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No curso do desenvolvimento adicional da construção de partidos este site será
permanentemente melhorado e corrigido de acordo com novas decisões do Comintern (SH)
O proletariado mundial não tem outra arma além das próprias organizações mundiais
proletárias independentes - que são guiadas pelo Comintern (SH):
Para a libertação do capitalismo mundial, para a tomada do poder político mundial, para
estabelecer a ditadura proletária global, para a construção do socialismo mundial, e para a
criação da sociedade sem classe do comunismo mundial.

5 Linhas de guia para a Solução da Questão Organizacional do Comintern (SH)
1.
- Aprendendo com todos os tesouros do desenvolvimento histórico da organização proletária e
dos princípios organizacionais bolcheviques, em primeiro lugar os tesouros organizacionais dos 5

Clássicos do Marxismo-Leninismus em geral, e o da CPSU (B), do PLA, e do Comintern, em
particular.
2.
- Equipar o Comintern (SH) com novas armas organizacionais avançadas e ainda mais
desenvolvidas para a iminente organização da luta de classes e nossas perspectivas
organizacionais da revolução socialista mundial.
3.
- Lute contra a dupla estratégia de tentativas burguesas-revisionistas abertas e ocultas de
infiltrar, dividir, degenerar e liquidar nossas organizações revolucionárias.
- Luta contra todas as falsificações revisionistas e oportunistas da questão organizacional do
stalinismo-hoxhaismo.
4.
- Mestre a teoria stalinista-hoxhaísta ainda mais desenvolvida sobre a organização proletária
global na prática.
Stalinismo – O hoxhaismo na questão da organização é a teoria e as táticas de organizar a
revolução proletária mundial, em geral, e a teoria e táticas de organizar a ditadura mundial do
proletariado, em particular.
5.
- Implementação das diferentes tarefas organizacionais de construção do Comintern (SH) e
suas Seções de acordo com as diferentes etapas de construção de festas. Na fase atual não
podemos copiar não modificadas as instruções organizacionais do Comintern que eram válidas no
palco da construção partidária, ou seja, formando organizações bolcheviques com caráter de
massa. Estamos na primeira fase da construção partidária - como determinado pelas lições do
camarada Stalin:

Formação do partido mundial.
primeiro período / tarefa central = o próprio partido - criação de programa, linha geral,
criação de Seções e outras organizações partidárias (YCI etc), recrutamento, forjação
educacional de quadros (principalmente quadros proletários), = formando o partido como
propagandista global central, agitador e organizador do movimento mundial comunista; criação
de requisitos básicos para a formação da vanguarda do proletariado mundial)
"Neste período, o Partido concentrou sua atenção e cuidado com o próprio Partido, sobre
sua própria existência e preservação. Nesta fase, ele se considerava uma espécie de força
autossuficiente." (Stalin)

O novo tipo de organizações stalinistas – hoxhaísticas é de tipo bolchevique
mundial
O proletariado mundial não tem outra arma na luta pelo poder mundial do que sua
organização mundial, que combina e centraliza as unidades de combate de todos os países.
Em um mundo globalizado, só pode haver um partido globalmente centralizado do
proletariado que luta em todos os países do mundo pelo mesmo objetivo do comunismo, ou seja,
por meio de suas Seções. O velho tipo de partidos bolcheviques nacionais têm feito caminho para
nosso novo partido mundial stalinista-hoxhaísta:
Um proletariado mundial - um partido mundial proletário, o Comintern (SH).
Um proletariado em cada país - uma Seção do Comintern (SH) em cada país.
O novo tipo de organizações stalinistas – hoxhaísicas é um tipo bolchevique mundial organizado pelo proletariado mundial para unir e liderar a luta das divisões proletárias em todos
os países com o objetivo comum de derrubar a burguesia mundial, estabelecer a ditadura
mundial do proletariado e criar o socialismo global.
A forma mais alta da organização de classe proletária mundial é o Partido Mundial Stalinista Hoxhaist. Como a forma mais alta de organização de classe, a Internacional Comunista determina
a linha política geral e sua aplicação através da conquista da uniformidade da liderança global.
As Seções do Comintern (SH) são o portador consciente do movimento de classe stalinistahoxhaísta do proletariado em seu país.
O proletariado mundial precisa da unidade de seus destacamentos nacionais.
Essa unidade do proletariado mundial só é possível com uma única organização mundial; cujas
decisões todas as Seções realizam, para o melhor conhecimento e crença. Aconselhar sobre uma
pergunta; expressar opiniões diferentes; ouvir as opiniões da maioria por todas as seções
organizadas; determinado trazer essa visão em uma decisão; express conscientemente realizar
esta decisão - isso é conhecido em todo o mundo como verdadeira unidade de luta. E tal unidade
é infinitamente preciosa, infinitamente importante para o proletariado mundial. Separados,
isolados, divididos nos países, todos os chamados "independência" dos antigos partidos
comunistas não trazem nada em um mundo globalizado. Juntos, os proletários de todos os países
são tudo e têm tudo se se organizarem em Seções do partido mundial!
A continuação da história do Comintern é um passo importante para a vitória da revolução
mundial socialista e do socialismo em escala mundial, ou seja, uma vitória na luta pela
eliminação da inevitabilidade do perigo de sua própria degeneração burguesa e dissolução
repetida. Esse perigo existe enquanto o imperialismo dominar o mundo.
Ninguém no mundo tem lutado pelo restarendo e reconstrução do Comintern de Lênin e Stalin
tão profundamente, como o Comintern (SH).
Não até a virada do milênio, 57 anos após sua dissolução em 1943, a Internacional Comunista
foi restabelecida - exatamente em 31 de dezembro de 2000.

