Vamos construir a
República Socialista Mundial
sob o estandarte de
Estalinismo-Hoxaismo !
escrito original em alemão e traduzido
por Wolfgang Eggers

Por ocasião do 80º aniversário da Constituição estalinista da União Soviética adoptada em 1936 (incluindo excertos do livro: "Sobre os fundamentos e sobre
questões de estalinismo", publicado em língua alemã)
Qual é a definição estalinista-hoxhaista da República Socialista Mundial?
A república mundial socialista é o estado do domínio armado do proletariado
mundial, o sistema do estado global da ditadura do proletariado mundial.
Qual é a definição da política estalinista?
1. Foi o domínio da política leninista da construção do socialismo em "um" país e
a sua transição para o comunismo através do reforço da ditadura do
proletariado.
2. A política de Estaline foi a política do reforço do campo mundial socialista e
do enfraquecimento do campo mundial capitalista.
3. A política de Estaline era a irmandade internacionalista e revolucionária
(irmandade de armas) entre os povos soviéticos da URSS e o proletariado
mundial, para o apoio à libertação dos povos do mundo, especialmente para o
apoio ao socialismo de bulding up nas novas chamadas "democracias do povo".
A política de Estaline foi a política da revolução mundial socialista para o
derrube do campo mundial capitalista e para o estabelecimento de um mundo
socialista. A política de Estaline foi a política de preparar o caminho para a
criação da ditadura do proletariado mundial.
4. A política de Estaline era a política magistral a explorar as contradições no
interior do campo do mundo capitalista. Estaline forçou os poderes de todo o
mundo capitalista (contra a sua própria vontade), a apoiar o campo do mundo
socialista. Estaline fez uso dos meios e métodos da classe inimiga em proveito
da questão do proletariado mundial (alienação das forças capitalistas com o
objectivo de as conduzir na direcção à sua própria destruição).
Quais foram os passos históricos decisivos da política estalinista para a criação
da União Soviética?
1. A defesa da interferência militar do capitalismo mundial através do
estabelecimento de uma aliança militar das repúblicas soviéticas no período da
guerra civil.
2. A facilitação da luta contra a pressão diplomática do capitalismo mundial pela
aliança diplomática das repúblicas soviéticas no período de Génova e Haia.
3. A transformação das repúblicas soviéticas numa fortaleza contra os ataques
do capital internacional pela unificação das repúblicas soviéticas como um único
estado federal.
4. A criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como modelo para a
próxima República Socialista Mundial dos Soviéticos (!).
Qual era a essência da política nacional de Estaline?

"A essência desta política pode ser expressa em poucas palavras:
Renúncia a todas as "reivindicações" e "direitos" a regiões habitadas por nações
não russas;
Reconhecimento (não em palavras mas em actos) do direito destas nações a
existirem como Estados independentes;
Uma união militar e económica voluntária destas nações com a Rússia central;
Assistência às nações atrasadas no seu desenvolvimento cultural e económico,
sem a qual o que é conhecido como "igualdade nacional de direitos" se torna um
som vazio;
Tudo isto baseado na completa emancipação dos camponeses e na concentração
de todo o poder nas mãos dos elementos trabalhadores das nações fronteiriças".
(Estaline, Works, Volume 5; The October Revolution and the National Policy of
the Russian Communists, 6-7 de Novembro de 1921)
***
No ano, antes de Estaline ser proposto como secretário-geral, este último tinha,
no Congresso do X Partido, apresentado um relatório sobre as teses sobre as
próximas tarefas do partido na questão nacional - nomeadamente com o total
apoio de Lenine:
"Uma federação de repúblicas soviéticas é a forma necessária de união estatal,
e a encarnação viva desta forma é a F.R.S.S.".
(Stalin Works, Volume 5; Relatório sobre as tarefas imediatas do partido na
Pergunta Nacional de 10 de Março de 1921).
A tese de Estaline número 5 sobre o Sistema Federal Soviético diz:
"5. Uma federação de repúblicas soviéticas baseada em interesses militares e
económicos comuns é a forma geral da união estatal que tornará possível:
A) assegurar a integridade e o desenvolvimento económico de cada república
individual e da federação como um todo;
b) Abraçar toda a diversidade no que diz respeito ao modo de vida, cultura e
condição económica das várias nações e nacionalidades, que se encontram
actualmente em diferentes fases de desenvolvimento, e aplicar as formas
correspondentes de federação;
c) Organizar a coexistência pacífica e a cooperação fraterna das nações e
nacionalidades que, de uma forma ou de outra, tenham ligado o seu destino ao
da federação.
A experiência da Rússia no emprego de diferentes formas de federação, desde a
federação baseada na autonomia soviética (Kirghizia, Bashkiria, Tataria,
Highlands, Daghestan) até à federação baseada em relações de tratados com
repúblicas soviéticas independentes (Ucrânia, Azerbaijão), e permitindo fases
intermédias (Turquestão, Bielorússia), provou plenamente a conveniência e

flexibilidade da federação como forma geral de união estatal das repúblicas
soviéticas". (10 de Fevereiro de 1921)
***
A criação da União Soviética baseou-se na estreita colaboração entre Lenine e
Estaline, enquanto os trotskistas acusavam Estaline de uma política de alegado
"nacionalismo burguês". Em contraste com as reivindicações dos trotskistas, a
União Soviética foi o primeiro estado federal internacionalista do proletariado.
Lenine preparou o caminho para a criação da União Soviética, e Estaline foi, em
última análise, o verdadeiro fundador e líder da URSS. De acordo com este
grande modelo, o estalinismo é portanto uma base ideológico-política
indispensável para a fundação e criação da futura União Mundial das Repúblicas
Socialistas Soviéticas [UMRSS].
***
A 11 de Agosto de 1922 e de 23 a 24 de Setembro de 1922, Estaline dirigiu uma
comissão para tratar da questão das relações mútuas entre a RSFRS (...) e a
Federação Transcaucasiana. A 27 de Setembro, foi a Gorky para discutir as
questões com Lenine. A 6 de Outubro, apresentou um relatório no plenário do
CC da R.C.P. (B.). Foi criado pelo plenário do Comité Central para dirigir uma
comissão de preparação da fundação da URSS. A 16 de Outubro Stalin informou
o CC do R.C.P. (B.) da decisão do Plenário de que a Federação Transcaucasiana
seria mantida contra a vontade da minoria social-nacional. De 21 a 28 de
Novembro, a Comissão, liderada por Estaline, elaborou um projecto
constitucional da URSS. No Politburo, ele informa a 30 de Novembro de 1922,
que confirma os "Pontos Básicos da Constituição da URSS" de Estaline.
A 5 de Dezembro de 1922, Estaline foi eleito para a sub-comissão na reunião da
comissão do plenário do Comité Central da R.C.P. (B.) para redigir o texto da
Constituição e da Declaração. A 16 de Dezembro, foi adoptado o projecto de
Estaline. Nele se afirma:
"Desde a formação das repúblicas soviéticas, os Estados do mundo foram
divididos em dois campos: O campos do capitalismo e o campo do socialismo.
(Shdanov substituiu mais tarde o conceito de "campo do socialismo" pelo assim
chamado "campo democrático" - assinalado por W.E.). Apenas no campo dos
soviéticos, sob as condições da ditadura do proletariado, que a maioria da
população se reunia em seu redor, era possível destruir radicalmente a
opressão nacional, criando uma atmosfera de confiança mútua, e lançando as
bases da cooperação fraterna dos povos. Foi apenas através destas
circunstâncias que as repúblicas soviéticas conseguiram evitar as invasões dos
imperialistas de todo o mundo, tanto internas como externas" (Declaração sobre
a Formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, adoptada no Primeiro
Congresso da União dos Soviéticos a 30 de Dezembro de 1922).

Isto provou ser verdade também mais tarde com a vitória da Grande Guerra
Patriótica no que respeita ao desenvolvimento das chamadas "Democracias
Populares".
Em contraste com os seus inimigos, Estaline nunca defendeu algum "tipo
nacionalista" de um Estado socialista (como um fim em si mesmo). O carácter da
União Soviética era o de um Estado internacionalista, no sentido do
internacionalismo proletário.
Aprender com Estaline significa definir os futuros Estados do socialismo como
Estados socialistas mundiais, nomeadamente na aplicação dos Estados da União
Soviética à escala global.
Para Estaline, uma nação socialista nunca foi um fim ou uma finalidade própria,
mas sim destinada a contribuir para a emergência de nações socialistas em todo
o mundo. Para começar pelo socialismo "num" país, esta era a política correcta
de Estaline para atingir este objectivo global.
Qualquer nação socialista que não luta pela revolução mundial, abandona e
mina a luta pela revolução mundial, dedica-se ao destino da restauração da
nação burguesa, é um nacionalista e não uma nação internacionalista, trai os
interesses do proletariado mundial. A existência de cada nação socialista está
inseparavelmente ligada à perspectiva do necessário estabelecimento da
ditadura do proletariado mundial. Lênin e Estaline sempre estiveram
conscientes desta verdade. Esta não é apenas uma questão teórica, mas um
facto histórico que tomou o seu curso com a morte de Estaline, nomeadamente
com a tomada do poder por parte dos revisionistas modernos.
Não se pode ser para a nação socialista sem ser para a revolução mundial. Isto
significaria abandonar-se a si próprio como comunista e entrar no campo
burguês. Em contraste com as afirmações dos seus opositores, Estaline nunca
subestimou, muito menos, ou até traiu a luta pela revolução mundial. Estaline
permaneceu leal ao seu juramento no túmulo de Lenine - lutar pela revolução
mundial durante toda a sua vida, portanto até à sua morte. Quando Lenine
morreu em 1924, Estaline, por sugestão de Lenine, tomou o seu lugar. Estaline
foi o seu adversário mais próximo e o seu seguidor mais leal. Lênin e Estaline
sempre lutaram lado a lado como líderes da revolução mundial. Em todas as
questões, em todas as situações graves, em todas as decisões importantes,
Lênin e Estaline tinham em mente a revolução mundial. Juntos criaram os
fundamentos ideológicos, políticos e organizacionais do partido revolucionário
bolchevique, que mais tarde foi capaz de derrubar o poder das classes
exploradoras. Juntos lideraram uma luta irreconciliável contra o trotskismo e
outros fenómenos de oportunismo e, apesar da resistência dos oportunistas,
estabeleceram o domínio da classe trabalhadora, criaram a gloriosa URSS. A
revolução socialista foi vitoriosa porque havia um partido bolchevique à frente
da classe trabalhadora e das massas trabalhadoras, um partido liderado por
Lenine e Estaline em feroz luta contra todos os elementos anti-marxistas e

