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في الذكري الخامسة والتسعين لشروط لينين الواحدة والعشرين
للكومنترن المعتمدة منذ المجلس الثاني العالمي للكومنترن في السادس من
أغسطس عام ألف وتسعمائة وعشرين
منذ تاريخ إنشاء الكومنترن (س-خ) في الواحد والثالثين من ديسمبر لعام
ألفين وإلي يومنا هذا ( ، )٢٠١٥/٨/٦في الذكري الخامسة والتسعين
لذكري المجلس الثاني العالمي لألممية الشيوعية وأطروحات لينين
الشهيرة حول شروط إنضمام األحزاب لألممية الشيوعية []...
الكومنترن (س-خ) كمنظمة ال يمتلك شروطا ً إرشادية خاصةً لإللتحاق به
 ،وببساطة ال منظمات أرادت اإلنضمام للكومنترن (س-خ) ،والسبب
يكمن في حقيقة أننا أممية شيوعية صغيرة الحجم ،وتباينا ً واضحا ً مع
الكومنترن في وقت المجلس العالمي الثاني المذكور  ،وفي هذه اللحظة
لدينا فقط أقسام قليلة.
الستالينية الخوجية أيديولوجيا شابة والتي ال تزال في طور التبني
واإلنتشار بين الناس ،والكثير من الناس ال يتم إستثنائهم من الوقوع في
سموم التحريفية المعادية للشيوعية [في الخفاء]  ،والتي تتوفر تحت
مسمي ”الماركسية-اللينينية“ [ ]...الكومنترن (س-خ) حاليا ً أبعد من أن
يكون نوعا ً من منظمة شائعة ومشهورة ستجذب بدورها وبشكل ”سحري“
المنظمات واألحزاب كما في وقت إنشاء الكومنترن وإنتصار ثورة
أكتوبر الحمراء البلشفية.
اليوم الكومنترن يقاتل ضد كل المنظمات التحريفية الجديدة قتاالً مبدائيا ً
والكومنترن في نظرهم مصنف علي أنه ”تروتسكي“ و ”متعصب“ إلخ..

المنظمات التحريفية والتحريفية الجديدة اليوم تحاول الهرب من
الكومنترن عن طريق إلتزام الصمت  ،آخرون يحاولون اإلطاحة بنا عن
طريقة خطابات معادية ديماجوجية أو ببساطة يسبوننا  ،كل صراخهم
الجنوني هو مقدر سياسياً.
المجلس العالمي الثاني تبني مبادئ لينين والتي تم تراسلها في الظروف
التاريخية وقتها الخاصة بالقطع التام مع خيانة األممية الثانية ،فبعد
إنتصار ثورة أكتوبر كل شخص أراد أن يصبح عضوا ً في األممية الثالثة
أو الكومنترن  ،يساريا ً كان أو متعصبا ً أو فوضويا ً أو مجموعات نقابية ،
واألفراد الوسطيون والذين رفضوا التخلي عن نهج األممية الثانية الثقيل.
كل هذه الفئات والتي حاولت التسلل لألممية الثالثة أممية لينين وستالين
كانوا أكثر أكثر أو أقل بعدا ً عن إتباع اللينينية كخط أوحد صحيح إرشادي
للحزب البلشفي العالمي والحركة الشيوعية العالمية،وقد كانت هكذا []...
لينين وضع في شروط القبول التي وضعها اآلتي «األممية الشيوعية هي
 ،وإلي حد ما ؛ستصبح رائجة»
أضاف لينين « في ظل ظروف معينة قد تواجه األممية الشيوعية بخطر
التصفية من تدفق الجماعات المتقهقرة والتي لم تقطع بعد مع أيديولوجيا
األممية الثانية» مصدر (لينين ،األعمال المجمعة ،النسخة الرابعة ،المجلد
الواحد والثالثين ،صفحة )٢٠٧-٢٠٦
ومالحظتنا هنا في ما يتعلق بالوضع الراهن «الذين لم يقطعوا بعد مع
أيديولوجيتهم التحريفية الجديدة» !
إن هدف مبادئ لينين الواحدة والعشرين اإلرشادية المبدائية هي لحماية
الكومنترن من الداخل ضد هجمات العناصر المعادية للبروليتاريا والذين