Esta fundação do Comintern (SH) é um evento de grande importância histórica. A partir
daquele dia, o grande trabalho do Comintern tinha sido continuado ativamente e com honra.
O Comintern (SH) foi fundado porque a história da Comintern ensina que o proletariado
mundial não pode ser vitorioso sem seu partido mundial. Sem a liderança revolucionária de uma
organização mundial bolchevique, a questão da revolução mundial-proletária está fadada ao
fracasso.
Apenas um partido de um novo tipo de stalinismo-hoxhaism está funcionando sob as atuais
condições de globalização, para liderar o proletariado mundial nas batalhas decisivas contra o
poder global da burguesia mundial, e para eliminar o perigo da inevitabilidade de sua própria
degeneração burguesa. O partido stalinista-hoxhaísta de novo tipo não é uma organização
guarda-chuva de partidos comunistas separados e independentes de cada país (como foi o caso
do Comintern), mas um único partido mundial bolchevique monolítico - equipado com seu
próprio sistema global de centralismo democrático e estrutura partidária global (da célula
partidária ao ECCI).
Nossa bandeira partidária - "martelo, foice e rifle" - demonstra não apenas a continuidade no
aperfeiçoamento da ideologia comunista invencível, mas também a resolutividade em eliminar o
possível risco de destruição do Comintern, e por último, não menos importante, é uma expressão
de mais de 150 anos de vitalidade e força vital da tradição do movimento comunista.
O movimento mundial stalinista-hoxhaísta nasceu da luta contra o neo-revisionismo. Os
neorrevisionistas operam sob o pretexto de "marxismo-leninismo" e "antirrevisionismo" para a
restauração do revisionismo moderno. A vitória do antigo glorioso Movimento Mundial MarxistaLeninista do Camarada Enver Hoxha só pode ser defendida e continuada com sucesso derrotando
o neo-revisionismo, assim pela destruição global de vários campos poli-centristas e centros dos
neorrevisionistas.
O Movimento Mundial Stalinista-Hoxhaist é o movimento mundial comunista dos 5 Clássicos do
Marxismo-Leninismo: Marx - Engels - Lenin - Stalin - Enver Hoxha.
O movimento stalinista-hoxhaista é o movimento globalmente centralizado e coordenado dos
destacamentos proletários de combate de países de todos os continentes para a vitória do
proletariado mundial em escala mundial.
Chamamos o movimento mundial stalinista-hoxhaista de hoje o movimento mais consciente e
revolucionário para a transformação socialista global da sociedade, que é o único movimento real
que termina globalmente e elimina a condição atual do sistema capitalista mundial.
O movimento mundial stalinista-hoxhaista é um resultado atual dentro da história da
bolchevização do movimento comunista mundial.
Para estudar a história da revolução mundial em suas diversas etapas e desde sua criação até
hoje, precisamos seguir o curso da principal linha de frente da luta histórica das classes
antagonistas em escala global. Em particular, precisamos examinar as relações globais históricas
das classes em termos de sua atitude em relação à revolução socialista mundial. Devemos
estudar o desenvolvimento histórico da relação entre revolução e contrarrevolução em escala
mundial e ter que extrair seus princípios internos. O mais importante aqui é a elaboração da lei
de desenvolvimento do campo mundial da classe proletária frente a frente com o campo mundial
da burguesia - que sua história internacional, sua tendência de maior globalização, no presente e
no futuro. Afinal, é o objetivo especial de longo prazo do movimento comunista mundial eliminar

a inevitabilidade da luta de classes entre esses dois campos mundiais e, em geral, a abolição
global da sociedade de classes.
A Primeira Internacional foi a organização internacional do proletariado mundial no estágio
pré-imperialista do capitalismo.
A Segunda Internacional foi a organização do proletariado mundial no início da era
imperialista, antes da Primeira Guerra Mundial e antes do estabelecimento do primeiro estado
proletário.
O Comintern foi a organização do proletariado mundial no período do socialismo em um país
"único".
O Cominform foi a organização do proletariado mundial no período do surgimento do campo
mundial stalinista.
O Comintern (SH) é a organização do proletariado mundial no período da transição
revolucionária do capitalismo mundial para o socialismo mundial, e do socialismo mundial para o
comunismo mundial.
Qual é o princípio dialético-histórico da renovação permanente e do avanço do proletário
partido mundial?
Karl Marx definiu este princípio de ferro da seguinte forma:
"Assim, em vez de morrer, o Internacional só passou do primeiro período de incubação para
um maior, onde suas tendências já originais se tornaram, em parte, realidades. No curso de seu
desenvolvimento progressivo, ele ainda terá que sofrer muitas mudanças, antes que o último
capítulo de sua história possa ser escrito.” [Karl Marx: "História do Sr. George Howell da
Associação Internacional dos Trabalhadores", em: Karl Marx/Friedrich Engels, Volume 19, página
147, edição alemã.
"A Internacional Comunista não deixou de existir e não deixará de existir" (Lenin).
"A Internacional é indestrutível, porque a revolução proletária mundial é
indestrutível." [Comintern (SH)]
Na época da fundação do Comintern (SH), não havia nem um centro mundial revolucionário
sob a ditadura do proletariado, nem um Comintern - apoiado por partidos comunistas, e mesmo
nenhum partido marxista-leninista genuíno. Ainda havia apenas remanescentes fracos dos
antigos Partidos Hoxhaist.
Pela supremacia do capitalismo mundial, o movimento mundial comunista entrou
completamente em uma nova situação. No curso da globalização das condições da guerra de
classes, houve a necessidade da criação de novas organizações globalizadas de luta de classes do
proletariado mundial.
Estamos entrando, assim, no período da globalização predominante das organizações
comunistas, da globalização do movimento comunista mundial, uma nova fase da preparação
global da revolução socialista mundial. Os tempos em que os partidos comunistas únicos dos
países tinham dominado o movimento do mundo comunista se foram para sempre. No próximo
período da revolução mundial socialista, no período do socialismo mundial, o proletariado
mundial precisa de um novo tipo de organizações e movimentos comunistas globais. Essas