oportunistas. Nesta luta, ambos formaram um partido unido e monolítico com
base na revolucionária teoria marxista-leninista, que diferia de todos os
partidos socialistas anteriores por uma disciplina proletária de ferro. A doutrina
do papel do partido revolucionário, desenvolvida por Lenine e posteriormente
desenvolvida por Estaline, é uma das doutrinas fundamentais e decisivas, sem a
qual nenhum partido da classe trabalhadora de nenhum país, nenhum partido
comunista mundial, nenhuma Internacional Comunista pode alcançar os
objectivos do comunismo. Estaline conduziu a União Soviética ao socialismo e
abriu o caminho para a sua transição para o comunismo. Esta conquista é sem
dúvida o maior e mais poderoso mérito que ele adquiriu na história do
comunismo. A doutrina do socialismo "num só país" foi elaborada por Lenine e
desenvolvida por Estaline - contra o trotskismo. Com o socialismo "num só" país,
o primeiro campo socialista surgiu em oposição ao mundo capitalista. A doutrina
de Estaline sobre a criação do campo mundial socialista, a transição
revolucionária mundial do período do "socialismo num só país" para o período
dos países socialistas em todo o mundo, este é um dos pilares do estalinismo.
Assim, já em 1922, Estaline pôs em prática a teoria mundial-histórica leninista
dos dois campos mundiais - o campo capitalista e o campo socialista - com a
criação da URSS:
"A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como sabem, foi formada em
1922, no Primeiro Congresso dos Soviéticos da U.R.S.S. Foi formada com base
nos princípios da igualdade e da filiação voluntária dos povos da U.R.S.S.. A
Constituição agora em vigor, adoptada em 1924, foi a primeira Constituição dos
EUA. Foi o período em que as relações entre os povos ainda não tinham sido
devidamente ajustadas, em que os sobreviventes da desconfiança em relação
aos grandes russos ainda não tinham desaparecido, e em que as forças
centrífugas ainda continuavam a funcionar. Nessas condições, era necessário
estabelecer uma cooperação fraterna entre os povos com base na ajuda mútua
económica, política e militar, unindo-os num único Estado federado e multinacional. O governo soviético não podia deixar de ver as dificuldades desta
tarefa.
Tinha diante de si as experiências mal sucedidas de Estados multinacionais em
países burgueses. Tinha diante de si a experiência da velha Áustria-Hungria,
que terminou num fracasso. Contudo, resolveu fazer a experiência de criar um
Estado multinacional, pois sabia que um Estado multinacional que surgiu com
base no Socialismo é obrigado a resistir a todo e qualquer teste.
Desde então, já decorreram catorze anos. Um período suficientemente longo
para testar a experiência. E o que é que encontramos? Este período demonstrou
sem dúvida que a experiência de formar um estado multinacional com base no
Socialismo foi completamente bem-sucedida. Esta é a vitória inquestionável da
política nacional leninista.” (Aplausos prolongados).
Como se explica esta vitória?

“A ausência de exploração de classes, que são os principais organizadores de
conflitos entre nações; a ausência de exploração, que cultiva a desconfiança
mútua e alimenta as paixões nacionalistas; o facto de o poder estar nas mãos da
classe trabalhadora, que é o inimigo de toda a escravatura e o verdadeiro
veículo das ideias do internacionalismo; a prática efectiva da ajuda mútua entre
os povos em todas as esferas da vida económica e social; e, finalmente, a
florescente cultura nacional dos povos da R.E.U.S.R, a cultura nacional na forma
e socialista no conteúdo - todos estes e outros factores semelhantes provocaram
uma mudança radical no aspecto dos povos da U. R. S. S. ; o seu sentimento de
desconfiança mútua desapareceu, um sentimento de amizade mútua
desenvolveu-se entre eles, e assim foi estabelecida uma verdadeira cooperação
fraterna entre os povos no seio do sistema de um único Estado federado.
Como resultado, temos agora um Estado socialista multinacional completamente
formado, que resistiu a todos os testes, e cuja estabilidade pode muito bem ser
invejada por qualquer Estado nacional em qualquer parte do mundo. (Aplausos
estrondosos.)
Estas são as mudanças que tiveram lugar durante este período na esfera das
relações nacionais na URSS
Tal é a soma total das mudanças que tiveram lugar na esfera da vida económica
e sócio-política da URSS no período de 1924 a 1936".
(Sobre o Projecto de Constituição da R.E.U.S.R. - 25 de Novembro de 1936)
A criação da URSS significou um tremendo reforço do poder soviético e uma
grande vitória da política lenino-estalinista do partido bolchevique na questão
nacional.
Defender o estalinismo significa defender este importante pilar da doutrina da
URSS e a solução da sua questão nacional. Isto não significa abster-se de
modificar o estalinismo aplicado às circunstâncias alteradas da globalização.
Pelo contrário, a defesa do estalinismo inclui a exigência de modificação de
acordo com as novas condições da sua aplicação. O Hoxhaismo é o
desenvolvimento avançado do estalinismo, sobretudo na questão nacional. Isto
diz especialmente respeito à seguinte 4ª tese de Estaline, que estava correcta
na altura da sua aplicação:
" A existência isolada de repúblicas soviéticas individuais é instável e precária
devido à sua existência ser ameaçada pelos Estados capitalistas. Os interesses
comuns de defesa das repúblicas soviéticas, em primeiro lugar, a tarefa de
restaurar as forças produtivas destruídas pela guerra, em segundo lugar, e a
assistência necessária às repúblicas soviéticas que cultivam cereais, em terceiro
lugar, todos ditam imperativamente a necessidade de uma união estatal das
repúblicas soviéticas individuais como único meio de salvação da servidão
imperialista e da opressão nacional. As repúblicas soviéticas nacionais que se
libertaram da "sua" e da burguesia "estrangeira" podem manter a sua existência

e derrotar as forças combinadas do imperialismo apenas unindo-se numa
estreita união estatal, ou não as derrotarão de todo".
(Estaline: A tarefa imediata do Partido na Questão Nacional - Teses para o
Décimo Congresso da R.C.P. (B.) Endossada pelo Comité Central do Partido, 10
de Fevereiro de 1921)
Após a traição dos revisionistas modernos, o campo mundial estalinista foi quase
completamente destruído - com excepção da Albânia socialista. O hexaísmo
provou que um pequeno país pode construir com sucesso o socialismo mesmo
nas condições do cerco imperialista-revisionista. A defesa da ditadura do
proletariado albanês falhou porque, após a morte de Enver Hoxha, os
revisionistas chegaram ao poder em que a máscara do estalinismo-oxaísmo
escorregou.
O estalinismo-Hoxaísmo não pode ser defendido hoje em dia se uma "cópia" da
URSS ou da antiga Albânia socialista for construída à escala mundial por meio de
uma decisão de poltrona. É preciso compreender a essência do estalinismooxaísmo e construir uma união mundial de Estados mundial-socialistas, que, nas
actuais condições de globalização, reflicta correctamente e satisfaça ao máximo
as necessidades nacionais e sociais dos povos de todo o mundo.
A nova forma da União de Repúblicas Mundial-Socialistas desenvolve-se na
própria luta de classes internacional, nomeadamente de acordo com as ideias e
vontade do proletariado mundial e não como resultado de sábios espertos, com
os quais não se pode "narrar" e "desenhar" quaisquer formas praticáveis. As
formas especiais de estado do mundo do socialismo não podem ser "cozinhadas".
Elas devem ser cientificamente elaboradas na luta de classes. Isto é o que o
marxismo-leninismo ensina.
A nação socialista, no primeiro período do socialismo, teve de se defender
contra o cerco de todo o mundo capitalista. O socialismo era constantemente
ameaçado pelo capitalismo. O estabelecimento da ditadura do proletariado foi o
pilar básico sobre o qual foi construída a solução vitoriosa da questão nacional
na URSS. A história da nação socialista neste período foi a história da defesa de
numerosos ataques e guerras económicas, políticas, ideológicas e militares. O
cerco mundial-imperialista (e revisionista) da ditadura do proletariado moldou o
tipo de nação socialista no primeiro período do socialismo.
À escala mundial, a questão nacional só pode ser resolvida pela revolução
mundial socialista do proletariado mundial.
O capitalismo mundial falhará porque nunca poderá resolver a questão social e
nacional, porque toda a existência do capitalismo se baseia na exploração e
opressão. Esta é a razão pela qual o capitalismo mundial está a cavar a sua
própria sepultura.

O socialismo mundial é vitorioso na sua luta revolucionária pela solução
internacional da questão social e nacional, porque é capaz de remover a
exploração e a opressão em todo o mundo.
No Socialismo Mundial terá um aspecto semelhante a este:
- A cessação da contradição entre as nações exploradoras e opressoras e as
nações exploradas e oprimidas;
- A cessação da exploração globalizada, mundial-imperialista;
- A eliminação dos principais belicistas imperialistas, que têm provocado e
fomentado o ódio e as guerras entre as nações;
- A flor do mundo proletariado em todo o mundo, que suprime toda a
escravidão, e que é o portador fiel da implementação das ideias do
internacionalismo proletário;
- A realização efectiva da ajuda mútua de todos os povos em todas as esferas da
economia mundial e da libertação globalizada da vida social;
- O florescimento da cultura dos povos através da união mundial socialista,
ainda é nacional nas suas formas (mas já não como um tipo de nação burguesa),
o conteúdo da União Mundial dos países socialistas é de natureza socialista.
Todos estes e outros factores semelhantes conduzirão a uma mudança completa
na fisionomia dos povos do mundo socialista, ao desaparecimento do sentimento
de desconfiança mútua e, sobretudo, do sentimento de ser dominado por
qualquer nova potência mundial burguesa, e assim a cooperação
verdadeiramente fraterna dos povos surgirá no sistema mundial dos Estados
socialistas. Mudanças importantes terão lugar no campo das relações nacionais
no mundo socialista. O resultado será que teremos um Estado de nacionalidade
socialista plenamente desenvolvido à escala mundial, que resistirá a todos os
testes e que confirmará a infalibilidade do modelo da URSS de Lênin e Estaline.
No segundo período do socialismo, as nações socialistas formam geralmente
uma união mundial sob as condições da ditadura mundial do proletariado. A
contradição antagónica das nações do sistema capitalista mundial é
transformada, com a ajuda da ditadura mundial do proletariado, numa
contradição não antagónica entre as nações socialistas.
Também no socialismo mundial, no início, haverá um certo período de
superação dos restos de desconfiança em relação às então potências
imperialistas anteriores, que - embora transformadas em fortes países
socialistas - estão manchadas com restos de "grande" chauvinismo de poder. As
contra-medidas da ditadura do proletariado mundial continuarão provavelmente
a ser inevitáveis até certo ponto.
A ditadura mundial do proletariado é a potência mundial armada dos
trabalhadores contra a restauração do capitalismo mundial, contra os restos
contra-revolucionários do imperialismo mundial. Nunca devemos esquecer que

a nova União Mundial de Estados socialistas nasce do ventre do sistema de
Estados imperialistas mundiais e tem assim de enfrentar e superar todas as suas
marcas de nascença.
No segundo período do socialismo, é necessário organizar a cooperação fraterna
e a ajuda mútua dos povos com base em nações unificadas numa União Mundial
das Repúblicas Soviéticas.
Ao fazê-lo, as experiências catastróficas com o antigo campo mundial
revisionista, que era um sistema imperialista social com os seus próprios
estados vassalos, não devem ser ignoradas. A restauração de um sistema
revisionista de estados do mundo deve ser evitada a todo o custo.
A União das Repúublicas Socialistas Soviéticas deve ser sempre guiada pelo
estalinismo-hoxhaismo e combater qualquer desvio oportunista-revisionista.

