas 'lao pade ttans[ottil"r-s€: em oulra 
coisa, em algo de c!ilereni'e. Se9unuo os meta[fsicos, a 
explora<;:ao ca'pite!ista, (] concorre/lcia capita!ista, a psi
cologia individualislo de sccladade capitalista, etc., tu-

-~---
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do isso po de sar encontrado na 50ciedade escli)/vagista 
antiga, e 0 que e mais, na sociedade primitiva e existira 
elername,nte, imutavelmente. Quanto as causas do de .. 
senvolvimen!'o ,da .sociedade, os metaffsicos explicam
-nas por ,condic;:6es exteriores a sociedade: 0 meio 
geografjco, 0 clima, etc. Eles procuram ingenuamerlte 
encontrar 5S causas do desenvolvimento [ora das pro
prias coisas negando a tese dialectica malerialista se
gundo a qual 0 desenvolvirnento e suscitado pelas con
tradic;:6es ifll'ernes peculiares a assas mesmas coisas. Eis 
a rezao pOfque nao eslao em condic;:6es de explicar a 
diversidade qualitativa das coises nem 0 [enomeno da 
trans[ormac;:ao de uma qualidade em outra. Esta forma 
de pensar, encontrou a sua expressao, na Europa, nos 
seculos XVii e XVIII, no materialismo meci'jnicista e, n.o 
fim do seculo XIX e princfpios do XX, no evolucionis
mo vulgar. Na China, por outr~ lado, 0 modo de pen
sar meta,[fsico que se exprimiu na frase «0 ceu e imu
tavel, imutavel e 0 Tao» (2) [oi de[endido durante 
muito tempo pala classe dominante dos feudals, cor
rompida ate a medula. 0 materialismo mecanicista e 0 
evolucionismo vulgar, importados da Europa no seculo 
passado, [oram sustentados pela burguesia. 

Em oposic;:ao a concepc;:ao meta[fsica do mundo, a 
concepc;:ao materialista dialectica exige que no estudo 
do desenvolvimento das coisas e dos [enomenos, pro
cedam a partir do seu conteudo interno, a partir da 
re lac;:ao que une a coisa esl'udada as outras coisas isto 
e, que:::> desenvolvimento das coisas seia encarado no 
selJ prr5prio e necessario movimento que cada coisa 
no seu movimento e as outras coisas que as cercam 
seiam encaradas como inter-ligadas e em inter-acc;:ao 
umas sobre as outras. A causa fundamental do desen
volvimento das coisas nao se encontra no exterior, mas 
ao contrario, no interior das coisas: nas suas contl'a
dic;:6es intern os. E da pn?senc;:a de tais contradi<;:6es, no 
interior de todas as coisas que Ihes adyem 0 seu mo
Vimento e desenvolvimento proprios. Esta contradi-:;ao 
inerente a propria coisa e a causa basica do seu de
senvolvimenfo, enquanlo que a inter-liga<;:ao e a inter
-accao dessas coisas corn e sobre outras coisas s'ao 
causas secundarias do seu desenvolvimento. Assim 
pois, a dialectica materialista, reieitou resolutamente a 
teoria metaffsica da causa extel'ior, do impulso exteri or, 
apresentada pelos de[ensores do materialismo meca
nicista e do evolucionismo vulgar. E perfeitamente claro 
que as causas puramente extern as sao apenas suscep
tiveis de provocar 0 movimento rnecanico quer dizer, 
modi[icac;:6es de volume e quantidade, mas nao podem 
expl icar a infinita diversidade qualitativa das coisas 
e a transforme<;:ao duma coisa em outra. 

Com e[eito, mesmo 0 movimenio mecanico, provo
cado por um impulso e-xterior, reaii.'1:iJ-s'e igualme nte 
por ihterm~dio das contradi<;:6es inrern':Js das co i sas.I'~ o 
mundo vegital e animal, 0 simples cresciiilento, 0 de
senvolvimento quantitativo,sao igu,~ime nte provoca-
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dos, no essencial, pelas contradi<;:6es internas. E, exac
tamenl'e, da mesma rnaneira, 0 desenvolvimento da 
sociedade e condicionado, no essencial, pelas causas 
internas e nao externas. 