organizações comunistas globais determinarão a futura aparição do movimento mundial
comunista.
O proletariado mundial está se tornando uma classe globalizada não apenas por causa de sua
crescente unificação mundial, mas também por causa de sua crescente consciência socialista
mundial.
Apenas o proletariado mundial stalinista-hoxhaísta é um proletariado revolucionário que
reconhece suas tarefas de classe, ou seja, a derrubada da burguesia mundial pela revolução
socialista mundial e o estabelecimento da ditadura armada do proletariado mundial.
Qualquer um que, hoje, nega a necessidade da Internacional Comunista e suas Seções e se apega
ao antigo tipo de partido nacional do Partido Comunista ou a organizações não partidárias do
revolucionismo, representa a posição da burguesia, que propaga a necessidade da nãopartilidade do proletariado. Renunciar ao partido do proletariado mundial corresponde à
concepção burguesa de não-partido e é incompatível com as visões do proletariado mundial, ou
seja, construir seu próprio partido mundial stalinista-hoxhaísta.
Abaixo a concepção burguesa-revisionista de não-partido do proletariado mundial!
Abaixo o Dimitrovismo que justificou a dissolução do Comintern com a tese da autonomia dos
partidos nacionais!
A definição do dimitrovismo na questão organizacional é a não-partidário do proletariado
mundial que mais tarde foi mantido e desenvolvido pelos partidos nacionalistas do revisionismo
moderno.
Os revisionistas de todos os matizes, incluindo os neorrevisionistas, são declarados inimigos
da formação stalinista-hoxhaísta do partido mundial do proletariado.
A Internacional Comunista (Stalinista-Hoxhaista) não é apenas a soma de suas Seções dos
países. A Comintern (SH) está liderando um sistema global de organizações bolcheviques, sua
unificação em todas as formas como um todo unido. O Comintern (SH) é o mais alto, mas não a
única organização de classe do proletariado mundial. Todas as organizações globais servem o
proletariado mundial desta forma ou de outra. Como a forma mais alta de organização de classe,
o Comintern (SH) determina a linha política geral e sua aplicação através da conquista da
uniformidade da liderança global. A liderança política do Comintern (SH) abrange todas as formas
das organizações do proletariado mundial. O Comintern (SH) é o instrumento mais importante e
central do Movimento Mundial Stalinista-Hoxhaista.
Sem stalinista - teoria hoxhaísta - nenhum Partido Mundial Stalinista-Hoxhaista.
Sem stalinista - Partido Mundial Hoxhaista - sem Movimento Mundial Stalinista-Hoxhaista.
O princípio organizacional da luta de classes globalizada é o centralismo democrático:
centralizar a luta de cima para baixo, bem como democratizar a luta de baixo para cima;
centralizar a luta do topo do mundo até o fundo do país, bem como democratizar a luta do fundo
do país para o topo do mundo.
Sem a força e flexibilidade da luta de classes em um cenário nacional, a luta do Movimento
Mundial se tornaria impotente e imóvel em um cenário global. Para evitar que isso aconteça, as
forças e movimentos de todos os destacamentos nacionais devem ser colocados em conformidade
com a força e o movimento em um cenário global.

Por um lado, os múltiplos Movimentos Stalinistas-Hoxhaista nos países se reúnem para formar
toda a sua unidade consistente do movimento mundial. Por outro lado, o Partido Mundial
Stalinista-Hoxhaist centraliza os processos de unificação dos movimentos dos países. Ambos os
lados devem ser necessariamente coordenados em harmonia. Dessa forma, o movimento
revolucionário mundial desdobra sua maior potência para a influência necessária contra a
burguesia mundial em geral, e contra a burguesia nos países em particular. Esse é o modo de
ação, a natureza da funcionalidade do Movimento Mundial Stalinista-Hoxhaista.
Sem esse modo completo de operação entre partes e inteiros, nem uma vitória da revolução
mundial socialista, nem uma vitória da revolução socialista em um país será possível e
libertadora. A Lei da unidade stalinista-hoxhaista mostra que a unificação do proletariado, a
aplicação de seus interesses revolucionários em cada país com a unificação do proletariado
mundial e a aplicação de seus interesses globais totais correspondem, definitivamente.
Universalidade e versatilidade da revolução socialista mundial, que se expressa pela
variedade e variedade da revolução socialista em cada país, é a abordagem típica e manifestação
do poder de sua ação unificada e coordenada como um todo, é na verdade o fisiognomo do
processo revolucionário global da luta de classes proletária mundial de hoje.
Somente por meio da construção do partido mundial do tipo bolchevique, teremos sucesso em
nosso trabalho dedicado para o desenvolvimento do Movimento Mundial Stalinista-Hoxhaist, a
luta revolucionária mundial do proletariado mundial, apoiando (pela propaganda, pelo apoio
moral e material) apenas uma luta, - e apenas tal linha - pelo proleComo ganhar novos membros
do Comintern (SH) e como recrutá-los como quadros líderes?
Como Lenin abordou essa questão?
Lenin escreveu em "O que deve ser feito?": "O fato é que a sociedade produz muitas pessoas
aptas para "a causa", mas não podemos fazer USO de todas elas”.
O estado crítico e transitório do nosso movimento a esse respeito pode ser formulado da
seguinte forma: Não há pessoas — ainda assim há uma massa de pessoas. Há uma massa de
pessoas, porque a classe trabalhadora e estratos sociais cada vez mais variados, ano após ano,
produzem a partir de suas fileiras um número crescente de pessoas descontentes que desejam
protestar, que estão prontas para prestar toda a assistência que puderem na luta contra o
absolutismo, a intolerabilidade da qual, embora ainda não reconhecida por todos, é cada vez
mais agudamente sentida pelo aumento das massas do povo. Ao mesmo tempo, não temos
pessoas, porque não temos líderes, líderes políticos, organizadores talentosos capazes de
organizar trabalho extenso e ao mesmo tempo uniforme e harmonioso que empregaria todas as
forças, mesmo as mais desprezíveis". (Lênin, Obras Coletadas, Volume 5, página 467-468, edição
inglesa)
"É necessário ter uma forte organização de revolucionários tentados." (página 469)
"A especialização pressupõe necessariamente a centralização e, por sua vez,
imperativamente exige isso." (página 470)
Lênin escreveu "que nosso primeiro e mais urgente dever é ajudar a treinar revolucionários
da classe trabalhadora". (página 470)

