POHUUI ( QUI NA URSS IXISII UM SO
PAHIIDO POHIICO ?
A proposta foi aceite. Assim, durante
alguns meses. no Repúblico Soviético.
funcionou um sistema bi-partidário .
Entraram no governo 11 comunistas e
Os comunistas russos fund aram 0
7 socialistas-revolucionários. Mos. logo,
seu partido no li miar do nosso século.
perante os primeiros dificuldades do
Os revo!ucionános russos chegaram
política externa. os s. r. mostraram a
ao morxisrn::> após pesquisas persissuo essência não só antisocialisto,
tentes, a bn e god:Js e cheias de sacri mas também antipopular. Pronuncia fíc ios, ern b Jsco de urna concepção
rorn-se contra o ratificação do acordo
cientí fico de re construção do saciede paz estabelecido corn a Alemanha
dode . li\nine, que se tornou diri gente
do Ko iser, que era de vital iniportãndos morx io;tas, elaborou uma teo ria
c io para o jovem repúb lica, romperam
c om pleta sobre o part ido. como arma
traiçoe i ramente o bloco de governo
í undamental dos trabalhadores na luta
que mantinha m corrt os comu nistas,
pel e ditadura do proletariado
proor gan1 zarom uma s ublevação armada
grama do partido previa uma renovacontra o poder Soviético. promove ram
cão económico-social da vida , uma
um atentado contra a vida do preslreconstrução revolucionária do regime
de nte do governo, V . i. Lénine. Depois
socia l existente, uma destru ição comdeste atentado. os s. r . saíram. por sua
pleto do propriedade privada d o s meios
própria iniciat iva. do governo. Mas o
de produção, da m iséri a , d o exploroEstado Soviético. mesmo depois da
cão do homem pelo ho mem
su blevação armada, de forma nenhuma
=,..._==--~:~
.re.s.lriD.Qju o actividade oolítica d os por s outros part1dos politicas. na
tidos do pequeno-burguesia.
Rúss ia, ora apoiavam abertamente o
czarismo, oro consegu iam alterações
Quando no país se desencadeou a
das suas instituições políticas semiguerra civil (1918- 1922), os partidos
-feudais em favor do desenvolvimento
pequeno-burgueses passaram ·abertado capital ismo no país. Assim , a esmomente para o lado dos guardas brangado ra ma ioria das partidos pequeno cos e dos intervencionistas. Já não
-burgueses e não prolet ários, já mesmo
eram apenas adversários políticos, mas
antes do período revolu c ionário. estava
· sim inimigos de classe armados.
desacreditado aos olhos dos trabalhaOs partidos pequeno-burgueses não
dores e perdera c sua base social.
foram «dissolvidos». <<liquidados». pe Antes da revolução de Outubro de 1917,
los bolcheviques. como afirmam os
tornara-se evidente que a massa funfalsificadores burgueses da história .
dementai do povo trabalhador conComo reconheceu Spiridínova, diri fiava no partido comunista, o qual
gente dos s. r., foi a sua própria poligozava da maior autoridade pol ítica.
tica que falhou por completo. «Os
Porém, os comunistas não se negasocialistas-revolucionários - escreveu
vam à unidade de princípios com ouela-foram feridos mortalmente .. . pe la
tras forças democráticos. No próprio
suo própria política oportunista antemomen to do insurreição de Outub ro,
rior. As massas. com efeito, vira rameles estabeleceram, segundo as pala-l hes os costas ... ».
vras de Lénine, «um bloco muito imAo mesmo tempo , o Partido Comuportante e muito bem sucedido com
nisto , que mais correcto e canseo campesinoto pequeno-burguês, odopquentemente expressava os interesses
tendo inteiramente, sem uma único
da classe operária e de todos os troalteroção, o programo agrário dos sobolhodores. conquistava cada vez mais
ciclistas-revoluc ionários , isto é, cono simpatia do povo. o cada novo passo
cluind o indubitavelmente um comproda revolução . O partido Ieninista, colo misso, poro mostrar aos camponeses
cada pelo próp ria march o dos oconteque nós queremos .. . acordos com
cimentos históricos à frente dos moseles». Os socialistas- revolucioná rios
ses revo lucionários da Rússia. ergueueram o pa rt ido do campesinato pe-os poro a reconstrução do sociedade,
queno-burguês , forca social então bosassumindo completo e total responsatante influente. Logo após a revolução.
bi lidode pelo destino dos povos do
os comunistas propuseram aos sacioRúss ia.
listas-revolucionários o formação de
O facto do PCUS s e ter tornado o
um bloco político- o possibilidade de
único dirigente do classe operário e
participar no formação do governo Sode todos os trabalhadores do país , o
viético. E isto, apesar dos comunistas
único partido existente. encontro-se,
disporem do ma ioria absoluto no órgão
pois. profundamente justificado.
supremo do poder do Estado, demoComo se sobe, os partidos defendem
eroticamente eleito, o que lhes dava
os interesses de determinados classes
o direito de formarem um governo de
e são os seus dirigentes políticos . No
partido único.
sociedade burguesa - e também após
· Que nos dizem as condições históri cas concretas nos quais se criou e
desenvolveu o partido Ieninista?

