












 تنبٌه من مكتبة الشٌوعٌٌن العرب!

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

 ٌوعً أثناء بحثه فً اإلنترنت.الصوت الش

لألسف تضمنت هذه الطبعة من الكتاب الكثٌر من بدع شٌوعٌة خروشوف المزٌفة،    

على بودغورنً  –كوسٌغن  –باإلضافة الى تهجم مسعور ومتكرر لعصابة برٌجٌنٌف 

خالل العهد  صٌن الشعبٌة وإنجازاتها الخالدةالثورة الثقافٌة البرولٌتارٌة العظمى فً ال

 ..... . الثوري الماوي

 من خالل ما ٌأتً:ثن التحرٌفٌة رابهذه المن  وقد قمنا بتطهٌر الُمَؤلَف   

 حذف ومسح كل الفقرات ذات العالقة؛ (1

 ؛القةمن الكتاب ذات عفحات بكاملها ف ص( حذ2

اللٌنٌنً  –بعض فقرات وجمل الكتاب بما ٌتفق مع النهج الماركسً ة ( اعادة صٌاغ3

 الثوري.

قمنا بإضافة بعض المالحظات الشارحة او التوضٌحٌة بواسطة  الى ذلك،وباإلضافة    

 .PDFالذي ٌتٌحه محرر ملفات  Sticky Noteخٌار 

 لذا أقتضى التنوٌه.   

 الصوت الشٌوعً

















































































































































الصوت الشيوعي
Sticky Note
يحدث ذلك عند بلوغ المجتمع مرحلة الشيوعية العليا حيث يتحقق مبدء "من كل حسب قدرته، ومن كل حسب حاجته"، وليس قبل ذلك. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
من وجهة نظر الماركسية - اللينينية تمثل الاشتراكية المرحلة الاولى للشيوعية، وبالتالي كون المجتمع الاشتراكي مجتمع لا طبقي وضرورة خضوعه لقوانين شيوعية. لكن من وجهة نظر الماركسية - اللينينية - الماوية ثمثل الاشتراكية المرحلة الإنتقالية من الرأسمالية الى الإشتراكية وليس المرحلة الاولى للشيوعية، وبالتالي يكون المجتمع الاشتراكي مجتمع طبقي، يستمر فيه الصراع الطبقي، وضرورة خضوعه لقوانين مزدوجة رأسمالية - شيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي

































































الرأسمالي













































































الصوت الشيوعي
Sticky Note
يعتمد ذلك على درجة مقاومة الطبقات المُستغلَة المُطاح بها. فان رضخت او ابدت مقاومة طفيفة، لا يتم تصفيتها جسدياً. لكن إن أبدت مقاومة شديدة، وجب إبادتها وتصفية ممثليها جسدياً، بلا رحمة ولا شفقة. - ملاحظة الصوت الشيوعي















































السافر     القمع     طرائق
المعارك































































دولة دیكتاتوریة البرولیتاریا













































































































الصوت الشيوعي
Sticky Note
الشيوعية وليس الاشتراكية غير الناجزة - ملاحظة الصوت الشيوعي































الصوت الشيوعي
Sticky Note
يجب التذكير هنا بأن تصفية الطبقات الإستثمارية السابقة، وما ينتج عنه من "تعاظم لتلاحم المجتمع تحت راية ايديولوجية واحدة"، لا يصبح تلاحماً تاماً كاملاً إلا عند بلوغ الشيوعية. وسبب ذلك هو تشكل عناصر رأسمالية جديدة، معادية للثورة، في المجتمع الاشتراكي غير الناجز بصورة مستمرة. فالاشتراكية غير الناجزة هي مجتمع طبقي يستمر فيه صراع الطبقات. - ملاحظة الصوت الشيوعي





























الصوت الشيوعي
Sticky Note
وأهم هذه الضروف هو تكون عناصر رأسمالية جديدة معادية للثورة بصورة مستمرة خلال كل حقبة الاشتراكية غير الناجزة، مما يؤدي الى استمرار وجود الطبقات والصراع الطبقي خلال هذه الفترة. من هنا تنبع الضرورة الى مواصلة الثورة تحت راية ديكتاتورية البروليتارية خلال كل هذه المرحلة الإنتقالية. - ملاحظة الصوت الشيوعي



























الطبقة  العاملة































الصوت الشيوعي
Sticky Note
تشمل هذه التشكيلات: 1) العبودية، و2) الإقطاعية، و3) الرأسمالية، و4) الاشتراكية غير الناجزة، حيث تسود، في هذه الأخيرة، البروليتاريا، وتستعمل "ديكتاتوريتها"، على العناصر الرأسمالية، سواء تلك السابقة التي اطاحت بها الثورة الاشتراكية المسلحة، او الجديدة التي تتكون باستمرار خلال كل هذه الحقبة الإنتقالية. - ملاحظة الصوت الشيوعي







الصوت الشيوعي
Sticky Note
وهذا ينطبق بالضبط على المجتمع الاشتراكي غير الناجز. ولنا في انهيار هذا الإتحاد السوفياتي السابق، حيث كان مجتمعه من هذا النوع، عبرة لكل ذي عقلٍ يعتبر. ملاحظة الصوت الشيوعي



الصوت الشيوعي
Sticky Note
لا تصح هذه الفقرة إلا اذا كان المقصود هنا الشيوعية وليس الاشتراكية غير الناجزة التي لا تمثل سوى مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
لا تصح هذه الفقرة إلا اذا كان المقصود هنا الشيوعية وليس الاشتراكية غير الناجزة التي لا تمثل سوى مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي









التناحریةتناقضات  تناحریة  وأخرى  غیر  تناحریة .  والتناقضات غیر التناحریة


























