


تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

   هججذه الوثيقججة ليسججت من نسججخ الصججوت الشججيوعي، بججل من نسججخ آخججرين، وقججد وجججدها

الصوت الشيوعي اثناء بحثه في النترنت.

:هذه الوثيقة من ما يأتي" تطهير"   قامت مكتبة الشيوعيين العرب ب 

جميع النصوص والفقرات المتضمنة على أفكار شيوعية الخائن خروشوف المزيفة؛) 1

جميع النصوص والفقرات المتعلقة بمرحلة ما بعد وفاة الرفيق ستالين، حيث اقتصرنا) 2

.مراكس – أنجلس، لينين، ستالين، (وماو تسي تونغ إن وجدت): على مراحل

:   وقد انجزنا ما ورد أعله من خللا

حذف وإزالة النصوص والفقرات ذات الصلة؛) 1

حذف وإزالة بعض الصفحات بصورة كلية؛) 2

اعججادة صججياغة بعض الجمججل والنصججوص بمججا يتفججق والنهج الماركسججي – اللينيججني) 3

.الثوري

ب: PDF   بالضإافة الى ذلك، قمنا، بواسطة استعمالا محرر ملفات 

إدراج بعض الملحظججات والتعليقججات التوضإججيحية، في بعض المواضإججع، على شججكل) 1

Sticky Notes،

.تصحيح بعض الخطاء المطبعية) 2

.   لذا اقتضى التنويه

الصوت الشيوعي











































الصوت الشيوعي
Sticky Note
النص الصحيح لتعريف لينين للمادة، هو كما يلي: "المادة مقولة فلسفية تدل على الواقع الموضوعي المعطى للإنسان في إحساساته التي تنسخه، وتصوره، وتعكسه، بينما هو قائم بصورة مستقلة عن هذه الإحساسات" / المصدر (لينين، المادية والمذهب التجريبي النقدي - تعليقات نقدية على فلسفة رجعية، الطبعة العربية الثانية المنقحة، دار دمشق للطباعة والنشر، سوريا، ترجمة د. فؤاد أيوب، ص. ص. 121 - 122. - ملاحظة الصوت الشيوعي





















































































الصوت الشيوعي
Sticky Note
وصف ماركس، في "رأس المال"، هذا الإنخفاض بأنه نسبي وليس مطلق. ذلك أن المقدار الإجمالي للربح يزداد ولا ينقص. الذي يتناقص هو معدل الربح نسبيا عما كان سابقا. لكن ذلك يكون مصحوبا بزيادة الكمية المطلقة للربح. - ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
الأصح: تقهقر القدرة الشرائية وليس الطلب. فالحاجة للسلع لا تقل، لكن قدرة الأفراد الشرائية هي التي تقل. - ملاحظة الصوت الشيوعي





























































































































































ماركس

الصوت الشيوعي
Sticky Note
لقد أخطأ ماركس وأنجلس خطأً فادحاً عندما اعتقدا بإمكانية الإنتقال السلمي الى الاشتراكية في بعض البلدان مثل انكلترا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، أثبت التاريخ بطلانه. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
تفكير خاطىء من كارل ماركس، أثبت التاريخ بطلانه. - ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
تفكير خاطىء لكارل ماركس، أثبت التاريخ بطلانه. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
تفكير خاطىء لأنجلس، أثبت التاريخ بطلانه. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
تفكير خاطىء للينين في وقتها، أثبتت الأحداث اللاحقة بطلانه. - ملاحظة الصوت الشيوعي









الصوت الشيوعي
Sticky Note
لا علاقة لآراء لينين وستالين حول التعايش السلمي بنظرية الخائن خروشوف التحريفية عن التعايش السلمي، ولا تمت لها بأي صلة. - ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
المقصود هنا "بالنظرية السوفيتية"، نظرية الخائن خروشوف التحريفية، وليس نظرية لينين وستالين عن التعايش السلمي بين البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة. - ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
المقصود نظرية الخائن خروشوف التحريفية عن التعايس السلمي وليس مفهوم لينين وستالين للتعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
المقصود صين ماو تسي تونغ. - ملاحظة الصوت الشيوعي



























Sticky Note
تمثل الاشتراكية، من وجهة نظر الماركسية الروسية، المرحلة الدنيا للشيوعية. وينشأ عن ذلك ضرورة خضوعها لقوانين شيوعية فقط. لكن من وجهة نظر الماركسية الماوية تمثل الاشتراكية المرحلة الاتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. وينشأ عن ذلك ضرورة خضوعها لقوانين رأسمالية - شيوعية، أي ضرورة استعمال الحوافز المادية الى جانب الحوافز المعنوية والسياسية مع ضرورة اعطاء الأولوية للحوافز المعنوية والسياسية. - ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
في رأي ماركس وأنجلس ان انقراض (او اضمحلال) الدولة يحدث عند بلوغ الاشتراكية الناجزة، التي تمثل المرحلة الاولى من الشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي





الشیوعیة

الصوت الشيوعي
Sticky Note
يرى لينين ان انقراض (او اضمحلال) الدولة يحدث عند بلوغ المرحلة العليا من الشيوعية، عندما يتحقق مبدأ "من كل حسب مقدراته، ومن كل حسب حاجاته". - ملاحظة الصوت الشيوعي



الدولة



االستھالك
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