يهدفون لتدمير الكومنترن من الداخل  ،وليبعدونا عن طريق الثورة
اإلشتراكية العالمية ،وليسلمونا أليديولوجيا البرجوازية وتحويلها بالتالي
إلي «أممية برجوازية» وبالتالي يقضون علي أهم أداة للقتال تخص
البروليتاريا العالمية.
وهذه بالضبط نفس األهمية للشروط الواحدة والعشرين الجديدة لإللتحاق
بالكومنترن (الستاليني-الخوجي).
يرسم الكومنترن (س-خ) الدرس التاريخي لخيانة التحريفيين الجدد ضد
الشروط المبدائية اإلرشادية الواحدة والعشرين للينين.
فشروط لينين لإلنضمام تعبر و بوضـوح شديد وواضح « أن ال
شيوعي» « ،يجب أن ينسي» اآلثار المدمرة الناتجة عن إندماج األممية
الشيوعي مع الجناح اليساري للديمقراطية اإلجتماعية وهذا اإلندماج أتي
بفعل التحريفيين الجدد  ،هذه الخيانة كلفتنا نحن الشيوعيين كل نفيث
وغالي حتي يومنا هذا [!] لقد تمت هذه الخيانة والمكيدة من قبل جورج
ديمتروف في المجلس العالمي السابع وإنتهي بحل األممية الشيوعية
وإستعمال بديل «الجبهة الشعبية» والتي كانت تماما ً ملكا ً وأداة ً
للبرجوازية الديمقراطية اإلجتماعية ،هذه السياسة التحريفية المدعوة بـ
"الجبهة الشعبية" هي اآلن أيضا ً وجها ً لوجه في وجه عملية التحويل
المستمر للمجتمع إلي الفاشية.
وبصدد إعادة وتكرار هذه الخيانة التحريفية حذرنا في العالم  ٢٠٠١في
الخط العام للكومنترن (س-خ) ،ونحن مصممون لمنع هذا الخطاء القاتل
من التكرار بكل الطرق.
اليوم ،من البديهي أن التحريفيين الجدد الذين يعملون مع التحريفيين ،
بإعتماد علي خيانة التحريفي ديمتروف والمجلس العالمي السابع،
ديمتروف هاجم الشيوعيين الصادقين كـ ”متعصبين“  ،وبنفس الطريقة
واليوم  ،التحريفيون الجدد يهاجمون الكومنترن (س-خ).

ولذلك فإن إلتزامنا بشروط القبول واإللتحاق التي قام بها لينين يعد أمرا ً
بالغ األهمية لمنع تسلل العناصر الوسطية اإلسترضائية والتحريفية
الجديدة لألممية الشيوعية (الستالينية-الخوجية).
ففي الفترة من بين  ٢٠٠٠إلي  ٢٠١٥لم تكن هناك مجموعات أو أحزاب
إسترشدت بكالسيكيي الماركسية اللينينية الخمسة {ماركس-إنجلز-لينين-
ستالين-خوجة}  ،وبقرار كومنترن لينين وستالين  ،لم يكن هنالك أح ٌد في
العالم قام بالدفاع عن شروط اإللتحاق التي كتبها لينين في النظرية
والممارسة بإستثنائنا نحن الكومنترن (س-خ).
بالطبع كان هناك تحريفيون وتحريفيون جدد ومجموعات وأحزاب
إنتهازية غير معدودة في العالم  ،والتي وصلت لحد دولي ،ولكن اليوم كل
هذه المنظمات المعادية للشيوعية غير مهتمة باإلنضمام ألمميتنا الشيوعية
(س-خ) لغرض إكمال مهمة األممية الشيوعية وقت لينين وستالين و
الحزب الشيوعي السوفيتي (البلشفي)  ،وحزب العمل األلباني  ،ليس
لديهم إهتمام بالقتال للثورة اإلشتراكية العالمية ،للقتال لبناء دكتاتورية
عالمية بروليتارية ،وللقتال لإلشتراكية العالمية والشيوعية العالمية.
وبدون القول ،األممية الشيوعية (س-خ) بدورها ليس لديها إهتمام بدعوة
منظمة معادية للشيوعية لإلنضمام.
وما أسهل أن يقوم الكومنترن (س-خ) بنقل شروط اإللتحاق الواحدة
والعشرين التي كتبها لينين  ،ولكن بعد مضي خمسة وتسعين عاما ً من
الواضح أنه ال يمكن تطبيقها بدون تعديل يالئم الظروف الحالية ولذلك
من الضرورة أخذ اإلعتبار بالفترة التاريخية التي تخص ظاهرة العولمة
اليوم.

