
"A teoria transforma-se em fôrça material logo que
seja apreendida pelas massas Mari Marx)"

"Sem teoria revolucionária não pode haver tão pou-

co movimento revolucionario... So um partido diri

gido por uma teoria de vanguarda pode cumprir sua

missão de combatente de vanguarda (Lenin)*

E » não nos esqueçamos todos nós, comunistas, que

não estamos dispostos a aceitar o jugo do imperia

lismo, que, para constituirmos um partido verda -
deiramente revolucionario, bastante intrepido pa-
ra conduzir seu povo na luta contra o imperialis-

mo, capaz de orientar-se, como diz Stalin, nascon

dições compbexas da situação revolucionaria e bas

tante flexivel para saber contornar todos os obB=:

taculos, para constitpirmos um tal partido neces-

sitamos aprender a1 com desembaraço a gran
de arma teórica do proletariado, a ciência social

ão marxismo-leninismo-stalinismo e lutar sem des-
falecimento pela ek vação do nivel politico e ida

ológico de todo o Partido (Prestes,Problemas 14)"

 

“tas 25 coisas mudaram radicalmente ao iniciar-se o novo periodo.,

ste periodo e o periodo, dos choques abertos entre as classes, O Perl

odo das acdes revolucionarias do proletariado, o pericdo da revolução

proletarias, o periodo da preparação direta das forças para a derruba-

da do imperialismo e a tomado do Poder pelo proletariado. Bste perlo-

do apresenta ao proletariado novas tarefas de reorganização de todo o

trabalho do Partido num, sentido novos revoluciogarios, de educação dos

operarios dentro do espirito da luta revolucionaria pelo Poder» , de

preparação e concentração das reservas, de aliança con os proletarios

dos paises vizinhos, de estabelecimento de solidos vinculos com o mo=

vimento de libertação das colônias e dos paises dependentess etc. Acre

ditar que estas tarefas novas podem ser resolvidas com as forças dos

dos velhos partidos social-demce ratas, educados sob as condições paci

fistas do parlamentoriso, equivale a condenarmo-nos a uma desespera-

ção sem remedio, a uma derrota inevitavel, Terilos que nos defrontar

com estas tarefas com os velhos partidos à frentes equivale a encon -

trarmo-nos completamente desarmados. E desnecessario demonstrar que

0 proletariado não se poderia resignar םסמ semelhante situação.

Dai a necessidade de um novo partido; de um partido combativo» de

um Partido revolucionario suficientemente intrerido para conduzir os

proletarios a luta pelo Foder, suficientemente experimentado para ori

entar-se entre ascondições complexas da situação revolucionária e su-

ficientemente flexivel para contornar todos e cada um dos escolhos que

se interpuserem no caminho .

Este novo partido e o Partido do leninismo.

quais sáo as particularidades deste novo Partído? 2

O Partido como destacamento de vanguarda da classé operaria. Oד.
Partido tem de Ser, sobretudo, o destacamento de vanguarda da classe

operaria. O Partido tem que incorporar em suas fileiras todos os me -

lhores elementos da classe operarias assimilar sua experiênciasseu es

pirito revolucionarios sua abnegação sem limites pela causa do prole-

tariado. Mas para ser um verdadeiro destacamento de vanguardas o Par-

tido tem de estar munido de uma teoria revolucionarias do conhecimen-

to das leis da revolução do conhecimento das leis do movimento. Sem

istos não conseguira forças suficientes para dirisir a luta do prole-

tariado, para conduzi-lo atras de si. O Partido nio pode ser o verda-

deiro partido se se limitar ao registo de como vive e pensa a. massa

da classe operarias se marchar na retaguarda do movimento expontâneo
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destas se não souber vencer a inércia e indiferença política do movi

mento espontâneo, se não for capaz de se elevar acima dos interesses

momentâneos do proletariado, se não souber elevar as massas 210 nivel

dos dos interesses de classe do proletaniado. O Partido tem de mar -

char a frente da classe operaris, tem de ver mais longe do que a clas

se operaria, tem de conduzir atras de 81 0 proletariado € náo mar  -

char a retaguar da da espontaneidade... O Partido e o chefe politico

da 6188986 00628218... 00 é o Estado Maior de combate do prole

tariado.