o

iJ revoluçao SOCIOIISto , ourome o ~e
ríodo de transição- existem classes
e grupos sociais que são, pelo suo
natureza. antagónicos. Existe ainda.
portanto. uma base social poro o acti vidade de diferentes partidos .
Porém, no União Soviético, presentemente. quando já se construiu o sociedade socialista desenvolvido e se
verifico um processo de aproximação
contínua dos classes e grupos sociais.
rumo o uma sociedade se m classes.
não existem tais antagonismos. não
havendo, portanto, qualquer base poro
o pluralism o partidário.
Depois do revolução socialista, o
un1dcde do classe operário com os
classes t rabalhadoras não proletários,
que po ssuem os seus próp ri os part idos . pod e assumir, segundo os condições co ncretos existentes. o forma
de um sis tema p luriportidário o u o de
partido único.
No que re so eita aos out ros países
socialistas. o desenrolar das transformações revolucionários, depois do
final da segundo guerra mundial, provoco u uma grande alteração no correloção de forcas de classe: o campesinoto, os artesãos. o intelectualidade
progressista e parte do médio burgue sia afastaram-se dos círculos mo norco-fa s c is to s e mo nopolistos e uni ram-se
em torno do prole tariado.
Assim , no Polónio, Checoslováquia,
Bulgária, R. D. A .. Rep . Dem. Pop. da
Coreia e R. Dem . do Vietname, juntamente com os partidos comunist as e
operários . outros partidos democráticos. possuidores das suas _próprias
tradições. experiências. ligações e influência sobre diversos cam adas da
população. partic ipa m na· formação
do poder do Estado, com o suo act ivi dade diário , quer nos grandes centros .
quer nas pequenos localida des .
No Rep úblico Popular do Mongólia,
o Partid o Revolucionário -Popular Mongol foi , desde o começo, o único portido existente; na Roménia e na Hungria , o Partido Comunista Romeno e o
Partido Socialista Operário Húngaro.
respectivamente, tornaram-se os únicos
partidos no processo de desenvo lvimento do regime democrático-po pu lar.
Como vemos. o unidade dos trabalhadores dos países socialistas assume
oro uma or:J outra ex pressão, uma
ou outro formo, de . acordo com as
condições concretos dos respectivos
desenvoivimentos . O pluriportidorismo
não constitui formo universal de unidade da classe operário com os massas trabalhadoras.
O fundo do questão não está, aliás ,
no existência, num dado país. de um
ou mais partidos .