O significado internacional da Constituição de Estaline de 1936
Estaline estava perfeitamente certo quando disse:
"Será um documento histórico que trata em termos simples e concisos, quase ao
estilo das actas, dos factos da vitória do Socialismo na U R. S. S., dos factos da
emancipação do povo trabalhador da R.U.S.R. da escravatura capitalista, dos
factos da vitória na URSS da democracia plena e totalmente consistente.
Será um documento que testemunhará o facto de que aquilo com que milhões
de pessoas honestas nos países capitalistas sonharam e ainda sonham já se
realizou na U.R.S.S. (Aplausos estrondosos).
Será um documento que atesta o facto de que o que foi realizado na U.R.S.S. é
plenamente possível de ser realizado também noutros países. (Aplausos
estrondosos.)
Mas daqui decorre que o significado internacional da nova Constituição da
U.R.S.S. dificilmente pode ser exagerado.
Hoje, quando a vaga turva de fascismo está a assolar o movimento socialista da
classe trabalhadora e a denegrir as lutas democráticas dos melhores povos do
mundo civilizado, a nova Constituição da U.R.S.S. será uma acusação contra o
fascismo, declarando que o socialismo e a democracia são invencíveis.
(Aplausos.) A nova Constituição da U.R.S.S. dará assistência moral e apoio real a
todos aqueles que hoje lutam contra a barbárie fascista. (Aplausos estrondosos.)
Ainda maior é o significado da nova Constituição da U.R.S.S. para os povos da
U.R.S.S. Enquanto que para os povos dos países capitalistas a Constituição da
U.R.S.S. terá o significado de um programa de acção, ela é significativa para os
povos da U.S.S.R. como o resumo das suas lutas, um resumo das suas vitórias na
luta pela emancipação da humanidade. Depois do caminho de luta e privação
que foi percorrido, é agradável e alegre ter a nossa Constituição, que trata dos
frutos das nossas vitórias. É agradável e alegre saber pelo que os nossos povos
lutaram e como conseguiram esta vitória de importância histórica mundial. É

agradável e alegre por saber que o sangue que o nosso povo derramou tão
abundantemente não foi derramado em vão, que produziu resultados.
A constituição aumenta a confiança na nossa força e mobiliza-nos para novas
lutas pela conquista de novas vitórias do comunismo".
(Estaline: Sobre o Projecto de Constituição da URSS)
Reavivar este significado internacional da Constituição de Estaline como uma
vitória histórica mundial da ditadura do proletariado na sua implementação
prática nas condições actuais, isto significa, compreender e aplicar os
fundamentos do estalinismo à escala mundial.
A futura constituição da nova UMRSS [União Mundial das Repúblicas Socialistas
Soviéticas], a União das Repúblicas Socialistas Mundiais, coroará
inquestionavelmente a vitória da constituição de Estaline à escala mundial:
Os primeiros 12 artigos da famosa constituição da URSS requerem simplesmente
uma simples troca de nomes "URSS" por “UMRSS " e podem ser copiados
literalmente à escala mundial. Porque não?

Projecto da
Constituição da U.M.R.S.S.
[União Mundial das Repúblicas Socialistas
Soviéticas].
- 20 artigos –
ARTIGO 1.
A União Mundial das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um estado socialista de
trabalhadores e camponeses.
ARTIGO 2.
Os Soviéts dos Deputados Trabalhadores, que cresceram e alcançaram força
como resultado do derrube dos senhorios e capitalistas e da conquista da
ditadura do proletariado, constituem a fundação política da U.M.R.S.S.
ARTIGO 3.
Na U.M.R.S.S.todo o poder pertence ao povo trabalhador de todos os países,
representado pelos soviéticos dos deputados do povo trabalhador.
ARTIGO 4.
O sistema socialista de economia e a propriedade socialista dos meios e
instrumentos de produção, firmemente estabelecido como resultado da abolição
do sistema capitalista de economia, da revogação da propriedade privada dos
meios e instrumentos de produção e da abolição da exploração do homem pelo
homem, constituem o fundamento económico da U.M.R.S.S..
ARTIGO 5.
A propriedade socialista na U.M.R.S.S. existe quer sob a forma de propriedade
estatal (a posse comummente partilhada de todos os povos), quer sob a forma
de propriedade cooperativa e de propriedade agrícola colectiva (propriedade de
uma quinta colectiva ou propriedade de uma associação cooperativa).
ARTIGO 6.
O mundo, os seus depósitos naturais, águas, florestas, moinhos, fábricas, minas,
transporte ferroviário, marítimo e aéreo, bancos, correios, telégrafos e
telefones, grandes empresas agrícolas organizadas pelo Estado (quintas estatais,
estações de máquinas e tractores e similares), bem como empresas municipais e
a maior parte das habitações nas cidades e localidades industriais, são
propriedade do Estado, ou seja, pertencem a todos os povos.
ARTIGO 7.

As empresas públicas em explorações agrícolas colectivas e organizações
cooperativas, com os seus animais e implementos, os produtos das explorações
agrícolas colectivas e organizações cooperativas, bem como os seus edifícios
comuns, constituem a propriedade comum e socialista das explorações agrícolas
colectivas e organizações cooperativas.
Para além do seu rendimento básico da empresa pública de exploração agrícola
colectiva, cada agregado familiar de uma exploração agrícola colectiva tem para
seu uso pessoal uma pequena parcela de terra ligada à habitação e, como sua
propriedade pessoal, um estabelecimento subsidiário na parcela, uma casa de
habitação, gado, aves de capoeira e alfaias agrícolas menores - de acordo com
os estatutos do artel agrícola.
ARTIGO 8.
Os terrenos ocupados pelas explorações agrícolas colectivas são-lhes
assegurados para uso gratuito e por tempo ilimitado, ou seja, perpetuamente.
ARTIGO 9.
A par do sistema mundial socialista de economia, que é a forma de economia
predominante na U.M.R.S.S., a lei permite a pequena economia privada de
camponeses e artesãos individuais com base no seu trabalho pessoal e
impedindo a exploração do trabalho de outros.
ARTIGO 10.
O direito dos cidadãos à propriedade pessoal dos seus rendimentos do trabalho
e das suas poupanças, das suas casas de habitação e da economia doméstica
subsidiária, dos seus móveis e utensílios domésticos e dos artigos de uso e
conveniência pessoal, bem como o direito de herança dos bens pessoais dos
cidadãos, é protegido por lei.
ARTIGO 11.
A vida económica da U.M.R.S.S. é determinada e orientada pelo plano
económico global com o objectivo de aumentar a riqueza pública, de melhorar
continuamente as condições materiais do povo trabalhador e elevar o seu nível
cultural, de consolidar a independência da O mundo, os seus depósitos naturais,
águas, florestas, moinhos, fábricas, minas, transporte ferroviário, marítimo e
aéreo, bancos, correios, telégrafos e telefones, grandes empresas agrícolas
organizadas pelo Estado (quintas estatais, estações de máquinas e tractores e
similares), bem como empresas municipais e a maior parte das habitações nas
cidades e localidades industriais, são propriedade do Estado, ou seja,
pertencem a todos os povos.
ARTIGO 7.
As empresas públicas em explorações agrícolas colectivas e organizações
cooperativas, com os seus animais e implementos, os produtos das explorações
agrícolas colectivas e organizações cooperativas, bem como os seus edifícios

comuns, constituem a propriedade comum e socialista das explorações agrícolas
colectivas e organizações cooperativas.
Para além do seu rendimento básico da empresa pública de exploração agrícola
colectiva, cada agregado familiar de uma exploração agrícola colectiva tem para
seu uso pessoal uma pequena parcela de terra ligada à habitação e, como sua
propriedade pessoal, um estabelecimento subsidiário na parcela, uma casa de
habitação, gado, aves de capoeira e alfaias agrícolas menores - de acordo com
os estatutos do artel agrícola.
ARTIGO 8.
Os terrenos ocupados pelas explorações agrícolas colectivas são-lhes
assegurados para uso gratuito e por tempo ilimitado, ou seja, perpetuamente.
ARTIGO 9.
A par do sistema mundial socialista de economia, que é a forma de economia
predominante na U.M.R.S.S.a lei permite a pequena economia privada de
camponeses e artesãos individuais com base no seu trabalho pessoal e
impedindo a exploração do trabalho de outros.
ARTIGO 10.
O direito dos cidadãos à propriedade pessoal dos seus rendimentos do trabalho
e das suas poupanças, das suas casas de habitação e da economia doméstica
subsidiária, dos seus móveis e utensílios domésticos e dos artigos de uso e
conveniência pessoal, bem como o direito de herança dos bens pessoais dos
cidadãos, é protegido por lei.
ARTIGO 11.
A vida económica da U.M.R.S.S. é determinada e orientada pelo plano
económico global com o objectivo de aumentar a riqueza pública, de melhorar
continuamente as condições materiais do povo trabalhador e elevar o seu nível
cultural, de consolidar a independência da U.M.R.S.S.e de reforçar a sua
capacidade defensiva e de reforçar a sua capacidade defensiva.
ARTIGO 12.
Na U.M.R.S.S. o trabalho é um dever e uma questão de honra para cada cidadão
capaz, de acordo com o princípio: "Aquele que não trabalha, também não
comerá".
O princípio aplicado na U.M.R.S.S. é o do socialismo: "De cada um, de acordo
com a sua capacidade, a cada um de acordo com o seu trabalho".
[O Comintern (SH) acrescenta apenas mais oito artigos para ilustrar e definir as
diferenças fundamentais entre as constituições dos países capitalistas e o
sistema mundial socialista].
ARTIGO 13.

