








 تنبٌه من مكتبة الشٌوعٌٌن العرب!

هذا الكتاب لٌس من نسخ الصوت الشٌوعً، بل من نسخ آخرٌن. وقد عثر علٌه الصوت    

 الشٌوعً اثناء بحثه فً اإلنترنت.

لمزٌفة ن خروشوف اٌة الخائوقد قامت مكتبة الشٌوعٌٌن العرب بتطهٌره من شٌوع   

 العظٌمة، وذلك من خالل ما ٌأتً: ٌة الدولةوشوفٌن

 حذف كل الفقرات والنصوص ذات العالقة؛ (1

 لكتاب؛من اذات عالقة ( حذف صفحات كاملة 2

( اعادة صٌاغة بعض عبارات وجمل الكتاب، من خالل التصرف بها، بما ٌجعلها تتفق مع 3

 الثوري؛اللٌنٌنً  –النهج الماركسً 

 ( ازالة عناوٌن الفقرات المحذوفة من فهرس الكتاب.4

 Sticky Noteالشارحة او التوضٌحٌة بواسطة خٌار  د اضفنا بعض المالحظاتهذا وق   

 .PDFالذي ٌتٌحه محرر ملفات 

 باآلتً:كذلك، وزٌادة فً الفائدة، قمنا    

تحت فً العراق صدرت باللغة العربٌة  ،قدم من هذا الكتاب"مقدمة المؤلف" لطبعة أ فنااض (أ

رزاق ، ترجمة عبد العنوان: "فصول فً االشتراكٌة العلمٌة"، منشورات مكتبة بغداد

النسخة الورقٌة من  7الى ص  3هذه المقدمة تمتد من ص  الصافً، التارٌخ غٌر مذكور.

 هذه الطبعة األقدم.ل

فقرة  –( أعاله المشار الٌها فً )أمن هذا الكتاب األقدم على النسخة باإلعتماد  – ناإدراج( ب

فٌة ع تحرٌتفق مبما ٌ ،هذه الطبعةالفصل الخامس من نهاٌة قام المؤلف بحذفها من هامة 

عن مكتسبات هذه الفقرة تحمل عنوان "لندافع  .لغرب اإلمبرٌالًأسٌاده ومهادنتهم الدنٌئة ل

لطبعة األقدم. وقد النسخة الورقٌة لمن  204و  203االشتراكٌة"، وهً تشغل الصفحتٌن 

 ها كما هً فٌما عدا حذف اول ثالث أسطر منها.اوردنا

 لذا أقتضى التنوٌه.   

 الصوت الشٌوعً



 مقدمة المؤلؾ

 (مالحظة الصوت الشيوعي – لطبعة سابقة من هذا الكتاب)

المبسط الذي بٌن ٌدي القارئ ٌمثل عرضاً منتظماً ألسس الشٌوعٌة  ان الكتاب الذي   

ٌُبحث فٌه بالتتابع: ظهور وتطور الشٌوعٌة العلمٌة، والمهمات األساسٌة الثالث  العلمٌة. و

إنشاء القاعدة المادٌة والتكنٌكٌة للشٌوعٌة، وتكوٌن العالقات اإلجتماعٌة  –للبناء الشٌوعً 

 الشٌوعٌة وتربٌة اإلنسان الجدٌد، وخصائص العملٌة الثورٌة المعاصرة.

وان عدداً من المسائل التً ٌبحثها هذا الكتاب )مثالً عن مبادئ القٌادة العلمٌة للبناء    

وؼٌرها(، لم تجد حتى اآلن عرضاً كافٌاً فً  الشٌوعً، وعن تطور احتٌاجات اإلنسان

 المراجع.