ومع إرتفاع درجة شعبيتنا ،فالمصلحة األممية في الكومنترن (س-خ)
تنمو هي األخري بشكل مطرد ،وبصدد شأن شروط إلتحاق لينين الواحدة
والعشرين لإللتحاق سنجني أمثر وأكثر أهمية موضوعية.
ونضع بموجب الذكري الـخامسـ٩٥ـة والتسعين كفرصة لتبني وتطبيق
شروط لينين الواحدة والعشـ٢١ـرين لإللتحاق باألممية الشيوعية في
الظروف الحالية ،ونقرر تحديثها بشكل مناسب كخطوط إسترشاد لشروط
اإلنضمام واإللتحاق لألممية الشيوعية (ستالينية-خوجية).
=============================================

★ الشرط األول ()١
”يوما ً بيوم ترويج ونشر يجب أن يأخذ شخصية «ستالينية-خوجية»
حقيقية وإلغناء البرنامج ترويجيا ً يجب نشر كل مستندات وقرارات
األممية الشيوعية.
وكل أدوات البروبجندا الموجودة بيد الكومنترن (س-خ) يجب أن يتم
تعديلها من قبل ستالينيين خوجيين موثوقين قدموا دليالً علي تفانيهم الدائم
لقضية الثورة البروليتارية العالمية.
الثورة اإلشتراكية العالمية و الدكتاتورية البروليتارية العالمية و
اإلشتراكية والشيوعية العالمية ال يجب أن تناقش وتنشر فقط
كإشارة لمعرفتها عن طريق الحفظ والتكرار األعميين بل يجب أن
تشتهر بحيث يتم نشر كل الحقائق العلمية بشكل منظم يوميا في
الدعايا والتي بالتالي ستقود كل رجل ومرأة عاملة وكل فالح وكل
جندي إلي الفهم أنها ذات أهمية لهم .تان
داعموا الكومنترن (س-خ) يجب أن يستعملوا كل وسائل اإلعالم
المتوفرة بأيديهم اإلنترنت و اإلعالم و اإلجتماعات العامة ونقابات

العمل والجمعيات التعاونية لفضح منتظم وبال هوادة ليس فقط
للرجعية البرجوازية الظاهرة بل لحلفائها في الخفاء متمثلين في
مساعديها من اإلصالحيين  ،التحريفيين والتحريفيين الجدد من كل
حدب وصوب.

★ الشرط الثاني ()٢
أي شخص يتمني اإلنضمام للكومنترن (س-خ) يجب أن يرفض
بإستمرار اإلصالحيين ،الفاشيين اإلجتماعيين  ،التحريفيين
والتحريفيين الجدد والوسطيين من أي جهة في حركة الطبقة العاملة
ويجعلهم بعيدين عن الكومنترن (س-خ) هذا بشكل أولي ،الكومنترن
(س-خ) سيفتح بابه واسعا لهؤالء العمال وبقية الشعوب العاملة
الراغبة في اإلنضمام لجيش البروليتاريا العالمية العظيم.