Em contraste com as constituições dos países do mundo capitalista, as
constituições dos países do mundo socialista derivam todas da constituição da
U.M.R.S.S. (1936) e da constituição da Albânia socialista (1976/77).
As constituições de todas as novas Nações Socialistas baseiam-se na sua
voluntariedade de subordinação sob a constituição da U.M.R.S.S..
ARTIGO 14.
Em contraste com as constituições das nações da ordem imperialista mundial, as
constituições das nações da ordem mundial-socialista baseiam-se no facto de a
ordem capitalista da sociedade mundial ter sido derrotada e eliminada e de a
ordem mundial socialista, a U.M.R.S.S., prevalecer.
A constituição da U.M.R.S.S. baseia-se nos princípios dos 5 Clássicos do
Marxismo-Leninismo, nos princípios do socialismo mundial, nos seus
fundamentos já estabelecidos e realizados:
- a propriedade socialista e colectiva de terras, terrenos, florestas, etc., e a
propriedade socialista de fábricas e plantas e outros meios de produção e
instrumentos em todo o mundo;
- a abolição da exploração e remoção das classes exploradoras em todos os
países do mundo;
- A eliminação da miséria da maioria da população mundial, e a abolição do
desperdício através da sua minoria, que até à data tem mantido as riquezas do
mundo nas suas mãos;
- A eliminação do desemprego mundial;
- O trabalho como tarefa e o dever de honra de cada cidadão socialista
trabalhador, de acordo com a fórmula: "Aquele que não trabalha, também não
comerá". O direito ao trabalho, ou seja, o direito mundial de cada cidadão
socialista a um emprego garantido; O direito mundial à recuperação; O direito
mundial à educação, etc.
ARTIGO 15.
As constituições burguesas da ordem imperialista mundial garantiram que o
mundo é mantido pela sociedade de classes antagónica, nomeadamente das
classes que possuem o mundo, e a grande maioria das classes que não possuem
nada a não ser a sua força de trabalho. Em contraste, a constituição da WUSSR
assume que já não há classes antagónicas na sociedade mundial, que a
sociedade mundial é constituída por duas classes amigas, de trabalhadores e
camponeses, que as classes trabalhadoras de todos os países detêm,
comensamente, a potência mundial, que a ditadura mundial da classe
trabalhadora - como a classe mais avançada da sociedade mundial (a hegemonia
do proletariado mundial), que a constituição mundial socialista é necessária
para ancorar todas as condições socialistas favoráveis e benéficas para todos os
trabalhadores do mundo.

ARTIGO 16.
As constituições burguesas da ordem mundial capitalista caracterizam-se pelo
facto de que as nações e as raças não podem ser equiparadas, que há nações
privilegiadas e nações discriminadas, que há também uma terceira categoria de
nações ou raças - as colónias, que têm ainda menos direitos do que as nações
desprivilegiadas. Isto significa que todas as constituições são exploradas em
primeira linha por uma minoria de nações, por nações que governam sobre o
mundo.
Em contraste com este sistema constitucional imperialista mundial, a
constituição da U.M.R.S.S. é profundamente internacionalista. Assume que
todas as nações e raças socialistas do mundo são iguais. Assume que as
diferenças na cor da pele ou língua, nível cultural ou nível de desenvolvimento
económico, bem como quaisquer outras diferenças entre nações e raças, nunca
podem servir como razão para justificar qualquer desigualdade de nações. A
Constituição da U.M.R.S.S. garante que todas as nações e raças,
independentemente da sua situação passada e presente, gozem de direitos
iguais em todas as esferas da vida económica, social, estatal e cultural de toda a
sociedade mundial socialista, independentemente da sua força ou fraqueza.
ARTIGO 17.
Nas constituições das nações da ordem imperialista mundial foram escritas
grandes palavras de "direitos humanos", "democracia", "protecção ambiental",
etc., a fim de as violar na prática. No mundo capitalista, a democracia existe
apenas para uma minoria rica. A maioria da população do mundo está
praticamente excluída dos direitos democráticos.
Na constituição da U.M.R.S.S. não há diferença entre palavras e actos contra a
maioria da população mundial no que diz respeito aos direitos humanos,
democracia mundial, conservação (e reconstrução da natureza destruída). A fim
de garantir a democracia mundial e os direitos humanos da maioria da
população mundial a fim de garantir a eliminação da destruição do mundo, a
constituição da WUSSR baseia-se na ditadura mundial do proletariado sobre a
minoria dos ricos. Esta minoria não aceita o socialismo mundial, e tenta
restaurar a ordem mundial-imperialista por todos os meios contrarevolucionários.
Não há distinção entre cidadania activa e passiva na constituição da WUSSR.
Para a U.M.R.S.S., todos os cidadãos são politicamente activos. A constituição
da U.M.R.S.S. garante a igualdade do homem e da mulher em palavras e actos.
As desigualdades são incompatíveis com a constituição, como "residentes" e
"não residentes", os possuidores e não possuidores, educados e não educados,
etc. Para a constituição da WUSSR, todos os cidadãos em todo o mundo, bem
como os seus direitos e deveres, são iguais. Não é a posição de uma
determinada pessoa ou de um determinado país, mas as capacidades pessoais e

o trabalho pessoal de cada cidadão em todo o mundo, que determinam a
posição de uma pessoa ou de um país em comparação com outra. Nem a
riqueza, nem a origem nacional ou social, nem o género ou a posição social
determinam a posição na sociedade mundial socialista, mas apenas a
contribuição para o seu fortalecimento e a prosperidade de todos.
ARTIGO 18.
Nas constituições das nações burguesas de todo o mundo, a realização dos
direitos dos seus cidadãos é garantida, mas o papel não vale estes direitos. Na
realidade, todas estas constituições garantem apenas os direitos dos ricos. Os
pobres não têm direitos. Pelo contrário, se os trabalhadores e camponeses
quiserem reclamar estes direitos para si próprios, são impedidos de o fazer. São
mesmo punidos se violarem os "direitos" dos ricos. (nomeadamente os direitos
constitucionais dos ricos de explorar e reprimir o povo!)
Em contrapartida, a constituição da U.M.R.S.S. suprime os direitos burgueses de
exploração e opressão. Fornece na prática todos os meios para o
desenvolvimento do homem socialista, para todos os empregos, liberta todos da
exploração, do desemprego, das crises capitalistas, cria o material necessário
para a realização da democracia mundial, saúde e prosperidade para cada
cidadão do mundo. O socialismo mundial é, por assim dizer, um único grande
escritório ou uma grande fábrica onde se paga igual trabalho - à escala mundial.
A constituição da WUSSR garante globalmente a minimização gradual do fosso
salarial.
ARTIGO 19.
No mundo capitalista, a lei da selva era válida. As nações ricas espezinharam
sob os pés os direitos das nações pobres. Os direitos das botas militares
imperialistas e os interesses lucrativos das nações "grandes" e "ricas" eram
protegidos. A capital mundial dominava a ONU e outras organizações e
associações internacionais.
No início, o socialismo mundial ainda está a lidar com a superação dos restos
dos escombros do sistema do Estado capitalista. As constituições dos estados
capitalistas individuais prejudicam e violam todos os direitos humanos globais
através de restrições nacionais. Se um cidadão muda de um país para outro, ele
ou ela é confrontado e discriminado pelas respectivas leis nacionais - e muito
menos ameaçado pelo racismo e xenofobia. A globalização do capital mundial
não significa mais do que globalização da discriminação, exploração e opressão.
O cidadão global precisa de um Estado global, um Estado socialista que não sirva
o lucro, a exploração e a opressão, mas as necessidades de todos os cidadãos do
mundo, independentemente do local onde vivam e trabalhem. Isto só pode ser
garantido pela U.M.R.S.S. O poder político para a abolição dos privilégios e
discriminações nacionais pertence ao proletariado mundial internacionalista. Só
este poder político mundial dos trabalhadores e camponeses garante justiça e

liberdade à maioria da população mundial num mundo globalizado,
independentemente do local onde vivam ou queiram viver.
ARTIGO 20.
Sendo a U.M.R.S.S uma união voluntária de nações iguais, a Constituição garante
o direito de qualquer República Socialista Mundial a decidir livremente a sua
saída da U.M.R.S.S.

O que distingue a UMRSS do Estado socialista mundial?
A UMRSS é uma união de todos os Estados de nacionalidade do mundo - assim a
realização da União Soviética de Lenine e Estaline a uma escala global. A UMRSS
ainda não é idêntica ao futuro Estado mundial socialista, mas apenas um passo
indispensável para a criação de um Estado mundial socialista monolítico, pelo
qual nos esforçamos.
Estaline ensina:
"5. a quinta emenda diz respeito ao Artigo 33. A criação de duas câmaras é
considerada inoportuna, e é proposta a abolição do Soviete das Nacionalidades.
Penso que esta emenda também está errada. Um sistema de câmara única seria
melhor do que um sistema de câmara dupla se a URSS fosse um estado de
singlenação. Mas a URSS não é um estado de nação única. A URSS, como
sabemos, é um estado multi-nacional. Temos um organismo supremo no qual
estão representados os interesses comuns de todos os trabalhadores da URSS,
independentemente da sua nacionalidade. Este é o Soviete da União. Mas para
além dos interesses comuns, as nacionalidades da URSS têm os seus interesses
particulares, específicos, ligados às suas características nacionais específicas.
Podem estes interesses específicos ser ignorados? Não, não podem. Precisamos
de um organismo supremo especial que reflicta precisamente estes interesses
específicos? Inquestionavelmente, precisamos. Não pode haver dúvidas de que
sem um tal organismo seria impossível administrar um Estado multinacional
como a URSS Tal organismo é a segunda câmara, o Soviete das Nacionalidades
da URSS

É feita referência à história parlamentar dos Estados europeus e americanos; é
salientado que o sistema de câmara dupla nestes países produziu apenas
resultados negativos - que a segunda câmara degenera normalmente num
centro de reacção e num travão ao progresso. Tudo isso é verdade. Mas isto
deve-se ao facto de, nesses países, não haver igualdade entre as duas câmaras.
Como sabemos, não é raro que à segunda câmara sejam concedidos mais
direitos do que à primeira, e, além disso, como regra, a segunda câmara é
constituída de forma antidemocrática, sendo os seus membros não raro
nomeados de cima. Sem dúvida, estes defeitos serão obviados se a igualdade for
estabelecida entre as câmaras e se a segunda câmara for constituída de forma
tão democrática como a primeira.
(Estaline: Sobre o Projecto de Constituição da URSS; V. Emendas e Adendas ao
Projecto de Constituição)
A UMRSS não desistirá, portanto, do sistema de duas câmaras, de acordo com os
ensinamentos de Estaline. O sistema de câmara única só entra em vigor quando
se tiver desenvolvido um Estado-mundo socialista unificado.
Será que o comunismo mundial ainda precisa de uma constituição depois do
Estado mundial socialista ter sido abolido?
“Não, no comunismo-mundo, a constituição já não é necessária no sentido
convencional, tal como o próprio Estado constituinte se tornou supérfluo. Isto
não exclui o facto de determinadas partes da Constituição poderem ainda ser
aplicadas por um curto período de tempo em certos casos no comunismo
mundial. Na forma mais amadurecida do comunismo mundial, porém, as pessoas
são educadas o suficiente para viverem sem o Estado e a sua constituição. As
constituições não são mais do que instrumentos de ditadura de classe. O
comunismo mundial, no entanto, é uma ordem mundial sem classes.
A globalização da ordem mundial imperialista oferece já em parte alguns meios
para que todos os povos possam governar o mundo em conjunto, comunicar e
produzir em conjunto, partilhar e distribuir os seus produtos, regular a sua vida
e relações livres e autodeterminadas, assim sem quaisquer "comandos vindos de
cima".
Contudo, os direitos garantidos na constituição da UMRSS nunca poderão ser
superiores às relações socialistas mundiais de produção e ao desenvolvimento
cultural assim condicionado. No socialismo mundial, a "lei burguesa" ainda não
foi completamente abolida. Abolido é o direito à propriedade privada, o pilar
básico da sociedade capitalista mundial. Lênin disse em "Estado e Revolução":
"A "lei burguesa" não é abolida na sua totalidade, mas apenas em parte, apenas
na proporção da revolução económica até agora alcançada, ou seja, apenas no
que diz respeito aos meios de produção. O "direito burguês" reconhece-os como
o direito privado propriedade de indivíduos. O socialismo converte-os em bens