 ص لكل الذٌن ٌهتمون بنظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة.ص  خ  والكتاب مُ    

 ماذا تبحث نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة؟   

ٌتطوران بوتائر  لقد أقامت جهود جماهٌر الشؽٌلة إنتاجاً متقناً راقٌاً، وخلقت علماً وتكنٌكاً    

لم ٌسبق لها مثٌل. وان مستوى تطورهما قد ارتفع لدرجة حققت فٌها البشرٌة سٌطرة كبٌرة 

كامل حاجات جمٌع الناس على وجه على قوى الطبٌعة، اعطتها أمكانٌة واقعٌة لتؤمن بشكل 

حٌاة األرض، المادٌة منها والثقافٌة. وٌقدر اإلختصاصٌون بأن كوكبنا اآلن قادر على ضمان 

ؼنٌة لكل سكان األرض اذا ما اسُتخِدم ت كل القدرات اإلنتاجٌة ومنجزات العلم والتكنٌك كما 

 ٌنبؽً طبعاً.

فما العمل إذن؟ ومن المسؤول عن واقع ان واحد بالعشرة فقط من سكان العالم ؼٌر    

ان االشتراكً ٌحصل على طعامه بشكل اعتٌادي فً حٌن ٌبقى التسعة اآلخرون دون شبع، و

ما ٌقرب من نصؾ السكان الراشدٌن على وجه األرض ال ٌعرفون القراءة والكتابة؟ ومن 

المسؤول عن انهار الدماء التً أُرٌقت وتراق اآلن فً الحروب التً ال مبرر لها لصالح حفنة 

ضئٌلة من الناس وعما ٌخٌم على األرض من ؼٌوم اإلنفجارات النووٌة المرعبة التً تسلب 

مة من وجوه الناس، وعن ان التحضٌر للحرب النووٌة المدمرة ٌستنزؾ مبالػ ظاللها البس

اإلنسان الموهوب بمختلؾ القابلٌات  –ومن المسؤول عن ان أروع إبداعات الطبٌعة  طائلة.

الخالقة ال ٌزال محروماً فً أجزاء كثٌرة من األرض لٌس فقط من إمكانٌة إظهار هذه 

من اإلستؽالل والظلم اإلجتماعً وٌدمره الجوع واألمراض  القابلٌات وإنما ٌعانً اإلنسحاق

وٌختنق بٌن براثن البطالة والبؤس والؽالء، من المسؤول عن واقع ان فً العدٌد من البلدان 



ر الى البشرة السوداء على إعتبار انها مظهر من  ٌُنظ  التً تفتخر بؽطرسة بحضارتها، 

كبٌراً من البشرٌة كان قد تعرض للنٌر  مظاهر نقص اإلنسان؟ ومن المسؤول عن ان جزءاً 

المخزي للكولونٌالٌة، هذا النٌر الذي ال تزال ٌنوء تحته حتى ٌومنا هذا عشرات مالٌٌن 

 الناس؟

ان المسؤول عن كل هذا هو الرأسمالٌة التً قادت التضاد بٌن الفقر والؽنى الى حده    

صرٌة سٌاسة رسمٌة، وبذرت األقصى وجعلت من الحروب والعبودٌة اإلستعمارٌة والعن

أمواالً وجهوداً ال حصر لها لصالح حفنة من اإلحتكارات، وحقرت اإلنسان الكادح مستخدمة 

 أكثر من مرة أحدث منجزاته فً العلم والتكنٌك على الضد من صالحه.

 فألجل استخدام الثروات الهائلة التً تتمتع بها البشرٌة، وألجل استؽالل القدرات اإلنتاجٌة   

الضخمة، والمنجزات المرموقة فً العلم والتكنٌك المعاصرٌن لصالح الشؽٌلة، البد  من 

محددة. البد من القضاء على الرأسمالٌة المكروهة من قبل الشعوب، ظروؾ اجتماعٌة 

هدفه األسمى والوحٌد هو أن ٌؤمن لكل الناس حٌاة وإقامة مجتمع جدٌد على األرض، 

 مجتمع ٌخلص البشرٌة الى األبد من الحروب والتبذٌر. انسانٌة حقٌقٌة سعٌدة، حرة.

وهذا المجتمع الجدٌد هو الشٌوعٌة. وان العلم الذي ٌعطً صورة متكاملة عن الشٌوعٌة    

 وقوانٌن نشوئها وتطورها ٌسمى نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة.

 لنبحث هذا التعرٌؾ القصٌر بشًء من التفصٌل.   

