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nfrentando 0 terrorismo fasdsta e numa dura clandestinidade, somente 0 herofsmo e a tenacidade dos
comunistas foi capaz de criar em Portugal um Partido a escala nacional. Nenhum outr~ Partido demo ..
cd.tieo 0 conseguiu.
Devemos orgulhar-nos de tal facto mas nao devemos
substimar as l1 0ssas debilidades e os reveses causados
. pela repressao salazarista, particularmente 1105 ultimo~
. tempos.
P reclsamente porque 0 Partido Comunista e a principal forc;a poJftica anti-salazarista, 0 fasdsmo redobra
de esforc;os visando aniquila-lo. 0 conjunto das orgaI1izac;oes e dos membros do Partido estao con stantemente soh 0 fogo do enorme e bern apetrechado IIparelho .repressivo salazarista. Milhares de com unist:ts ja
p!issara'm pelas prisoes salazaristas, m uitos delc3 foram
torturados, Qutros foram assassin ados cruelme nte e
dezenas de outros est~o presos ha muitos anos.
Em consequencia da feroz acc;ao repressiva do inimigo, diversas organizac;oes partidarias foram profllndamente esfacelada5. Isto, juntamente com a prisao de

a urn nivel superior, t:. indispel1savel, imprescindivel
forjar, cOllstruir, um forte Partido Comunista.
.
E inegavel qu e nos ultimos meses se operou no
Pais um certo retraimen to momentaneo nas llltas de
carader econ6mico e politico. As catisas slio diversas
mas em grande rnedid a estap intimamente Hgadas aos
reveses sofridos pelo Partido com a repressao. E, porque 0 Partido e a principal forc;a politica anti-salazarista, is so rdlectiu-se nao sornente na accao do Parti do mas no conjul1to da acc;ao de todas as forc;as anti-salazaristas.
As c o ndi~oes objectivas para desenvolver 'e intensificar as lutas de massas pelas reivindicac;oes econ6micas das classes laboriosas, as lLitas pela demissao de
Salazar e por uma mudan<;a de regime mantem-se e
umadureclOw cad a vez mais. Entretanto, e is to e uma
reaHdade, no se ll conjllnto 0 Partido !laO esta a s'aber
aproveitar tais condi,,5es objectivas e diversas organiza<;5es nao estilo em condic;oes organica.s de transformar tais condic,;6cs em potentes acc;5es de massas.

Jalho .de 1959.
Para dermbar 0 salazarismo e assegllrar transform!!.c,;6es de canider democratico e social, e necessario
existir um Partido de vangllarda que cond llza e oriente
a lula cla classe openiria e das fon;;n3 progressistas.
Esse Partido e:dste, 0 Partido Comunist~ Portugues,
mas e necessario reconhecer que, em consequencia da
intensa e constante repressao e dag nos g&~ pr6prias
debilidades, 0 nosso trabalho orgal'lizativo eshi atrasado em rela<;ao as exigencias das tarefas poHticas que
se colocam ante 0 Partido.
:
Elevar 0 nivei dag organiza<;5es p artid arias as e:dgencias dn linha politica do P~tido naactual fase hist6rica da Juta, e Ul111! premente titrefa. Ptlra Aconduzir a
luta dl! c!asse opeTan a e do povo portugues em geral

tualmente esta e, efedivamente, a principal e inadhlvel
tarefa de todos os cOlllunistas, 0 que implica levar il
pratica, em todo 0 Partido, as directrizes da Circular.
A defesa do Partido nao significa-como parece ser
o pensamento de all/:ul1s e:l.lTlllradas - Iimitar a actividade de massas e a vida polftica das organizacoes e
dos rnembros do Partido. Pelo contd:rio, parz, llma
melhor defi;su do Partido e essencial refor<;ar a lbacao
com as massas e intensifiear a vida politica de t;:~do 0
Partido e para isso e necessaria refon;ar organicamen'·
te 0 Partido.
exito da aplicac,;ao pra.tica da linha politico. e das
directrizes do Partido depende do trabalho de organiza<;ao. As. mais acertadas resol w;5es nao passarao de
peda,;os de papel, se nos faltarem as pessoas, os qua-

«militantes destacados toram um rude golpe nao
'"
somente para 0 Partido Comllnista, mas tambem
'"
'"
para 0 conjunto das fon;:as democrdtleas e para
Na ja cHad a circular do Comite Central saJienta-se
toda a aCrGO anfi-sa Lazarisfa )l, conforme e sillien - 3er «necessaria considerar a defesa do Partido
bdo justamente na circular do Comite Central de como a tareta fU!1damental do momento;<). Ac-
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dros, capazes de as defenderem e lutarem pel a sua esta na origem da instabilidade de muitos orgarlismos,
aplicac;ao.
,
qLle estao a ser frequen temen te remodelados. Nestes
Refon;ar e renOVH as organiza<;6es abalapaspeh re- organismos, os quadros sao substitllidos sem serem
pressao, criar organizar;oes nas regi6es c,lo.'iRaJ§., onde previamente estlldadas as suas caracterfsticas, as provas
existem dareiras au onde 0 Partido naoes ' ~ trutu- que deram no cumprimento de anteriores tarefas, as
rado, refor<;ar as organiza<;6es ja existentes-" f-l-il cipal- suas biografias e reais disposi<;5e3 de luta. Por essa
mente nas grandes cmpresas, nos gran des centros ope- razao, e freqlle nte nu\ha reun iao serem dadas boas ou
rarios e camponese, e uma tarefa urgente de todo 0 mas infofma<;6es dum quadro e, na reuniao sE'guinte,
Partido e nao somente de alguns militantes.
dao-se informar;oes inieiramente opostas sobre esse
mesmo quadro.
recr utamento e 0 con hecimento
Com tal estilo de trabalho, com as constantE's temodelar;6es, descompartimentamos as organiza<;6es e fados quadros
cilitamos a infiltra<;ao de ave'n tureiros dentro das fileiA repressao fastista rouba-nos constantemente pre- ras do Partido. 0 conhecimento dos qlladros existenciosos quadros, 0 que nos imp6e a necessidade de de- tes em cad a organiza<;ao e a sua justa selecr;ao e insefender melhor esses quadros e, paralelamente, coloca- para vel da vigi I an cia revolncionaria e e a mais pade-nos a tare fa de renovar constan temente as nossas fi- rosa anna na luta contra os aventureiros. 0 conheci!eiras, recrutando r:oVos quadros. 0 recrutamento e mento e 0 estudo dos quadros as ~,egura descobrir miuma tarefa permanente, embora se coloque com maior litantes fieis e dedicados ao Partido, e permite tambem
ucuidade para as organiza\;6es onde ele nao tem sido localizar elementos estranhos e ate provocadores.
feito o'u onde a repressao' nos roubou muitos ql.ladros.
trabalho c o!ectivo e a promo<;ao
Nao havendo recrutamento, nao e possivel renovar, rejuvenescer, e aquilo que nao se renova morre.
de quadros
A dura clandestinidade em que se desenvolve a n05sa luta e uma realidade a ter bem presente no tipo de
ria organizac;6es onde existem centenas de corlmrtisrecrutamento a realizar. Embora as ades6es ao Partido tas mas onde os organismos constituidos e com urna
sejam voluntarias, isso nao significa que as nossas fi- vida polftica activa sao em numero recluzido ~ Ntlo haleiras estao abertas a quem quer que sej a, mas somente venda organ ismos nao ha rellni6es regulares, naa ha
aos melhores lutadores cIa classe openiria, do campe- ac<;ao e esfor<;o colectivo, nao se distribuem tarefas por
sinato e da inteledualidade. A qualidade deve sobre- todos, mas somente por alguns, as energias e a dedicapor-se a quantidacIe, pais 0 Partido e forte nao s6 pe- Gao de muitos camaradas nao sao aproveitaclas, do que
10 numero dos ~eus membrcs mas sobretudo pela sua resuita que as directrizes do Partido nao sao suficien qllalidade.
temente discutidas nem levadas a pratica ou 56 0 sao
Os Estatutos estabelecem as condi<;6es de admissao em escala reduzida.
no Partido, mas e forr;oso reconhecer que essas condio trabalgo colectivo e uma necessidade que resulta
~6e3 n~m sempre sao respeitadas, os guacIros nao sao cIa acc;ao. Onde na0 se sente a necessidade do trab a~
~-elecciol1ados de forma a impedir 0 acesso as nossas Iho colectivo nao se sente a necessidade de acr;ao e tofileiras de aventureiros e cobardes.
do 0 trabalho organizativo gira em torno de ~ch efes »
Nas fil'eiras do Partido existem os que sao membros ou dos funcionarios do Partido.
(vulgarmente designados por militantes) e os charnaResistindo a organi;za<;ao de organismos, dois desta dos simpatizuntes que em parte correspondem a qua- cados camaradas alegavam «que a trqbalha ,calectilidade de candidatos a membros do Partido. ria,en tre- va tem as seus perig o's» que «se for presa um
tanto, organiza<;5es onde nao ha simpatizantes, isto e, camarada pertencenda a um oiganismo, 'tada a
todos sao considerados membros do Partido, 0 que re- arganismo paderd ficar amea9ada», etc.
vela existir da parte dos camarac~as responsaveis dessas
Tais concep~6es nao sao, infelizmente, uma excep<;ao.
organizac;;6es e dos fUllcionarios que as controlam con- Outros camaradas as p ossuem e dai a allsencifl cIe escepr;6es errad~s, desconhecimento dos quadros e au- forc;;os a u mesmo a resisten cia desses camaradas para
sencia de q ual'quer selec<;ao_
a formar;ao d'e organismoscolectivos.
,
Noutras organizar;6es, 0 numero de memb ros e maSe os misera.veis traidores Marinho, Amador e Manifestamente superior ao numero de simpatizan tes, 0 laquias tivessem realizado tim trabalho apoiadQs unique pode revelar ausencia de selecr;ao au 0 caracter camente em organismos colectivos, eles nao teriam
fechado destas organiza<;oes, pois nao se com preen de conhecidd tantos camaradas e as consequencias das
que cada membro do ParticIo nao ten ha Jigado a si um suas trai<;5es nao teriam sido tao graves. Nao e, pois,
ou mais simpatizantes.
o trabalho colectivo que amea<;a a seguran<;a dos q\la~
Em muit,as organizar;6es s6 se conhecem, e quase dros e do trabalho partidario, mas a ma escolha d os
sempre mal, os quadrQs que contadam directamente quadros, a ansencia de compartime.ntar;ao, 0 desr.espeicom os funcionarios. Od-esconhecimento dos quadros to pelos pl:incipios estabelecidos. E na luta e no~rapa~
e a principal razao porql1eexistem organizac;6esonde Iho colectivo que os quadros se educam e se forjam e'
ha mais de lim ana se fazem esforr;os para formar or- fo i nesse principio que se forjaram com o dirigentes os
j:lanismos de empresa, regionais, etc. Nao se conhecen- dois citados camaradas.
do os qlladros, nao ~e pode 9U n?o se sabe com quem
A prornpr;ao de ql1adros a funr;6e~ de It)aigr resPQn1m'mar organism os, E ainda esse descoriheclmen to que sabilidade e uma tarefa permanente do Pattido e que
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deye estar estreitamente Iigada ao estudo ~ it analise l1ao exj st~m e, se eles tern defeitos e defici~ncias, a 110Sdos quadros. Sem a continua promo<;ao d~ quadros sa tarefa nito reside em verifici-las, mas em esfon;arnao se poderao formar novos organismos l reforc;ar 0 -nos por corrigi-la~ . Os quadros nao nascem feitos e,
trabalho colectivo e assegurar, em tod o 0 partido, uma como nos ensin ou Lenille, «a experil2ncia rellolucionaria e a abilidade de organizar;:ao sao coi·
progress iva de3centraIiza<;ao.
Hi camaraclas que consicleram que, para promover sas qll(/ se adquirem cqm 0 tempo».
um quadro a func;;ao de maior responsabilidacle, nao
Embora a experi~ncia poJltica e de organiza~ao durn
basta ser dedicado e tel" dado provas frente ao inimi- quadro a promover deva SCi tida em conta, isso nao e
go. Outros camaraclas VaG adiando a promoc;;ao de o essencial. 0 que importa analisar nos quadros a
quadros e a formaC;ao de organism os, it espera que Sllr- prom over f:, tal como indicoLl 0 calliarada Duarte no
jam quadros «icleais». Estes camaraclas consiclerarn in - Inforll1e de O:-ganizac;;ao ao !V Congresso do Partido:
d is pensivel que os quadros a promoyer t~nham expe- « A bllcgar;:ti 0 nCl defesa dos interesses do prolefariado e das classes e:cploradas e oprimidas
riencia polftica e cle organizaC;;ao.
Tais ideias coiJduzem a uma Iimitac;;ao it promoc;;iio 'em gaaf, abncgar;:ao na de/esa dos interesses do
de quadros, travam a criac;;ao de 110VOS organismos e s eu Pais, dedicar;:ao ao Partido, firmeza peraTlclebilitam 0 trabalho colectivo, que e 0 bctor funda- te 0 inimigo, modestia-estas sao as qualirjades
l11ental para apetrechar e edllcar os quadros. Os qua- fundamentais dos militantes comuTlistas. E com
dros devem ser analisados tal como e!es sao e nao co- homeTls com estas qualida de s fUTldamentais que
mo desejariamos que eles fossem . Quudros «ideais» se /orjal7l as quadros do TlOSSO Partido».
I
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uma enorme importancia para a vi d a economica
' edesocial
E
do nosso pais
desenvolvimento da tee 0

