




 تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

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

الصوت الشٌوعً خالل بحثه فً اإلنترنت. وقد قامت مكتبة الشٌوعٌٌن العرب 

 بتطهٌره من كل الفقرات والمقاطع المتضمنة ألفكار شٌوعٌة الخائن خروشوف

 المزٌفة. وقد انجزنا ذلك من خالل:

إزالة لهذه الفقرات والمقاطع، حٌث تظهر على شكل مساحات مسح و (1

 ؛فً مواقع متفرقة من الكتاب فارغة

 بالكامل؛( 222) رقمالورقٌة حذف الصفحة  (2

، ٌؤدي الى (282)هذا وقد قمنا بتصحٌح خطأ مطبعً فً الصفحة الورقٌة رقم    

مسح النصوص التحرٌفٌة من قبل  –( 13السطر رقم )بداٌة تغٌر المعنى. ففً 

، فً حٌن ان الصحٌح هو التناحرٌة"غٌر "وللتناقضات ٌرد  –اعلى هذه الصفحة 

 "وللتناقضات التناحرٌة".

 اذا اقتضى التنوٌه.   

 الصوت الشٌوعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من مكتبة الشيوعيين العرب! تحذير

، وبصورة اب بالذات ٌشتملونود أن نلفت انتباه القراء األعزاء الى ان هذا الكت   

تمثل ظاهرة الجمود  ومفاهٌم متخلفة علمٌا  على افكار  صارخة اكثر من غٌره،

العقائدي السرطانٌة المتفشٌة فً الحركة الشٌوعٌة الثورٌة والتً كانت من أهم 

فٌة ... . ال بل ان الكتاب ٌصل الى مستوى األسباب التً أدت الى صعود التحرٌ

على الجهود  (،332، فً الصفحة الورقٌة رقم )من اإلنحطاط عندكما ٌتهجم

، حٌث ٌصل الى مستوى علماء الفلك للكشف عن أصل الكون الجبارة التً ٌبذلها

عدم وجود أي  – عم فكرة النهائٌة الكونالعلم ٌدالتلفٌق على العلم عندما ٌدعً بأن 

ان العلم فً وقت  حول هذه النقطة بالذات، ،ونذكر !!بداٌة او نهاٌة للزمان والمكان

تألٌف هذا الكتاب كان ٌقول بوجود بداٌة ونهاٌة لكل من الزمان والمكان، حٌث 

أٌامنا كان ٌلوذ بنظرٌة الكون المتذبذب ألن معطٌات العلم كانت تدعم ذلك. أما فً 

هذه، فقد أثبت العلم وجود بداٌة للزمان والمكان، وٌرجح عدم وجود نهاٌة للكون 

 ... . حٌث ٌرجح ان كوننا سٌبقى فً حالة تمدد ال نهائً

( بالذات، ٌصف معطٌات فٌزٌاء 332ال بل ان الكتاب، فً الصفحة الورقٌة )   

الكم وحقائقها بانها "فً مصلحة رجال الالهوت"!!! وهنا نود ان نبٌن للقراء 

 ، ومن دبر  أعمىوبسكٌن  – األعزاء بأن معطٌات علم فٌزٌاء الكم هً التً نحرت

مٌة وقوانٌن الكم هً األساس لنظرٌة ، حٌث ان الظواهر الكمونظرٌة الالهوت –

ال من  –األكوان باألصح او  –للكون  الذاتً التلقائًالعلم الحالٌة عن "التخلق 

راجع كتاب "كون من ال سًء" للعالمة  –لكلمة "ال شًء"  المطلقبالمعنى  شًء

م "لورانس كراوس"، الذي ألفه باإلستناد الى األدلة التجرٌبٌة حصرا  دون العظٌ

 اللجوء الى التنظٌر التخٌلً.

هذه األفكار المعادٌة للعلم ما كانت لتظهر لدى  وهنا من المالئم ان نبٌن ان   

المنظرٌن الشٌوعٌٌن لوال جمودهم العقائدي عند الفكرة الخاطئة فً نظرٌة المعرفة 

الماركسٌة القائلة بأن الممارسة العملٌة هً المقٌاس الوحٌد للحقٌقة. فالممارسة 

للنظرٌة بصورة إال اذا كانت مطابقة العملٌة ال تعتبر دلٌل على صحة النظرٌة 

. اما ادعاء نظرٌة المعرفة الماركسٌة الكالسٌكٌة بأن مجرد تحقٌق النظرٌة تامة

 تامةمطابق للنظرٌة المختبرة بصورة  ان لم ٌكنى تح –لتقدم فً الممارسة العملٌة 

خاطئة وغٌر صحٌحٌة بالمرة! فكٌف نفسر نجاح النازٌة فً الوصول الى فهً  –

حققتها فً المراحل االولى من الحرب العالمٌة الثانٌة؟!  الحكم واالنتصارات التً

نظرٌة المعرفة الماركسٌة وما هو حكم تقدم حققته النازٌة؟  بعضأفلٌس هذا 



والنظرٌة الشٌوعٌة نفسها بعد انهٌار  اللٌنٌنٌة" –"الماركسٌة الكالسٌكٌة على 

! ألم تنهار ثورة أكتوبر ؟!!االتحاد السوفٌاتً وسقوط المعسكر االشتراكً السابق؟

فً  المً؟! ألم ٌفشل البناء االشتراكً العفً نهاٌة األمر العمالٌة االشتراكٌة األعظم

ٌة المعرفة ما عدا كورٌا الشمالٌة(؟! بموجب نظرجمٌع األقطار االشتراكٌة )

علٌنا  التً تعتبر الممارسة العملٌة المقٌاس الوحٌد للحقٌقة، ،الماركسٌة الكالسٌكٌة

 نعتبر األفكار االشتراكٌة والشٌوعٌة خاطئة جملة وتفصٌال !!!ان 

 ٌتأتى من أمرٌن:ولكون النظرٌة صحٌحة أم خاطئة ان التقٌٌم الصحٌح للحقٌقة    

ٌتحقق الدلٌل  ،بصورة تامةالممارسة العملٌة )فً حال تطابقها مع النظرٌة  (1

 (؛ة النظرٌةعلى صح التجرٌبً

 التحلٌل النظري العقلً المبنً على المنطق والدٌالكتٌك أٌضا . (2

نصوص المتضمنة لهذه األفكار الخاطئة )وغٌرها لكننا ابقٌنا على الفقرات وال   

الذي اطاح به ستالٌن فً مؤلفه الخالد  طاء، كقانون "نفً النفً" المزعزممن األخ

 لغرضٌن:ولم نزلها ... (، ابقٌنا علٌها  تٌكٌة والمادٌة التارٌخٌة"،لدٌالك"المادٌة ا

 تعرف على تارٌخ تطور النظرٌة واألفكار الشٌوعٌة؛لل (1

مكن أن ٌنحدر الٌه االنسان إن والغباء الذي ٌواإلنحطاط  لكً نبٌن مستوى (2

هو قدم المبادئ واألفكار الحزبٌة على العلم بدال  من أن ٌشتق هذه المبادئ 

 من العلم وٌبنٌها علٌه ... .واألفكار 

 لذا اقتضى التنوٌه.   

 الصوت الشٌوعً

 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