م ٌستهدؾ التطوٌر الشامل لإلنسان الشؽٌل. فالشؽٌل فً ان أي مجتمع طبقً متناحر ل   

مجتمع كهذا أداة لتحقٌق أهداؾ أخرى، كالحصول على أقصى األرباح كما هو الحال فً 

 للتطور اإلجتماعً «هدفاً بذاته»الرأسمالٌة مثالً. وفً الشٌوعٌة فقط ٌصبح اإلنسان الشؽٌل 

)كارل ماركس(. ونظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة تكشؾ الشروط )اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة 

والروحٌة( التً بها فقط ٌمكن أن ٌتحقق التطور الشامل المتناسق لإلنسان والتعبٌر األكمل 

 واألكثر حرٌة عن جمٌع ظواهره الحٌوٌة.

 –لنظام اإلجتماعً القدٌم ولكن قبل أن ُتخل ق ظروؾ إزدهار اإلنسان ٌتوجب القضاء على ا   

وهذا ٌعنً ان نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة تبحث مسألة اإلطاحة بالرأسمالٌة بصورة الرأسمالٌة. 

ثورٌة وخلق المقدمات، عن هذا الطرٌق، لتحرٌر اإلنسان. إن الشٌوعٌة العلمٌة تدلل على 

وعٌة المالزمة لها الحتمٌة التارٌخٌة لفناء الرأسمالٌة الناشًء عن نشاط القوانٌن الموض

وتناقضاتها الداخلٌة. والشٌوعٌة العلمٌة تكشؾ القوى الثورٌة التً تقوض وتقلب 



الرأسمالٌة وتشٌر الى الثورة االشتراكٌة ودكتاتورٌة البرولٌتارٌا كوسٌلة ضرورٌة لتصفٌة 

 المجتمع الرأسمالً القدٌم.

ماً فً نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة. ان مسألة اإلطاحة الثورٌة بالرأسمالٌة تحتل مكاناً ها   

الشٌوعٌة. ومن  –ولكن اإلطاحة بالرأسمالٌة تجري فً الواقع لتمهٌد التربة للمجتمع الجدٌد 

هنا تبرز مهمة أخرى هامة للشٌوعٌة العلمٌة هً دراسة قوانٌن إقامة المجتمع الشٌوعً 

وعً ودراسة هذا المجتمع نفسه كترتٌب إجتماعً معقد. وفً المجتمع الشٌ ودراسة هذا

المجتمع نفسه كترتٌب إجتماعً معقد. وفً مركز المجتمع الشٌوعً ٌقؾ اإلنسان بكل 

عالقاته المتنوعة وقابلٌاته، مواهبه واحتٌاجاته وإمكانٌاته اإلبداعٌة والجسمٌة، ولٌس 

كل شًء »صدفة أن ٌكون الشعار البرنامجً األساسً لحزبنا هو الفكرة اإلنسانٌة العظمى: 

فان المجتمع الذي ٌقؾ اإلنسان فً مركزه ال ٌمكن  . وطبٌعً«بإسم اإلنسان ولخٌر اإلنسان

إال أن ٌكون علم إقامة الظروؾ اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة لخلق اإلنسان المتطور من 

ِمم وتؤل بٌن الحقائق  ؾجمٌع النواحً. إن نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة تبحث اإلنسان بأن ُتع 

ٌة الموجودة عنه حالٌاً كذات للعمل والعٌش والمعرفة، كحلقة فً نظام إجتماعً وكحلقة العلم

 فً نظام الطبٌعة.

اإلنتاج المادي، التبادل والتوزٌع  –إن نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة تبحث كذلك اإلقتصاد    

ولكن فقط بالمقدار الذي تخدم به اإلنسانٌة  –واإلستهالك فً ظروؾ المجتمع الشٌوعً 

كشروط إقتصادٌة لتطوره الشامل. وهً تبحث كذلك العالقات اإلجتماعٌة والحٌاة الروحٌة فً 

المجتمع، وهنا أٌضاً تبحثها )كظرؾ( كشرط للتطور اإلجتماعً والروحً )الثقافً(، 

 وكمظهر لنشاطه الخالق.