comuns. Até esse ponto - e nessa medida sozinhos - a "lei burguesa"
desaparece.
No entanto, persiste no que diz respeito à sua outra parte; persiste na
capacidade de regulador (factor determinante) na distribuição de produtos e na
distribuição de trabalho entre os membros da sociedade. Não devemos pensar
que, tendo derrubado o capitalismo, as pessoas aprenderão imediatamente a
trabalhar para a sociedade sem quaisquer regras de direito. Resta ainda a
necessidade de um Estado, que, embora salvaguardando a propriedade comum
dos meios de produção, salvaguardaria a igualdade no trabalho e na distribuição
dos produtos". (Lenine: Estado e Revolução, Obras Coleccionadas, Volume 25,
página 472)
O socialismo mundial ainda não aboliu a "lei burguesa", que dá países desiguais,
em troca de quantidades desiguais (realmente desiguais) de trabalho,
quantidades iguais de produtos.
O socialismo mundial ainda não é comunismo mundial, mas uma pré-forma
especial do comunismo mundial a um nível inferior. O marxismo-leninismo
descreve o socialismo como a primeira fase da sociedade comunista. Nesta
medida, o socialismo mundial ainda não se desenvolveu até à URSS de Lenine e
Estaline, que já se tinham desenvolvido no caminho para a fase superior, para o
comunismo em "um país". [vírgulas invertidas expressam o cerco pelo mundo
capitalista. Um país comunista, que está rodeado por países socialistas ou
outros países comunistas é escrito sem aspas - nota de W. E.].
No entanto, o socialismo mundial é superior ao comunismo em "um" país,
nomeadamente pelo resultado da eliminação do cerco pelo capitalismo mundial,
através do qual a inevitabilidade da restauração do capitalismo é abolida. Isto
facilita e acelera a transição para a segunda fase, mais elevada, do comunismo à
escala internacional. Apenas o socialismo mundial cria as condições prévias para
a garantia do comunismo num só país.
Lenine ensina:
"Na sua primeira fase, ou primeira fase, o comunismo não pode ainda estar
totalmente maduro economicamente e totalmente livre de tradições ou
vestígios do capitalismo. Daí o interessante fenómeno de o comunismo, na sua
primeira fase, manter "o horizonte estreito da lei burguesa". Evidentemente, o
direito burguês no que respeita à distribuição de bens de consumo pressupõe
inevitavelmente a existência do Estado burguês, pois o direito não é nada sem
um aparelho capaz de impor a observância das regras do direito.
Daí resulta que, sob o comunismo, permanece durante algum tempo não só a lei
burguesa, mas mesmo o Estado burguês, sem a burguesia!
Isto pode soar como um paradoxo ou simplesmente um enigma dialéctico do
qual o marxismo é frequentemente acusado por pessoas que não se deram ao
mínimo trabalho para estudar o seu conteúdo extraordinariamente profundo.

Mas de facto, restos do antigo, sobrevivendo no novo, confrontam-nos na vida a
cada passo, tanto na natureza como na sociedade. E Marx não inseriu
arbitrariamente um sucata da lei 'burguesa' no comunismo, mas indicou o que é
económica e politicamente inevitável numa sociedade que emerge do ventre do
capitalismo". Lenin: State and Revolution, Collected Works, Volume 25, page
476)
A "lei burguesa" e, portanto, a constituição da UMRSS só será completamente
abolida com a conclusão do comunismo mundial, nomeadamente se os membros
da sociedade civil puderem regular a sua coexistência em todo o mundo, mesmo
sem normas legais convincentes por si próprios.
No comunismo mundial, a questão nacional é resolvida. O comunismo é
internacional, tanto na sua forma como no seu conteúdo. No comunismo, caem
as últimas formas nacionais da sociedade mundial. As fusões de todas as nações
do mundo serão seguidas pela sua murchidão final. A fusão das nações
pressupõe a sua secessão revolucionária do sistema capitalista mundial,
pressupõe a criação global do socialismo mundial. O processo de desintegração
das nações burguesas está directamente ligado ao processo de desintegração do
capitalismo mundial. O processo de fusão das nações socialistas começa com a
transição para o comunismo mundial.
O destino de todas as nações burguesas é selado pelo derrube do sistema estatal
mundo-capitalista. Eles alimentam-se mais ou menos de uma gota de capital
mundial que suga o seu sangue. O socialismo mundial remove tanto o
capitalismo como as nações capitalistas. O socialismo mundial promove e apoia
tanto o socialismo em todos os países como também o fortalecimento das
nações socialistas.
A libertação do proletariado mundial significa também a libertação das nações
da sua escravidão pelo capital mundial. A ruptura do sistema capitalista mundial
de Estados é o pré-requisito para a unificação livre e voluntária das nações
socialistas mundiais, que por sua vez formam a condição prévia para a sua
fusão. Nada mudou na natureza do estalinismo, mas a globalização irá acelerar
a formação da UMRSS estalinista-hoxhaista, irá promover novas formas de união
de estados que contribuam para a emergência da república mundial socialista, a
emergência de um único estado mundial socialista unido. A criação dos
fundamentos teóricos da República Mundial Socialista é objecto de um maior
desenvolvimento do estalinismo-hoxhaísmo. A teoria da República Mundial
Socialista é a forma mais elevada e final da teoria do Estado Marxista.
Qual é a base do estalinismo-hoxhaísmo na questão nacional?
A base do estalinismo na questão nacional foi a construção da URSS nas
condições do cerco mundial-imperialista. A base do Hoxhaismo na questão
nacional é a construção da Albânia socialista sob as condições do cerco
imperialista-revisionista. A base do estalinismo-hoxhaísmo na questão nacional

é a destruição global de qualquer cerco, explorando e opressivamente as
nações.
A eliminação das contradições antagónicas entre as nações, a abolição da
exploração de uma nação por outras nações, o estabelecimento da igualdade
das nações, a solidariedade e a co - operação e união das nações, a superação
do atraso das nações (causado pela lei capitalista de desigualdade de
desenvolvimento dos países capitalistas) - tudo isto é um princípio geral da
transição do capitalismo mundial para o socialismo mundial.
A eliminação das contradições não-antagonistas entre as nações, a fusão das
nações até à abolição gradual das nações como tal, é um princípio geral da
transição do socialismo mundial para o comunismo mundial. A propósito, todas
as contradições não podem ser absolutamente resolvidas, ou seja, certas
desigualdades naturais entre as pessoas desta ou daquela antiga nação ou desta
ou daquela região do mundo permanecem em grande parte inalteradas.
Como aplicar correctamente os fundamentos do estalinismo-hoxhaísmo à
situação actual na questão nacional?
Hoje em dia, a questão nacional só pode ser resolvida com a ajuda da revolução
mundial socialista. Pois só com a libertação global do capitalismo é possível criar
as bases para a igualdade e o desenvolvimento da livre vontade dos povos de
todo o mundo, a libertação de todas as nações de exploração e opressão.
Estalinismo-Hoxaísmo na questão nacional hoje em dia significa libertação
global do capitalismo mundial, chama-se luta pela revolução mundial socialista,
significa libertação mundial-revolucionária de cada nação capitalista e a sua
transformação numa nação socialista.
A URSS de Lenine e Estaline já não existe e nunca mais existirá na sua forma
anterior, isto dizemos a todos aqueles que sonham em restabelecer
exactamente a cópia da antiga URSS de Lenine e Estaline. O proletariado
mundial não deseja mais uma vez uma pátria com sacrifícios hercúleos, uma
União Soviética que teve de sofrer e de resistir a todos os crimes brutais de
todo o mundo imperialista. Nunca mais! Em vez disso, queremos uma nova URSS
como parte da UMRSS - uma URSS de um novo tipo. O nosso objectivo é
construir uma URSS que seja rodeada por um mundo socialista amigável e não
novamente rodeada por um mundo imperialista hostil. Esta é a solução
estalinista-boxista da questão do restabelecimento da URSS de Lênin e Estaline.
Defenders a URSS de Lenine e Estaline, isso significa restabelecê-la através de
modificações de acordo com as condições futuras do desenvolvimento
globalizado da sociedade mundial.
O que é a futura pátria do proletariado mundial?

A antiga URSS de Lenine e Estaline foi a primeira pátria do proletariado mundial
e a Albânia socialista a segunda. Num mundo globalizado, a pátria do
proletariado mundial não pode ser mais pequena do que o mundo inteiro. Já
não existe uma pátria do proletariado mundial, ela foi destruída pelos
capitalistas. Mas existe ainda, naturalmente, um proletariado mundial, que, a
propósito, se tornou uma classe revolucionária global gigantesca, o maior
proletariado mundial que o mundo nunca viu antes. Hoje em dia, a pátria já não
está confinada a nenhum país do mundo, como no primeiro período do
socialismo. No segundo período do socialismo, a pátria do proletariado mundial
abrange todos os países de todo o globo. A "pátria" proletária de amanhã não
conhece fronteiras nem fronteiras. Isto distingue a "pátria" do proletariado
mundial no primeiro período do socialismo, da "pátria" do proletariado mundial
no segundo período, no período do socialismo mundial. A futura "pátria" do
proletariado mundial será a República Mundial Socialista. A doutrina da
construção da República Mundial Socialista - que é a doutrina da futura "pátria"
do proletariado mundial - que é a doutrina do Estalinismo-Hoxhaísmo de hoje e
de amanhã.
Lenine ensina:
"Em primeiro lugar, os interesses do trabalho exigem a mais plena confiança e a
aliança mais próxima entre os trabalhadores de diferentes países e nações. Os
apoiantes dos latifundiários e capitalistas, da burguesia, esforçam-se por
desunir os trabalhadores, intensificar a discórdia e a inimizade nacional, a fim
de enfraquecer os trabalhadores e reforçar o poder do capital.
O capital é uma força internacional. Para o vencer, é necessária uma aliança
internacional de trabalhadores, uma irmandade internacional de trabalhadores.
Somos contra a inimizade e a discórdia nacionais, contra a exclusividade
nacional. Somos internacionalistas. Defendemos a estreita união e a completa
amálgama dos trabalhadores e camponeses de todas as nações numa única
república soviética mundial".
"Queremos uma união voluntária de nações - uma união que impeça qualquer
coacção de uma nação por outra - uma união fundada na confiança total, num
claro reconhecimento da unidade fraterna, num consentimento absolutamente
voluntário. Uma tal união não pode ser realizada de uma só vez; temos de
trabalhar para ela com a maior paciência e circunspecção, para não estragar as
coisas e não suscitar desconfiança, e para que a desconfiança herdada de
séculos de opressão de proprietários de terras e capitalistas, séculos de
propriedade privada e a inimizade causada pelas suas divisões e redivisões
possa ter uma oportunidade de se desgastar".
Relativamente à questão da demarcação das fronteiras, Lenine respondeu:
"Estamos a lutar para a abolição completa das fronteiras".
(Lenine, Colleted Works, Volume 30, página 293)