★ الشرط الثالث ()٣
مع التداعيات العميقة لإلمبريالية العالمية  ،الصراع الطبقي سيشعل
الوضع بظهور وإندالع أعمال الغضب الثوري والثورات وأخيرا
الحرب األهلية (المسلحة) وتحت هذه الظروف الستالينيين-الخوجيين
ليس لديهم ثقة أو إيمان بشرعية البرجوازية  ،وهم ملزمون ببناء
جهاز موازي وغير مشرعن  ،وهذا يمثل ضرورة لمساعدة
الكومنترن (س-خ) في اللحظات الحاسمة لتنظيم الثورة اإلشتراكية
العالمية حتي تحت أصعب الظروف ،وفي هذه البلدان المحظور فيها
الحزب والتي سيواجه فيها الستالينيون الخوجيون بالعزل السياسي

وقوانين األحكام العرفية أو قوانين الطوارئ فإن اإلعتماد علي
األنشطة الثورية المشرعنة والغير مشرعنة أمر ضروري بالطبع.

★ الشرط الرابع ()٤
التحريض والدعايا الدائمة والنشر بشكل منهجي يجب أن يأخذوا بعين
اإلعتبار بين كل القوات المسلحة في كل بلدان العالم وتشكيل خاليا
ستالينية-خوجية في كل وحدة عسكرية في كل البلدان  ،الستالينيون-
الخوجيون يجب أن يقوموا بهذا بشكل غير شرعي  ،وأي فشل في
اإلنخراط سيعتبر خيانة منهم لتلبية النداء الثوري ويتنافي تماما مع
عضوية الكومنترن (س-خ) .

★ الشرط الخامس ()٥
التحريض والدعايا الدائمة المنهجية في الريف أمر ال غني عنه  ،ال
يمكن للطبقة العاملة أن تعزز فوزها بدون دعم عمال المزارع
والفالحين الفقراء وبدون تحييد وعن طريق سياستها ،جزء من بقية
سكان الريف.
فسيكون النشاط الشيوعي في الريف ذا أهمية قصوي  ،ويجب أن يتم
هذا في األساس عن طريق العمال الشيوعيين الثوريين الذين لديهم
إتصاالت مع الريف  ،والتخلي عن هذا العمل أو إسناده إلي عناصر
تحريفيين او تحريفيين جدد أو وسطيين يمثل خيانة وتخلي عن الثورة
البروليتارية العالمية.

★ الشرط السادس ()٦
أي شخص يود اإلنضمام للكومنترن (س-خ) مطالب بفضح ليس فقط
بالتحذير من الوطنية اإلجتماعية ولكن أيضا أكاذيب وهراء ”السلم
اإلجتماعي“  ،يجب علي الدوام وبإنتظام أن نبرهن للعمال أنه بدون
اإلنهاء الثوري للرأسمالية ال محاكمة أممية لجرائم الحرب  ،وال كالم
عن تقليل التسليح ،فال منظمات ”ديمقراطية“ أو إصالحية من األمم
المتحدة والنظمات األممية األخري للعالم الرأسمالي ستنقذ البشرية من
الحروب اإلمبريالية.

★ الشرط السابع ()٧
أي شخص يود اإلنضمام للكومنترن (س-خ) ينهي ويقطع تماما مع
اإلصالحية والتحريفية والتحريفية الجديدة وأي سياسات وسطية في
النظرية والممارسة.