اإلقتصادي الشٌوعً ككل مترابط، وفً  –اإلجتماعً  ان الشٌوعٌة العلمٌة تبحث النظام   

ً للكٌفٌة التً  ه اهتماماً خاصا وحدة بٌن جوانبه اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والروحٌة وتوجِّ

بها كل جانب من هذه الجوانب منفرداً وكلها مجتمعة، ألجل اإلنسان، وتساعد على  «ٌعمل»

 الوصول الى الهدؾ األسمى للتطور اإلجتماعً.

إن المجتمع ٌتطور بقوة فعل قوانٌن موضوعٌة. ولكن فعالٌة استخدام القوانٌن هً فً    

فً جوهر الظواهر اإلجتماعٌة وإندفاعهم آخر األمر تتعلق بالناس أنفسهم وبعمق تؽلؽلهم 

فً تحقٌق أهدافهم ومدى تنظٌمهم. وان تطور المجتمع ٌمثل بالتالً التحاماً معقداً وتفاعالً 

 ن الموضوعٌة والعامل الذاتً.بٌن القوانٌ



ولؽرض الوصول الى الوحدة بٌن الشروط الموضوعٌة والعامل الذاتً لتطور المجتمع البد    

لجماهٌر الشؽٌلة أن تعرؾ القوانٌن الموضوعٌة وأن تستوعب الكٌفٌة التً تنشط بها هذه 

القوانٌن، ومن الضروري أن تتعلم كٌفٌة التوفٌق بٌن نشاطها ومتطلبات تلكم القوانٌن، وأن 

 تنظٌم الناس نحو استخدام القوانٌن بصورة أكثر فعالٌة لصالح اإلنسان. ٌجري توجٌه

وهً البحث عن طرق  –لنظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة ومن هنا تنبثق مهمة أخرى هامة    

ووسائل الوصول الى التوفٌق بٌن النشاط الذاتً للناس ومتطلبات القوانٌن الموضوعٌة، 

إلنسان. وإستناداً الى معرفة القوانٌن الموضوعٌة طرق ووسائل استخدام القوانٌن لصالح ا

تشٌر نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة الى المٌول التقدمٌة فً تطور المجتمع، او الى حلقاته 

ه وتضُبط حركة المجتمع باإلنسجام مع هذه المٌول وتكشؾ العقبات التً تعٌق  جِّ المنفردة وتو 

إزالة هذه العقبات. وبكلمات أخرى فإن  الوصول الى هذا الهدؾ او ذاك وتساعد الناس على

نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة تبحث عملٌة القٌادة الواعٌة الهادفة، وتوجٌه العملٌات اإلجتماعٌة 

 وتنظٌم البناء الشٌوعً.

وهكذا فان الشيوعية العلمية هي علم ُطُرق ووسائل القضاء على الرأسمالية، وقوانين خلق    

لشروط اإلقتصادية واإلجتماعية والروحية لتطور اإلنسان الشامل، المجتمع الشيوعي الجديد وا

جتماعية ادة الواعية الهادفة للعمليات اإلعلم المجتمع الشيوعي كتركيب إجتماعي معقد، علم القي

 لصالح اإلنسان.

هذا بالضبط تكمن خاصٌة الشٌوعٌة العلمٌة كجزء مكون من الماركسٌة اللٌنٌنٌة  وفً   

الفلسفة الماركسٌة واإلقتصاد السٌاسً  –لها عن األجزاء االخرى  ووجهها الممٌز

 الماركسً.

ككل، لم  وٌجب أن نشٌر هنا بأن نظرٌة الشٌوعٌة العلمٌة، وكذلك الماركسٌة اللٌنٌنٌة   

تظهر فً الفراغ، إنها ورثت األفكار الشٌوعٌة فً الماضً، األفكار التً خلقتها على مر 

القرون أرقى عقول البشرٌة. ولذا ٌجب أن نبحث ولو بإختصار تارٌخ الفكر الشٌوعً فً 

  الماضً وأن نتعقب طرٌق حركته من طوبوٌة الى علم.