nica e mecanizac,:ao do ugricultura 1 duma agricultura
apetrechada e equipad a com a mais moderna maquinaria, capaz de impulsionar 0 desenvolvimento dos
mais variados ramos da produc,:ao, de colocar a agricultura naci onal ao nive l do progresso e a par dos
olltras nac,:oes- Precisamos , duma lecnica capaz de
ferlilizar 0 solo nacional e de basiar as mais elementares necessidades, em cereais e oulros produtos
agricolas, do nosso povo.
Mas, nas condic,:oes acl'uais, nao e rrenos cer to que
uma agricultul'a mecanizada, dominada pel os grandes agrarios fascistas, Iral'a, como nao pode deixar
de ser, crises de desemprego para urn numero cada
vez maior de operarios agricolas, visto que 0 patronalo explorador, com 0 emRrego da maquinaria, feril
somen te em visto explorar mais ainda os traba lhador~s, diminulndo 0 trabalho manual para pagar salarios de fome, para jogar com a massa crescente dos
desempregados, av:!tando os salarios mais ainda .
Alem disso, os grandes monopolios da ter ra sao um
factor impedilivo do progresso da agricultura. Uma
ogricultura mecan izada nas maos dos grandes 1'1gr6rios, beneficiando ,exclusivamen te a estes e tornando
mais dificil a vida eos operarios agrrcolas, que lanc,:a
no desempreg o, nao tem nil turalmente, nem nunca
podera ler, 0 rnesmo significado econ6mico e socia l
que a m\,cenizac;:ao e 0 progresso t.§cnico tem nb
Uni ao Sovietica' enos paises socialislos.
Na Uniao SoYletica enos paises sociaiislas a maquina exi sle, nao para intens ifi car a explorac,:ao do
trabalh o do homem, mas sim para 0 torna r mais leve,
p ara q ue 0 ho mem possa usufrui,r em mais large es-
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cala dos frutos do ~eu trabalho. Na Uniao Sovietica
enos outros paises do campo social isla, 0 prog resso
cien ti fico nao lern limites e a tec:-:ica agricola nao t::1n
peralelos. ~ qUe a expiorac,:ao do homem pelo homem
ha mu ito tempo ja que nao existe e, por isso, os trabalhadores agrfcolas nada tem a temer duma tecnica
ailamente mecanizada, pois esta e uma garantio do
bem -es tar colectivo, do progresso e poderio de todo
0 , povo.
No nosso pais a maquina produz, nao para eleva r
o bem,es tar dos trabalha do rcs, mas sim para enriquecer 0 patronato. A rrecanizac,:ao da agricultura dos
monopolistas da terra, torna estes ainda mais ricos e
faz dos operarios agricolas escravos, intensifica a
sua eyplorac;:ao. Porque e que 0 emprego das maquinas cri a uma tao grande desigualdade?
Porque
que os operarios agricolas do n.osso peis
tanto lem a temer 0 ernprego Cl"escente da maquinaria nos varios ramos da agricullura, em especial nas
ce i fas, e na Uniao Sovietica e outros paises social istas nao?
t. [aci l de explicar. H6 mais de 40 enos que os Irabalhadores sovielicos realizaram a Reforma Agraria,
derrubando a autocrecia czarista, .que impedia 0 desenvalvirnento e a progresso do agricultura. Os operarios e os camponeses tomaram nas sues maos as
redeas do Pader, expulsando das fabricas e dfls herdades os seus exploradores , De enlilo para ca, a terra e as maquinas passaram a ser propriedade comum
de lodos os trabaihadores, produ zem para beneficio
de todo 0 povo e nao paI"B proveito duns tantos ricaIhac;:as. No !lOSSO pais essa transformac,:ao social aiAda
na o se operou, por isso os donos das he rd ades e das
m aqu inas sao os paresiias dos grandes agraric s, (}
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patronato explorodor, 0 ~ual, servindo-se das maquinas em seu proveito 'unico, eleva ao maximo a exploracao das massas trabalhadoras.
t errad o sup o ,; como muitos sup6em por se deixa re m ilud ir com e demagogia do pa tro ne lo explorado r
e dos seus apaniguedos e de[ensores, que as maquinas
cei [adeires, ou quaisque r outras, s6 sera 0 empregadas
qu ando nao ho uve , brac;:os parad os. Qu ando a realideee e exactamente 0 con/rario: 0 emprego dessas
mequinCls lanc;:a no desemprego um n6mero cada yez
mJior de assalariados. Cla ro esta que a demagog ia do

-----------------------------------

patronato e ' do Governo visa apenas quebrar a un j,
dade e 0 espirito combativo das masses assalar iadas
agrrcolas, que lutam contra 0 emprego das maq uinas
nos campos, enquanto os seus brac;:os estao desocupados. Acredi tar numa tol manobra fazer 0 iogo do
patronato explorador, e [ugir ao cump rimen to do S€ U
dever como tra ba!hador, q-ue e 0 de lu tar sem des[aleci me nto pela Reforma Agraria, para que a terra sei a
liv re e propriedade colectiva, pa ra que as maquinas
produzam para 0 bem-estar geral de to do 0 povo
portugues.
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elabora.<;r.o e aprova<;ao do Programa e dos Eetatutos vieram objectivar, duma maneira concisa, a
linha politica e organica do Partido. Sao duas precio sas armas de qne dispomos acerca de dois anos, mas
que corremos 0 risco de deixar enferrujar por limi tado uso.
Por q lIe sucede isto, camaradas?
Se e certo que nao podemos minimizar as enormes
d ifiCllldades da vida clandestina, mau seria, entretanto,
que nao fOss emos urn p') uco mais fundo na procura
das causas que determinam a faIta de estudo e discus·
sao de tao ncos materiais. E uma das causas q ue encontramos e a continllac;;ao dum praticismo estreito,
dum estilo rotineiro no trabalho do Partido. Se nao
encararmos m edida~ serias , pniticas e de controle, acabaremos ate por fa Jar na rotina e no praticismo por
puro praticismo e pura rotina.
No nosso trabalho de todos os dias- desde 0 estudo, prepara<;ao de encontros e reuni5es, cumprimento
de tarefas-temos que nos esfon;ar pOl' um tipo len inista de trabalho, que nao se compadece nem com a
rotina e a inercia, que deixarn maos c cercbros vazio~,
nem com a divaga<;iio teoricista. Como nos ensinarn
Lenine e Stll Ii ne, e neccssa.rio combinar 0 entusiasmo
revoluciomirio com 0 sentido pn'ltico. Entusiasmo fevolucionario que <<desperta 0 pensa men t D, impulsiono, quebra 0 passado, dd aperspectlva». Sen Edo pnitico que ~ leva a li ao fim a tarela uma vez

cOfJle9ada, pOl' minima que seja, fOTl;:a sem a
qua l mio se poderia cOflceber urn serio trabalho
de construr;:ao» .

o quadro de funcionarios do Partido tem que ser
eCllcado neste estilo de trabalho para que, na sua acti-.
vidade executiva e de controle, consUtua uma preocupa<;ao de molde It incu1car em todos os militan tcs esse
mesmo estilo. Se assim procedermos, nao assistiremoil
t2nto a renniijes-recitais, em que fal~ 0 controJeiro e
os Qutros camaradas escutam, mas muitas vezes 11ao
a,g:milam. Porque 56 se assirnila verdadeiramente
q!13 ndo se particips.
Nao teremos, 110S baJan<;os das reuni5es, ll ma certa
sensa~ao de vagllidade, de inoperancia, de est agna~ao .
E porqllc? Porqu e levaremos os camarad IS a estar
atentos it vida que os eei'ca, aos ponnenores ~j~:lifica-

ANA

tivos que e necessaria descortinar nos horizo ntes, seja
do trabalho, seja da cultura, seja dos acontedmentos
politicos nacionai~ e internacionais. Nao encontraremos
estud antes que naG sabem 0 que se pass:!. na sua escola, intelectuais que nao sabem das reaJiza~oes, dos
pIanos e das dificuldades no mundo das artes, das
ciencias e das letras.
Como fazer para ajudar os militan(es do Partido a
mergulhar fundo na Vida, nao s6 nos gran des e sensacion ai3 problemas, mas nos mais pequenos pro ,
blemas da Vida?
Parece-nos que 0 fundamental e levar os camhadas
a falar, a apreciar situac;;ces e a p~econizar medidas, a
expor ideius, experiencias, e tambem dificuldades e limita<;oes. Por outro lad 0, os controleiros devem ser
menos longamente expositivos e mais interrog2.tivos ~
perscrutadores. Assim, obrigarem09 os camaradas a
estudar. Assim, esl3.beleceremos 0 desej ado c!ima do
debate de ideias que vivifica os organismos, que permite uma mais acertada orientacao e uma mais facil
aceita~iio, e m1).is entusi:istica execu<;ao , por parte dos
con trolados, das tarefas que Ules slio cjistribuidas. U 111
tal trabalho colectivo-que, infelizme nte, ainda nao s@
pratica em tao larga escala como seria para desejarrefor~a 0 sentido da responsabilidade, estimulando 0
brio comun ista de cllmprir e cump!'ir correctamerite.
o militante-travao sera mais raro, pois ele e travao,
fundamentalmente, pOl'que perdeu perspectivas.
Assim, todos as miIitantes se sentiriio Partido e acabar-se-a com certo sen tido impessoal de encarar os
problemas do Partido, como se este fo sse ape nas 0 sea
qU8.dro de funcionarios . Haved mais cr!tiea e me nos
criticismo, mais :wto-critica e menos auto-suficiencia
e sacudidela. de capote. Meno·s quadros envelhecidos
e mais profundo amor pelo Partido.
Com deficiencias graves no trabalho partidario se
prendem expressoes como estas: «Ell cd tenho um

comunismo mllito meu. A auto -critica dd-me cer,ta scnsar;ao de confesso ». 0 que revela isto nu m
camarada que tem ja um ano de Partido? A par das
suas deficiencias pessoais, revela que com cle ain da nao
foram disClltid os os principios organ icos f:tnda;nen tais,
que a Sll:l ad~,,3.o ao Partido se situa lI1uito no plano
sentiment 11 e pOttcO em nz6es de raz;lo, cicntfficas, de
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principia.
Com deficiencias graves no trabalho partictario se
pren de 0 facto dos camaradas irem para as reu!1:6e"
sem as terem preparado. E que eles vao ouvir 0 controleiro e fazer uma interven<;ao superficiat; a ardem de
trabalhos sera a que a controleiro trouxer em mente.
Isto da-se com quadros atrasados, mas da-se igualmente
com outros intelectualmente clesenvolvidos, que preparam as, suas interven<;5es em conferencias, em traba- ,
lhos da sua profissao, etc., mas que nao preparam as
suas, interven<;6es nas ' reuni5es do Partido.
Entretanto, sao estes mesmos ,camaradas que reconhecem ser necess,irio discutir a ,teoria mandsta- lcninista, que dizem ser necessario que as ' riluni5es decorram com outr~ n'i\lel. Mas como discutir a teoria marxista-Ieninista sem estucta-Ia a sedo, como dencia que
e, como .guia para a ac<;aoe nUllca como algo de roupagem vistosa, snob, em moda, para abrilhantar d~ cuss5es de club'e, de puro e esteril acadcmismo? Os
comunistas nao sao tharlatE.es.
Alguns camaradas nao conhecem 'ou ('onhecem mijito vagamente ,os problemas politicos nacionais e internacionais gerais e as quotidianos, locais, de classe a u
grupo. Outros confessam que teem as noticiarios de
politica internacional, mas, quanto ao qLle se passa 110
Pais, exclamam indignados: «LeI' diseursas de 5,al(l-