2. Mas o Partido não pode ser apenas um destacamento de vanguar-

das tem de ser, ao mesmo tempo, um destacamento da classes uma parte

da classe, intimamente vinculada a ela por todas as raizes de sua

existência, A diferença entre o destacamento de vanguarda e o resto

da massa da classe operaria, entre os 71118008 ₪0 Fartido e os

|

sem-

-partido, não pode desaparecer enquanto nã desaps em as classes

enquanto o proletariado vir engrossarem suas fileiras com elementos

procedentes de outras classes; enquanto a classe operaria em seu con

junto não tiver a possibilidade de se elevar ao nivel do destacamen-

to de vanguarda. Mes O artido deixaria de ser tal partido se essa

diferenca se convertesse numa ruptura, se se fechasse em, si mesmo €

se afastassg das massas sem partido. O Partido não podera dirigir a

classe operaria se não estiver iculado às massas sem partidos, se

não houver traços de união entre 0 Partido e as massas sem partido »

se,estas massas não ..ceiitarem sua dile ção, Se O Partido não gozar de

credito moral e politico, ntre as massas... O Partido e uma parte in.

separavel da classe operariãdoo.

“Nos - diz Lenine - somos um partido de classe e por isso quase toda

a classe (e em tempo de guerra, nos dias de guerra civil, a classeem

sua integridade) tem de atuar sob a direção de nosso Partidos deve

ter com nosso Partido o contacto mais estreito possivel; mas seria

maniloyismo" e "continuismo" acreditar qué quase toda ou toda a clas

se operaria pudesse estar um dias sob o capitalismo, em condigdes de

se elevar no grau de consciéncia e atividade de seu destacamento de

vanguarda, de seu Partido. Nenhum social-democrata que esteja ainda

em são juizo pôs em duvida alguma vez que, Sob o copitalismosnem mes

mo a organização sindical (mais primitiva e exequivel ao grau de

consciência das camadas 108 desenvolvidas) esta em condições de a-

branger toda ou quase toda ( 2 Gperaria. Esquecer a diferença

que existe entre o destecamer de vanguarda e toda a massa que mar-

cha atras deles esquecer à obrigação constante que tem o destacamen-

to de vanguarda de elevar camedas cada vez mais amplas ao seu propio

nivel avançado, não significa senão enganar-sSe à si mesmo, fechar os

olhos à imensidade de nossas tarefas e diminui-las." ,

3.-0 Partido como destecamento organizado da classe operarias 0

Partido não e somente 0 aestacomento de vanguarda da classe operarias

Se deseja dirigir realmente a luta de classes, tem de ser, a mesmo

tempo; um destacamento organizado de sua classe. As tarefas do Partã

dos sob as condições do capitalismo, são extraordinariamente grandes

e variadas. O Fartido deve dirigir a luta do proletaricão em condi =

ções extraordinarianente dificeis de desenvolvimento interno e exter

nos deve levar O proletariado à ofensiva quando a situação o exigir,

deve afasta-lo dos golpes de um adversario forte quando as condições

exigirem a retiradas deve infundir nas massas de milhões de operari-

os sem-partidos, não arganizados, 0 espirito de disciplina e os meto-

dos de luta organizada, o espírito de organização e de firmeza. Mas

o Partido so podera levar a cabo estas tarefas quando for o destaca-

mento organizado do proletariado. sem estas co! 28, não se podera

dizer que oPartido dirige verdadeiramente as om... ãe milhões de ho

mens do Proletariado. O Partido e o destacamento “ganizado da clas=

se operaria.
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0 Val mo superior. da onização Ce classe ves.

, .

as sua órbita proprias ע% E
1 rocamente, Isto, realmente, e &

8 2 é exuto-que t s estas organizações têm de desen -
volver sua atjvicade numa direção, 2038 362762 ₪ uma só classesu das
se dos proletarios, Quem = pode-se Y mtar - traça a linha, a ori-
entação geral que há ¿QS Servir guia ao trabalho de, todas essas or

ganizações? Onde está a organização central que não só seja capaz de
por possuir a experiência necessaria, traçar essa linha geral, como
seja dotada da possbilidade, por possuir a autoridade necessária pa-

ra isso, de mover todas as orgamizacdes e levar à prática esta linha
com o fim de conseguir a unidade na direção e excluir qualquer possi
bilidade de descencerto?