 



























































االشتراكي





















اجتماعیة



االشتراكي





















االشتراكي



ھي
االشتراكیة البلدان



الصوت الشيوعي
Sticky Note
بالطرق السلمية من خلال ارعاب الإمبريالية بالسلاح الفتاك الذي تمتلكه دول المعسكر الاشتراكي، وعلى الأخص السلاح النووي الهيدروجيني المدمر، وهذا ما يعرف بالسلام المسلح. - ملاحظة الصوت الشيوعي































الصوت الشيوعي
Sticky Note
يجب على الشيوعيين أن يحافظوا على استقلاليتهم في هذه الجبهة، وأن لا يفقدوها بأي شكل من الأشكال. ويجب عليهم، كذلك، أن يلعبوا الدور القيادي فيها، حيث عليهم أن يكونوا في موقع الطليعة لا أن يكونوا ذيلاً للأحزاب والقوى الأخرى. - ملاحظة الصوت الشيوعي

User
Sticky Note
يجب على الشيوعيين أن يحافظوا على استقلاليتهم في هذه الجبهة، وأن لا يفقدوها بأي شكل من الأشكال. ويجب عليهم، كذلك، أن يلعبوا الدور القيادي فيها، حيث عليهم أن يكونوا في موقع الطليعة لا أن يكونوا ذيلاً للأحزاب والقوى الأخرى. - ملاحظة الصوت الشيوعي



عن ، شكل بأي ، بدیال لیس

تسھیل

عامالً مساعداً في

حشٌد

الصوت الشيوعي
Sticky Note
يجب ان تعطى الأولوية في هذا الجمع لنضال الطبقة العاملة في سبيل الاشتراكية على باقي اشكال النضال الأخرى. - ملاحظة الصوت الشيوعي







ً ودائما









الصوت الشيوعي
Sticky Note
هناك مقطع ورد، كنهاية لهذه الفقرة نفسها، في الصفحة 149 من النسخة الأقدم لهذا الكتاب نرى أن من الجدير أن ندرجها هنا، وهي كما يليلقد تصور لينين الثورة كنتيجة للإبداع النشيط من جانب الجماهير الشعبية الواسعة، ولكن من أجل اقناع الجماهير بضرورة الثورة، وبضرورة مساهمتها الفعالة فيها، يتوجب على الحزب أن يحذق العمل بين صفوف الجماهير. إن القدرة على العمل بين الجماهير ومعها هي الأمر الرئيسي في الفن السياسي للحزب، وهذا لا يعني الحذق في الدعاية والتحريض فحسب بل وجر الججماهير أيضاً، على أساس من تجربتها السياسية الخاصة، نحو حل المهمات التي تواجه الحزب. "الصلة بالجماهير، العيش بين صفوف الشعب، معرفة مزاجه، معرفة كل شيء. فهم الجماهير، والقدرة على الإنسجام معها، والنجاح في كسب ثقتها المطلقة. عدم انقطاع القادة عن الجماهير المقودة، وأن يكونوا طليعة لجيش العمل كله" - تلك هي المبادئ الرئيسية التي أعدها لينين عن فن توجيه الجماهير والتي يسترشد بها الشيوعيون في سياستهم
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
المثال على ذلك هو انتقال الأمير سوفانا فون (ولي عهد لاووس) ليصبح قائد الحزب الشيوعي والثورة الاشتراكية في لاووس. - ملاحظة الصوت الشيوعي