Ear, dos ministros, na.o Jeio,. porqne, e$lou larto
das intrujices dessa eOlja de /ascistos»; «Nos
jornais e sempre llPZ chorrilho de mentiras».
Claro que estas afirrna~5es, em si,sao ve;dltdes que

ninguern con testa. 0 que nao e justo e Ilpoiarmo-nos
nelas para justificar 0 nosso quase alheamento das arrpas, dos processos de luta, dos designios do inimigo.
E ir as 'cegas para a batalha.
E, vejamos: Que estudo do marxismo-Ieninismo po de fazer urn camarac\a em tais condi<;5es? Um estudo
de enldito quando n111ito. Carrega a sua arma, individklal, isoladamen te -e depois nao sabe como, nern onele,
nem quando dispara-Ia. N?lO sabe c'omo, nem onde,
nem quando sllbstituir, refor<;ar ou aliyiar as cargas.
Este e um estudo morto, abstracto, nada marxista . Falta-lhe algo de es~eJ1c\a l: a sua rela<;ao com a vida, com
os acontecimentos que se process3m, na generalidade
e no pormenor - uma Iiga<;aQ viva com as massas, para que sinta a necessidad e de objectivar esse estudo,
aplicando -o na acc;ao, de modo criador.
Tudo is to hao e fael!. Da noite para 0 dia nao p odem
vencer-se obstaculo3, incompreens5es, modificar estilos
de trabalho. Mas 0 q tle nao e facil nao e impossive!. E
os comunistas sao capazes de remover montanhas.
!-la aspectos do trabalho partidario em que temos de
ser persistentes. Assim, os· organism os dirigentes devem educar contlnuamente os militantes na ·a proxima<;ao e liga~ao com as massas. Educar e controlar. Para
isto, e importante que cada comunisla , e esforce por
ser urn bam profissional: um ' bom openirio, um ,bom
Ipedico, um born engenheiro, um bom estudante, etc..
E i,mportante que seja trabalhador e modesto.
E importan te q ue tenha do traba lh o partidario a COII cepC;ao de que ele lem como object iv~ a colectividade,
as massas e nao individuos OLl grupos. Servimos 0 po vo. E a verd ade e que h:i ainda camaradas q ue nao
compreenderam quae nobre e grande e a missao dos

comunisias, uma missao nao 56 de mensagem radiosa,
mas, paralelan~ente , de actiyos e pr~.ticos dirigentes de
massas para as levar it conquista des,:e mundo novo,
extrao rdinario, q·qe ihe anul1ciimos.
Quao descabidas sao l1a boca dum militante frases
como esta :«Estou larto de co;:rer e as coisas nao

resultam. Ell , nao es,to¥ para ser criado deles,
porque senao ate me despresiigio». Que no<;ao

defeituosa dos d~veres dum membro do Partido! E que
conceito de prestfglo tao acanhado, tao pequeno-burgues. .
Quao descabida estoutra expressao: « Nao qllero

conhecer mais flinguem nem ser conhecido como camlll1ista ». Como con sequencia de concepc;5es

desta erdem , temos orgalliz:t<;oes envelhecidas umas e
frac?,s, quantitativae C]ualitativamente, outras. E que
fe, que paixao podem estes camaradas ' por na realizac;ao das tarefas, se eles nao confiam nem em si, nem
nas massas?
Na medida em que se alargam as responsabilidades
do Partido, na medida em se agudiza a luta politica e
ideol6gica que temos de travar, mais se torna impe,rioso l11clhorar 0 trabalho partidario.
Per olltro lado, as Resolur,;5es do V Congresso do
nOS50 Partido, como resolu<;oes ,que sap, devem ser
cumprIdas. Elas fo'r am tomadas a partir . de amilises
profllndas e c.ollcretas fIn .s.itua<;ao politiCa nacional e
internacional e da sit!la<;ao do Partido. Tendo ern
conta a~ condi.<;oes objectivas e subjectivas c que elas
for~,m fotl1ll:lacbs e"aprondas. !-la, pois, possibi1,idade
de as realizar na p ratica.
Umits das Resolu<;6es diz assim:« ... A partir de ste
I1OS50 V Congressn as Estatutos sao a lei inter-

lla do Partido.S agora ileeessario lorjar 0
Partido a imagemdos Estatutos para a realii?:ac;:aO do Prog.-ama ... J>
Temos feito isto, camaradas?
0 camara da Melo, l1a sua illten'enr,ao sobre a Programa, dizia: «Acte 0 !lOSSO Partido c%ca-sf?

uma tare(a lUfidamehtol: .discutir, estlldar 'c assimilar 0 Programa. Gat//za r tqdo , 0 Partido
para a luta pelo: tr/unlo das.. ideias e .dos objecflvos do Progtama, e. pfactor: ;deeisivo para a
rea li2 arG.o praticq;da. 1i.nlla politica do Partido .
'
« 0 Programa,se:r.4 ·W7)(? {loderosa arma na luta
pelo lortaleqimef#o. PQIlt(co., Olgdn ico e ideol6gico 'do parti1o, . D~v?mos faze r:,todps,os esforr 03
para que elJ' to.da,$. as ofgani;:;.ar;oes e organism os
do Pariidose ~'ealie(:, m r.euniOes especiais onde 0
Prog rama seja .esiudajiQ:e,largamente discutido.
Somente assimil::zndo 0 Program a, 0 Partido e
, tQdos os cO(llu(listas estarao em condir;6es de
. lutar par e le e de, 0 explica;: as massas. Somente
assim, tambJm- 0 Partido-e as massas podenio
melhgraho PrQg,.ama no futuro ».
'
,

,Temos' felto ,isto, camara,d as?
"
Alem do Programa e dos Estatutos ha outros valiosos
documen tos que impor ta sejam estudados por tod os
os militan tes, estudados exactamente com 0 objectiv~
de ({ (arjar 0 Partido Ct imagem dos Estatutos
para a realizarao do Programa » . .Porque e eviden te que, pari! levar a b0111 termo esta ResolllC;aO ,
para assimilar a linha polftica e organica do Partido,

o

6

----,----

outros materiais t@m que ser estudados. () papel de
«0 Militante:>, par exemplo, naopode ser esql1ecido
nesse estudo, quer com artigos de 'outra orde'i a publicar au ja publicados, quer com a publica<;ao de
artigos que debatame aprofundem pontos concretvs
dos Estatutos edo Programa.
A insistentia que aqui se fai nos Estatutos e no
Program a deve-sl! a dois motivos: "--'1.°,,- pode-se ser
verdadeiramente ll1ilitnnte sem conhecer 0 Programa
e os Estatutos do Patti do ? Nao, a menos que se viole
um principio estatuario - 0 art.° 2.0. - 2.° - Fez-se
uma tiragem razoavel destes dois documentos, 0 que
permitiu apetrechar todos os camaradas com um exemplar facilitando 0 imprescin divel estudo individual.
, Sintetizando: Urge encarar medidas prMicas para
melhorar 0 trabalho partidario. A partir, por exemplo,
dos Estatutos e do Programa, podia 0 Partido, em
cada organismo e tendo na devida conta as caracterfstieas de cada sector, encetar urn estudo ligado a problemas concretos do mesmo. Pedir-se-ia aos camaradas nao apenas a sua contriblli<;ao oral Ott escrita para
uma discussao a escala de organismo, mas uma contribui<;ao, individual ou colectiva, que poderia concre·
tizar-se em artigos ' para qualquer dos nossos orgaos
centrais ou mesmo para os jornais regionais.
Partir-se·ia, assim, do particular - que sLlscita um
maior interesse da parte dos camaradas, porque os
toca de modo mais directo - para 0 geral, complr.tando urn primeiro estudo, indlspensavel a uma progressiva assimi1a~ao.
Tudo isto nao e faci!. Mas 0 que nao e facil nao e
impossivel; repNimos;
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Saiba
com bater em nos proprios e nos camara·
das que controlamos certo estiIo de trabalho eiv.ado
. de liberalismo pequeno~burgues de que, ja em 1937,
nos falava Mao Tse Tung: liberalismo ideologico,
politico e de organiza<;ao.
« Nao se empenhar em realizar tarefas de ptopaganda e agitar:ao; nt10 falar as massas Oil
nao as aascaltar e procarat saber a saa opiniao)
mas antes abandond-Iasj sem se preocupar com
as silas alegrias e desgrar:.as; esqllecer qae se e
comanisfa e comportaf-si3 Com o se am comanis~
ta foss e ama pessoa qualquer.» . .. « Trabalhat
com POllCO entllsiasmd, sern qllalqller plano on
orienta9ao aeffnidos; trabalhar por trabalhar
e deixar ir as co/sas ao sabor da eorrent.e «eTlquanto for sacristao hei-de tocar 0 sino ). ~

- sao, na verdade, tipos de liberalismo tao perniciosos
quanto incompatfves com a qualida<;:le de comunista.
Apesar da situa<;1l.o tao dificil que, dia a dia, nos e
criada pelo safazarismo, ap~sar d09 rudes golpes que
nos privaram do experimentado slib!!r de tantos q lIadros,
apesar de tudo, 0 Partido tem em si for<;as bastantes
para novos e vigorosos impulsos no caminho do Futuro. Nao ha for<;a no mundo que detenha a nossa
Iuta, porque eia e a justa Iuta d.o povo portugues pela
sua felicidade. E os verdadeiros comllnistas nao podem ser, nao sao meros espectac\ores r::voltados.
Como diz Krutchov, no seu Informe ao XXI Congo
do PCUS: ~ 0 nosso objectivo e claro e g rande.

Para atingi-lo, serd necessario trabalhar firmemente. Um tal trabalho eTlobrece 0 homem, lfaE~
-lhe satisfarao e felicidade ).

