ci Junta· fVIilita·r · ·Chi.t·e na ·!.
o 1~1-\ SC\S)t\{~() NÃO . P/~SSI-\l~Á !

/~··.ba ·íxo
..

Faz um ano que o gov~rno progressista de Salv~dor Allende foi derrubado por, um
Go1p~ d~ Estado fascista que colocou~o poder o ditador Pinochet. A 'pártir de ~ntão

uma brutal e assassina repressão tem sido exercida sobr~ os anti-fascistas chilen9s,
a·ontandn-se aos milhares os chilenos assassinados pelo a ctual regime fascista~
· As lições do que se pnssou no ChiJe são muito importante s para nós. O povo ·~nrt~
guês libertou-se do fasc ismo que du~ante 48 ano s o escraviz ou e pisou aos p~s, mas
.~ãqui com~ no Chile a reacção p repara-se 9 o rgan i~a -se e espreita o melhor mo~eqtó Pã
··· ra.' desencadear· o ataque que vis a de struir as libe rdcl.de s c onquist a das com· o 25 de A-·

brJ.L

SalvaQ.or Allende subill. ao poder· .a 4 de Setem~:r o de 1970, pois ganhou nesse ~no
· · A.S eleições para a Presi cle nci a da RepÚblica do Chile. O Governo de "Unidade Pop~lar"
e:". tão. coristi tuídf) tomou -d~ inÍcio medidas anti-imperialistas de acordo com os intei·esses d.o povo trabalhado r tais como a nacionalização de monopÓlios instalados no
· Bhlle e a expropriação da3 terras dfls _g;r-andes latifundiários , mas aos priineiro~''da
r ·e 'àcç·ão comand~da pe los imperialistas americanos e tendo po:r agentes
CIA e a .· ITT 9
.. ó éoverno não tom('\u medià.as que - impedissem que · esta avançasse e acabasse por banhar
d ê' ság,le as esperanças do . po:v-o chileno o Os golpes· criminosos fomentados pelos ; mperial i s tas. for am· desde todo · o plano descoberto que a ITT em colaboração com' a PIA
tinha pr~parado .. pa:rª derrub ar.o r 8gi me .. de .Al.lende; ao a8sassina t o de .membr-o s do go~
.. vernr_. :Por.grupos _de ext:cema direi-ta.-.c omo "Pátria·e Li ber·dade ", "Proteco'', "Com~ndo ..
_Rolando Matus"; à 0rganizaçã,l de a cções de sabotr:.gem econó'mica e de " greves de pa. . . ··trõe:::: 9 a um J2~i~eiro go lpe _ã o est ado f a l -hado em Junho de 1973. Todo este avançQ da
reacção . ~asó~s{a culminou con o golpe de Setembro.
. .: .
·~
Contra is~.S. .,o governo ·chileno ..não t omo u ·medidas que puoecaeni · cob1:o ao ter~Õ~iamo
.. pago pelos ·imperialistas, an·:~e s caíu a todo o momento em cedências ao s intere.s$eS
de~:tes •. Os . _grupos .t:ascis'4.as tin:q_am li beroade -d-e acção e não era seguida uma COJ:lseqU:iõmte polític'a ·an-fi..:.fascist0. 9 anti-monopolist.J. e a:nti-imperialis.ta. Por· outr.o :lado,
eram l ançl)l.d~s as .cul(pas de. m·,ti t .as .destas· acçõBs rea:ccionárias do imperialismo para
a lur'Ca da classe operária chi lena contra a exploração que era vi tíma. Mas só o :.a vau
ç o da luta do povo cetra a opressão e e xploração porá fim às manobras do capita~is
mo e imperialismo. ·
Assim o regime chileno de 'Unidade Pop1..1.lar" foi un.a presa fácil do imperialismo.
O exemplo do Chile,foi dur n.nte os 3 <tnos d.e existência do governo comandado por
Sal va.dor ~llende, arvorado cm todo <' mt::.1do como "via exempl ar para a construção : do
socialismq" pelos partidos i::tr.o.ãos dos p.::.rtidos que dominavam a "Unidade Popular", os
partidos Socia i s -Democ ratas E Revisionistas, Es~ es pegaram-se à experiência chi~ena
que decorpia como tábua de sa·l.vação~ n a v ã tentativa de demonstrar a viabilidad~ da
teoria da '. "transição p a cífic P. para o soc i a li smo " 9 q1..:e Lenine, o grande dirigentf3 do
proletariado mundial que algu~s partidos traidores , que usam o n ome de comunismo pa
ra melhor :' o trair, dizem segui.r, repudiava como sendo uma palermice e s obre o q~al
a firmou: "A própria ideia de subordina r pacificamente os capJ. talistas à v on tade
dos explorados, da pas sagem ao socialismo pela via pacíf ica, r e formista, não é ~o
mente de uma estupidez mesquinha extrema, mas tai!lbém ur:a ,al drabice pura e simples
em relação aos operários, o embelezamento d a escravatura assal a riada capitalista a
dissimulaÇão da v e rdade .
.
A verdade é que a burguesia, mesmo a ma is esclarecida e a mai s democrática hoje
nunca hesita em recorrer a qualquer embuste ou crime para massacrar milhares de operários e . de c amponese s 9 para salvar a propriedade privada don meios· ~ :·produção .
Só o derrubamento da . bu~guesia pela violênci a , a confiscação dos se us bens, a destruição do conjunt.o do .a.P,arelh o , de estado burguês, da base ao topo, aparelho juqicial, parlamentar,· militar ·bu":'ocrático 9 administrativo, municipal , etc., e mesmci i!l
clusivamente a deportação ou o internamento em blo c o dos mais perigosos e obstinado s explorádores, colocando-os sob uma estreita vigilância a fim de combater as ' in~
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vitáveis tentati~s de resistir ou de restaurar a escravatura assalariada- só estas mediqas podem assegurar a verdadeira subordinação do conjunto da classe dos e~
ploradores".
A verqade é que uma bem organizada campanha foi lançada com vista a criar ilusões
aos povos de todo n mundo na viabilidade da via chilena como forma de chegar ao : socialismo~