الصوت الشيوعي
Sticky Note
لا علاقة مطلقاً لمفهوم التعايش السلمي الذي طرحه لينين العظيم بمفهوم التعايش السلمي الذي طرحه الخائن خروشوف وسارت عليه من بعده عصابة بريجينيف - كوسيغن - بودغورني. فمفهوم لينين للتعايش السلمي لم يقم على التنازل للإستعمار والتعاون مع الإمبريالية والتآمر مع الرأسمال العالمي لظرب الأحزاب الشيوعية والحركات الثورية. في حين ان مفهوم التعايش السلمي الخروشوفي لم يكن سوى مهادنة الإستعمار والتعاون مع الإمبريالية الدولية والسعي لإقتسام المستعمرات معها. لا بل تعدى ذلك الى التآمر مع رأس المال العالمي لظرب الأحزاب الشيوعية والحركات التحررية، وفوق ذلك تصفيتها جسدياً!! وخير مثال على ذلك تآمر عصابة الخائن خروشوف على الحزبين الشيوعيين في سوريا والعراق وضغط هذه العصابة بإتجاه وقف الثورة الاشتراكية في هذين البلدين المهمين جداً، ومن ثم اعطاء الضوء الأخضر للإمبريالية بعد ذلك لتصفية الحزب الشيوعي العراقي جسدياً في مؤامرة 8 شباط السوداء التي وقعت احداثها الدموية المأساوية في العراق سنة 1963!! ان في ذلك لعبرةً لكل ذي عقلٍ يَعتَبِر. لقد أخطأ الشيوعيون العرب بسيرهم وراء شيوعية الخائن خروشوف المزيفة وإتباعهم الأعمى لتوجيهات التحريفية السوفياتية. - ملاحظة الصوت الشيوعي















 لندافع عن مكتسبات االشتراكية

ان الدول االشتراكٌة تهتم دوماً بتعزٌز دفاعها وتزوٌد قواتها المسلحة بأسلحة من أحدث    

 طراز لتستطٌع عند الضرورة الرد بصورة حازمة على المعتدٌن اإلستعمارٌٌن.

ان جٌوش البلدان الرأسمالٌة تدافع عن مصالح البورجوازٌة، وهً أداة لتحقٌق مطامع القوى    

اإلمبرٌالٌة الرجعٌة، ولتحطٌم الحركة الثورٌة للشغٌلة. وعلى الضد من جٌوش الدول 

البورجوازٌة فان القوات المسلحة لالتحاد السوفٌٌتً أداة للدفاع عن المكتسبات االشتراكٌة 

 وهً تقوم برسالتها النبٌلة هذه بوحدة وثٌقة مع جٌوش البلدان االشتراكٌة األخرى.والسلم. 

ومن أجل مواجهة العدوان اإلمبرٌالً بصورة أفضل، وخصوصاً حلف شمال األطلسً    

، توحدت جٌوش البلدان االشتراكٌة األوربٌة فً معاهدة وارشو. وهً اذ تتعاون فٌما العدوانً

كنٌك الحربً الحدٌث والتمكن من األسالٌب الحدٌثة فً القتال، فانها تواجه بٌنها فً التزود بالت

العدوان اإلمبرٌالً بنجاح وتشكل دعامة جبارة لشعوب البلدان النامٌة فً نضالها ضد تصدٌر 

، ودعامة 1الثورة المضادة والكولونٌالٌة انها عامل قوي ٌوقف المطامع العدوانٌة لإلمبرٌالٌٌن

 قوى الثورٌة المحبة للسلم.هائلة لجمٌع ال

ان القوات السوفٌتٌة المسلحة تحوز كل ما هو ضروري للقٌام بمهماتها. انها تملك أسلحة    

نووٌة صاروخٌة ذات أهمٌة ستراتٌجٌة وتاكتٌكٌة. أسلحة باستطاعتها ان تدمر مختلف األهداف 

حت أساس القوة النارٌة البرٌة والجوٌة والبحرٌة. ان الصوارٌخ التً تحمل أسلحة نووٌة أصب

فً الجٌش السوفٌٌتً واالسطول السوفٌٌتً وتتزود القوات الجوٌة بأحدث الطائرات ذات 

السرعة الهائلة ووسائل القتال القوٌة. وٌضم االسطول السوفٌٌتً غواصات ذرٌة مسلحة 

على تحطٌم أهداف  –وهً تحت الماء  –بصوارٌخ وطوربٌدات تحمل رؤوساً نووٌة، قادرة 

بعد عنها مئات والوف الكٌلومترات. وتطبق على نطاق واسع فً التكنٌك الحربً وسائل ت

األتمتة والمكننة التً تعطً القوات المسلحة امكانٌة السٌطرة بصورة فعالة فً البر والجو، 

 وفوق الماء وتحته، من أجل تحقٌق أحسن تعاون فٌما بٌنها.