U I

A

Por lEANDRd

E

bem conhefido do nosso povo 0 velho diti:H:!,d de nao s6 possrve l a conquis ta de algumas reivindica~6es
que a UNIAO FAZ A fOR(:A. De acordo com es- mals sentldas, defende 0 Partido e as proprias massas
113 verdade, q\.le 0 rolar dos lempos nos mostrou 5er
da repressao salazarlsta 130 mesmo tempo que as aniimprescindrvel para a aq:ao, 0 nosso Partido sempre ma, ehtora ja e, da conflanc;a para se lan~arem em lulem procurado moslror 1303 seus meR1bros e ,1 305 de- tas mais amplas, de forma mais decidida e por meios
mocrata!; que nenhum Partido ou for~1l poltti,ca no ' superiores de luta ta is como 0 trabalho lento e a greve.
Pais tera for~as suficienles para, 56 por si, defender
pape\ dos comunistas
o nosso povo e vencer 0 salllzarismo.
Todos os militantes e simpatizantes do Partido conNas 16brica.s, nos barcos ou nas herdades, nos
cordam com islo e afirmam mesmo 5er necessarlo a bairros ou esc::rlt6rlos, os comunlstas nao podem ser
unidade ,e que nos devemos liga r mais as massas, Es- simples espectadores ou limitarem-se a acompanhar
tamos lodos de acordo quanto a este ponto: Porem, e a defender 85 massas quando estas se veem for~adas
no octividade prMica do dia a dia, verifica; se (wan to a entra'r no campo tl~ luta. Tao poueo os comunistas
muitos camaradas, alguns com lorgos anos de Parti- devem limltar-se as formas mais faceis de ilctua~ao.
do, e5tao oquem duma compreensao elevoda e ver- Neste senti do, tern umo importancia eklareced ora
dodeiro do papel da unidade e sua importancia, 5D- muHo grande 0 arfigo do camarada Leon Bohr, pu,
bretudo de que esta nao basla ser deselada mas slm bllcado no Milltante n.O 100. '
organiza dCi.
t ma is facil aos ,cO,munistas fazerem agitac;ao, fa :
Apesar de se verificor que em lodas os organizac;6es zendo legendas e laric;andq , volant~s a convid ar os
os comunislas concordam com a necessidade da uni- trabalhadores dum,a empresa ou classe a luta oua
dode e de urila inolor IIgoc;ao com as ~ massos,muit os a,ctuar ao lodo, nas com iss6es, com pessoas mais au
aindo nBo compreenderom completamenle quii3nto 'tl menDs esclorecidas 'e J'JO nosso lado e ate muito niais
unidade e a Iiga~ao com as massos, alem de tornor c6modo acomponhar as massas em dete~m inado de-
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marche quando /l sua situac;:ao e 0 estado emocioflal sairam lotal OU ptHtialmehte vitorlosas Ii! as organia isso os forc;:e. Porem, a per do escll!lrecimento feito zec;:oes do Pertido defendidas.
Iltraves da agitec;:ao, sendo mllis diffcil
meis necesHoje, que 0 iSolamento do regimen e Ii dlsposi<;:ao
sario tambem a nossa ectuec;:aO directa junto des de luta do povo nunce foram tao grandes, na medida
massas,dialogando com elas sobre os seus problemas 'em que os comunistas se liguem Niais e mais as masecohomicos e politicos, labalhando ao lado n,a o so sas e as organizem numa IH;'l'lla base de unidade.
dos chamados «ficliep, mes de todos os que esteiam nenhuma forc;:a repressive as podera deter na sua
dispostos a ectu.')r, dispo~tos a fazer pouco que seja marcho oscensional revolucionarie" que levan" ao
e menifestando mesmo, em determinados aspectos, derru,bamento do selazarismo e
ernancipa<;:ao da
inurneras incornpreensoes. Os cornunistes, que cons- classe bperaria. ,
tit uern a vanguarda organizada e mais c'onsequente e
Aos cemarodas que poem obstaculos
unidade e
esclarecida do nosso povo, nao podem nern devem ' tentam justificar a sua inacc;:lio com 0 «as rnassas nao
exigir que os outros tenham a mesrna corn preen sao, 0 querern), fac;:o duas perguntas: No plano reivi ndica rnesrno nivel polftico e a mesma disposic;:ao de luta.
tivo, existe ern algumo fabl'ica, herdade, barco ou esTodos os membros do Partido est50 sinceramente critorio, trabalhodores que nao desejem 0 aumento
anirnados do cesejo de defender os trClbolh'<ldo res,de de salarios, trabalho assegurado nos 6 dias e que nao
preservar a Paz e no derrubomento do salazarismo;
haja desernprego? Creio que os camarades dira o que
t , preciso, no entanto, que cada camarade tenha noo existern operarios que virem as costas aes se us
bern presente as perspectivas que se nos abrem neste interesses, mas antes os defendem. Sendo assim, tamsentido equal deve ser a suo actuac;:iio no seu local bern creio que fodos reconhecerao que esta cria da a
de trabalho, de residencia, no sindicato ou colectivi- bese principel para que os comunistas, pacientem ente,
dade.
•
esclarec;:am e uht!m
sue volta oS seus companh eiros
Ha cameradas que;desi ludidos,temem mesmo foriM de trabalho para acc;:6es comuns em de/esa dos mesa unidade e B acc;:ao, partindo do principio que daf mos problemas.
advem B sua pr!sao ou que nao vale a pena actuar
Nas empiesas" nes povoec;:oes e no campo, os
volta dos problemas economico-reivlndicativos por, operarios, os Intel~ctuais, os pequenos cornerciantes
em seu entender as massas n~o terem for.;:a su(jcfente e Industriais, as donas de casa e a luventude, os pepara conquistar tao justas reivindicac;:oes.
quenosproprietarios €I os trebalhadores agrfc o las,
Ta is camaradas, que, sem se 15perceberem; substi- como vrtimas 'tflJ~ sao dum regimen que so Ih€s traT.
mam a (orca das rnassas e dil unidade e sobreslimam maior miseria e di!iculdades, nao estao interessados
as 10rC;:,;5 d'o salazarismo, nao dao conta que estas se ' numB rnudanc;:a d'e regimen? Se todos nos verif icamos
enfraquecem dieri;;mente e se decomp&em a pOhto a todo 0 ihstante as mais va riad as acc;:oes, desde os
do seu proprio chefe reconhecer que muitos que 0 documentos assinod6s por ce nte nos de pessoas des
acompan haram estao hoje co ntra si, como contra si mais varladas C'Ohdic;:oes sociais e correntes pollticas
r~c onhe ce que esta a juventude e a grande maSsa eos manifestos, c1irtazes e tarietas, legendas e protesdos catolicos, raziio porque detende que h6 qUe tos pedindo qu~ Salazar se dernita, esta criada a base
«agl1entar, aguentar».
prihcipel para 't j ue possamos unir e organizer todos
E dao conla, t$is CBmaradas, das inumeras p!:!que- 0S descon't~mtfe's com a actual situa c;:ao, base de cones e grandes lutas, Illgumas de tlpo superior, como missoes de Libertacao.
,B greve, que 0 regimerl aesde ha muito proibe e repriPara que isto se tome realidade, nao podemos
me, que desde as ultimas eleic;:oes para ca tem lugar esperar que sejam as massas que, pelas suas dificul todos os meses, mobilize'ndo dezenas de rnTlhares de dadese num estado emocional, venharn junto de nos
trabalhadores e saindo alguns vitorlOSos, como os mas antes que sejam as org1lniza<;:oes, cada orger:i spescadores, portuarios do Porto e outros? Assistiu ,a md e camarado a procurer a melhor forma de esclan05sa juventude a acc;:oes tao la~ges como as que fI- recer e un ir -que podera nao ser a mais facil- e se
veram lugC!l't nas ultimas eleic;:oes 'presidenciais, cohlra lancem decJdidamente nessa acca o.
Uma unidade ampla e forte ;' urna larga acc;:ao de
o repressao e em defesa das Iiberdades fundamentais?
E tudo isla sera obra do ecaso, au 0 resultado das massas
frellte des quqis deve m estar os comunistas
disposic;:oes de luta do nosso povo que se amplia, ao ombro c om ombro com todos os que desejam urna
mes m'o tempo que as forc;:as de SalaxOr se Isolam e Vida mais feliz e um futuro melhor, longe de nos
enfraq uecem? Creio nao ser preciso respOnder" uma queimar, defend'e, na medida em que, fundidos com
vez , que cade camarada sa be que as ' lutos nao se as masses, 0 Inimigo tem difictWJllde em seber onde
dtlo !lero saemvitoriosa's por obro 'do acaso e ' sente comec;a e acaba 0 Partido.
qlJant~ revolta existe em tilda pella;
Um comunista deve ser uma fonte de esclarecime nNao e a unidade 'e a, atc;:ao que queimem os nossos - to junto dos seus companheiros e conhecidm. Nas
cemaradas. A experiencia das inumeras lutas que 0 empreSllS e onde quer que existam trabalhadQres, mesno'sso Partido tem forji.ldo e conhece desde a sua ' mo durante 0 trabalho e nas horas das refeic;:oes, e
existencia; mostram~nos que, desde que soibomos for- nosso dever nao nes isolarmos, mes antes procurar os
jar uma forte unidade
base nao so dos mois ou m~- companheiros e abrir converso sobre cs problemas
ntis cryegados,1l nos, m.as ee todos os que, das mais que mais os afectom.
v8riadasforma~ estejamdispostos a dar a sua contriNos colectividades, naS escolas e oficinas, nos
, bl}ic;: ao em defesa de tal ou tal reivindicac;:ao, 'as lutas ' cofes e n,)s bairros, os comunistas dev'em ig.ualmer\iIe
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ir a:J enconi:'o oas massas e abrir'
problem3s que as afligem. '.,
\
Na medida em qu e act uar'mos de fo r ma franca e
aberia a volta dos problemas que a todos 'd izem resp"ito, qu',,! 'l:Jdos sentem e' desejarn fazer algo em sua
d=ks3,iiJa'r· nos: er:nos" mais as ' massas, forjarernos
U~l.'} u",icJad'3 arn;.>13 e forre eo nosso /Partido , fundido

"

moi'!;;
A Un iao Faz 11 For~, a : Por-em, os comunislas ,o, ao
podem esperer que essa for<;:a Ihes caia no mao. Ela
tem que ser 0 resultado do esfor<;:o e da , elevada
compreensao ' de ' cada membro do Partido, para que
possamos correspo fJ.der as perspectivas que se nos
abrem e ao desejo de iiberta<;:Bo do nosso povo ..

j'~':~~.~~~~"~'E=-~-.~~.'n,,-~
~i:::.:r."l"~!~.k:n~:-,;-~~=_~~n..tL:"r=== ...:..,w..::.t ~. \"'~-;"~~~~"'~~~C;QJ'-'~~~~

' por vElla SPANO
menD politico deextraordinario interesse no qual nao
podemos deixar de fixar a nossa aten~ao. Estes movimen tos distinguem-se por dois aspectos, de certo modo contradit6rios, mas nem por isso menos reais. Por
urn lado, os hom ens que os dirigem rnalitem uma atitude de deoconfian<;a, acentuada nos ultirnos an os, para
com 0 Movimento da Paz. Como os comunistas desenvolvem uma grande actividade no Movimento, esses
dirigentes temell1 , erroneamente, que' as suas pr6prias
ac<;oes possa rn coincidir com as da diplomacia sovietica. Tudo isto tem porbase uma interpretar;ao equivocada Oll intencionalmente deturpada de certos aeontecimentos internacionais (como, por exempl0, os aeontecimentos da Hungriaj, que servirarn de pretexto 3'05
inirnigos do socialisrno para desencadear lima furibunda campanha artti-&ovietica e anti-comunista. Por outro lado; estes movirnentos fizeram suas as, consignas
e posi<;6es politicas caracterlsticas do .rv1ovimento
Mundial da Paz:
I
0 aparecimento destas fon;as pacificas, nao obstante
11 'd esconfiant;a dos seus dirigentes para com 0 n05SO
'Movirrrento, 'e considerada por nos C0I1:0 UI1l fa cto al'tamente positivo. Isto' eo que devemos dizer antes, de ,
tlido, de um modo 'preciso einequfvoco. IVias' nao e
lllenos evidellteque 0 cadder contradit6rio destas
for<;as, coloca ante 'flos, cOl11unistas, como ante todos
; '1:
os partidarios c'onsequentes da paz, Ulna tarefa politica
Envergadura des ' 1TI0vimer1t6s ' pro'''pez
bem:precisa ': consolidar' por todos os meios a converNo l1lun'do ap<lrecera'ul, efe'ctivameIite, nova's foq;as gerrCiir 'jlOs pontospoliticos cornunscla lilta pela paz
pac!ficas, Algulllas , sr;rgiram ", !io' lado cl'o Movimen to ' 'cdisslpar' tom a nossa adividade eoncreta a injustifiMundial e estao ligadas a ele': tal e 0 caso do Japao, . cada' desconfian<;a para 'cortnosco.
ond~ ,0 m'qvlme~t~ pela ,proibjt;ao 'd'lls bOlllb~sa:t6rhi- ' '. Pois "benl, antes 'de enfrentar de um m'odo concreto
cas e de hrdrogenio rapid amente adquiriua ciPiid9a- ' eW: 'problema politi::o, devemos constatar com satisfa,de ,de e;cen;er ,UlI.I3 ~J1QrtJ,l,e . inf1u~ns: ia 'sqbre as rhqssas: <;110 que eS'sasfor~as existem e tendelll a desenvolvet-se
[al ,e 0 cas9 ,da Jpdia, .pj~~cIJ:feios lJolitkqse so~laisjn- ,e qu~, ainda que surgidas aparentemente a margem QO
flue,li:iados, peJ9-Partiq6. qQ .C9hgte~$·Qi tal e 0 caso da ' MOVlrnento ' Mlindial · da Paz, e3te nao foi certarnente
AI,I$traIii e"d05 ,P;i,f~es . t'Sc'at\cl;i\)ilj.v.o~, entrdlsdrg~'hi- ~ alheiO ' ao seu aparecrment6 e desenvolviri1ellto, Longe
• za~oe$ cristiLs e q~~sindL¢~ro{Q~tr~s?parecerari1 i nl1e. t 'd 6n6s a :ideia' de que essas for<;as pacificas nascerarn
pendellteni,en;~e, i:ip ;i\)fi¥j)11e)'{t~'J~'lundi,~l ,' ~ lrpao;: :t~m : :J;or " u~a ' e-xl~ei1da tactiea de competir . com 0 ' M.ovicom ele nennum Vinculo prec)sq,)\?Slll} ocorn~,: 12or .'mehto ' ML\ndlal. Estamos profundamente convcllc!dos
exemplo, com 0 plpyiQlen~Q perQ~9:'~'3~rn~~m~dto , a.tt)mi- ~~ :tf:i t10nestidade e"da nobreza de objectivos de mibhoes
co ,que se 'desenvolVe.e,\lI.. 1.nalatet):,a;. ,t;ffi , tprrlO,'do r.eye-"de' fiolnens e d~ ,! tiulheres qile desejam lutar pela: paz
relldo Collins e de Bertrandf{u'ssel; d 'j'm o ' moVi'm ento > :' n (:ls~('itrdviliJent0S" drganizado9 pelo reverelldo Collins,
da Reconcilia~ao, nascido por iniciativa dos cristaos de pelo Partido Trabalhista, pela social-democracia alema
alguns pafses do Oc1dente; assim ocorre, finalmente, ou pelos cientistas alemaes au norte-americallos, apecom os grandes movil11entos de opiniao vinculados a sar desses movimentos nao quererel11 manter rela~6 es
social-del11ocracia alema e ao Partido T rabalhis ta connosco. E, por outro lado, nos estam03 dispostos a
todo 0 momen ta a apoiar 'as suas a~<;oe s com todas as
Ingles.
o desenvolvimento dest?s for~as pacificas desliga- \ nossas for<;as, como iicoll sublinhado na {dtima reudas do Movimento Mundial da Paz cohstitui urn feno- niao de Moscovo do Bureau do Conselho Mnndiar da