Mas o fa~{)ismn só acabará de vez e o imperialismo só se verá impedido de exerc~:l' a
sua acção criminosa quando a classe operária à frente de todo o povo tomar o poder e
o. defender de armas na mão. ·Só quando for instaurada a ditadura do proletariad~ que
é ditadupa sobre os exploradores e a garantia de uma ampla liberdade e democra~ia p~
ra os explorados, só assim se avançará na construção do socialismo.
. Com, ~edo da ditadura do proletariado, do poder da classe operária, todos o' trai
dores a luta do povo a esquecem e tentam lançar poeira para os olhos dos trabalhadores. Em Fprtugal ta~tbém os Partidos "Comunista" e "Socialista" dizem que se c~i:rtha
para a cbpstrução do socialismo. Mas que socialismo? Se o povo não se organizae defende as.,'liberdades conquistadas com o 25 de Abril e avança na luta contra o f~scis
mo e capitalismo, o perigo do retorno do fascismo é bem real. O Governo de que estes
partidosJfazem parte deixa os pides saírem em liberdade, não reprime a actuaçãQ dos
partidos ~:fascistas que proliferam por toda a parte 9 não toma medidas contra a ~Ut' 3-,g_
ção crim~nosa, reprime manifestações anti-eolonialistas, proÍbe jornais anti-fa~cis
tas enqua.nto ns orgãos fascistas como o "Tribuna Popular" permanecem na plena :t,i'Perdade de ~cção, toma medidas que só vêm ace~tua? a miséria das massas trabalhadfYas,
etc., e é: preci~o ter muito dencaramento e falta de vergonh~ de trair o povo 4i~er
que :::e CaJDinha assim para o socialismo.
·
, O Chil~ que~nos oirva ~e lição para nã~ afrouxarmos a luta contr~ o faocism,, coll
"l;ra a expl.oraçao e opressao daa mas~e.e traba.lha.doras, pela .revoluçao :popular; ·~ para
não acred~tarmoo no que dizem os partidos traidores dos interesnes da classe operária.
Em Portugal como acontecia no Chile os c~pitalistas continuam a pop,suir a s~à pr~
priedade.·Mao enquanto no Chile foram levadas à prática algumas medidas anti-m~nop~
~i~tas em Portugal isoo :n.ão acontece, antes o poder eeonómico dos mOl'\:lpÓlios s~ refo!:_
ça.
·•
Em Portugal cQmo no Chile em 1973 oo faseistas p~ssam a~ ataque ~ . o governo 'nã~
toma quatsquer medi~as para reprimir a sua actuação.
Em Portugal eomo no Chile se Aão é o povo a cortar o passo a~ fascismo, nin~ém o
fará.
,.
t:,,
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SOLIDARIEDADE COM OS CAMARADAS CHILENOS EM LUTA CONTRA A DITADURA FASCISTA .
DE PINOCHET!
A JUNTA MILITAR CHILENA!
EM FRENTE NA LUTA ANTI-FASCISTA EM PORTUGAL!
ABAIXO OS TRAIDORES DO POVO!
MORTE. AO REVISIONISMO E AO REFORMISMO!
ABAI~Y
:...,.
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O FÀ$CISMO NÃO PASSAR!!
EM FJ;\ENTE PELA REVOLUÇÃO POPULAR~
~

Port~~al,

11 de Satembró de 1974
COMIT~S

(1)-ataq-aes

REVOLUCIONlRIOS DE ESTUDANTES COMuNISTAS DE
PORTUGAL

C.R.EC's
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