★ الشرط الثامن ()٨

في البلدان التي تستعبد فيها البرجوازية األمم األخري  ،في البلدان
اإلمبريالية وباألخص في مراكز ”القوي العظمي“  ،األقسام يجب أن
تأخذ موقفا واضحا راسخا معادي لإلمبريالية وتقف مع الشعوب
المستغلة المضطهدة والمستعبدة في الخارج ،أي شخص يود اإلنضمام
للكومنترن (س-خ) مطالب بفضح إمبرياليي بلده بال هوادة وبعنف ،
كل شخص يجب أن يدعم الحركة المعادية لإلمبريالية ليس فقط
بالكلمات بل بالعمل أيضا ،يجب أن يطالب بطرد إمبرياليي البالد
وإنسحاب قواتهم المحتلة و باألخص التحريض في جيش بلده  ،في
قوات األمم المتحدة  ،حلف الشمال األطلنطي (ناتو) وفي التحالفات
العسكرية اإلمبريالية األخري ،الفرد يمكنه اإلنضمام للكومنترن (س-
خ) فقط إن كان يقاتل إلنهاء وتدمير النظام اإلمبريالي العالمي عموما
وإنهاء اإلمبريالية في بلد الفرد.
ومن الواضح أيضا أن أي شخص يريد اإلنضمام للكومنترن (س-خ)
يجب أن يساند الالجئين والمهاجرين  ،يجب أن يدعمهم وبنشاط
يدخلهم في الصراع الطبقي للعمال ويقوم بالتضامن معهم في النضال
ضد العنصرية والقومية بكل السبل المتاحة.

★ الشرط التاسع ()٩
أي شخص يود اإلنضمام للكومنترن (س-خ) يجب أن يقوم وبشكل
منتظم وبغير توقف للعمل الشيوعي في النقابات والمجتمعات التعاونية
ومنظمات العمال الجماهيرية األخري ،هذه المنظمات يجب أن تنشئ
خاليا ستالينية خوجية وأن تكسب اإلتحادات لصالح القضية الشيوعية
العالمية  ،وعلي الدوام وفي نشاطهم اليومي هذه الخاليا يجب أن
تفضح خيانة اإلصالحيين و التحريفيين والتحريفيين الجدد و ”تذبذب“
الوسطيين  ،الخاليا أن تخضع للحزب ككل.

★ الشرط العاشر ()١٠
كل شخص منضم للكومنترن (س-خ) مطالب بشن نضال حازم ضد
النقابات الصفراء العالمية ،فالدعايا التي ستكون بال كلل يجب أن
تعرض للعمال المنتظمين الحاجة للقطيعة مع اإلتحادات الصفراء
ويجب النشاط أيضا بين العملل الغير منتظمين ،كل شخص يجب ان
ينضم لألممية الحمراء الخاصة بالنقابات ومعها دعم كل نقابة
معارضة ثورية تواجه النقابات الصفراء بكل الطرق.

★ الشرط الحادي عشر ()١١
إن معاداة الشيوعية اآلن تعززت في العالم  ،فحزب عالمي
كالكومنترن (س-خ) سيجد مصاعب في أخذ مكان في اإلنتخابات
البرلمانية وأخذ مقاعد هناك في بلد واحد ،هذا ال يعني أيضا اإلبتعاد
عن أي نشاط ديمقراطي ضد برلمان البرجوازية وضد تأثيره وضد
المنظمات البرجوازية العالمية ،الستالينيون الخوجيون سيقاتلون في
كل مكان في العالم للمطالب الديمقراطية وضد الفاشية باإلتصال مع
التحريض الثوري الحقيقي والدعايا ،وباإلتصال مع أهداف مطالبنا
اإلشتراكية والشيوعية العالميتان  ،المضال المعادي للفاشية
والديمقراطي يجب أن يتم مه دكتاتورية البروليتاريا  .فبدون
الديمقراطية البروليتارية ؛ يستحيل القضاء علي الفاشية نهائيا.

★ الشرط الثاني عشر ()١٢

أي شخص يريد اإلنضمام للكومنترن (س-خ) يجب أن يخضع لقواعد
الديمقراطية المركزية ففي ظل الظروف القاسية للنضال الطبقي ال يمكن
للشخص أداء واجبه إال إذا كان منظما بطريقة أكثر مركزية أقرب
لإلنضباط العسكري الصارم  ،ومدعوما بالثقة العامة من كافة أعضاء
الحزب ؛يجب تقوية مركز الحزب وتجهيزه كجهاز موثوق به يتمتع
بسلطات كبيرة.