O

t'~o.vimento Mll:1(:\i~lda

I

PilZ ~elebra 0 s~u,lO aniversano. POl"este, motlvo orga11lza umasene de reuhi.oes e man ifesti\(;oes, has qHai$ paded pretisar as Sllas
tare fas act uai9 a fuzda experi:entiii dos dezanos transcorridos. Imporia, llesta altura, que tambem os comunist.as que militamno Movimento da Paz fixern as suas
, posi<;oes ' frenle aos ' noV03 problemas surgldos ' 1I0S
'{Iltimos atl,js. " ,
.
, A primeTraconsidera<;ao que devern6s fazer e que se
" impoe a tod'as as delpais, e a seguinte quem examine
, 'a distribuir;ao das for<;iis Ai paz, enquadradas em dis ,tintas organiza!;oes da3 'diferentes regi5es do mundo,
,.vera claramente 0 imcnso c'aminhoque foi necessario
p,:rc~rrer ~ara c6~se~uir qu~ OSly)v6s t01112,SSem con~-,
clenCla da ImpOJt'lllCla' poIttlca e hurnana de llmuloVl,.mento oqj;anizado ' em defesa' da paz; e para qlfe o pro,pdo 1110vimento adquirisse :urncadcter de mass:'ls.
Mediante as suascampanhas mundiaise a 'ac~ao rne'to' dica dos seus con)ites nacionais' e 10c'a~i9 , 0' moviinehi:o
dp. Paz trouxe \lma contribui<;:ao dec1siva' 3:os resuHa.dos obH los., O)vlovlment.o contribui4 pal'a: desp'e rtar
as con'sciencias; favoreceu a il)corp,ora,(;ao ,d ospovosna
solm;ao dqs ' p~obICmas d~ I?oli.t~cp.),I1t~r!1acioI~~1:~,finalm~nte, faCilltou, po~, dlst1l1,t,asfopnas e el)1 al\t~,~SOS
Iugares,o apatecirnento 'e cO'ltsolidat;ao' de ' nova~j-'f~t<;as '
pacificas.
,"
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Ent r etan l'o,

nao po derr: o s deixar de Dss inular que esses
5urgjl'am 0 sa dcsen'Volveram na base das c o n sign B5 e

paisa
clSO assgsgurar Em toda 0 parte 0 desenv ol vimen:o
CO Movimento ce Pa~ s, em geral, 0 de todas as fcr~as pc:cfficas.
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das eXf.lo r ien c ias do MO'limeAI" Mu nd ia l da Paz. Sem os ,eu.
dez anos de oclual'ao na .. haveri om aparecido provavelm~n!e
o s movimentos q ue actllclmente se Gstao des6nvclvendo r.a In·

glaterr-a, Ale; manha Oeid e ntol e Esra dos Unidos OU , em qualquc r
caso, r: ao teria m it caractQr de mas.!ltS nem a clara §sriant~c;:ao
q ua ho je tem. Por iiSO , a s pnrtidljrios da p~z, c er.tr~ eloa "63,
o s c omunis tBs, po-de mos assinaler c om iegitimo org ulh o 0 eHo

al c~ n9~do pel a s fors:o. pocifica •. E t:
justamente este progresso qUe! fez modificar a Jitua c;~o, rnodl'i~
c ando·se , em consequenda, as con di~ot')s em que htl·do sctuor
o ."Aovime nto Nwnd ia! dos Partidarios da Pez.
Ex ist.rn lendiincias de defesa du Paz fora do Movimonlo Mund ial, mas existe tsrnbem uma nova 0 im ensa for~a que marcha

grau de desenvolvim3nlo

omb ro ~com o :nbl'o cern

0

,OOSSO movj m en~o

@

algumas

V.2ft5

se [undo c om eiG. Esta grande ton;,] , a lu ta do Iib8r}a~lIo no·
tiona! nas coi6nias e ex ·co I6 nios . As rep r~S!inta9otJs dos POVO I

lutam po le sua Iiberts c; eo multip ! jcaram ~ se durante estes ul·
ti mes enos no soio do Movim ento f,,\undiBl de Paz , cnde 0 ifi U
papel tsm bem aum~ntou con!iideravQ!msnttl . Es t~ facto qua co·
iocoll novo s problemas GO /lAovimento, foi rapidGmente tid o em
con ta, co mo 0 demonsti"'llm as traba lh o$ da sesseo de Nova
Delh i (Ma r90 de 1958) do BureB u do Conseiho Mu nd ia l da Paz
e d o Congres3o pr.ra 0 Desar mam ento e, a Coopera<;ao Interna
cional, ceieb rado 0 Qrl O pa ssado em E.s!'ocolmo. Too p O UCO Q
de es!rc nhar qu e ns ReunHio do _Buresu do Conse lho Mundisl,
quo te v e luger e m Moscov o no passado mas de feveFejro, {is
qUfl

a

concer.trass c a ate nc; a o nestes nov os problemas.

o ' problema

do colon ia lismo

No docorrer da discuss ao dos novos probl emes, (oram ma nl feslome nta colocados, na refa rid" reuniao, doi' factorss fun damenl~is, que d e cerlo modo (e s6 de CERTO MODO, como
adian to veremas) sao contradic;:5e s. Por um lado a impc.ssibili.
da d~ de conservar 0 CB1' acter mu nd is l do Movimento, a sua
forc;:s e a sua intluen cio entre as m a S.5~5, se se ignora ou .s~
menospre za a contribui<;80 do movlmento de li bertacao naciona!'
ao nO ~$O Mcvimer.to e, em geral, a I ~ta peJa defeSb da paz.
Por cutro ledo, a impossibilioude de cOnsttrv3r 0 caracte r r.lUndi a l do Mo vime nto , 3 sua for ~a e a suo influencla en ~r e as

Conludo, nao

e

possiyel deixur de ler em conta q ue

e prec i ·

!:6mC!nfe na Europa onde 0 per i9 0 de guerra se ap re senta d e
forma mc1is eme6.;adora e que os ta parle do mUl'ldo e 0 cen tr o de 8F~ao das for~as socia is e ;.; rO ~l? i 3S e amer:c en~ s que tend e m
a de:encadelJr a guerra . 9s ~ a r tidbrios da paz n5 0 de:vem e rn
Cleso a /g um dhtrair a sua ate n.yao dos acontecir.'lentos cI.lrOpeU5
e is to por durSs razocs: a}- pela irnportancia pr im ord ia ! qu e 0
veiho continente fodavia continua te ndo no s problemas ca gue r ·
n, e dll p~z «m 1000 0 mundo: b) - porque 0 debililamel'to da s

fors:ss oDcificDS no Europa, Q. 6m gera l em lodo 0 Mun do c opi .
leli.'a, •"eenlu3Tia D S con tradf~ae, e D cposi<;5 0 entre a Eurcpa
o as demais pnrtes do mundo (p8ises sc cia~ista s e afro. asialicos),
conti'ibuind,o de urn modo ob j e ctiv~ pura activar a politica a
p arli r d. posi<;Cles de fors:" e aumentando a possi b ilidade d e um
cantl ilo. Em definilivo! 0 lriullio co rre~ponderiD .e m dllvida al·
guma a s for s:"s pacificas, mas nao fica excluido 0 per igo de
quo houv t'tSSC de obter ~sse triun fo stra v8s da guerra, enqua nto
quo n6s quoromos triunfar por meics: pad[i co s .
Os documento5 da reuni ao de Mosc ovo do Burea u nao

e limi~

na ram (nao podia ser de o Ulro modo) a d ivcrsida d o exislenle
no seio do Movimento Mundi a' qu~n ~o a inlorpl'eta9 ao e val eri·
n~ao d a slt ua ~a o presente. Alem ell sso, lal di versidadc e natcr~ 1 nLim movimento t30 am p lo e compiexo co mo 0 nosso, no

quallomam pilrte comunisfas e dmmccrata.s-blJrglJeses , mDteria ...
lista s e idealistas de d iversos poises e de distin tas c'3maoas S ';) ~
dais e in teloctua is. Esta diversid ode me riifosta·s e hoie em die so·
bretudo BO debaler· se um lema fundam e ntal : que posi~ao d",v 0
manler actual me nle 0 Mo vimenlo Mun d ial do Paz fr e nte 8 0 im·
perialismo e ao c olonialis mo ~