Lenine e Estaline têm lutado pela República Soviética internacional. E nós,
estalinistas-boxistas, continuamos esta luta através da revolução socialista
mundial.
Só na República Mundial Socialista é que o novo tipo de ditadura do proletariado
mundial recebe todo o seu poder, se o problema do cerco for eliminado, se
existir uma comunidade global indivisível do socialismo mundial.
A República Mundial Socialista é, pela sua própria natureza, um estado de
democracia mundial.
A abolição da democracia (o poder do povo) no comunismo pressupõe a
realização amadurecida da democracia no socialismo mundial. Isto parece
paradoxal, mas isto é profundamente dialéctico, porque, no comunismo, já não
há nenhuma regra do homem sobre o homem, nenhum "poder do povo". (Poder
do povo contra quem?) Consequentemente, mesmo a mais alta forma de
democracia, a democracia mundial, será supérflua assim que o socialismo
mundial tiver passado para o comunismo-mundo. Na sociedade sem classes a
democracia é abolida porque a democracia é apenas um dos instrumentos da
sociedade de classes. A democracia mundial definha como a última democracia
da sociedade de classes.
***

A República Socialista Mundial e a doutrina marxista da abolição do
Estado:

"Tornar todos os estados do
mundo supérfluos
-isso é o comunismo“O comunista mundial determina a consciência comunista do mundo”
- Comintern (SH) Qual foi a linha geral de Estaline de pavimentar o caminho para o comunismo
na URSS?
Estaline acelerou inabalavelmente a nova ofensiva do socialismo para construir
o comunismo na URSS - o ponto focal foi o plano quinquenal de 1950 a 1955!
Em 1952, com a sua iniciativa "The Economic Problems of Socialism in the
USSR", definiu claramente o rumo para a construção da sociedade comunista.
Numa sociedade que constrói o comunismo, já não há principalmente diferença
de classe. A partir de agora, não havia mais trabalhadores, camponeses e
intelectuais, mas comummente "criadores da sociedade comunista", que terão a

sua própria propriedade comum dos meios de produção. (Transformação da
propriedade do Estado em propriedade dos produtores).
Estaline colocou o Estado soviético como o principal instrumento para enfrentar
todas as medidas necessárias para construir o comunismo e simultaneamente
proteger o comunismo contra o mundo capitalista hostil. Este foi um acto de
equilíbrio e provocou a resistência de todo o mundo capitalista, incluindo os
revisionistas da pátria. Nesta luta pela implementação da sociedade socialista
na sociedade comunista, Estaline foi eliminado e assassinado. Os revisores de
Khrushchev restauraram o capitalismo por detrás da máscara de "construção do
comunismo na URSS".
O Estado soviético foi utilizado por Estaline para abolir, passo a passo, as
contradições entre a cidade e as aldeias, para abolir as diferenças entre o
trabalho mental e físico, para abloquear a divisão do trabalho, para abloquear
as contradições entre a agricultura e a indústria, etc. Estaline salientou ao
mesmo tempo que isto não deve ser compreendido no sentido absoluto, que
nem todas as diferenças podem desaparecer, que certas diferenças
permanecem.
A propriedade do Estado ainda estava incrustada com os restos de privilégios
burocráticos que tinham de ser ultrapassados. Isto incluía o perigo de
restauração do capitalismo de estado. Se estas incrustações não forem
revolucionariamente eliminadas, a propriedade estatal pode ser restaurada pela
burocracia estatal em propriedade capitalista estatal, em vez de ser
directamente transformada em propriedade do povo. Não foi, portanto, fácil
para Estaline reequilibrar e transformar as tarefas do Estado para a construção
do comunismo. A partir disto, devem ser retirados os ensinamentos correctos
para a construção do comunismo mundial. Em alguns campos da construção
comunista, foi possível retirar-se dos obstáculos ao poder do Estado; noutros
campos, o reforço do poder da ditadura do proletariado era indispensável.
A eliminação de traços obsoletos da sociedade socialista que impedem o seu
posterior desenvolvimento rumo ao comunismo, é um pré-requisito
fundamental para a criação da sociedade comunista. E se a superestrutura
comunista não puder ser cada vez mais harmonizada com a base comunista,
então o comunismo está em perigo de degenerar no sentido da restauração do
capitalismo. Sem o alinhamento da super-estrutura comunista com a base
comunista, as primeiras possibilidades concretas para a abolição do Estado num
número crescente de áreas são impossíveis. Uma vez criada a base do
comunismo, a adaptação da super-estrutura comunista decide sobre a abolição
gradual do Estado. O Estado definha quando a base comunista e a superstrutura
comunista são harmonizadas. Trata-se de um processo objectivo, que só pode
ser promovido ou inibido pelo factor subjectivo. A abolição do Estado segue a

lógica interior das leis objectivas do desenvolvimento rumo à sociedade sem
classes, que não podem ser deliberadamente colocadas em vigor ou ab-rogadas,
mas apenas podem ser promovidas ou dificultadas. Se falamos do murchamento,
da abolição do Estado no comunismo, isso não significa ao mesmo tempo que as
associações de produtores recentemente criadas irão abandonar certos métodos
estatais que são modificáveis para o desenvolvimento futuro da sociedade
comunista. Cometeríamos um erro, se acreditarmos que tudo o que contribuiu
para o desenvolvimento da sociedade de classes é categoricamente rejeitado no
comunismo. A construção do comunismo não significa apenas libertar dos restos
prejudiciais da antiga sociedade de classes, mas também aprender com as suas
experiências. A sociedade sem classes não pode emergir de mais nada a não ser
da velha sociedade de classes. Por conseguinte, a sociedade comunista assume
tudo o que é utilizável, e simultaneamente ordena tudo o que não tem valor.
Tudo deve servir para substituir o poder do Estado sobre as pessoas pela gestão
das coisas e para deixar o planeamento e a gestão dos processos de produção
para os próprios produtores associados. Para simplificar, o comunismo começa,
se cada indivíduo trabalhar voluntariamente para o bem-estar público sem que
o Estado tenha qualquer influência aplicável sobre o movimento de massas de
mão-de-obra sem pagamento de salários.
Lenine ensina:
"O comunismo é uma forma mais elevada de sociedade, e só pode desenvolverse quando o socialismo se tiver estabelecido firmemente, o socialismo implica
trabalho sem a ajuda dos capitalistas, trabalho socializado com estrita
contabilidade, controlo e supervisão pela vanguarda organizada, a secção
avançada do povo trabalhador; a medida do trabalho e da remuneração por ele
deve ser fixa. É necessário fixá-los porque a sociedade capitalista deixou para
trás sobreviventes e hábitos como a fragmentação do trabalho, a falta de
confiança na economia social, e os velhos hábitos do pequeno proprietário que
dominam em todos os países camponeses. Tudo isto é contrário à verdadeira
economia comunista. Damos o nome de comunismo ao sistema sob o qual as
pessoas formam o hábito de desempenhar os seus deveres sociais sem qualquer
aparelho especial de coerção, e quando o trabalho não remunerado para o bem
público se torna um fenómeno geral".
O "comunista" começa quando os subbotniks (isto é, o trabalho não remunerado
sem quotas estabelecidas por qualquer autoridade ou Estado) aparecem;
constituem o trabalho de indivíduos numa escala extensiva para o bem público.
Isto não é ajudar o vizinho da forma que sempre foi habitual no campo; é
trabalho feito para satisfazer as necessidades do país como um todo, e está
organizado numa larga escala e não é remunerado".

"Tal é o significado teórico dos subbotniks; eles demonstram que aqui começa a
surgir algo bastante novo sob a forma de trabalho não remunerado, amplamente
organizado para satisfazer as necessidades de todo o Estado, algo que é
contrário a todas as velhas regras capitalistas, algo que é muito mais sublime do
que a sociedade socialista que está a conquistar o capitalismo".
(Lenine, Collected Works, Volume 30, páginas 283-288)
O trabalho comunista já está a desenvolver-se em certa medida no socialismo,
mas continua a ser a excepção e não a regra no socialismo. No Socialismo, o
planeamento e a regulamentação do trabalho ainda se encontram
principalmente nas mãos do Estado.
O trabalho comunista torna-se a força decisiva e prevalecente da sociedade
comunista, para a qual o Estado socialista já não é necessário, onde quase não
existem diferenças salariais ou onde o sistema salarial é finalmente abolido,
onde já não se tem de trabalhar por salários. Todos trabalham de acordo com as
suas capacidades, de acordo com as suas necessidades, que estão em harmonia
com as necessidades de toda a comunidade.
Lênin definiu o trabalho comunista da seguinte forma:
"Trabalho comunista no sentido mais restrito e estrito do termo é trabalho
realizado gratuitamente em benefício da sociedade, trabalho realizado não
como um dever definido, não com o objectivo de obter um direito a certos
produtos, não de acordo com quotas previamente estabelecidas e legalmente
fixadas, mas trabalho voluntário, independentemente das quotas; é trabalho
realizado sem expectativa de recompensa, sem recompensa como condição,
trabalho realizado porque se tornou um hábito de trabalhar para o bem comum,
e devido a uma realização consciente (que se tornou um hábito) da necessidade
de trabalhar para o bem comum - o trabalho como requisito de um organismo
saudável. "
(Lenine, Collected Works, Volume 30, página 517)
Marx colocou a questão:
"Que transformação irá o Estado sofrer na sociedade comunista? Por outras
palavras, que funções sociais continuarão a existir e que são análogas às
funções actuais do Estado? Esta pergunta só pode ser respondida
cientificamente, e não se consegue aproximar uma loja de pulgas do problema
por uma combinação mil vezes maior da palavra "povo" com a palavra "estado".
Entre a sociedade capitalista e a comunista encontra-se o período da
transformação revolucionária de uma em outra. A isto corresponde também um
período de transição política, em que o Estado não pode ser senão a ditadura
revolucionária do proletariado".
(Marx: Crítica do Programa Gotha, Capítulo IV)