اتلٌن ٌعرفون بعمق فن الحرب ومن ذوي اإلعداد مقان هذا التكنٌك الجبار ٌوجد فً أٌدي    

العالً، مثقفٌن ومفعمٌن باإلخالص لقضٌة الشعب والحزب، مقاتلٌن هم على استعداد فً كل 

 لحظة للدفاع بتفانً عن مكتسبات االشتراكٌة العظٌمة.

 مالحظة الصوت الشٌوعً. –هذا ما ٌعرف بالسلم المسلح.  -  1



الصوت الشيوعي
Sticky Note
تمثل الاشتراكية بالنسبة للماركسية اللينينية، المرحلة الأولى للشيوعية. لكنها تمثل بالنسبة للماركسية - اللينينية - الماوية، المرحلة الإنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي





الصوت الشيوعي
Sticky Note
المقصود هنا بالحقوق السياسية، حق التصويت والإقتراع وليس أي شيء آخر. - ملاحظة الصوت الشيوعي







الصوت الشيوعي
Sticky Note
من الملائم هنا أن نذكر ان هذه الأشكال لم يتم الإنتقال من ادناها الى اعلاها خطوة خطوة في الإتحاد السوفييتي السابق في عهد ستالين، بل تم تحويل الفلاحين الى الجماعية بصورة قسرية وتم ادخال الجماعية في الزراعة بمعدل سرعة عالي مما أدى الى نتائج كارثية لازمة الإتحاد السوفييتي حتى انهياره! اما في اوروبا الشرقية ودول آسيا الاشتراكية فتم تطبيقه بصورة متدرجة خطوة خطوة من أدنى شكل الى أعلى شكل، مع فارق واحد وهو إن العملية مضت في اوروبا الشرقية الى أعلى شكل (أي مزارع الدولة) في حين توقفت العملية في الصين وكوريا الشمالية عند المزارع التعاونية التي تعود فيها ملكية الأرض ووسائل الإنتاج الى مجموع الفلاحين العاملين في التعاونية. وادى الدخول الى مزارع الدولة الجماعية في اوروبا الشرقية الى اصابت القطاع الزراعي بالضرر أيضاً. لم تحدث مذابح في اوروبا الشرقية لكن حصل نقص في المحاصيل الزراعية من جراء انخفاض جدية عمل الفلاحين. أما في الصين وكوريا الشمالية، حيث أكتفي بالدخول الى المزارع التعاونية، فلم يحصل ذلك. ومما يجدر ذكره إن صاحب فكرة التحول المتدرج من الأدنى الى الأعلى خطوة خطوة في إدخال الفلاحين الى الجماعية الزراعية هو ليون تروتسكي، حيث ادخل ذلك في برنامج المعارضة الشيوعية كبديل عن برنامج ستالين المتسرع الكارثي. - ملاحظة الصوت الشيوعي































دیكتاتوریة البرولیتاریة























الصوت الشيوعي
Sticky Note
يعد هذا، وكما أثبت التاريخ لاحقاً، من أكبر أخطاء لينين العظيم. لقد أرسى لينين العظيم نظام الأدارة المنحصر بالسلطة الفردية لمدير المصنع او الوحدة الإدارية، وقد أدى هذا الى استفحال طاعون البيروقراطية، فتحولت البيروقراطية الشيوعية الى طبقة رأسمالية جديدة عملت على تخريب النظام الاشتراكي، ونجحت في نهاية الأمر بإعادة الرأسمالية، فقضت بذلك على كل المنجزات الثورية التي انتزعها الكادحون بالدم. وقد حل هذه المشكلة الرفيق كيم إيل سونغ بإبداعه لنظام عمل "داي آن" للإدارة الجماعية الذي يعتبر من أهم عوامل صمود الاشتراكية الكورية ومنعتها بوجه كل العواصف الهوجاء التي تعترض مسيرتها المظفرة. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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الصراع مجرى

























ل











االشتراكي

االشتراكي

االشتراكیة مكتسبات عن لندافع
