"A atenção, portanto, deve ser dedicada principalmente para elevar os trabalhadores ao nível
dos revolucionários; não é de todo nossa tarefa descer ao nível das "massas
trabalhadoras" (página 470)
"À medida que a ascensão espontânea de seu movimento se torna cada vez mais profunda, as
massas da classe trabalhadora promovem a partir de suas fileiras não apenas um número
crescente de agitadores talentosos, mas também organizadores talentosos, propagandistas e
"trabalhadores práticos" no melhor sentido do termo (dos quais há tão poucos entre nossos
intelectuais que, em sua maioria, na maneira russa, são um pouco descuidados e lentos em seus
hábitos). Quando tivermos forças de trabalhadores-revolucionários especialmente treinados que
passaram por uma extensa preparação (e, claro, revolucionários "de todos os braços do serviço"),
nenhuma polícia política no mundo poderá então lutar com eles, pois essas forças,
ilimitadamente dedicadas à revolução, desfrutarão da confiança ilimitada das massas mais amplas
dos trabalhadores." (página 473)
Os ensinamentos de Lênin agora também nos dão um conhecimento exaustivo de atrair novos
membros, a educação dos revolucionários, representantes de elevar os trabalhadores comuns ao
nível dos revolucionários. Devemos fazer pleno uso deste ensino de Lênin e desenvolvê-lo na
direção disso em condições modernas, no que diz respeito aos maiores monopólios
transnacionais, é destruído qualquer fronteira nacional para nossas atividades para atrair pessoas
para nossas fileiras entre os próprios trabalhadores dos monopólios. Como, então, durante a
preparação e condução da Revolução de Outubro, os bolcheviques russos se juntaram às fileiras
de seu partido das fileiras dos próprios trabalhadores avançados de grandes empresas industriais,
e agora devemos tirá-los das maiores multinacionais industriais, que são os monopólios
multinacionais. Até agora, não limitamos a questão são monopólios industriais. Devemos
claramente fazer o nosso fortemente sobre os representantes dos trabalhadores do maior
monopólio do mundo, devemos colocá-los à frente do nosso movimento, liderado pela Revolução
Socialista Mundial! Essa foi a nossa fraqueza até agora e temos essa fraqueza para transformar
nossa força inesgotável como a capital mundial repousa inteiramente sobre os monopólios
globais. De fato, a destruição de todo o capitalismo mundial possivelmente pelo início de sua
destruição dos monopólios globais, e os trabalhadores dos monopólios nesta grande obra
histórica devem agir como a principal força motriz, como o principal tema do futuro da
Revolução Socialista Mundial. Nosso trabalho nesse sentido nos dará novos membros, dará ao
mundo novos trabalhadores revolucionários e expandirá os limites teóricos e práticos do nosso
trabalho. O Comintern (SH) serve principalmente aos interesses dos trabalhadores industriais do
mundo, porque eles têm que fazer uma vanguarda da futura Revolução Mundial, e só então,
reforçamos e complementamos pelos trabalhadores industriais, os revolucionários podem
acelerar a altas velocidades, a locomotiva da Revolução Mundial. Sem isso, não podemos obter
força revolucionária suficiente, e a realização da Revolução Socialista Mundial exigirá a
mobilização de um número tão grande de forças que é única em toda a história humana. E os
principais componentes dessa força podem agir apenas trabalhadores industriais globais! Claro,
para eles também serão representantes dos camponeses, que até o final da fase ativa da
revolução mundial permanecerão em escala nacional, mas porque hoje podemos ver também
uma conversão parcial ao monopólio do sistema agrícola mundial como um todo (monopolizando
as vendas de produtos agrícolas, bem como modificações genéticas produtos agrícolas básicos a
fim de obter os direitos de sua "propriedade intelectual" e, portanto, os spreads de cultura e
rendimento!), então em um futuro próximo também poderá tentar começar com o trabalho
dessas empresas, que pode ser descrito como "monopólio global" na área agrícola. Mas, de
qualquer forma, como vanguarda, devemos sempre e em todas as circunstâncias colocar os
trabalhadores industriais mundiais de monopólios e mantê-lo trabalhando diretamente com eles!

A questão é totalmente centralizada e não depende apenas das ações de nossas Seções
individuais. É o papel principal dos trabalhadores industriais mundiais sobre os quais o Comintern
(SH) deve implementar na prática seu principal slogan na era da globalização: "Trabalhadores,
unam todos os países!". Entender essa questão deve ser a pedra angular e a base de todo o nosso
trabalho revolucionário! O Comintern (SH) deve se tornar a organização dos revolucionários
mundiais, cercado por crescentes redes (comunistas) de simpatizantes e apoiadores!
Para se preparar para a revolução mundial socialista, o Comintern (SH) deve ser equipado
com uma sede globalmente centralizada do proletariado mundial. Isso é impossível sem a criação
de um aparato de combate central. Este aparelho centralizado deve necessariamente atender
aos padrões da construção ilegal da organização bolchevique. As normas de ilegalidade só podem
ser cumpridas se forem implementadas e monitoradas diligentemente. Precisamos de um quadro
especial, que organize nosso aparato ilegal. Este camarada especializado deve estudar as lições
relativas dos 5 clássicos do marxismo-leninismo e treinar todos os membros para impumentar
regras ilegais do partido. Útil pode ser o artigo em alemão:
Sobre o aparato organizacional ilegal e atividades de conspiração
Re-fundação das Escolas Cadre do Comintern de Lênin e Stalin
Sem uma certa quantidade de quadros, o Comintern (SH) não pode fornecer nenhum aparato
de luta internacional. É por isso que é uma das tarefas atualmente importantes da construção do
Comintern (SH) para ganhar, selecionar, treinar e aço quadros adequados.
A questão de aprender marxismo-leninismo temos que elevar a um nível mais alto.
Novos membros - ou seja, eles devem ser treinados e dar pelo menos o exame mínimo com
base no marxismo-leninismo e nos ensinamentos 5 clássicos do marxismo. Não é fácil, mas sem
ele também é impossível. Caso contrário, já vimos, e toda vez que enfrentamos o oportunismo
no trabalho com novos membros ou simpatizantes. Também será útil para membros mais velhos
do Comintern (SH), porque sem treinamento constante e desenvolvimento de conhecimento
teórico ninguém pode se orgulhar e honrar o nome de "comunista". Na questão de dominar o
profundo conhecimento da ciência filosófica do marxismo-leninismo, devemos colocar requisitos
muito elevados para os chefes das Seções nacionais do Comintern (SH), pois dos líderes em sua
preparação nas questões teóricas e práticas variará dependendo do trabalho de todas as Seções.
Permitir Como gestores pessoas destreinadas - significa condenar a existência de toda a Seção
sobre os contratempos e fracassos teóricos e práticos. E isso não podemos permitir!
Precisamos criar uma escola especial na tradição dos
Scholls do Comintern de Lênin e Stalin. Começamos a criar
um novo site para cumprir essa tarefa: Internacional LENINEscola do Comintern
Neste site publicamos nossos materiais educativos e
apresentamos nossos horários de estudo.
O treinamento de quadros é uma tarefa essencial
permanente.
Já criamos o maior arquivo comunista da Internet do mundo. Tomando nosso tempo para o
recrutamento e treinamento de novos quadros – esse é o caminho certo para fortalecer a
construção do nosso partido.