Nurnerosos pafses, que se encontram em con di<;:6es 
geograficas e climaticas quase identicas diferem pro
fundamente quanto ao nfve l do seu desenvolvimento e 
evoluem de maneira absolutamente desig ual. Acres
cente-se, finalmente, que num mesmo e unico pafs sem 
conhecer modifica<;:6es geograficas e climaticas se pro
duzem eriormes convuls6es soc iais. IS. Russia imperia
lista tornou-se a Uniao Sovietica, sociaiista, eo Japao 
iilsular e feudal, tornou-se 0 Japao impel'ialista, se bem 
que a geografia e 0 c1ima des tes pafses nao tenham 
sofrido nenhuma modifica<;:iio. Na China, on de du rante 
longos anos reinou 0 feiJdalismo, enorrnes modifica ~ 
<;:6es se 'produziram no decurso dos ultimos cem anos 
e actualmente esla-se transformando no sentido da.cri
ac;:ao duma China nova, livre, desembarac;:ada do jugo 
feudal; ora, nem, a geografia, nem 0 c1ima da China 
se modificaram. E verdade que a geografia e 0 c1ima 
do globo terrestre,assim como das suas diferentes par
tes, sofreram igualmen te transformac;:6es, mas em re
!acc;:ao aquelas que sofreu a sociedade, estas trans
formac;:6es s80 absolutamente insignif icantes;enq uanto 
que para as primeiras a unidade de tempo durante 0 
qua l padem ocorrer modificac;:6es sensfveis, e a dezena 
9U a centena de mi lenios, para as segundas e 0 mile
l1io,o secu lo, a decada, ate mesmo alguns anos ou al
guns meses somen te (em perfodo de revoluc;:aol. Do 
ponto de vista da dialectica materialista, as modipca
<;:6es da natureza, sao devidas fundamental mente ao 
desenvolvimento das suas conlradic;:6es internas, e as' 
que se ve rificam na sociedade devem -se, no essencial, 
60 desenvolvimento das contradicoes no interior da 
sociedade, nomeadamen te, as contradic;:6es existentes 
en tre as forc;:as produtivas e as relac;:oes de produ<;:ao, 
entre as classes, entre 0 novo e velho. E 0 dese nvol 
vimen to destas contradic;:oes que faz avanc;:ar a socie
dade, e dirige 0 processo da subst ituiC;:BO duma ve!ha 
sociedade por uma nova. 

A dialectica materialista exclui as causas extern as ? 
Nao, a d ialectica materialista considera que as causa~ 
extel'llas constituem a co ndi<;:ao das mod,ificac;:oes, cS 
causas internas -a sua base; mais, as causas extern as 
opera m por in termedio das causas internas. 0 ovo que 
recebeu uma quantidade correspondente de calor 
Iransform a-se em pinto, mas 0 calor nao pode trans
fo rmar uma pedra em pinto, porque as suas bases sao 
d i fe rentes. Os diferentes povos influenciam-se cons
tan temenle uns aos outros. Na era capita l is ta, em par
licular na epoca do imperialismo·e das revoluc;:oes 
proletarias, a influencia recfproca no plano politico, 
economico e cultural e a accao exerciaa mutuamente 
pelos diferentes pafses, uns s'obre os outros, sao enor
mes.A revoluc;:ao socialista de Outubro abriu uma nova 
era nao apenas na historia da Russia mas na do mun80 
in teiro. Ela influenciou as transformac;:oes internas que 
se produziram nos djferentes pafses e,. do m~,smo [IlO
do, mas de forma particularmente profunda as transfor
mac;:oes internas ver i ficedas na Cll-ina. Entretanto essas 
tran'sfo\mac;:oes, nos varios parses ta,LcafT1o " n~ Chj~~a, 
produziram-se ~egundo umanecessidade interna a ca-