★ الشرط الثالث عشر ()١٣
باألخص في أقسام البلدان التي يعمل فيها الستالينيون الخوجيون بشكل
قانوني وجب تنظيف دوري لألعضاء في منظمات الحزب لتنظيف
الحزب من عناصر البرجوازية الصغيرة والتي ستأتي للحزب.
وهؤالء الذين يأتون من البرجوازية والتحريفية وبقية المنظمات
”اليسارية“ والذين يودون اإلنضمام عموما للكومنترن (س-خ) يجب
عليهم وبدون هوادة القطع مع ماضيهم السياسي الرجعي  ،سيتلقون كامل
التضامن كما أي عضو من أعضاء الحزب  ،ومع ذلك يجب عليهم
الخضوع لفترة إختبار مطولة لتحسين األداء في الممارسة العملية.

★ الشرط الرابع عشر ()١٤

أي شخص يود اإلنضمام للكومنترن (س-خ) ملزم بدعم تضامني مع بقية
األقسام في نضالها ضد قوي الثورة المضادة  ،فاألممية البروليتارية
تمنعها من تحمل التدابير في جزء من بلد(ها)  ،والتي توجه ضد أقسام
أخري وتؤذي بروليتاريي البلدان األخري ،أعضاء الكومنترن يجب أن
يأخذوا الصف األول في التضامن األممي البروليتاري بالكالم واألفعال.

★ الشرط الخامس عشر ()١٥
أي شخص يرغب في اإلنضمام للكومنترن (س-خ) يمكنه المشاركة في
أي من منظماته أو اإلتصال بشكل مباشر بمركزه الرئيسي وبالنسبة
للراغبين في اإلنضمام ألقسام بلدان الكومنترن حيث لم ،يوجد بعد قسم
لهذه البلدان أن يقبل ويتم اإلشراف عليه من أحد األقسام  ،وكقاعدة عامة
تبداء عضوية الكومنترن بتاريخ الثامن من نوفمبر وهو تاريخ تأسيس
حزب العمل األلباني في  ، ١٩٤١أي شخص يريد اإلنضمام إلي
الكومنترن ليس بكافي فقط دعمه بل الكومنترن في إحتياج منه لتأسيس
قسم  ،ووفقا للشروط الخاصة في كل بلد منفردا يطالب الجميع بتنفيذ
قرارات الكومنترن وقرارات القسم.

★ الشرط السادس عشر ()١٦

جميع قرارات الكومنترن (س-خ) ليست فقط ملزمة لكل قسم بل لكل
شخص يود اإلنضمام بشكل عام  ،في كل نشاطات الكومنترن يجب أن
يأخذ بالحسبان إختالف الظروف في كل بلد بمفرده والتي يقاتل ويناضل
تحتها كل قسم وكل فرد ،وبشكل عام في القرارات الملزمة ستأخذ حدود
تنفيذها والتي سيقوم أعضاء القسم من وجهة نظرهم بإقرار مكان تنفيذ
النشاط وعلي مسؤليتهم الخاصة  ،ونمط العمل بين أفراد كل قسم يجب أن
يأخذ شكل التعاون الشيوعي  ،ويتم تحديد هذه الشروط والقواعد من خالل
الئحة عامة للسلوك الشيوعي في الحزب ،ومعها علي الدوام إلزام بتنفيذ
كل قرارات وتعليمات الكومنترن (س-خ).