Na fase futura da construção do partido o Comintern (SH) recebe cada vez mais o caráter de
uma organização de quadros.
Quem nos dá quadros adequados?
Não há quadros prontos. Devemos educar todos eles por meio de confiar em nossas próprias
forças. No início, as pessoas estão interessadas no que estamos lutando. Eles entram em contato
conosco e nos fazem perguntas. Alguns deles já estudaram nossos arquivos de literatura, outros
se convenceram sobre a correção de nossos objetivos, e novamente outros nos escrevem que
aceitam nossas 21 regras de admissão e solicitam a admissão de seus membros. E há também
esse tipo de camaradas que convidamos e encorajamos a nos tornarmos membros do Comintern
(SH).
Pedimos aos candidatos suas informações pessoais concisa, como idade, profissão, local de
residência (geralmente sem detalhes precisos de nomes de rua e números de casas). E
perguntamos a eles sobre suas ideias, objetivos etc. Além disso, estamos interessados em
competência pessoal e adequação, que são essenciais para a determinação de suas novas tarefas.
Também perguntamos a eles como eles pensam em apoiar o Comintern (SH) na melhor das
hipóteses. Com este perfil semelhante a palavras-chave, damos a esses novos camaradas
inicialmente pequenas e facilmente cumprindo tarefas. Para as tarefas que os novos camaradas
serão mais adequados, saberemos e determinaremos apenas no curso de seu trabalho prático de
festa e poderemos. De preferência, selecionamos os melhores ativistas para as tarefas mais
responsáveis.
Dependendo de como os novos camaradas se desenvolverão, também forneceremos requisitos
mais sofisticados. O camarada adequado para o posto adequado - que é a regra geral para a
atribuição de nossos quadros.
Aprendemos com Stalin:
Se a linha geral e as metas programáticas já estão determinadas, então a implementação
organizacional decide tudo, então a implementação pelos quadros é decisiva.
O que isso significa na situação atual do nosso prédio do partido?
Estamos em uma fase intermediária. O trabalho em nossa estratégia e táticas são bastante
completos, porém sua implementação ainda não pode começar por falta de quadros. Para
enfrentar o problema desta fase intermediária, devemos começar com o recrutamento de
quadros, sem perder de vista a conclusão do nosso trabalho de linha geral e ideológicoprogramático.
Lembre-se, a festa não está a serviço de seus quadros, mas, por outro lado, os quadros
servem o Comintern (SH). Os quadros servem o proletariado mundial, servem as massas
exploradas e oprimidas. A vontade e a ação do Comintern (SH) serão determinadas
conjuntamente por todos os membros e não apenas pelos quadros. O partido cadre não significa
subordinação tudo inteiramente sob os quadros, mas, por outro lado, subordinação dos quadros
sob todo o partido mundial, sob os interesses do proletariado mundial, sob os interesses das
massas do mundo.

Sob as condições do mundo capitalista dominante, nós comunistas somos apenas uma gota no
oceano, expressando os interesses globais da classe trabalhadora internacional e as massas
exploradas.
No socialismo mundial, nós comunistas nos transformamos de gotas em poderosas correntes
oceânicas em direção ao comunismo mundial. E no mundo o comunismo apenas algumas gotas
regressivas permanecerão no oceano dos comunistas.

Quais são as tarefas atuais concretas para os novos membros do Comintern (SH) ?
1.
Eles participam na atualização do nosso órgão central "revolução mundial" e outras tarefaschave do Plano de Ano. Para o objetivo principal da centralização do partido, precisamos de
executivos que assumam responsabilidades executivas para a sede. Como regra geral, os
membros primeiro se desenvolverão nas Seções e, posteriormente, projetados para assumir
tarefas globais, especialmente por recomendação das Seções.

2.
No início, a maioria dos novos membros apoia a Seção, respectivamente, começam a construir
uma nova Seção em seu próprio país.
3.
Novos membros apoiam a construção de várias organizações em massa do Comintern (SH) como YCI (SH), RILU, CWI (SH), etc.
4.
Os novos membros participam das ações comuns e globais do Comintern (SH) - como o 1º de
Maio e outras atividades globais que foram decididas pelo Comintern (SH) e suas Seções.

5.
Há também "ordens especiais" do Comintern (SH) em "casos especiais". Essas ordens especiais
geralmente são ordens individuais (ou ordens de grupo) que são concluídas após o cumprimento
(por exemplo, em relação a tarefas ilegais, captação de recursos, contrainteligência, aquisição
de armas, ações ilegais, etc.). Essas questões precisam ser resolvidas sem o conhecimento da
maioria dos membros do Comintern (SH) por razões de segurança.
Todos só devem saber o quanto é preciso para cumprir tais "tarefas especiais". Trata-se de
proteger nosso partido mundial contra ataques da contra-volução. E quanto menos desses
deveres ilegais serão conhecidos pelos camaradas, mais seguro será, tanto para os camaradas
agentes Como para todo o partido.
Nossos quadros aprenderão a orientar a luta de classes, especialmente através da
participação ativa na luta de classes. Os melhores lutadores são aqueles que, na melhor das

hipóteses, se provam na luta de classes, que ganham valiosa experiência lá, e que implementam
na melhor das hipóteses as instruções do partido.
Educar quadros, ou seja, guiá-los, apoiá-los, controlá-los e corrigi-los, se
necessário. A educação inclui principalmente a formação teórica, mas também o fortalecimento
do coletivismo e da moralidade comunista. O reconhecimento de seu valioso trabalho para o
partido é de grande importância para a motivação dos quadros. Nada vai sem elogiar os quadros
por seu valioso trabalho.
A disciplina dos quadros baseia-se em sua dedicação ao proletariado mundial, na convicção
comunista e na voluntariedade comunista.
Os quadros devem aplicar o princípio da crítica e da autocrítica. Toda a parte é responsável
pelo cuidado dos quadros, bem como os quadros que cuidam da festa. Como verdadeiros
comunistas, os quadros devem dominar suas próprias fraquezas, devem trabalhar duro para seu
próprio desenvolvimento pessoal, devem aperfeiçoar suas atitudes comunistas constantemente.
Princípio geral do espírito coletivo dos quadros é o seguinte:
Os quadros mais experientes apoiam os quadros inexperientes.
E os quadros inexperientes modelam-se nos quadros mais experientes. Quadros experientes e
inexperientes formam uma unidade indivisível em sua luta comum pelo partido.
Novos quadros que vivem em países onde já existem seções, são treinados diretamente pelas
Seções.
Enquanto isso acontecer raramente, a sede cuidará de novos quadros no início do
período. Mas no curso do desenvolvimento, quando o fluxo de membros para o nosso Partido
aumenta, então as Seções devem assumir completamente esta tarefa, para o alívio da sede. Um
dia, a sede apenas delegará os novos membros para as Seções que entraram em contato com a
sede.
A maioria dos novos membros será então recrutada dentro do país pelas próprias Seções.
As Seções e a sede informam umas às outras e trabalham juntas na questão dos quadros. Se
ocorrerem problemas, ambos cuidam de suas soluções coletivamente.
Basicamente, só aceitamos o melhor dos melhores. Mais uma vez, só o melhor dos melhores!!
Ou seja, não aqueles que são "supostamente" os melhores, mas apenas aqueles que são
realmente os melhores. Decisões erradas sobre a seleção dos melhores quadros poderiam não só
jogar nosso trabalho de volta por vários anos, mas também ameaçar nossa própria existência!
Esta questão só pode ser decidida após um período de liberdade condicional. A seleção é
decidida não apenas por critérios teóricos, mas também e sobretudo com referência ao trabalho
revolucionário prático confiável. Mais uma vez: decisões precipitadas sobre a admissão de
membros e o uso errado de quadros ameaçam a própria existência do nosso partido mundial e,
portanto, devem ser evitadas a todo custo.
Nossos erros de julgamento resultaram na decisão sobre os 21 critérios de admissão em
agosto de 2015. Esses critérios de admissão só valem tanto quanto são absolutamente corretos
aplicados e controlados na prática. Membros do Comintern (SH) são soldados da revolução
mundial socialista. Agimos como soldados comunistas e somos considerados pelo proletariado
mundial como soldados da revolução mundial socialista. Não somos um clube de discussão.

