As nossas 12 MEDIDAS principais
Para derrubar o capitalismo mundial
e construir o socialismo mundial

1

O capital mundial reina acima de tudo pelo seu poder armado. Por conseguinte, este poder
armado deve ser destruído pelo poder das armas mundiais-proletárias. Todas as forças
contra-revolucionárias devem ser desarmadas à escala mundial.
O proletariado mundial conquista e exerce o seu poder político por meio de armas. A
ditadura mundial do proletariado é o sistema de governo armado do mundo dos
trabalhadores reinantes.
Tendo em conta os exércitos contra-revolucionários da burguesia mundial, a conquista e
defesa do poder político do proletariado mundial é impossível sem o seu próprio exército, o
exército vermelho mundial. Este exército proletário, o exército vermelho mundial, orientado

pelo Comintern (SH), desenvolver-se-á para um exército do mundo socialista - integrado no
processo de produção mundial, integrado na construção do socialismo mundial, integrado
em todo o desenvolvimento da sociedade mundial socialista.
O exército mundial proletário e vermelho será abolido (juntamente com todo o sistema da
ditadura mundial do proletariado) - não antes da época do mundo-comunismo e de forma
alguma antes.
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Para além dos militares, a burguesia mundial utiliza os parlamentos burgueses, os governos
burgueses, a magistratura burguesa e as suas burocracias nacionais e globais com o
objectivo de manter o seu poder mundial global. O proletariado mundial não quer nem pode
aceitar e absorver todas estas instituições burguesas, mas esmaga todo o aparelho
opressor global e nacional.
O proletariado mundial cria, ele próprio, as suas próprias instituições globais. Será criada
uma república mundial socialista, a União Mundial dos Estados Socialistas, um novo
sistema de Estado socialista de tipo soviético global. "Todo o poder para os mundosoviético!"; Seguindo o modelo dos sovietes de trabalhadores, dos camponeses e dos
soldados representam a nova República Mundial e exercem o controlo em todas as áreas
da vida económica e política à escala global.
Os sovietes são eleitos por eleições directas secretas, de baixo para cima e são
responsáveis perante os eleitorados. Eles são revogáveis e renováveis, pelos eleitores.
Os juízes que devem julgar o cumprimento das leis socialistas mundiais serão eleitos por
sufrágio direto, respectivamente, pelos trabalhadores.
A administração socialista mundial é mantida a um nível mínimo.
Os trabalhadores, camponeses e soldados serão dotados de fortes poderes de controlo
para lutar contra a burocracia mundial.
Os funcionários administrativos não receberão salários mais elevados do que os dos
trabalhadores qualificados e farão regularmente o seu trabalho manual, com o objectivo de
não perderem a ligação às massas.
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O domínio mundial do capital financeiro será esmagado até às suas próprias bases incluindo todas as suas raízes nos países capitalistas únicos. Todo o capital financeiro do
mundo, toda a propriedade privada global será confiscada e socializada, juntamente com as
riquezas privadas de toda a burguesia nacional - em suma:
O poder de disposição sobre o capital mundial e todas as riquezas do mundo serão
transferidos para a República Socialista Mundial. A ditadura mundial do proletariado cria ela
própria os seus próprios instrumentos de Estado para executar e implementar estas
medidas. Só assim, as riquezas do mundo poderão ser entregues aos trabalhadores de todo
o mundo e, por conseguinte, àqueles que criaram essa riqueza.
Desta forma, eles próprios criam e decidem sobre a acumulação e distribuição de todas as
riquezas à escala mundial.
As riquezas dos grandes latifundiários e dos monopólios agrários globais serão confiscadas
sem compensação. Todas as produções agrícolas serão organizadas de acordo com as
experiências russas e albanesas – serão transferidas para o estado socialista à escala
mundial. A exploração do homem pelo homem será eliminada à escala mundial, ou seja, em
todos os países do mundo, de uma vez por todas.
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Todo o sistema da economia mundial socialista baseia-se nas doutrinas e experiências
político-económicas dos cinco clássicos do marxismo-leninismo.
A anarquia da economia mundial capitalista, a caça aos maiores lucros, especulações,
corrupções, a exploração das nações pobres pelas nações ricas, as crises capitalistas