★ الشرط السابع عشر ()١٧
أي شخص يرغب في اإلنضمام للكومنترن (س-خ) ال يمكن أن يكون
عضوا في أي منظمات ”يسارية“ أخري في وقت واحد أي ال عضوية
مزدوجة  ،فاليوجد سوي حزب عالمي واحد ينتمي إلي الستالينيون
الخوجيون وهو الكومنترن (س-خ) ،الكومنترن ينشئ منظماته في كل بلد
من بلدان العالم فهذا المبداء األممي هام جدا سياسيا وتنظيميا لدعم
التركيب التنظيمي الثوري لهيمنة البروليتاريا في كل بلد  ،فبروليتاريا كل
بلد هي جزء من البروليتاريا العالمية  ،والثورة البروليتارية في كل بلد
هي جزء من الثورة البروليتارية العالمية  ،وقسم كل بلد هو جزء من
حزب العالم وكل عضو في الحزب هو جزء من القسم ،في كل بلد هناك
فقط حزب بروليتاري ثوري شيوعي واحد يحمل نفس اإلسم وهو
الكومنترن (س-خ)  ،واألقسام تذكر بأسماء بلدانها فمثال [القسم األلماني
للكومنترن  ،القسم البرتغالي للكومنترن  ،إلخ ]..

★ الشرط الثامن عشر ()١٨
أي شخص يرغب في اإلنضمام للكومنترن (س-خ) يجب عليه اإلتطالع
علي البرنامج والمنصة الثورية العالمية والخط العام للكومنترن  ،ويجب
عليه تنفيذ األوامر والقرارات بدون كلل وال ملل ويجب عليه تقديم الدعم
المادي للكومنترن وأن ينشط في منظماتها  ،الكومنترن لديه إلتزام نحو كل
قسم والعكس صحيح  ،ومن الهام ذكره توفير جميع الوثائق الخاصة
بالكومنترن بلغات عدة إن سنحت الفرصة لألعضاء أو بلغتهم الخاصة
علي األقل.

★ الشرط التاسع عشر ()١٩
كل األعضاء وكذلك األقسام وقيادة الكومنترن بجميع منظماتها تستخدم
المبدأ البلشفي في النقد والنقد الذاتي لتجنب األخطاء وتصحيحها بأقرب
وقت ممكن ولمنع إرتكابها في المستقبل  ،ويتم إستخدام مبدأ المسائلة
والرقابة من كل المنظمات بداء العضو وحتي القيادة.

★ الشرط العشرون ()٢٠

يجب علي أي شخص يود اإلنضمام للكومنترن أن يدرس ويطبق دروس
وتعاليم الكالسيكيين الخمسة للماركسية اللينينية [ماركس-إنجلز-لينين-
ستالين-خوجة] في كل النشاطات السياسية.
الحب والوالء الال-منتهي تجاه الكومنترن والتقاليد البطولية للحركة
الشيوعية والتطبيق المبدع لأليديولوجيا البروليتارية تحت الظرف العالمي
و الظروف الخاصة بكل بلد وكذلك علي جانب النشاطات الشخصية ،
والنضال الشجاع ضد العدو الطبقي  ،والصداقة بين أعضاء الحزب ؛ كل
هذا يعد مصدرا لوحدتنا الصلبة وإنتصارتنا التاريخيـة.

★ الشرط الواحد والعشرون ()٢١
يتم إعطاء عضوية الكومنترن بشكل فردي وعلي أساس طوعي  ،وكل ما
ال يتوافق مع أنشطتنا البروليتارية األممية (خاصة الفئوية) كلها أنشطة
هدفها إضعاف وتدمير الكومنترن  ،ونحن ندافع عن حزبنا العالمي من كل
المخاطر المحتملة  ،من اإلنحرافات في الخط العام أو أي إنتهاك لقرار من
قرارات الحزب  ،أو إنعدام التضامن مع األعضاء األخرين أو ضد
التعاون وضد نقص األخالق األممية الشيوعية.

أي شخص ال يتفق مع الشروط الواحدة والعشرين المذكورة
أو سينتهكهم لن يكون عضوا في الكومنترن وسيتم طرده