Aqueles que não atendem a esses altos critérios de soldados revolucionários mundiais, não
podem ser membros do Comintern (SH). É a qualidade, não a quantidade de membros que conta
em uma organização como a Comintern (SH). Aqueles que substituirem a qualidade dos membros
através da quantidade de membros, arruinarão o Comintern (SH).
É impossível prever a diferença entre membros adequados e inadequados. Nunca nos
esqueçamos que a maioria dos ex-membros do KPD/ML ilegal na RDA social-fascista (1975-1989)
consistia de agentes disfarçados do "STASI" (Serviço de Segurança do Estado) que causou a
destruição completa do nosso partido ilegal.
Em geral, a maioria dos candidatos e aspirantes não será adequada e devemos classificá-los
sem hesitação. Temos autoridade e devemos executar nossa autoridade. Este é o nosso dever no
interesse do partido, no interesse do proletariado mundial, no interesse da revolução mundial
socialista.
Não podemos evitar a admissão de membros inadequados de antemão. No entanto, seria um
erro imperdoável, se deixarmos esses membros permanecerem no partido depois que eles
provaram ser inadequados. Tais erros marcham sobre o suicídio do partido. Vamos ter sempre
em mente que não há garantia absoluta. Experiências de todo o movimento comunista do mundo
provam que a infiltração de agentes disfarçados não pode ser absolutamente excluída. Nunca há
segurança 100% alcançável do partido.
O partido não pode deixar de aumentar permanentemente a vigilância e medidas de
segurança de todos os tipos. Isso é inevitável. E, portanto, é, em todos os momentos, também
inevitável purificar nosso partido daqueles membros que são mais prejudiciais do que benéficos.
Essas dificuldades podem não nos impedir de abrir nossas portas para novos membros proletários
o mais amplo possível. Como podemos ver, este problema deve ser considerado diferenciado e
tratado atentamente. Devemos fazer o possível para reduzir estimativas e decisões erradas. Útil
é aprender com experiências concretas dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo, a respeito deste
assunto.
Não só no atual estágio de construção do nosso partido mundial, mas para todos os tempos
para garantir o melhor recrutamento dos melhores combatentes comunistas do mundo - esse é
sempre o primeiro dever do Comintern (SH).Atualmente, nos consideramos o cerne da vanguarda
do proletariado mundial, como mestres da criação da melhor vanguarda do proletariado mundial
que já existiu.
A vanguarda é tão boa quanto seus quadros. Se queremos ser a melhor vanguarda existente,
então devemos comandar os melhores quadros.
Quais são as características dos melhores camaradas da melhor vanguarda do mundo?
- Os melhores camaradas não são apenas os melhores teoricamente alunos dos ensinamentos
dos 5 clássicos do marxismo-leninismo, mas também aqueles que entendem implementar seu
conhecimento da ideologia comunista em todas as situações de luta diária de classes;
- Os melhores camaradas, são os camaradas mais conscientes da classe, são os lutadores mais
corajosos que estão na linha de frente, lutando nas barricadas, que dominam até situações
difíceis, e que lidam com todas as dificuldades que
ocorrem;
- Os melhores camaradas são os que ganham a confiança das massas.

-Os melhores camaradas estão profundamente enraizados entre as massas;
- Os melhores camaradas satisfazem completamente a causa revolucionária do proletariado
mundial, a revolução socialista mundial, não só em palavras, mas também em atos;
- Os melhores camaradas são mais leais ao partido, especialmente nas condições mais difíceis
sob as quais o Comintern (SH) deve
lutar; quando se trata de defender a existência do Comintern (SH), então os melhores camaradas
lutam sem cessar até que o perigo seja evitado e dissipado.
- Os melhores camaradas se comportam adequadamente em relação à classe e às massas, a
fim de ganhar sua confiança, a fim de garantir seu apoio;
- Os melhores camaradas mostram auto-sacrifício ilimitado, tenacidade, perseverança e
heroísmo na luta de classes;
- Os melhores camaradas assumem a responsabilidade pessoal pela implementação das
decisões do Partido. Eles combinam perfeitamente o espírito coletivo com a própria iniciativa
altruísta;
- Os melhores camaradas são leais à liderança do partido (não confundir com comportamento
não crítico);
- Os melhores camaradas mantêm um estilo bolchevique confiável e eficaz de trabalho e
prática da disciplina bolchevique, repetidamente, disciplina bolchevique - Os melhores
camaradas dominam a crítica honesta e a autocrítica como uma contribuição essencial para o
fortalecimento do Comintern (SH);
- Os melhores camaradas são extremamente vigilantes contra o inimigo de classe e ocupam
uma atitude irreconciliável em relação a tais lacaios, como os neorrevisionistas, e todos os
oportunistas de várias tendências e correntes.
- Os melhores camaradas concentram sua vigilância para purificar nossas fileiras de elementos
hostis.Eles detectam possíveis desvios precocemente, e ajudam o partido na eliminação de
desvios;
- Os melhores camaradas são os melhores internacionalistas proletários e solidários com todos
os nossos membros, com os trabalhadores, com as massas em todo o
mundo.
-Os melhores camaradas têm a melhor moralidade comunista. Sem tais camaradas, sem tal
vanguarda, sem uma brigada de choque internacional tão vermelha, o proletariado mundial não
estabelecerá seu partido mundial, o proletariado mundial não pode ser levado à vitória sobre a
burguesia mundial.
O proletariado mundial precisa de lutadores melhores do que os contra-volucionários da
burguesia mundial. Como devemos ser capazes de derrotá-los? Portanto, o Comintern (SH) deve
ser o melhor grupo dos melhores revolucionários do mundo.
Qual é a vanguarda do proletariado mundial?
A vanguarda do proletariado mundial é a mais alta forma de associação de classes dos
proletários globalizados de todos os países.