mundiais com todas as suas consequências negativas para os trabalhadores, e todos os
inúmeros danos e destruições causados por todo o sistema imperialista mundial, etc. - serão
eliminados.
Em vez disso, será introduzida a economia planificada mundial-socialista, que inclui e
garante a participação de todas as pessoas trabalhadoras, de todo o mundo. Este tipo de
economia servirá exclusivamente para satisfazer as necessidades de toda a sociedade
mundial-socialista. Todos os trabalhadores e pessoas trabalhadoras de todo o mundo
assumirão directamente a organização da produção mundial para construir o seu novo
mundo socialista. Liberto dos grilhões da escravatura salarial, o proletariado mundial
desenvolve as suas próprias forças criativas e produtivas, como nunca foi possível sob o
capitalismo.
Um mundo socialista não pode avançar para o comunismo se continuar a ser regulado pelos
mercados mundiais. No início, vamos produzir todos os nossos bens e vamos colocá-los
nos nossos próprios mercados socialistas - claro, tudo sem os capitalistas. Utilizamos o
mercado mundial socialista durante algum tempo, mas apenas temporariamente. Mais tarde,
aboliremos a produção mundial de mercadorias.
Criaremos um mundo onde a produção mundial será regulada através das necessidades e
exigências de todos os membros da sociedade mundial, de modo a que os planificadores
globais recebam a maior importância. Seguimos o camarada Estaline que ensinou: "nós,
marxistas, aderimos à visão marxista de que a transição do socialismo para o comunismo e
o princípio comunista da distribuição de produtos de acordo com as necessidades impedem
toda a troca de mercadorias e, portanto, impedem a conversão de produtos em mercadorias
e, com ela, a sua conversão em valor". (Economic Problems of the USSR, 1951).
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Através do desenvolvimento das forças produtivas mundial-socialistas, são criadas as
condições materiais necessárias para eliminar para sempre a condição miserável da classe
trabalhadora e de todos os trabalhadores. Dentro de relativamente pouco tempo, as
deficiências da antiga sociedade mundial serão todas superadas e o nível de vida da vasta
população mundial será elevado à escala global. Se as forças produtivas mundiais forem

libertadas dos grilhões das relações capitalistas mundiais de produção, então ninguém mais
sofrerá de fome e sede. As diferenças extremas de rendimentos e orçamentos no tempo do
capitalismo mundial serão eliminadas. Em vez disso, um rendimento e um orçamento
globais uniformes serão regulados pelo princípio:
"De cada país segundo a sua capacidade, a cada país segundo os seus esforços".
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A situação miserável dos agricultores pobres vai desaparecer para sempre do mundo.
Os camponeses só têm boas perspectivas sob a liderança do proletariado mundial, no
socialismo mundial.
A enorme diferença de rendimentos entre a cidade e o campo será reduzida e em tendência
para ser eliminada. A agricultura já globalizada será libertada das suas relações capitalistas
de produção globalizadas e será propriedade do Estado, planeada e organizada sob a
ditadura do proletariado mundial.
As grandes empresas serão nacionalizadas - pequenas e médias fábricas de produção se
organizarão em fazendas cooperativas. Através de medidas para garantir e melhorar as
condições de vida dos agricultores pobres, o êxodo rural para as grandes cidades e
metrópoles será contrabalançado.
A eliminação da contradição entre a cidade e o campo à escala mundial será abordada à
força, ou seja, de forma sistemática e passo a passo.
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A protecção da sociedade civil mundial é impossível sem a protecção do ambiente natural.

A protecção do ambiente e do capitalismo mundial são antagónicos e irreconciliáveis. A fim
de salvar tanto a natureza como a sociedade humana, iremos esmagar as cadeias
capitalistas mundiais.
Só num ambiente saudável, numa unidade harmoniosa do homem e da natureza,
passaremos do socialismo-mundial para o comunismo-mundial. Todos os legados do
capitalismo mundial prejudiciais ao ambiente são eliminados e removidos.
Imediatamente, todas as centrais nucleares serão encerradas, só para citar um exemplo
concreto. A destruição descuidada e inútil dos recursos naturais para fins de pura
especulação e exploração é imediatamente evitada e punida. O socialismo mundial
estabelecerá uma nova política energética proletária, que está em harmonia com a natureza,
os seus recursos e as leis naturais. Os recursos naturais deixarão de pertencer a esta ou
aquela empresa capitalista, deixarão de pertencer a este ou aquele país, etc. Todos os
povos e todos os países são, no futuro, o único proprietário, operador e fornecedor mundial
de recursos naturais e energia, pois servem todos os povos para seu benefício comum.
Qualquer reivindicação de propriedade dos recursos mundiais comuns, levantada por
algumas nações sobre outras nações, será negada, nem privilégios nem discriminação de
uma nação sobre outra, de um homem sobre o outro - tudo isto nunca será tolerado pelos
trabalhadores de um mundo socialista.
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De acordo com o princípio internacionalista da "humanidade praticada", daremos o especial
apoio e cuidado à comunidade socialista mundial - em primeira linha aos mais pobres dos
pobres, às nações pobres, aos jovens, às mulheres, aos idosos e às pessoas frágeis - que
emergiram das classes exploradas e oprimidas do mundo capitalista.
Uma redistribuição mundial-socialista dos orçamentos em favor dos seus cuidados e da sua
oferta. Igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores à escala global. Garantia
global de abastecimento básico para todos os trabalhadores. Os jovens trabalhadores, os
filhos dos trabalhadores e os trabalhadores, todos eles têm de sofrer extraordinariamente
com o mundo capitalista, especialmente pela falta de perspectivas.