DU8S

ati t'u des di stintas ante 0 problema
do colonialismo

Poucos s a o hoie os flue sinda se alreve m a defender aberlamenta 0 coloniafismo. E evidente, perta nto, que n ing uem ten ta
tomar a sua deiesa no saio de urn grande rnoy irr:erito c! emocra·
tieD como e 0 dos Partidarios de Paz. Co ntudo, existe no no~s o
~Aovjmento uma tendencia para ignorar 05 problemil S c ol o cadc5
pelo colonia lismo ou, polo men05, psra me nosprezf) -Io s e dei xa·
massas, se se considera puJ'~ e simplesmente, como e 0 caso ·10' de lado. Esla lendanciQ le mcomo o rige m a co n" ics:ilo, iustn
de rnuitss personolidad es dos paL'i-!:s asia:i'ic~s ._e africnr:os, que a
em si, de Que 0 Movimenlo Mundial dos Porlidario. de Paz neo
lu ta de libertac;ao nBcional e 0 e lemer. to fundamen tal e 8 forc;a
pode idantjficar.se com a luta anti·i mperialisti3, anli-cojonialiste.
pri ncipal do Mo vi me nto M,undial dn Paz ,e m todo s os paises do Muitos_ dos que assisfiram ultimamente G£ r eun:oes e con grc 5scs
Mundo. A simplss comprova, a o des le facIo im pos no. ultimo. do Mo vimcr.to ficaram com a impressao de que os nosso s ami~
onos ao t~ovimento Mun dial uma primeira conclusao: 6 necas· gos in g lese s sao particularmente sensiveis a e .5ta terldencia , coi ~
!idado de pl'ecisar a bose poHtica' G 0 c~r21cter do Movimento, sa que, 816m disso, e natural , ja que para os ingleses parti dil·
tendo f:- m conta a eno rm e contribuic;ao da d a eo. './tovirnen lo de
rios da paz 0 problema da morte al6m ica prevalece sobre ioPaz e
s ua causa gara l pelos p ovos qU2 lu tem pels sua indepen. dos os deml!is . Mas nao e menos natural q uo- nouiros lad o,~
denc ia nacional , e, ao m()smO tempo, 6 neccssidade de manter - este problema se sinfa de ou tro modo . Em muHos pafses, -r:: C.i
e amj'Jli!Jr os cOi1tocios corn outr as for.f,5S pa cifi cas al he1~s lIO
exemplo, 0 p roblema do bomba H preocupa manOs as masso s
nos!o Movi'''Iento .
que 0 perigo de enconlrar· se de baixo do lacao do gendar me
Es ta primcire c onc lu!ao n€lo
natu r almen te, uma co nclusao
coloni~l . No Japao, " preocupes:iio d a llIo rte al6mica vern iunexaus!iva dos problemas . Mas ,6 precise natar qUe!, ps ra le fetar·s a 0 temor do perder a independencia necic nai. Nos propri os
men te is c:rescente inf iuencia d es pa lses afro-asiatIcos, no saio E,tados Un id03, os problema s inerenles &0 perigo a l6m ico sen·
do Movimo nto Mund iel da Paz prod uz iu ·se urn resg r upamen lo t em~s e com menas egudeztl que em ' ngIQterr~ .
_
de for~as : 0 iAov imen?o desenvo lveu-so _impetuosam ente nas
Por outro lado, existe tambem a tendenc ia para Bceufuar a
col6nias e ex-co!.6:1ia s, ao rnesmo tempe que nos paises capita.
luta an ti · colonial (
por c o nseguinle,,, iulo anti-imp e rialis ta ),
lis tas experi~entou c srto afro uxem ento e em alguns casas in ·
cenlr.ndo nela TODO 0 Movimenlo d~ Paz; i,lo, a lem do mai5 ,
cl u.i v" urn corte debWlamento. Esle ullimo fen6meno e apena. e ne fural em paises q'ue sao vitimas direct3.s da ropreossao coloparciCJI, porquan to se refe re un icamen te a alguns pB rses capita.
n ialis ta ou sabre as quais paira 8 lImeo~ e de tal r~pres~}!o. Po·
Ii.'as, e ern parlicu iar e cerlos paises da Euro pa Ocldental, niio dem .servir de exemplo a maia ria dos paises da Asia, Africa e
heve ndo -afectad o paises como 0 Japao, Auslrali,,!, America America latina : E e nalural que asIa p r oblem a nao p-ossa SGr
l alin3, elc. Mas Ire la ·s e de um [enomeno rea l e n~? podcmo. scntido - com a mesma in ten.sidade por cu trcs partidilr ios co pc:z,
ignora-!o.
como, por exemplo, os ingfeses. Seja c q ue ffir, a mbas as ten·
DC!i ta situ a~ao , que e nova pe los seus elementos politicos e
dencias exisle m e revel am a prescn<;a de do is po n!os de vista
p el a corro!a96o das for~as nacionais no seio do Movimento unHate r ais sobre 6 luta pala paz. Na reuni ao ce lebrada em
MlJndia i, derive a var iedado de temas e de pers pectivas que se Moscovo pelo Bureau do Conselho Mundiel do Paz assinolou·se
notaram do um modo particul armente ~ensivel no Congresso de acerta damente que estas d UBS tendencias sao inaceita't'e is, por
E.'ocolmo em 1958 e depois dele.
unilateraii , a, par conseguinte, d evem se r con sid eradas do
primeiro problema que s urge re lal ivllmen.le ao di/",renle ritmo p onlo de visla des justas posi<;oes de que sa o porledora s uma
de de se nvolvimenlo do Movimenlo nos paises da Eu r opa Qci- e oulre.
dental enos demai s paises, e 0 segl·inte: · 0 que - e mais impo r.
tan te, 0 que o.corre na Europa Oci den~a l ou 0 que sucede no
luta pe la paz nao urns
tactica
reito dos ~)8fs -:=s? E, numa escolha, a que e que deve dar·se
preferencia: assegu rllr urn d esenvolvirnento mais rapido do MoA este prop6sito convem salientsr de!lde 0 primeiro mom ento
vimenlo nos pa;ses c 8(li lalislas de Euro pa ou no reslo do mundo? que 0 problema nao sa red uz no pl .no taelico a um calculo
o documento sobre a guerra fria aprcva d o na ultima reunHio do numerico ou politico dos smigos que 0 descn v olv~mento de
urna ou outra tendencia poderia a trair , c onserver ou faz~ r perd(' r
Bureau do Conselho Mundiel da Paz contem urns rGspostn ex·
p licita " ".Ia pergu nla: nBO s e pod e dar preferencia ao de sen· ao Movimenlo . 0 ingles porlidario da paz tem ind ubilevelmenlc
yol vimento do Movlm~ ni'o nU:TI pllis Oil nu rn gru¥o d e per.ses
raz a o 60 preo=upar-!IIe e r:l evilar lud o quaj;t::') pes-sa f:1 ?e r-lhe
sobre 0 seu d~:;3':1Yo IYim'!n~o nou;-r o PbIS_O'J nO 'Jtr o £ru p -., do
porder ;;]migo s ~m Ingl ,ter F i ma g, como PJr~jd~ri" d3 p:-z-, :I~~
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~..:i :; ...· d ':! p a nS J r n;:>,i; 8!i1igos q:';0 SC padem g':lnh ar C'J
..:o::):::r 11) ; - p.)fses q'JS: se C:l srnilm s tJ b·desen'/;)lvi do s. POI' Outro
IJjo, 0 il1:l0:visio partidijrio da pa~ ~em raz50 ao pt·eocup3I'· s e
t)eb qu? ~conteca no seu pais, mas nao pode deix8 r de penser,
~JO meSnl O temp o , no que acontece em Inglflterra ou na HolandJ. Ne,,, a paz n~m a guerra se fa ~.em uniletsralme :1~e . Ja dis!:e:n os que 0 p ro blema na o pode res c lver-s e no 'p lan o tactica,
porq "Je nele nao pod em c oncil iar· sa 63 justas reivindic!H;i5~s em
que se b aseiam 8:'l1ba 3 as tenden.das.
Com e f~it oJ sa £0 t~nta definit' a etitucie do Movimen t D Mundial dil P.3Z c n~a 0 c olo n i.a lismo psrJi11do de sirllp Jes exigencbs
rac ticas, ist ,) e, do c3:njJulo dos amigos que 5e pode:n g'3nhar
0;.1 p-erdcr em t::d 0 '-' t~d pals, ou se c.a i no generico e se priv3
o tAovimento da to.::lo 0 prestigio (se se substima a impo r~ancia
da luta de liberta;3'"J naciona l), cu se faz depe nde r 0 /'v\ovimento exclusivamenta dos interesses d os paves que lu tarn pe !a
sua independencia naciona l e se passa d e ume prespecHv8 de
entendimento reciproco i3 uma prespectivd de conflit o . Nu m au
n outro caso, 0 nosso Movimen to nao pode ria conservsr a sua
unidade, nem, pOi con3eguinte, ' 0 se u valor un iv ersa l, quer cl izer, r.ao pod ,~riJ se r 0 que d e'o( e ser: urn movimento mundiul
dJ paz- Ao rcch3~ ar a prim~iru hip 6 te s~, os psrtidarios cJa pO .:::
passam ne:;ess ,~ riGlm€n:e de umfJ vi.3iio t3ctica a ou tra mais geral, a uma visa o politica; a~ re<;ha~at a seg!Jn da hip6~ese,
p3ssam nece:>.sa ri amen te do PQrti cular aos problemas ger3is da
politica de paz, nB qua l esta inte ressada tada a human ida de.
Aq~i pod-aria f.lz cr-sc a obiec.:;ao de que as ra z o es tacticas·
tern muira importancia. Nos , os comunistas, esta mos profundam~n te convencid o s de q ue, ao fim e BO cabo , a causa da paz
e a caUS3 do socialismo coincidem . ,"'as, precisamente por i5~
so, a manuten~50 d~ paz e p ara nos urn grandE1 obja d ivo es·
trateg ico e nao um simples o b!ectivo tactico. E a aC 'J sar, ao de '
que nos , os comunista s: participa mos rao activame nte no Movi men to da Paz s6 para poder Cr itH neste base urn a grupamGn~o
de forc;as que nos pGrmita de rrotilr mais facilmente 0 Cop ita lismo n um enc on tro d!redO, a acusac;:50 d e que a iuta pels paz
para os comunistas ~6 tem 0 va lor de ser urn meio, urn instiu me nto, e a mais vi! das cahjnia s dos n-:> ssos i nirnigos_ Na roali
dade , n:Ss (;onsideramos que, · histo r ic amente , 0 socia!i smo ia
ganhou a ba~alha no mund o ;· co nsideramos tamb em que uma
nOva guerra slgnificari a 0 fim do capitaiismo. Mas nenhum de
n6s 1 sobretudo c ;:,m 0 desenvolvimento actua l da cier.cia atom:ca, esta disposto a pag or esse pra~o para acelerar a vit6ria
definitivtl do sociaii sm o. Q :..;eremo s. eciificar 0 socialismo para
L)cios os h om~ :1s , me.; r'!dO a :expensas do bem·estar gerdi da
humanidade i nao ha entre .n 6s h omens tao louco 5 q ue se proponham edi;icar 0 soc:alisrno sabre ruinas e sabre a mor ~eNa rea l idade, ncs deseiamos a paz pclas mesmes raz5es por
que de.;ei~mo5 0 socialismo: p crque acreditamos q ua a paz ,
como 0 socialismo, e urns da s condi~oes fll nd ame ntais do bern -e star, da r"licidade e da lib2rdade dos home ns_ E a prime ir.
condi<;.§ o de tudo isto 6 u vida.
A!JS que , ncstc P:lI1t·.), n os q!J;s~ssBm observa.r qua , dod os
tais premi ssas, seri!:) mais simpleS para n6s dc sen vo"' er pura e
simplasmente um a b~3 fr:> n tal palo so cia lismo, p ')rqu a n~o 0
triunfo do soc ialism o asseg urari:l au tomaticamen te a paz , no s
respond:e~os cl ara mente
com tres argumentos de ceracter
polHico . _ .
. "' ,
,
Em prlm.lro lug3r, e luta pelo SOC13i1SIT)O, des l,gada da lu~a'
pel 3 p az, agudizaria as contrsdi!;oes , e nao s6 a-s de C8iacter
soc ial dentro de ca dd paIs, mas tam bem as de ca racter internacion a l entre difo::!renles pa rses ;
e m sa gundo !U;)3r, nem todas as forc; 'ls' que se pronu nciam
pal o socia!ismo tem a mesme ideia dele, ne m estao de ac o rdo
quanto aos m~todos t1 aos meios de construi- :o , como tao pou co quanta c:. os m€dod oi e meios . de superar 'C conciliar as suas
diverg encio s. In feliz01en l c, vemos que no saio do mov imenlo
operario existem divergencias muito arreigadas, que por vezes
obedecem a p:-eco:1ceitos e inc!usjv3 a um made panico ante
os comunistas.
Urn eX'empio tipica eo nos oferecido pelos sociais democra~as
alamaes hones los, cui,::) numaro se eleva sem duvid a a centenas
de milhares de pe ss oa s, as quais, em bora por um lado supor tern umf.l . ditadora c(Jpi t~lis ~i;l que c hegou inclus ive a proibir 0
Par~rd:J CO!Tlunis~a, continu um, por ou tro, apartados ces c omu nistas, rnesmu que estas d2n10nSrrem c orn c xp er i€mcias con.:retas
( co m.:, ' as g ro ndjos3s ~ real!za~oes da Uniao Sovietica, da China
e da Repub Jj~a D'!moCrfJi·ica AJ~ 1 e com c lar0 5 argumantes
po liticos q;J ~ a d if3dLL' J d·) pr "l ; ahFia~ se ba.:e~a, c n~) pod ~
d~i xar de b3seur -se, no C':JnseEH C cid J"O!1t~ ri3 00 p~'Vc ;
em tercniro iug;a r, dave reconhcc..:n-se q ue hoie. fwmentou
mu Hv IT\3is 0 l1u:n&ro d~3 qU0 que rem a paz do que os que tam
c;J3 ra cons-::lencil de que 0 c f}pitalism o, sobre~udo pe, ia sua

-

.....