Qual é a força da vanguarda do proletariado mundial?
A força da vanguarda do proletariado mundial é caracterizada pela capacidade de unir e
centralizar os melhores proletários revolucionários de todos os países, pela capacidade de guiar
os proletários globalmente na luta contra o inimigo de classe globalizado.
De onde recebe a vanguarda do proletariado mundial sua força?
A vanguarda do proletariado mundial deriva seu poder das organizações em massa dos
proletários de todos os países, das organizações de massa do Comintern (SH).
Como leva a vanguarda do proletariado mundial à vitória da revolução mundial socialista?
Só com a vanguarda, o proletariado mundial não pode ser vitorioso. A vanguarda, sozinha, não
pode levar o proletariado mundial à revolução mundial socialista. Isso requer cinturões de
transmissão entre o Comintern (SH) e o proletariado mundial, e, em seguida, cinturões de
transmissão entre o proletariado mundial e todas as massas oprimidas e exploradas ao redor do
mundo.
A revolução mundial socialista requer a liderança do Comintern (SH), além da orientação
através das organizações de massa do proletariado mundial, além da mobilização das
organizações de massa do proletariado mundial, além da execução da revolução mundial
socialista pelas massas exploradas e oprimidas em todo o mundo. A organização da revolução
mundial socialista é, portanto, caracterizada por uma série de transições, todas interligadas em
um movimento revolucionário global. A importância da vanguarda do proletariado mundial
consiste precisamente em avaliar de forma realista a vontade, a condição e o estágio de
consciência da classe e, em seguida, as massas avaliadas antes que a revolução mundial socialista
possa ser realizada com sucesso.
Em suma, a vanguarda deve levar em conta o estágio exato de desenvolvimento do fator
subjetivo da revolução mundial socialista. Se o fator subjetivo ainda não estiver maduro o
suficiente, e se o Comintern (SH) ignorar o fator subjetivo, então a revolução mundial socialista
inevitavelmente sofrerá derrota. Por outro lado, se o fator subjetivo estiver totalmente maduro
e perdermos o ponto de tempo mais apropriado para nos prepararmos para o início da revolução
mundial socialista, isso também levaria à derrota. É a tarefa histórica mais importante da
vanguarda determinar a hora exata do início da revolução mundial socialista.
Qual é a principal tarefa da vanguarda do proletariado mundial?
A principal tarefa da vanguarda do proletariado mundial é, em geral,criar as condições mais
favoráveis para o amadurecimento do fator subjetivo da revolução socialista mundial.
Resumindo: primeiro convencer uma minoria revolucionária do proletariado mundial, depois
convencer todo o mundo de proletariado e finalmente convencer as massas amplas da
necessidade da revolução mundial socialista. A principal tarefa da vanguarda do proletariado
mundial é, em particular, resumir a luta de classes das organizações de massa dos proletários de
todos os países globalmente e orientar-se em direção ao objetivo da revolução socialista
mundial.
Não há outra alternativa para a vanguarda, para liderar o proletariado vitoriosamente à sua
potência mundial e ao estabelecimento do socialismo
mundial.

Apenas o Comintern (SH) pode desempenhar o papel de líder da luta de libertação do
proletariado mundial. Apenas o Comintern (SH) pode assumir a liderança para o estabelecimento
do sistema da ditadura do proletariado mundial. O stalinismo-hoxhaism educa a vanguarda do
proletariado mundial por meio da educação dos quadros. Os quadros são organizores, professores
e condutores de todos os labutas explorados nas batalhas globais contra a burguesia mundial.

Camaradas
Cada um de nós deve saber que as lutas de classes aumentam dramaticamente nas condições
de crise mundial econômica e política. Consequentemente, o Comintern (SH) tem que contar
com o aumento da pressão da burguesia mundial. Devemos estar prontos para as condições mais
difíceis e para tomar as medidas necessárias.
Como isso pode ser alcançado, sem ter os quadros e reservas necessários à nossa disposição?
Precisamos de camaradas prontos e capazes de tomar essas tarefas indispensáveis para a
proteção do partido.Como podemos ver, precisamos de novos quadros não só no futuro, mas
agora! Esta tarefa urgente pode ser adiada, especialmente nas condições da dramática escalada
da crise mundial, do perigo da guerra mundial e da fascização do sistema mundial
capitalista [que não deixará o Comintern (SH) intocado.]
O dia se aproxima quando a arma ideológica da crítica será transformada em armas críticas de
distúrbios revolucionários. As forças armadas do proletariado mundial não podem agir sem
construir organizações de luta em massa de antemão. A criação dessas organizações é
absolutamente inegável, se não queremos prestar serviço labial à revolução mundial. E renunciar
ao recrutamento de novos quadros não é nada além de um serviço labial à revolução mundial.
Na situação atual, nos deparamos com a fraqueza do número de membros. Portanto, as
atividades do Comintern (SH) não podem ser desdobradas em todas as áreas simultaneamente. É
por isso que o Comintern (SH) deve concentrar-se em sua tarefa principal, ou seja, a criação da
vanguarda do proletariado mundial, principalmente por meio de nossa propaganda comunista e
agitação na Internet e nas ruas, e sem perder de vista nossa tarefa de recrutamento direto dos
trabalhadores nas fábricas. Com um número maior de membros começaremos com nosso trabalho
sistemático nos sindicatos e fábricas.
Alguns trabalhadores só podem ser convencidos por nossas atividades na rua e no local de
trabalho. Então palavras e atos devem coincidir. Só com frases lindas (rrr.. revolucionárias)
podemos convencer qualquer um. Podemos não nos esconder atrás das palavras se formos uma
verdadeira organização de combate. Resumindo: ideias revolucionárias não podem substituir os
atos revolucionários. A palavra e a ação dos comunistas devem sempre corresponder,
independentemente do número de membros, independentemente da fraqueza ou força de uma
organização comunista. Portanto, pelo menos em um futuro próximo, o Comintern (SH) não deve
deixar de participar de ações e greves de rua, para atrair a vanguarda do proletariado mundial.
Focar na tarefa principal não significa negligenciar tarefas menores ou mesmo ignorar. Para isso,
é preciso sempre um mínimo de reservas e recursos.
Não podemos enviar para todas as frentes simultaneamente nossos melhores quadros. Não
podemos sobrecarregá-los com muitas tarefas apenas por falta de forças. Os quadros não devem
ser mal utilizados por sobrecargas ou mesmo ser queimados. Eles não devem ser inundados com
trabalho partidário. Devemos tratar os quadros com cuidado e consideração. O objetivo da