da pafs. "" caso duma batalha em que se opoem dois 
exerc itos, a vitoria ou derrora sao determinadas por 
causas intern as.,6. vlforia e 0 resulrado do poderio dum 
exerciro ou da ju,sfeza do seu comando; El derrota e 
determinada pela fr'a'queza dum exercito ou pela in
competencia do seu comando; as causas extern as ope
ram por intermediq das cau3as internas. Em 1927, na 
China, a derrota infligida eo proletariado pela g ran
de burguesia tornou-se' possfvel pelo oportunisrno que 
se manifestava no proprio seio do proletariado chines 
(no in teri or do Partido Comunista Chines) . Quando 
puse mos lermo ao oportunismo, a revolu<;:ao chinesa 
retomou 0 seu progresso. Depois disso, a revoluc;:ao 
ch1inesa sofreu de novo seri os golpes do inimigo: desta 
vez em consequencia das tendencias ayentul'eiristas 
que se manifestaram no seio do nosso Parfido. Ouando 
liqui'damoso aventureirismo, a nossa causa retomou 
lima vez mais 0 seu progresso. Conclui-se que, para 
conduzir a revoiucao a vitoria, 0 Partido deve apoiar
-s'e na j'us teza da sua linha polftica e na solidez da 
sua organiza<;:ao. 
, A concep<;:ao dialec tica do mundo j6 surgi ra na An
lig uidade tanto na China como na Europa. Todavia, a 
diaiectica dos antigos revestia um caracterespontaneo, 
ingenuo. Em consequencia das condl c;:oes sociais e his
tor-icas desses tem pos, nao podio ainda assumir a for
ma duma teoria devidamenie desenvolvida e, por con
seguinte, foi posteriormente suplantada pela me tafisica. 
o ceiebre filosofo alemao Hegel, que viveu no fim do 
seculo XVIII e no principio do XIX, trouxe uma pode
rosa contribuic;:ao a dialectica; todavia, a sua dialectica 
era i'dealisfa. Foi somente quando os grandes militan
tes do movime,nto proletari'o, Marx e En ge ls, generali
zaram os resultados positivos obtidos pela humanida: 
de no decurso do desenvolvimento do conhecimento 
e, em particuiar, ass'imilaram duma forrna crftica os 
elementos raci onais da diarectica de Hegel e cria ram 
a grande teoria do materialismo dialectico e historico, 
que uma revolu r;:ao imensa, sem precedentes, se pro
duziu na historia do conhecimento humano. Esta gran
de teori a [oi depois desenvolvida por Lenine e Stali n. 
Logo que penetrou na Ch ina, esta teoria provocou 
imediatamente enormes transforrnac;:oes nos domfnios 
do pensamento chines. ' 

A co ncepc;:ao dialect ica do mundo ensina, sobretu
do, a estuda r e analizar com justeza 0 movimento das 
contradir;:qes no seio das diferentes coisas e, sob,e a 
base desta analise, a ' determinar os metodos proprios 
para resolver as confradicoes. Eis porque a compre-, 
erlcao concreta da lei d'a contradicao inerente as 
coisas e para nos de vina importanct'a extrema. 

NOTAS-l) V.I.Leoine: .Sobre a dialectica); 2) Na epoca dos 
Han , 0 celebre representante do e.cola confucionist. Tung 
Tchung ·ch u (179·104 entes do nossa <ra j disse ao imperador 
O u Ii: <0 Tao vem do Cell. 0 Cell e imllfdvel iml/fdvel e 
o Tao.» A palevra Te o era largamen/e empregada pelo. fiI6.0-
f05 da China an/iga . Sign;fica «via », <principio» e igualmente 
«lei»' 

(0;> ensaio filos6fieo de Mao TS€Hung .SOBRE A CONTRA
DI<;:,o.O>, /raduzido de . Oeuvres Clhoisies», v,ol. I, psg. 347 eo< 
s~g., Ed'. Sociales, e de .On con/redic/ion., Foreing Languages 
Press, Pequim.) 
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