O socialismo mundial eliminará globalmente a sua discriminação de classe e proporcionará
condições óptimas para o seu desenvolvimento. Abriremos uma perspectiva única para os
jovens - os construtores do mundo de amanhã, o mundo- comunista. As mulheres são iguais
aos homens, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isto só pode ser garantido pelo
socialismo mundial. Para a promoção especial das mulheres, tomaremos todas as medidas
necessárias - com base num programa global de mulheres. Para as pessoas idosas não há
lugar num mundo capitalista. Tornaram-se inúteis e afastadas, se já não forem lucrativas. O
número de pessoas idosas está a crescer rapidamente em todo o mundo e a maioria vive
abaixo do limiar da pobreza. Iremos eliminar esta situação intolerável. No socialismo
mundial, os idosos participam equitativa e activamente na vida da sociedade. Dão o seu
valioso contributo para o bem-estar da comunidade mundial; e as suas experiências são
transmitidas de geração em geração.
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O socialismo mundial proporciona cuidados de saúde primários gratuitos. Será criado um
novo sistema de saúde mundial socialista. O sistema de classes da medicina capitalista, que
dividiu os doentes em pobres e ricos, será constantemente removido.
Da mesma forma, eliminaremos o flagelo dos cobradores de impostos, da partilha de
empréstimos, da exploração, da usura e das montanhas de dívidas - para abreviar: eliminar
globalmente todo o tipo de parasitas capitalistas. Os orçamentos públicos do mundo serão
consolidados e controlados de uma forma socialista, e mesmo das próprias massas. Os
equipamentos públicos, quer se trate de bibliotecas, teatros, etc., quer de instalações de
tráfego público - tudo isto será acessível a todos e, isentos de encargos - a longo prazo.
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Durante o período de construção do mundo-socialista até à transição para o mundocomunista, continua a existir o perigo da restauração capitalista. Isto aconteceu com o
antigo socialismo que os imperialistas mundiais absorveram. Desta vez, porém, estaremos
equipados com formas e meios globais, nomeadamente, vamos substituir o cerco mundial
capitalista-revisionista por cerco socialista mundial. Além disso, o proletariado mundial
conduzirá uma luta determinada contra todas as manifestações de burocratismo.
Aprendemos as lições históricas trágicas da restauração do capitalismo e sofremos com as
suas consequências desastrosas. Nunca mais!
A ditadura do proletariado mundial vai liderar a luta de classe global mais aguda contra
todas as forças abertas e ocultas da restauração do capitalismo mundial. O proletariado
mundial, sob a liderança do partido revolucionário mundial, manter-se-á fiel ao MarxismoLeninismo-Stalinismo-Hoxhaismo, e guardará a ditadura mundial do proletariado como os
seus próprios olhos.
O proletariado mundial conduzirá a revolução mundial-socialista sob os termos da ditadura
mundial do proletariado a um fim vitorioso e impedirá, por todos os meios, que uma nova
camada privilegiada, um novo tipo de burguesia surja de novo.
O Comintern (SH) vai educar o povo na sua vigilância contra os seus inimigos - que se
escondem atrás da bandeira do socialismo mundial.
Assim, todos podem tirar as lições necessárias da traição do revisionismo. Se queremos
viver num mundo sem revisionismo, então temos de derrotar os revisionistas que tentam
restaurar o seu antigo poder.
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Enquanto a revolução mundial-socialista não tiver prevalecido sobre todos os países do
mundo - (e esta possibilidade não pode ser excluída - é mesmo muito provável), então
consideraremos todas as partes ainda não libertadas como uma parte inalienável do recémcriado campo mundial-socialista. As áreas já libertadas formam este campo mundialsocialista e este fará tudo e lutará por todos os meios (mesmo com o destacamento maciço
do exército do mundo vermelho), para derrubar o capitalismo também nos últimos países.
Até lá, todos os países ainda não libertados irão lutar numa frente mundial unida pela sua

libertação: Não serão toleradas forças contra-revolucionárias e bases militares estrangeiras
nos seus territórios. Todos os contratos de escravatura estrangeira serão anulados. As
dívidas externas às potências imperialistas não serão reconhecidas nem pagas. A
propriedade dos capitalistas estrangeiros será expropriada sem compensação e transferida
para propriedade pública. O objectivo comum de todos estes esforços revolucionários
globais é a criação de um mundo unido, independente e socialista - sem capitalismo.
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Os ensinamentos dos cinco clássicos do marxismo-leninismo, do internacionalismo
proletário, do bolchevismo mundial, da hegemonia do mundo-proletariado através da sua
vanguarda, a Internacional Comunista (stalinistas-hoxhaistas) - tudo isto é a base das
políticas do socialismo mundial. Isto também é válido para todas as outras medidas
concretas que não estão aqui completamente enumeradas.
A revolução socialista mundial é a única saída para a exploração e a opressão,
para o fascismo e para a guerra imperialista!
O socialismo-mundo triunfará inevitavelmente sobre o capitalismo-mundo!
Que se unam todas as forças revolucionárias mundiais, que estão prontas a lutar
pela libertação do capitalismo e pela construção do socialismo-mundo!
- Sob o estandarte do Comintern (SH)!
Trabalhadores do mundo unam-se!
Proletariado mundial - unir todos os países!
Viva a revolução mundial do proletariado socialista!
Viva o mundo unido, independente e socialista!
Viva o comunismo mundial!