Lá se vai a "pulgas" dos revisionistas modernos com o seu "Estado de todo o
povo"
Qual é o factor decisivo, a fórmula marxista-leninista para o "murchar" do
Estado?
Será que isso significa que o Estado desaparece no ar? Estará o Estado a
desaparecer por decisão do partido? Claro que não.
Então o quê? A análise científica do processo dialéctico do Estado em extinção é
o ponto crucial. A dialéctica do processo de murchamento do estado da
sociedade de classes socialista é a sua materialização, a sua metamorfose, a sua
transformação numa nova qualidade, sem classe. Neste processo, o Estado está
sucessivamente a perder todas as suas características anteriores da regra da
classe. A sua natureza coerciva e enquadramento obrigatório é gradualmente
despojado - um processo objectivo - independente da vontade, das decisões
políticas do povo, etc., etc.
Na sociedade de classes, o Estado é inevitável.
O período de transição da sociedade de classes para a sociedade sem classes,
este é o período da abolição da inevitabilidade do Estado.
Contudo, isto inclui também a possibilidade do perigo da restauração do Estado
no processo da sua murchidão.
A peculiaridade do desenvolvimento histórico do Estado, do seu papel de mola
motriz principal ao seu papel de obstáculo - este é um elemento principal da
dialéctica marxista do Estado.
No sentido da sua aplicação dialéctica, isto significa que nem o Estado pode ser
limitado se tiver de cumprir o seu papel como principal força motriz, nem a
autoridade estatal pode ser alargada se já se tiver tornado um obstáculo para o
desenvolvimento comunista da sociedade. Isto é um truísmo marxista.
O Estado desvanece-se na mesma medida em que a coexistência social dos
membros da sociedade comunista se desenvolve cada vez mais. Ao contrário do
Estado capitalista que deve ser esmagado, o Estado socialista desvanece-se,
passo a passo, num processo de mais ou menos longo período de tempo.
Os membros da sociedade já não são então apenas "massas" cuja vida é regulada
pelas leis do Estado, mas homens livres que se libertaram do seu "Mass-Being", a
fim de satisfazerem as suas necessidades de vida num estádio mais alto e sem
Estado da sua associação (a auto-organização da sua coexistência) - sem o
exercício estrangeiro do poder pelo Estado.
No "Manifesto Comunista" de Marx e Engels, isto foi escrito com precisão:
"Quando, no decurso do desenvolvimento, as distinções de classe tiverem
desaparecido, e toda a produção tiver sido concentrada nas mãos de uma vasta
associação de toda a nação, o poder público perderá o seu carácter político. O
poder político, propriamente dito, é apenas o poder organizado de uma classe

para oprimir outra. Se o proletariado durante a sua disputa com a burguesia for
obrigado, pela força das circunstâncias, a organizar-se como uma classe; se,
através de uma revolução, se tornar a classe dominante, e, como tal, varrer
pela força as velhas condições de produção, então, juntamente com estas
condições, terá varrido as condições para a existência de antagonismos de
classe e de classes em geral, e terá assim abolido a sua própria supremacia
como classe.
No lugar da velha sociedade burguesa, com as suas classes e antagonismos de
classe, teremos uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a
condição para o livre desenvolvimento de todos".
(Último parágrafo do Capítulo II, Proletários e Comunistas)
Marx continua:
"Numa fase mais elevada da sociedade comunista, após a subordinação
escravizadora do indivíduo à divisão do trabalho, e com ela também a antítese
entre trabalho mental e físico, desapareceu, depois de o trabalho se ter tornado
não só um meio de subsistência mas também a principal necessidade da vida,
depois de as forças produtivas terem aumentado com o desenvolvimento
integral do indivíduo, e de todas as fontes de riqueza cooperativa fluírem mais
abundantemente - só então o horizonte estreito da lei burguesa pode ser
deixado para trás na sua totalidade e a sociedade se inscrever nas suas
bandeiras: De cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo
com as suas necessidades"!
(Lenine: State and Revolution, Collected Works, Volume 25, página 473)
E Lenine escreve em "Estado e Revolução":
"Só a habituação pode e irá sem dúvida exercer tal efeito, pois observamos à
nossa volta milhões de vezes como as pessoas se podem habituar facilmente à
observância das regras de convivência social necessárias para elas, se a
exploração é deficiente, se já nada existe que as desafie a protestar e a
rebelião, que cria a necessidade de repressão".
"O comunismo implica o poder soviético como um órgão político, permitindo à
massa dos oprimidos gerir todos os assuntos do Estado - sem isso, o comunismo
é impensável".
(Lenine, Collected Works, Volume 31, página 419)
Se a sociedade torna gradualmente supérfluo o seu próprio Estado, se a
sociedade se liberta do papel de instrumento voluntário do Estado, se a
sociedade começa a regular a sua vida voluntária e auto-determinada, se a
sociedade assume as tarefas do Estado - então o Estado definha.
A doutrina da abolição do Estado é a componente inalienável e fundamental da
teoria marxista-leninista do Estado, que fundamenta cientificamente o fim da
cidadania.

Marx, Engels e Lenine tinham deixado completamente em aberto a questão do
período ou das formas concretas da murchidão.
Lênin enfatizou isso:
"... a natureza prolongada deste processo depende da rapidez de
desenvolvimento da fase superior do comunismo, e deixa a questão do tempo
necessário para, ou das formas concretas da murchidão bastante aberta, porque
não há material para responder a estas questões.
O Estado poderá definhar completamente quando a sociedade adoptar a regra:
"De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas
necessidades", ou seja, quando as pessoas se tiverem habituado a observar as
regras fundamentais das relações sociais e quando o seu trabalho se tiver
tornado tão produtivo que trabalharão voluntariamente de acordo com a sua
capacidade".
(Lênin, ibid., página 474)
A divisão entre o Estado e a sociedade desaparece gradualmente. Os contrastes
e contradições desvanecer-se-ão sucessivamente entre eles. Tanto na forma
como no conteúdo, o Estado perde a sua função anterior de reforçar a ditadura
do proletariado, nomeadamente na mesma medida em que a sociedade de
classes se aproxima mais da sociedade sem classes. Engels falou do facto de o
Estado "no sentido próprio da palavra" já não existir no período de transição
entre a fase inferior e a fase superior do comunismo. Se a vida estatal da
sociedade não puder ser separada de toda a outra vida da sociedade, se ambas
forem misturadas uma na outra, então é criada uma nova forma mais elevada de
coexistência humana, que se regula a si própria de forma livre, sem restrições
estatais. No entanto, nesta fase de coabitação, as raízes do Estado ainda não
foram traçadas, embora a nova sociedade perca cada vez mais as suas antigas
características de sociedade-estado. As raízes da vida do Estado continuam a
materializar-se mesmo no início do comunismo. Permanecem como uma base
material de experiências positivas, métodos, etc., sobre os quais a nova
sociedade se pode apoiar para se desenvolver mais a um nível superior...
A sociedade renuncia aos velhos hábitos que eram determinados pela
dependência do Estado. Estes hábitos de Estado serão substituídos por novos
hábitos que são determinados por mecanismos de coexistência sem Estado.
Dialecticamente, o Estado não é uma magnitude absoluta. O estado não é dado
por Deus. O estado desaparece, tal como tinha vindo: a negação da negação do
estado (o aparente regresso do estado), a negação da negação da abolição do
estado (o aparente regresso da abolição do estado; a diferença entre a abolição
relativa e absoluta do estado, etc.)
Num processo dialéctico, o Estado é transformado do domínio da superação da
sociedade de classes para o domínio sem classes da liberdade de associação. O

Estado abre o caminho para uma sociedade sem Estado humanizada. Por assim
dizer: o Estado é a parteira da sociedade sem classes.
A sociedade só é livre sem um Estado. Enquanto o Estado existir, não pode
haver liberdade. Não há liberdade enquanto o Estado não for abolido à escala
mundial, ou seja, no comunismo mundial.
***
Com a URSS, Estaline já tinha criado um sistema socialista de estados que abriu
o caminho para a nossa futura URSS. A formação da URSS dá-nos indicações
valiosas sobre como os novos Estados socialistas emergentes irão evoluir (e
como se irão desvanecer) no mundo.
Assim disse Estaline no seu livro na luta pela transição para o comunismo "num"
país:
"Problemas Económicos do Socialismo na URSS" (Problemas Económicos do
Socialismo na URSS): "Estes camaradas acreditam que a conversão da
propriedade de indivíduos ou grupos de indivíduos em propriedade estatal é a
única, ou pelo menos a melhor, forma de nacionalização. Isso não é verdade. O
facto é que a conversão em propriedade estatal não é a única, ou mesmo a
melhor, forma de nacionalização, mas a forma inicial de nacionalização, como
diz Engels com toda a razão em Anti-Dühring. Inquestionavelmente, enquanto o
Estado existir, a conversão em propriedade estatal é a forma inicial mais natural
de nacionalização. Mas o Estado não existirá para sempre. Com a extensão da
esfera de funcionamento do socialismo na maioria dos países do mundo, o
Estado desaparecerá e, naturalmente, a conversão da propriedade de indivíduos
ou grupos de indivíduos em propriedade estatal perderá consequentemente o
seu significado. O Estado terá morrido, mas a sociedade permanecerá. Assim, o
herdeiro da propriedade pública não será então o Estado, que terá morrido,
mas a própria sociedade, sob a forma de um organismo económico central e
director". (Estaline: RESPOSTA AOS CAMARADASA. V. SANINA E V. G. VENZHER ;
2. MEDIDAS PARA ELEVAR O BEM AGRÍCOLA COLECTIVO AO NÍVEL DO BEM
PÚBLICO)

A unificação de todos os Estados socialistas para o Estado-mundo
socialista deve ser dialecticamente levada a cabo de acordo com a
unificação de todos os Estados através do Estado-mundo.
A chave para a implementação deste princípio, isto é a criação e formação da
UMRSS!
A fusão dos Estados é a principal força motriz global para a abolição do Estado.
Esta força motriz pode ser expressa através dos seguintes slogans
revolucionários mundiais:
"Estados Socialistas Mundiais - unam-se no Estado Socialista Mundial"!
“Estado Mundial Socialista, unir todos os Estados Mundial-Socialistas! "