formação dos quadros é prepará-los para seu papel como líderes do Comintern (SH) e suas
organizações, como líderes de lutas em massa, como líderes da revolução mundial socialista.
As condições e requisitos para o uso de quadros não são os mesmos em todos os países. Aqui,
a concentração e distribuição de todas as forças das Seções desempenham um papel importante
através de uma liderança central. Em primeiro lugar, é a consideração dos interesses globais de
todo o proletariado mundial que decide sobre a distribuição dos quadros tanto na escala mundial
quanto em todos os países. Todas as Seções organizam a distribuição dos quadros de acordo com
a liderança central do partido, respectivamente com outras Seções, ou seja, caso seja necessária
cooperação mútua entre as Seções.
As Seções fazem parte do Comintern (SH), que cumprem suas tarefas em seu respectivo país
de acordo com as tarefas globais do Comintern (SH). Nenhuma atividade centralizada do partido
mundial é possível, se as Seções não estiverem centralmente unidas e coordenadas para
participar em atividades globais. O proletariado mundial deve ser capaz de realizar ações globais
próprias em todos os momentos, em todas as situações e em todas as circunstâncias.
É, portanto, a tarefa comum das Seções e do centro líder do Comintern (SH) equipar o
proletariado mundial com todos os instrumentos organizacionais necessários para alcançar o
ideal de manobrabilidade global do proletariado. Sobre a questão das atividades globalmente
organizadas, o proletariado mundial espera da Comintern (SH) maior capacidade de interação
entre o bureau central e as Seções. Cada discrepância entre o Comintern (SH) e suas Seções
coloca em risco a ação global do proletariado mundial. A luta contra o autonomismo das Seções
não é apenas uma questão de princípio, mas também resultado das experiências negativas da
história da luta de classes internacionais. Sem subordinação das Seções sob a liderança central, o
Comintern (SH) será incapaz de levar a classe proletária à potência mundial.
A liderança centralizada uniforme do Comintern (SH) é um princípio básico do partido mundial do
tipo bolchevique. Os princípios organizacionais do bolchevismo mundial exigem a subordinação
incondicional das Seções e de todas as outras organizações sob a liderança global central do
partido mundial. Somente por meio do centralismo democrático, a unificação da vontade e da
ação do partido e, em seguida, de todo o proletariado do mundo inteiro pode ser garantida. Sem
esse princípio bolchevique centralista, a Comintern (SH) não pode desdobrar sua capacidade de
luta global - as batalhas decisivas para a ditadura do proletariado mundial não podem ser
vencidas.
É tarefa da liderança central avaliar informações das Seções sobre sua situação atual. Com
base nessas informações, com base nas experiências e resultados do Plano Anual, o Comintern
(SH) examina as principais questões, organiza sua discussão e decide sobre sua solução comum.
Para cumprir as tarefas, as forças existentes devem ser devidamente avaliadas e distribuídas.
Para alcançar a meta anual desejada conjuntamente, a liderança central distribui as tarefas
comumente decididas, apoia as Seções na organização de suas tarefas, pratica críticas e
autocríticas caso seja necessário, controla a correta implementação das tarefas e faz correções
se necessário.
Camaradas!
Somente com base em uma organização genuína do quadro pode o Comintern (SH) ser
desenvolvido para uma verdadeira festa em massa.
Somente com um partido de massa seremos capazes de liderar o proletariado mundial para a
vitória da revolução mundial socialista.

Com esse objetivo de longo prazo, vamos educar nossos quadros como líderes da classe e, em
seguida, como líderes das massas.
Não podemos prever quanto tempo precisaremos para alcançar esse objetivo. Isso depende de
muitos fatores objetivos e subjetivos, mas no final dependerá de nós mesmos. Seja em 10, 20,
30 ou 50 anos, não importa quanto tempo dure, crucial é que o partido de massa seja baseado no
partido forte, e é por isso que precisamos de novos quadros fortes.
Ou resolvemos o problema dos quadros ou nunca alcançaremos o objetivo do comunismo
mundial.Somos comunistas genuínos! E essa é a garantia de que alcançamos nosso objetivo.
Vamos realizá-lo apesar de todos os obstáculos e dificuldades, se não a nossa geração, mas
certamente as futuras gerações de comunistas.
Quanto melhor nós comunistas lutarmos hoje, mais fácil os combatentes comunistas têm que
nos seguir. A palavra final sobre a questão organizacional tem o camarada Stalin: "Algumas
pessoas pensam que é suficiente para elaborar uma linha do Partido correta, proclamar-a para
todos ouvirem, declarar-na sob a forma de teses e resoluções gerais, e tê-la votado por
unanimidade, para que a vitória venha de si mesma, automaticamente, por assim dizer.Isso, é
claro, está errado. É uma ilusão grosseira. Só burocratas incorrigívels e sapateadores podem
pensar assim. Na verdade, esses sucessos e vitórias não vieram automaticamente, mas como
resultado de uma luta feroz pela aplicação da linha partidária. A vitória nunca vem de si mesma,
geralmente é conquistada pelo esforço. Boas resoluções e declarações a favor da linha geral do
Partido são apenas um começo; eles apenas expressam o desejo de vitória, mas não a vitória em
si. Após a correta linha ter sido estabelecida, após a constatação de uma solução correta do
problema, o sucesso depende de como o trabalho é organizado; sobre a organização da luta para
a realização da linha do Partido; sobre a adequada seleção de pessoal; em verificar o
cumprimento das decisões dos principais órgãos. Outros sábios, a linha correta do Partido e as
soluções corretas correm o risco de serem seriamente preconceituosas. Mais do que isso, depois
que a linha política correta foi estabelecida, o trabalho organizacional decide tudo, incluindo o
destino da própria linha política, seu sucesso ou fracasso. "[Stalin, Volume 13, página 324",
reporte ao XVII. Congresso da CPSU (B) – Questões de liderança organizacional] tariado em todos
os países - sem exceção.