O importante não é um a democ ra cia
formal. mos sim o criação e o desenvolvimento de um·:J efectiva democraci a
socialista. on de exis ta uma cada vez
mais larga partic ipa ção da c la sse operária e de to dos os trabalhadores na
direcção do país. no co m.:Jndo da vida
pol ítica , econó mi ca e cultura l da sociedade . É isto que defendem os marxistos- len inistas.
São precisam ente estas importantes
questões que os partidos comunistas
resolvem com êxito nos pa íses socialistas .
Que interesses represento e defende,
hoje em dia, o PCUS?

Durante os anos da const ruç ão do
socialismo . quando no pa ís ainda subsistiam os restos das classes exp lora doras, q uando diferentes cam adas e
gr.upos se distingui am uns dos outros
pela sua posição econórnico e social.
pelo consciência - política e f1rmeza
ideológico, o PCUS. co mo partido governante, diri gia -se na sua actividade ,
primordialme nte. pel os in teresses da
classe operário. Isso co rrespond ia en tão aos interesses fundamentais de
todos os trabalhadores . apesar de
ainda s ubs istirem. no se io de uma
grande parte do compesinoto pequeno-burguês. determinadas incongruêncio!t
Mos, em meados dos anos 30, fi cou
criado, na URSS. um sistema econó-

mico sociali sta unif icado : a.s relações
de produção socia lista tornaram-se
dom inantes . tonto no cidade, como no
campo. A estrutu ro social soviético
passou a ser caracterizado pela presen ça de duas classes amigas. unidos
pelo identidade dos seus interesses
económicos. po lítico-sociais e ideológicos , mutuamente interessadas na
const ru ção do comun ismo . O objectivo
da classe operária tornou-se o ·o b jectivo de todo o povo . A sua ideolog ia
tornou-s e grad ualmente o ideologia
de todos os trabalhadores.
Nos nossos d ias. o PCUS , continuando a ser o partido da c lasse operária. to rnou-se a vanguarda de todo
o povo soviético , no seu conjunto .
Ta l fa cto é prov ado . nomeada men te .
pela com posição do partido. Cerca de
73 % dos seus efectivos são trabalhadores de diferentes esferas da producão ma te ria l. Ma is de 2/ 3 dos emp regados comunistas sã o engenheiros .
professores. médi cos , t rabal had ores
científicos. homens das letras e dás
artes. Esta composição do partido
expre ssa o crescente homog eneidade
do sociedade soviético .
O facto de pertence rem ao part ido
dirigente não confere aos comunistas
quaisquer privil égios o u vant agens. Os
únicos critérios de apreciação do homem no socied ade socialista são o
consciê ncia político. a actividade pro fissio nal e social. É isto que . com pro-

priedode, é exp re sso pel o com pos ição
dos Sov ietes, órgãos do poder soviético : nos So vie tes locai s, o porte de
operários e camponeses atinge 67,3 %.
sendo 56,1 % dos depu ta dos pessoas
sem partido.
A coincidência de interesses e de
objec tivos do clas se operário , do com pesinoto e da intelect ual idade. o suo
u n i ct ad e ideológico , liquidara m , no
URSS, todo o base social poro o act ividade de quaisquer outros partidos .
além do comu nista.
O part ido, ao levar o cabo o direcção polít ico do vi da soc ia l, não se
substitu i ao funcion amen to das orga nizações de massas da classe op erá ri a . do ·ca mpesinoto e do intelectual idade- sindicatos. uni ão do juventude
comunista, etc . : embora conduzindo no
plano político o sua actividad e, não
·admite q ue sobre elas sejam exerci dos tutelas mesquinhas . O partido
gara nte o máxi mo satisfação. não só
das c rescentes necessidades mate riais
e espirituais de todo o povo, mos ta mbém dos interesses específicos dos
diversos camadas da pop ulação.
O PCUS não esco nde o ninguém
quais .os seus objectivos ao ocupar o
lugar de dirigente no sistema político-soci al do país . Abertamente proclamo
que serve os interesses da c lasse operário. de todo o povo sov iético , os in teresse s do movimento revo lucio ná ri o
mundial, e prova-o com todo o suo
actividade prática.
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