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نسخھ لإلنترنت، بواسطة الماسح الضوئي، الصوت الشیوعي
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تنبیھ من الناسخ االلكتروني !

تم نسخ ھذا المؤلف بتصرف من خالل ما یأتي:

الخائن ار شیوعیةتطھیر الكتاب من كل الفقرات التحریفیة التي تضمنت افك)١

خروشوف المزیفة؛

تطھیر الكتاب من بعض الفقرات التي اشتملت على مبالغات خرافیة عن )٢

السوفییاتي السابق.القدرات االقتصادیة لالتحاد 

وقد تم اجراء التطھیر من خالل:

حذف ومسح الفقرات ذات الصلة؛)١

ازالة بعض الصفحات كاملة؛)٢

اعادة صیاغة بعض الفقرات بما یقلب معناھا التحریفي االصلي ویجعلھا )٣

اللینیني الثوري.–متفقة مع النھج الماركسي 

.لذا اقتضى التنویھ

الصوت الشیوعي
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