Esta organização é o Partido do proleta
O Partido possus todas as condições da vias para isso: pri -

meiro, porque o P: 8 o ponto ei que se concentraos melhores e
lementos da classe ia, que mantêm vinculos diretos con as orga
nizagdes sen-partido do proletariado e que con 2260062018 091%
segundos porque o Partido, como ponto cm que se concentram os 116 1110 =
EOS0 da,as se opera0 é a melhor escola de formação dos

capazes de dirigir todas as formas de
: de sua pa ss6; Pau iros porque o LIADO como a melhor

o.para a rs dos dirigentes da classe operaria, e, por sua
experiência e auto des a Unica organisação capaz de centralizar a
direção da luta doeaa onvertendo assim todas e cada uma

genizagdes sen partido da classe operaria er orgãos auxiliares
,jCorreias de transmissão que uner o Partido com a classe, O Par

o e a forma superior de orgganização de classe do proleteriado.Por

o Lenine diz que o Partido e fa forma superior da união de classe
3 proletários" cuja direção politica deve tornar-se extersiva a

as demais organizações do jdletariados
Eis porque +8 emopalRas da "independência" e da 'neutra-

lidade" das organizações sem-partidos, que da vida a parlamentares in

dependa a publicistas desligados do Partido, a funcionários sã
dicais de alidade estreita e a cooperamtivistas aburguesad0S9 6
intei ramente incompativel com a teoria 68 ₪ עעה6102 60 10

5. O Partido como unidade 06 vontade, inconpativel com a existên
A conquista e ל d: da tadupa do roletariado

oe ה férrea
ebivel sem a unida

absoluta.detodososos
8 queו assim fique

excluida, a1 possibilidade le uma 1 de opiniões dentro do Partido.
Ao contrários a disciplina ferrea não exclues nas prgsdupto, a criti

a luta de opiniões dentro do oIsto tambem não significa
1 naior razão que 8 010 ser "062074 Ao contrario

a disciplina ferrea nã אירש as PE supõe aPi o consci-
uteea 1 e pode ser verda-

ua vez É eu rs de opiniões, esgota
o um acôrdo, : ו de vontade e a unidade
bros do Pa e condição indispenssayely sen

concebe un partido unido, nem uma disciplina ferrea den
Part

que debilitas per pouco que seja = diz Lenine - a disciplina
férrea dentro do Partido palaelo (...), auxilia de fato a burgue-
sia contra o proletariado.

6 o O Partido censolidã-go] dos e ntos oportunis -
tas. A fonte do fracioni si Rida pa Partido 8 $e. elementos  0-
portunistas. O proletariado e uma classe h 50.02 A Ele BrLuen
ontinuamente elementos procedentes das filei 20208889 da 06 =

aa 4
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rtidoconsolida-se depurando-se dos elementos _e +.

quena burguesiu, do campo intelectual, proletarizados pelo desenvol

vimento do capitalismo, Ao memo tempos, pa camada superior do prole
tariado, principalmente entre os funcionarios sindicais e entre os

parlamentares, cevados pela burguesia às expensas dos super-lucros

coloniais, produz-se um processo de decomposição.

Todos êsses grupcs pequeno-burgueses penetram de um ou de outro

modo no Partjãos introduzindo nele o espirito de vacilação e oportu

nismo, o espirito de desmoralização e incerteza. São 6188, princl -

palmente, que constituen « fonte do fracionismo e da desagregação a

fonte da desorganização e do trabalho de sapa realizado dentro do

Partido. Fazer a guerra ao imperialismo tendo na retaguarda senelhan

tes "aliados", equivale a cair na situação do homem que 6 encontra

entre dois fogos, entre os disparos ve frente s da retaguarda. Por

isso, a luta inplacayel contra estes elementos, sua expulsão do Par

tido e a condição previa para lutur com éxito contra 6 inperialismo,

A, teoria de "superar" cs elementos oportunistas mediante luta

ideologica dentro do Partido, q teoria de, "liquidar" esses elemen -

tos dentro dos limites de un so Partido, e ul teoria podre e peri-

gosa, que ameaça condenar c Partid à inatividade e 4 uu mal estar

crónico, que caça sacrificar o Partido no alter do oportunismo,

que ameaça privar o prolstariaãe de seu Partido revolucionarios, que

ameaga despojar o proletariado de sua ema principal Em na luta con

tra 6 imperialisho. O Partido revigora-se depurando-se dos elemen -

tos oportunistas.”

Gar ida ו.תו

O estudo aprofundado dessas teses ו SE

à Partido mo tarefa inadiavel. e fundamental de togo o membro o

Partido, sigividta mente adiarq סוסבס Ecoma cómpre-
ensão bem nitida Co que e o Partido do proletarisdo, que iremos com |

cotagen e. abnegação Levar à pratica nossas tarefas fundamentaissqua |

is sejam, a derrubada iu ditadura e a instauração de um govêrno po-

pular eu nossa terra, atrayes de uno luta sel treguas pela Paz mun-

dial, desmascarando sistematicamente os provocadores de guerra 6

seus 18008581

 

   