"Estado Mundial Socialista - unir todos os Estados Mundial-Socialistas para abolir
o Estado enquanto tal"!
Na era do capitalismo mundial, o estado do socialismo em "um" país foi o
principal instrumento para apoiar a revolução mundial socialista. Foi a força
motriz, a base e a alavanca da revolução mundial socialista. Através da
revolução mundial, o imperialismo mundial é esmagado, e inevitavelmente
todos os Estados burgueses do mundo inteiro serão destruídos. Nas ruínas dos
Estados burgueses emergem já não Estados socialistas do tipo antigo do primeiro
período do socialismo, mas de um novo tipo, nomeadamente os Estados
socialistas mundiais, equipados com a capacidade e as características para
formar a UMRSS.
Estes novos Estados mundo-socialistas, que são o resultado da vitória do
proletariado mundial sobre o imperialismo mundial, diferem qualitativamente
dos antigos Estados socialistas do primeiro período do socialismo. Já não são
estados socialistas, que como antes estão ameaçados pelo capitalismo, podem
ser atacados e restaurados capitalisticamente. Já não são, portanto, os estados
nacionalistas socialistas que devem coexistir com os estados capitalistas. Dentro
do sistema capitalista mundial, foram isolados e rodeados por estados hostis.
Lênin caracterizou esta situação particular do primeiro Estado soviético da
seguinte forma:
"Vivemos não apenas num Estado, mas num sistema de Estados, e a coexistência
da República Soviética e dos Estados imperialistas é impensável a longo prazo.
Em última análise, ou um ou o outro deve ser vitorioso. Haverá uma série de
terríveis confrontos entre a República Soviética e os Estados burgueses. Eles são
inevitáveis até ao final deste período". (citação traduzida de Lenine, que foi
encontrada em: "Reports of the Moscow-Trails", 1938, p. 687; edição alemã)
"Criámos um tipo de Estado soviético e com isso inaugurámos uma nova era na
história mundial, a era do domínio político do proletariado, que é a de suplantar
a era do domínio burguês. Também ninguém nos pode privar disto, embora o
tipo de Estado soviético só tenha os retoques finais dados com a ajuda da
experiência prática da classe trabalhadora de vários países. (...) sempre
instámos e reiterámos a verdade elementar do marxismo - que os esforços
conjuntos dos trabalhadores de vários países avançados são necessários para a
vitória do socialismo".
(Lenine, Collected Works, Volume 33, página 206)
Mesmo que as contradições antagónicas num país socialista sejam eliminadas, as
contradições antagónicas com o capitalista fora do mundo não desaparecem
automaticamente. Há sempre o perigo de surgirem novas contradições
antagónicas no estado socialista. Portanto, a sociedade soviética deve liderar
uma luta de classes implacável A fim de contrariar o perigo da restauração do

Estado capitalista por todos os meios da ditadura do p roletariat.Os Estados
mundiais socialistas, pelo contrário, não estão rodeados por Estados capitalistas
hostis, mas todos coexistem no espírito do internacionalismo socialista. Só Na
sociedade mundial sem classes é que o perigo da restauração de contradições
de classe antagónicas é eliminado para sempre. No socialismo mundial já não
existem, portanto, Estados socialistas no sentido convencional, ou seja, nenhum
Estado socialista que se defronte com Estados capitalistas hostis. A partir desta
era, existem apenas Estados socialistas mundiais, ou seja, Estados que se
juntaram a uma comunidade mundial socialista, que formam uma aliança de
todos os Estados socialistas mundiais que é finalmente transformada num único
Estado mundial socialista. O processo de fusão no socialismo mundial é então
seguido pelo processo de dissolução no comunismo mundial, que é concluído
com a abolição do Estado-mundo socialista.
O socialismo ainda não é garantido pela existência de novos estados mundosocialistas, ou seja, o perigo da restauração dos estados capitalistas existe
enquanto a sociedade de classes existir. Mas no socialismo mundial, a
restauração dos estados capitalistas já não é inevitável, como acontecia no
primeiro período. Onde as classes desaparecem, o Estado desaparece. A UMRSS
elimina a inevitabilidade da restauração dos estados capitalistas. Esta é uma das
principais características que distinguem os estados socialistas do primeiro e
segundo períodos do socialismo... e no final: Se já não há classes no mundo,
então já não existe o Estado.
Na era do socialismo mundial, o estado mundial socialista é o principal
instrumento para a construção do comunismo mundial.
Numa entrevista com Emil Ludwig, Estaline falou sobre as tarefas que o Partido
Bolchevique tem de resolver relativamente à criação do Estado proletário:
"A tarefa a que dediquei a minha vida é a elevação de uma classe diferente - a
classe trabalhadora. Essa tarefa não é a consolidação de um Estado "nacional",
mas de um Estado socialista, e isso significa um Estado internacional; e tudo o
que reforça esse Estado ajuda a fortalecer toda a classe operária internacional.
Se cada passo que dou no meu esforço para elevar a classe trabalhadora e
fortalecer o estado socialista desta classe não fosse orientado para fortalecer e
melhorar a posição da classe trabalhadora, eu deveria considerar a minha vida
sem propósito". (Stalin, Works, Volume 13, página 107)
Na era madura do socialismo mundial, cada estado mundial-socialista torna-se
gradualmente um obstáculo no caminho para a sociedade sem classes. A fusão
dos estados mundo-socialistas individuais num único estado mundial não ocorre
ao mesmo tempo, o que depende tanto das condições concretas de cada país
individual como das condições globais do socialismo mundial. A fusão dos
Estados mundo-socialistas é não só um pré-requisito para a criação de um único
Estado mundial, mas também para a sua posterior abolição. O Estado mundial
socialista é o último Estado existente na era da sociedade de classes.

Sem dúvida que ainda existirão contradições entre os vários Estados mundosocialistas, por exemplo, entre os Estados mundo-socialistas maiores e os mais
pequenos, nomeadamente com todos os resquícios da política externa do seu
passado capitalista. Estas contradições só gradualmente poderão ser
ultrapassadas.
Particularmente instrutivo é o estalinismo, que provou ser a ideologia vitoriosa,
tanto na luta contra o chauvinismo da grande potência russa como na luta
contra o nacionalismo local dos estados não-russos da União Soviética.
Os grandes Estados mundial-socialistas devem lutar no seu próprio país contra
as suas velhas sobras da grande capital, sem fazer concessões oportunistas às
sobras do nacionalismo local nos Estados mundiais-socialistas mais pequenos.
Os pequenos estados mundiais socialistas devem superar, no essencial, os restos
do seu nacionalismo local sem fazer concessões oportunistas aos restos do
chauvinismo das grandes potências dos grandes estados mundial-socialistas.
A fim de estabelecer uma relação socialista saudável entre os vários Estados
mundial-socialistas, estes últimos podem aprender muito com a política de
nacionalidades bolcheviques da União Soviética de Estaline.
A abolição do Estado é, portanto, não menos importante, uma questão da
completa superação destes remanescentes chauvinistas de grande potência e
local-nacionalistas nos estados mundiais socialistas, é uma questão que os
estados mundiais socialistas só podem resolver em conjunto, nomeadamente
apenas através dos seus esforços comuns no espírito do internacionalismo
socialista.
Relativamente à abolição do estado da URSS, Estaline ensina:
"Uma ditadura forte e poderosa do proletariado - é disso que precisamos agora
para espalhar ao vento os últimos restos das classes moribundas e frustrar os
seus desenhos ladrões.
Alguns camaradas interpretaram a tese sobre a abolição das classes, a criação
de uma sociedade sem classes, e o enfraquecimento do Estado como uma
justificação da preguiça e da complacência, uma justificação da teoria contrarevolucionária da extinção da luta de classes e do enfraquecimento do poder do
Estado. Escusado será dizer que tais pessoas não podem ter nada em comum
com o nosso Partido. Ou são degenerados ou traficantes duplos, e devem ser
expulsos do Partido. A abolição das classes não se consegue com a extinção da
luta de classes, mas sim com a sua intensificação. O Estado murchará, não como
resultado do enfraquecimento do poder estatal, mas como resultado do seu
reforço ao máximo, que é necessário para finalmente esmagar os restos das
classes moribundas e para organizar a defesa contra o cerco capitalista que
ainda está longe de ter sido eliminado, e que não será eliminado em breve.

Como resultado do cumprimento do plano quinquenal, conseguimos finalmente
ejectar os últimos restos das classes hostis das suas posições na produção;
encaminhámos os kulaks e preparámos o terreno para a sua eliminação. Estes
são os resultados do plano quinquenal na esfera da luta contra os últimos
desprendimentos da burguesia. Mas isso não é suficiente. A tarefa consiste em
ejectar estes "já foram" das nossas próprias empresas e instituições e torná-los
inofensivos para o bem e para todos.
Não se pode dizer que estes "já-assumidos" possam alterar qualquer coisa na
actual posição da U.R.S.S. através das suas maquinações de demolição e roubo.
São demasiado fracos e impotentes para resistir às medidas adoptadas pelo
Governo Soviético. Mas se os nossos camaradas não se armarem com uma
vigilância revolucionária e não puserem realmente fim à atitude contrabandista
e filisteia em relação a casos de roubo e pilhagem de bens públicos, estes "já
fizeram" podem fazer maldades consideráveis.
Devemos ter presente que o crescimento do poder do Estado soviético
intensificará a resistência dos últimos remanescentes das classes moribundas. É
precisamente porque estão a morrer e os seus dias estão contados que passarão
de uma forma de ataque para outra, mais acentuada, apelando aos sectores
atrasados da população e mobilizando-os contra o regime soviético. Não há
maldade e difamação a que estes "já falecidos" não recorrerão contra o regime
soviético e em torno dos quais não tentarão reunir os elementos retrógrados.
Isto pode fornecer o solo para um renascimento das actividades dos grupos
derrotados dos antigos partidos contra-revolucionários: os SocialistasRevolucionários, os Mensheviks, e os nacionalistas burgueses das regiões
centrais e fronteiriças, pode também fornecer o solo para um renascimento das
actividades dos fragmentos de elementos contra-revolucionários entre os
Trotskyites e os desviadores de Direita. Evidentemente, não há nada de terrível
nisto. Mas temos de ter tudo isto em mente se queremos lidar com estes
elementos rapidamente e sem sacrifício particular.
É por isso que a vigilância revolucionária que é a qualidade de que os
bolcheviques necessitam especialmente no momento actual".
(Stalin, Works, Volume 13; VII - Os Resultados do Plano Quinquenal em Quatro
Anos na Esfera da Luta Contra os Restos das Classes Hostis)
O proletariado foi e continua a ser a única classe revolucionária no mundo. O
seu sangue revolucionário correu para a construção e fortalecimento do estado
proletário, e também fluirá não menos com a perspectiva da sua abolição. O
proletariado é a única força no mundo que abole para sempre a exploração e
opressão do homem pelo homem! O Estado serve o proletariado não só para a
sua própria libertação, mas para a libertação de toda a sociedade mundial. Se
esta missão proletária for completada, então também a missão do Estado

proletário é completada. Depois vem a era da sociedade sem classes, que é
também a era da sociedade sem Estado.

A abolição global do Estado - isto é o comunismo mundial .