a"

polilico i n.,periE;! i~t~ e ccloni ali,s ta, co ns·tH u: p9ra a paz do my ndo 0 perigo mals gra ve e mel S pormanente.
Dizemos, com efeHo, que 6 epoca do colonial ismo terminol! .
Mas a Jiquido,ao do ac tuel sistema co l o~ialista apare ce p ara d exalmen te co mo urn process·Q que se d e senvolve com mais rapi ·
dez nos factos qu e na consciencio d'C muita genIe. Algum'3s
me tr6 poles perderam as co16nl 2s an tes de muita gente ter per dido a me nta iida de colonialist._ Esta discord~ncia obedece a
ca mujlagem adapta,da nestes ultimo s tempos pelo esquartejecio
colonialismo_ t\s formes desle camuflagem s50 va r iad.s: a doutr ina ·Eisenhower e certos P3CtO S militare s c: defensives >, a "eoria da . necess:dade co mum de luta r contra 0 com uni smo, a tee·
ri d do comun idad e de inter~·sses dos p:3ises coloniaHsta s c cas
col6n ias etc.
"
~
Va lha po r todos 0 trhgko exemp lo de Fra nc;:a. A guerra ou
A rgel i a e, par um lado, uma guerra de !ibertac;ao nadonal, C
p or outro, uma g i..:crra abiec~a de dominic e opressaa colonial.
Nilo resta m d llYidas d~ que se esta gu~r r a fes se cp re sentJda
so povo franc;:€:s na ·sua cru'l realidade, a maioria dos france ses
· s~ Ihe op..Jria c , 0 problema res6Iver·se -ia p ela unica forma 16gica p~r qu e pode resolver-se: a indep e~dencid da Argeli D
ser!a a base naturel de uma paz dUI'odoura e de f~ cu"'da c o labor092:0 entre embos 03 paises. "Aas na vida 8S coisa5 n50 sao
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tiio simp les. Enquan~o, por um la do, a iuta -pel ·3 pez nilo tc-!riz
sentido e m Franc;o, sa se fizesse caso omisso do probl~ms ce lo nial , por o utro ltid o, 0 movimento clos partidarios da paZ
ter i a aJi uma base demasiado r estritB 50 pretendesse identific:u
a Juts p ela paz co m 8 lu~a co ntra 0 colonlalismo. 0 qua irn~
porta, portan lo, e consegui,' qu e 05 massss compreandnm 0
que e 0 c ~ l onialismo.
N§o se tra~a , corn Gfeno, de agrupar, n;; o ~")c dtl defe sa d:1
paz, ampl<3s f-'rt;as P ,:H 6 8cabar com 0 co lonialis mo r: com c
sistems c epiralis ta qu~ 0 engendra, m~s der'< lonstrar uos que
nao qiJerem a guerra que 0 co lonial ism
lima ame~c;a per~
mencn~e para D paz. Pade acon!'eCG r - ¢ e inevitaval que aii~
sim aconte~8 - que urn hO:1rado e sincero' amigo da paz, 00
' achar-sa parant,i!' 0 pe r igo de uma guen'll e 030 procllrar enc ontrar as suas c au sas J se de conta d e q ue n5Q S9 pode defende r a paz sam raconhecer plenaml!nte 0 dlreito de to dos os
povos a in de penclenc iB neci o na l.

e

o

C3J6cter do Movimento Mundia! da Pa z

. A possibi!idade de ' concili ar as duas tendcncias manifestadas
n os ultimo s an os no Movimento /'v\ un dial da Paz torna .. se, des~e
mod o , mois real. 0 imperialismo , que e um fe n6 meno mu ltip10
e complexo com dive r sss manite~t 3t;5 esJ enlr~ as quais figura
o c c lo nialismo , tern raizes e c ausas bern derinides de ntro de
um deterrninado sistema so cia l, p rec isam e nte dentro do capita lismo. Contra 0 imperialismo com o tal , ha qu e lutar, Brran cc:ndo
os SUliS raizes. Esta e 8 tare fa dos co:nu!1istas. Mas ta mbem so
pede comb afer com efi c a c ia 0 imp"eria iism o !imitando C; SUD Be ca o e a s su a's p03sibilidad e s num sector ( Juta pela independen cia n~c iol1()1 nllm pa is) ou ern a lg uns dos se us Qsp e CI-05 (!ufa
an~i - c o!o n ia list6 em geral). E iustamente ne!l~Q 5Gnlido que 0
movimento pe!a paz combate 0 imperialismo e 0 cc !onia lismo.
o Movi me nto d ~ Paz, como ta l, na o tern nern p o de te r urn
car3ct~r espec!flcamente an~i ·impcr ial js t() nem anti -colonia lista,
pcrqu. , alem disso, nem sempre 0 perigo da guer ra d eriva nccessarimnenfe do impe r ialismo a d o c o lonialisin o . A cau sa des·
sa per ig o res ido as ve ze s no cheque de interesses d o parses
nao imperialists£;. N'.ClS. mesmo em fais caso ~ , 0 impe-rialismo
de.empanha 0 popel de ca t& lizador da guer ra_ E em 9"rol, no
mundo dos nos!os dias, resultando da! D evidente impossibilid ad e de assc glJrar umll pa z duradoure b~seada na submissao
ou na explorac;:ao de urn povo par outro, quem poe em perig o
a pi)Z e j:Jstdmentc 0 imperlalismo, que a todo o' c usto desej3
manter os seus privi legios 0 assume uma Zlritude agiessiva frant9
aos E.tados do campo soei.lista e aos povos dos paise . dependentes ou dos ex-:oI6nias. 0 Movimento da Paz depara
com 0 perigo de uma guer ra n3 qual estA in teresS5do 0 im pe.r ialis mo r a, por isso , PO:Jco a pouco, vai adq uirindo de fac t"
urn con teu d c antj·i:Tlp eriallsrCl.
. No Movi",ento Mund ial do. Partidilrios da Paz partic ipam
pessoa s cia ma is 'div$rsa indole. E e na tura!, por isso, que as
suas aprecia900s seti~m diforentes . . 0 un ico elemento q ue os
une - com 0 respeito recipro co p e las diferentes con co p(j:oes e 0 de s~io e a c e pacida de d e reconhe ce r e com bater 0 perigo
de guerra on de eie se rnanifest~ con c r~tmnente. D ~s sc mos unic o
ele men ta, ma s 0 prolJrio t~mpo td 0 elernanto essenc!ai , de ter·
m ina nte. NoJa r e .iide c ci'1~eric dG urdd ace n'lunc!i::d do Movimento, a sua capacidade de cola bor.H com c u ~m s fcrO;·J,$ p0cificss 6 , por cO!1seguinte, a bass de con -;i;iJ9;;O e r: ~ , ~ .35 dlJas
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tendencias de que falamos.
da Conferehcia, que em tOGOS os paises europeus so lel'e a
Naturalmente, e rna is facil est~belecer esse crih\rio em taori. cabo a luta pela organizaeao pacifica da Europa do meErr,Q me ·
do que na pratica, nOs casos concretos. E facil descobrir 0 do e pondo I~ual intehsidaae nos rnesri10s t emas? Tambem
perigo de g uerra nos seus tra90s gerais e onde sa enfrentan) porque ne~te caso cClreriamos a lisco de perder 0 esti!T.LJlc (~UC;
ditectamente os protagoni.tas da historia conlempor"nea. E
rnais difleil descobrir 0 perigo de guerra quando deriva de pala GDda um representa a ccnsciencia de que a soluc .s o ;::.C r
pesta e l:tl€ql!ada 23 peculiaridcdes nacionais da sua p':;: ri2.
uma situa980 pal·ticular . Para aumentar esta dlficuldade contrlbui
Num pais e 0 recriT12:mEnto ;;Iernao e a inte9r:3CaO economlc a 0
a circunstancia de que 81gumas des sifus~oes perigosas criadas
nos ul timos anos lem sido resolvidas OU, pelo men os, nao pro- que constitui 0 perigo malor; noutrc.s e a l11stalac20 . de ram p()s
vocaram ume guerra mundj"l, como podia temer-se. Tal ~ .o · de lanc;amento de f o guetesj etc., etc. Na Conferencia europ ei e,
caso da agressilo no Suez, do dGsembarque de tropas norte·a· as foreas paciflcas, postas previa mente de <lcorGo sobre 0 objecmericanas no libano e Inglos •• os Jordania, des provoca90es
de Quemoi e Matsu, etc. Muito. nao
dao conta de qu" tivo geral , que e 0 de dar a Europa uma organizacao pacifica
estavel, dever60 disclJt" as Oivetsas wluco(s jii propostas (plano
hes~es casos sa pode evilar a guerra grac:;as precisamente a
interven9ao de potentes fon;.s pacifica., tanto no terreno di. Gaitskell, pl3no R.3 packt , propostas sQvieticas mspeitant €s a
plomiltico como no campo d.s OC9Ce3 de massas. Persua didas Berlim, etc . ) com 0 firme proposito de 2ci:c;r urra EolU\:~ao p ~c i
de que estas crjses se resolveram por si s6, muitas ceSSOllS fIC?, ?rnda que Sf. j~ apen2S parchl, (- i,,08 qU'3 ~"i {\' a ap €n z, s d3
adoptBram uma atitude de passivos esp&cta dores. Por outro I.· ponto de pzttld2, mas que pCSS3 ser subme:iaJ cc;n proveito a
do, e 8vidente que alguns conflito s, inclusi .... e os muHo gravesl
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que em determinados momentos c ontribuira m para acentullT a
te ns50 internacional, tiveram diferente re pe rcuss 50 nos di't'e j'~os

paises .. nas di fe rentes partes do mundo. Tal diversidade obe ·
dece a razoes 5ubjectivas (na ltillia, por examplo, a reacyao

das massas contra a 6gressa o BO Li ba no foi muHo ma is vigoro sa
que no case de Tahvan) e ta mbem, em parte, a r azocs objec ..
tivas , que nao p odem deixar de se ter em co nta .
.

De tudo is:o resuJta que

0

Mov imento da Paz, sa quer con-

server ! como dave, 0 seu caracter mu nd ial, nao deve nem po-

de fixar a sua a ten~ilo em ques t5 •• de detalhe ( a u no que
poderia ser considerado como questces de detalhe), mas tern
sim que atenlar nos g randes probte~s da luta pele paz. Uma
prova disso .,·nos demo nstrada p.ela ilirerente rassonanci a que
os nosses documentos tern tido. E eviden te, mesmo para quem
c:onhe.yCl apenas sumariamen te a hist6 ria do nosso Movimento,que
as resoluyoes do Cr;:)nselho Mundial da Paz que mais 0 ceo tem
tido, fora m precisamente. as mais simp les e as que re flectiam
questoes universalmente senlicias. Perdura como exemplo cl as ...
s ica 0 Apel o de Estocolmo contra as armas atomica!. Nao dave

o,;ultar·sc 0 focto de que as questiies parlicuiore. pode.m ler
grande impcrtancia em de termi na d os p ~ise,s ou r egio es . E evi dsnte; por exemplo, que a ag ressao contra 0 liban o d espertou
vivis$imo eco i.O mundo arabe enos palses afro·asiMicos e
deu urn impulso ao movimen~o pels paz nessa parte do mundo.
E teria sido estranho que a o rgan izayao do. partida rios da paz
nlio se tivessG ocupado de.ss problema. Urn examplo de ou t;'o
genero: entre os prob lemas da luta pela paz oa itill ia, 0 inaiS
grave e urgente

e

scm du'vida 0 da oposi~a o

a

instala~ao

de

bases para a lan~amento de foguetoes providos de og ivas at6 ~
micas, e tornar-se-ia estranho que '0 Movimento da Paz nao se
ocupasse dele. Daqui a necessidade de uma ma ior aulo n omi ~
do. mo vimentos nacionais pro·paz . Esta aulonomla gue, alem
disso, ja foi alc8n9ada pelos movimentos nacionals mais fortes,
coloca 0 problema politico de u rna aplic8980 ampla, inleligenle
e na o macan;ca da Ii nha genII do Movimento Mundial da Paz .

Necessidad e de aC90es concretas

Evila 's8 assim 0 duplo perigo das consignas susceptive is de
obsf3cu!izar as ~ cont3:tos e '0 entendimento com outras forcas
pocificas e da aprCsEntac60 de questoes problematicas, academicas e, pcrtanto , esle'r2Is_ Nenhurna aCeao pel a paz pode ter
um cara"ter academico. Esta exi gencia e val i da para todos os
asp ectosda luta pela paz, tanto para as quast6es de tipo parti·
cular, como para as de tipo mais ge ral au universal. Oferece·nos
urn examplo tipieo 0 modo como se colocam hoje os problemas
ralativos a organizacao pacifica da Europ a, a soilicao do prob!E.
ma de Bedim e, finalme~te ) a convocator ia de umiJ ·conferencia
europeia das lorcas pacifica" cu!a oportunidade foi selientaca
por diversas personal id2des de varios paises.
.
Qual deve;a ser a linha d esta Conferencia? Iramos para ela
fi rmemer.tB dec id idos a impor cada um as nOSS2S proprias leses?
Certamente que nao; porque nesse caso a Conferencia europeia,
embora tals I'eunioes sejam lHeis so por si t tena urn car3cter
rne:am ente academ·ico . Ese , pe lo cont ra rio, se celebrasse ~
Conferencia segundo um plano pre - determinado , apresentando
ne l a resolucoes jii preparadas ? Isto de certo que tamb em nao,
po rque tambem neste cz .. o cQrrer:a mos 0 risc o de cada urn ficar
com a sua propria opini2o. Flnairr,-ente, ,sera necessaria, de po is

aten:;:ao cas mzssas.
A exig6ncia qu~ exr-usemos pa ra as qU-2stc.os d e detalhe, .que
n:j o h-3o·de (st?r neCeSSar18mcnte ligadas en tre Sf, e tambem
valida Grn certo senlido para 3S grandes qU8st6es da luta peJa
paz. 0 Movimento Mundial tern a S'J3 polltica e nEla contluem
diversos elementos. Uns tem uma ,t epe rcussao rnais piOfundc;
num pais au num grupo de paises, enquanto ouUos t6m rep ercussao noutro pais ou noutro grupo de paise~ ~ Ha pessoas que
atribuem meiis, importa~ci9 a lut contra b desarmamento atom i ~
co j outras, a lu ta contra a gue rra tria; outras, enfirr., a det6tmi ~
nado ospecto dest" <iitima.
Agora redulta evidenie que 8Gtas duas CO lsideracoes sao vall ..
das p3ra a unid ade int';rna do Movim ento Mundi::11 da Paz e
para a possibilidade de entendirnento co;-n os oufros movimentos .
Nao restam dU'Ildas de que e mais Lied es\.,baleeer uma plataforma cornum as dive rsas fcrcas pacificas de uma m esma regiao.
PJr exempla , as foryas paciiicas euro;::eias ser - lhss ia m.3is faci l
achar uma soluQ.3o, ainda qUe fO.iss apenas p,Hci2l, para a orga ~
niza:;ao pacifica da Europe, ccmo tembehl e m,.is f5Cil urn enter. dirnento gera l ~as forcas pacificas de \ odo a mundo em torno de
um so problema , como; ·por exempl0, a luta contra 0 peri go
~t6mico, Mas is!b nao basta , claro esl s, para lograr urn entendiI"""W:snto entre 0 Mov!mento Mundi2i da Paz e as outras foryas
paclfl~as . E: p~ecjso que estas for y2s cstejam firmementa conven·
cidas, como nos 0 estamo~ , de que a nossa bta peia P3Z n~o e
urn mero instrumenta, de que n50 n05 mQvem segundas irjten ~
coes. E, sobre'tude , e necessario que as outras forcas paciflcas
compreendam que para nes , c~munjs1as, a luta pela paz ~ao e
modo nenhum um meio de lutar palo sociallsmo, nem, muito
, menos ainda. um instrumento da nossa luta pelo Poder.
Nao se trata para nos de dar as (( garar:tias ~ que outros nos
pedem. Acontece a miude que quem nos exige ga rantias de
o bjectlvidade, nao pode por sua vez dar nanhuma ga lanti o, por·
quanto os move "ssencia lmenle 0 desejo de fazer perdurar de
algum modo 0 regime c<opitalista, um regime definitivamente
arodrecido. Por vezes quem nos exige garantias no terreno da
luta pe la paz, exige ~ as tambem no terrEno da democracia , mas
apoiam , entretanto , fOrrY,as de poder que de democraticas s6 t ern
o nome . Alem do mais, pode·se sar realmente ob jectiv o peran te
pessoas que helam de J1az e na pratica actuam com vistas a
guerra? A verdade e que ninguem tem 0 direito c:~ impbr aos co munistas que militam no Movimento Mun dial da Paz a sua pr6 ·
pria apreciaQao de aconiecimentos que sa desenro lam ante os
seus olhos. Este e um ponto essencia l, mas cJ evemos com pree n·
der que sa e essencial para n6s , tambem 0 e para os outros.
Por isso, he que disc"tir, ha que bUGcar pontos de contacto
qlJe possam levar-nos a apreci~c;ces comuns; mas rdnguem, nem
nos tao p'Ou co, deve procurar, em caso aleum, impor as suas
proprlas , opinioas aos demais.
-
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problema da responsebilidade

!\qui surge 0 prob l ema da responsabi lidade da situacao actue l e
em particu lar 0 problema de quem e 0 res ponsavel da guerra fria.Os
C~!11uni stss tem ~obr8 isto ideias bem precrsas .Estamps conv€ncido~ ,
e d9monstram o ~lo cmplamente per ocasi?o dCJ nO$sa pclemica com Co
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li .;p d::Js Comunistas da Jugusl6v ia; que

aresponsabi ~

com grarlde simplicidc'de pelo camarada Krulchov
duran te a sUa entrevisla com os assistentes a reuniao
do Bureau do €on se lho Mundial da Paz celebrada
em Moscovo ern Fe verei ro do presente ano, quando
disse : «Alguns de vas p odem eonsiderar estranho
qlle 0 sell Movimento na o se oponlz a nllnca Ii
politico do Unitio SovhJtfca. Pois bem, nos d i t

'1I jc de dOl guerra fria recai excl usi vame nle sobre 0
ca ,l i)) impe ri alista. Em caso algum pod emos silenciar
estj nossa O;)i ,li iio, nem renunci ar a apontar os respC)!ls aVE; is, p() is CBSO contrario corremos 0 perigo de
to da a luta pela paz parde I' a sua finalidade e a SUB
e[ icacia . lao pouco podemos renunciar a nossa visao
garol dB situa~a o , ill que as questoes ideologicas, ao zemos-llzes: se vedesqlle nos enganam os, deve is
passar pele provados acontecimen tos graves, se con- 'dar-n os 0 vosso conselho . N os esc lltd-lo, emos.
var tem a rn iu de em quest6es politicas e, se estas con- M as pa;:ece-m e que lhes serrl maito di j'ictl objec"
te-tn um arro de fun do, travam a ac<;:ao das masses.tar contra as acr;Oes da Unitio SouilHiea, porque
Deve;nos"recon hecer, enlrelanto, que ex istem for<;:lJs estao sempre orientadas em defesa do paz.» III
p:'lcffiC aS qUe nao es liio de acordo connosco na ques- E aos que pescam ern agu as lurvas d iremos, al em
t.38 da responsab:li da de e que inclus ivamenle dentro disso, que estarnos em geral de ,atordo com a po litido Movimento Mundial da Paz 116 pessoas obso luta- ca da Uniao Sovietica, porqu e a Uniao Sovietica deme nte si nceras que nao e~lao cOfTlpletamente de acor- fende 0 paz, e nao
verdade que defende mos a paz
do co nnosco nesla questiio . Por conseguinte, nao de- unicamente porque a Uniao Sovietica est6 1l fa vor da
vemos ler !:l pretensao de estabeleeer com as demais paz.
forc;:as um ecordo total, e ' menos ainda um acordo
lai s sao, e meu ver, alguns dos diffceis proble mas
preventivo, sobre 0 proble ma da l'esponsabilidade.Se com que se defronta aclualme nte 0 Movirnento M un~
o fizessemos, reduz irfamos desde 0 infcio qualqu er dia l dos Par tid6rios da Paz. Proc uramos expo-los nao
poss ibilidade de conseguir, nao so acc;:oes coordena - de um modo exa ustivo, c laro esla, mas sim com el
d as, mas nem sequer ee<;:oes convergentes ern defesi9 maior (rIlnqueza, ia que estam o s persuadi do s de que
possfvel embora 1\5 for<;:as da paz tenha m aumen tado de tal
da' paz. Devemos dar-nos conta de que
dese nvolve r ec<;:oes comuns, ou pelo me nos co nver- modo que podem impedir na pratica 0 dese nead ecgen tes, para conseguil' objec tivos con c retos. do lutu menlo de uma guerra, entrelan to, 0 peri go nao d eipel a paz, mesmo no caso de nao existir aeordo no xou de existir, pois de ana par a ana sao mllis desproblema do responsebilidade. Este prcblema que deve truidoras as /!Irmas de guerra. Ao rnesmo tempo esta:
constituir necessariamen te e base da nossa accao co- mos convencidos que se hoie em dia se desenvolvemunista de pqlftica ex terne em qualquer pafs e no ram tanto as (or<;:as d a paz no mundo in teiro , pa ra
a mbi to in temacionel, n50 pode ser e base da nossa isso contribuiu em grande med ida 0 Movi rnen ~ o Mun~
acc;:ao pela paz.
dial. 0 seu meri to principal co nsiste em haver deN ao de'lemos esquecer, alem disso, que nos, os monslrado 0 qu e pode con segLJir na real ldll de um
co munista s, sobretu do na nossa luta pela paz, deve- grande movimento ' das massas po pula res. E islo levamos ven eer urnil desco nfianc;: a que es ta pro tundam en- nos a repet ir 0 que dissemos no co mec;:o deste il rt igc.
te arre igad a. H6 quem pense que nos, suceda 0 que
0 Movimento Mundial da Paz nasceu ha dez an os
su ce de r, semp re esllJremos de aCOl'do com 1) diplo- em condi<;:oes mu iJ o mais diffce is que' as ac luais. E,
macia da Uniao Sov ietica e do campo socialisla. t nao ob~tan te, grac;:as a clarez a dos ~eus o biec tivos e
cerlo q ue agora es tamos de acordo no fundamental ao seu firme deseio de alcanc;: ar uma am pl a unida de,
c om a diplomacia da Uniao Sovielica e de lodos os adquiriu grande torc;:a e vasta influen cia . Serie muito
paises do campo s'o c ialista, mas, como partidar ios da inte resslJn te estudar 'com mais detelhe, e na base dest a
pa z, ni'lo nos reg ern os po r urn desejo pre-es tabe lec idO experiencia, co mo se co locllm ho ie em dia, nos difede adaptar- nos a essci acc;:80 d iplomatica, a nao ser rentes paises, os problemas da luta pela pa z e da
por um reco nhec illl ento efec tivo de que a d(plomacia con vergencia das diferen tes fo rC;:ljS paci ficas. Maior
da Uniiio Sovie lica Ii a do c amp o so cial isla apliea ain da e 0 interesse que poderi a ofe recer um es!u do
co nseq ueil te;ne-nte uma po litica de pa z. A es!e respei- comp ar. ~ li vo do colocac;:ao destes proble;na s nos pai ,
to e signi[icativa a cititude do clero cat o lico de paises ses ca pita iistas e nas colonias ou em paises capl ial isco mo a Polonia e H ung l'ia, qu e rigoros'amenle obe- las com diferente regime politi co, POl' exemplo, na
di ente a Igreia de Roma, aprova e ap oi a a diplomacia Gra-Bretanha e na Italia. De qu alque r forma , esla mesdo campo socialista. Ao s que no s pede;n que nos si - Ina experiencia aiuda-nos a delermi nar a o rientac;:ao
luemos POl' cima dos bloeo s, aos que nos aeusa m de princi pal.
estar sempre ao lado de um a das paries contra a
Devemos seguir em fr'ente com o s POVO$ de todos
o utre, nos respondemos dizendo que, efecti vamente, as pllises, indi c ando para c ad a caso e para cada St6:: mpre estamos ao iado d a parte q ue dc;tend e ,a paz luac;:ao o biectivos simples e co ncreto£ e dando a nose sernpre estamos C'Jn lTa os q ue p rov ocam a guerra. sa ac<;ao um espirito de sincerida de e de imparciaiiOs padid arios da paz nao temculp a de que nas dade. Qu anlo maiores fore-Ill a ' forc;:a eo prestfgio do
g randes dispG tClS in!ernac io nais seia sempre uma des- !v\ov ime nto M undial d os Pertid ario s d a Paz, maior sera
las d uas pari es a qu e aplica ums po liti ca co nsequen - 0 cresc[rnerto das fo rc;:as pacffi cBs" mais cedo vi rile)
Ie de paz. No l unda, csta ques tiio ficou esclareclda conrr osc o
ma is rapido sera 0 seu triu nfo:
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( 1 ) - Esla cl ta c;: ao nao
p~lo

e,

natural mente, textual, mas re produz com bastan te fidel idade a id eia
cernareda Kru tchov.

~x po~ta

