








 تنبٌه من مكتبة الشٌوعٌٌن العرب!

 هذا الكتاب لٌس من نسخ الصوت الشٌوعً، بل نسخه الى اإلنترنت آخرون.   

 . .وقد وجده الصوت الشٌوعً أثناء بحثه فً اإلنترنت ...

ة الخائن "تطهٌره" من أفكار شٌوعٌ بقامت مكتبة الشٌوعٌٌن العرب    

 من خالل: خروشوف المزٌفة

 الفقرات والجمل ذات العالقة؛( حذف وإزالة 1

 ( حذف بعض الصفحات ذات العالقة؛2

 اللٌنٌنً – الماركسً والنهج ٌتفق بما والجمل الفقرات بعض صٌاغة إعادة( 3

 الثوري؛

 فهرس الكتاب؛مكانها ومن حذف بعض العناوٌن وإزالتها من  (4

 فهرس الكتاب؛ ( إعادة صٌاغة بعض العناوٌن من مكانها ومن5

 من خالل استعمال خٌار "اضافة نص" وخٌار( اضافة مالحظات توضٌحٌة 6

Sticky Notes، محرر ملفات  اللذان ٌتٌحهما برنامجPDF. 

 قتضى التنوٌه.لذا ا   

 الصوت الشٌوعً

















































































































االشتراكي





























االشتراكي





































االشتراكي
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االشتراكي



















االشتراكي













































الصوت الشيوعي
Sticky Note
التعايش السلمي اللينيني ليس له أية علاقة بالتعايش السلمي التحريفي الذي طرحه الخائن خروشوف، وسارت عليه عصابة بريجينيف - كوسيغن - بودغورني. - ملاحظة الصوت الشيوعي

User

User























الصوت الشيوعي
Sticky Note
تمثل الاشتراكية، بحسب الماركسية السوفياتية، المرحلة الأولى للشيوعية. لكن الماركسية الماوية خلاف ذلك، فهي ترى الاشتراكية بوصفها المرحلة الإنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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User
Sticky Note
يتحقق ذلك في المجتمع الشيوعي وليس في المجتمع الاشتراكي غير الناجز. - ملاحظة الصوت الشيوعي















الصوت الشيوعي
Sticky Note
تمثل الاشتراكية، بحسب الماركسية السوفياتية، المرحلة الأولى للشيوعية. لكن الماركسية الماوية خلاف ذلك، فهي ترى الاشتراكية بوصفها المرحلة الإنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
تمثل الاشتراكية، بحسب الماركسية السوفياتية، المرحلة الأولى للشيوعية. لكن الماركسية الماوية خلاف ذلك، فهي ترى الاشتراكية بوصفها المرحلة الإنتقالية بين الرأسمالية والشيوعية. - ملاحظة الصوت الشيوعي

الصوت الشيوعي
Sticky Note
الغاء استغلال الإنسان للإنسان لا يتحقق بمجرد الغاء الملكية الخاصة واستبدالها بالملكية الاشتراكية. بل تتطلب، أيضاً، نزاهة مدراء المصانع والمؤسسات وعدم سرقتهم للملكية الاشتراكية، وبخلاف ذلك يظل الظلم والإستغلال حتى وإن الغيت الملكية الخاصة وحلت محلها الملكية الاشتراكية. هذا ما اثبتته التجربة المريرة للحركة الشيوعية العالمية بعد وفاة الرفيق ستالين، الذي سيظل، رغم مثالبه الكثيرة، اشرف حاكم على وجه الأرض عرفته البشرية من حيث النزاهة والأمانة واحترام الملكية الاشتراكية ... وبفضل هذه الصفات للرفيق ستالين العظيم نجح البناء الاشتراكي وتحققت المعجزات في عهده. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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 - انقطاع دون مستمرة وبصورة - االشتراكي المجتمع في تتولد
 االشتراكي العام القطاع كلصوص جدیدة رأسمالیة عناصر
 العناصر ھذه وتنشأ. الفاسدین والموضفین الدولة أموال ومختلسي
 البرولیتاریة والدولة الشیوعي الحزب كنف في الجدیدة الرأسمالیة
 تكون العناصر ھذه. واإلنتھازیة البیروقراطیة من منبثقة بالذات،
 إلنھیار التاریخیة التجربة أثبتت وكما تعمل، جدیدة رأسمالیة طبقة

 وغیرھا الشعبیة والصین السابق السوفیاتي االتحاد في االشتراكیة
 من االشتراكي البناء تخریب على السابقة، االشتراكیة البلدان من

 فان لذا. الرأسمالیة وإعادة االشتراكیة على القظاء بھدف داخلھ
 فیھ، الطبقي الصراع ویستمر طبقي مجتمع ھو االشتراكي المجتمع
 دكتاتوریة ظل في االشتراكیة خالل الثورة مواصلة ینبغي لذا

الشیوعي الصوت مالحظة. - الشیوعیة قیام حتى البرولیتاریا

الصوت الشيوعي
Sticky Note
الغاء استغلال الإنسان للإنسان لا يتحقق بمجرد الغاء الملكية الخاصة واستبدالها بالملكية الاشتراكية. بل تتطلب، أيضاً، نزاهة مدراء المصانع والمؤسسات وعدم سرقتهم للملكية الاشتراكية، وبخلاف ذلك يظل الظلم والإستغلال حتى وإن الغيت الملكية الخاصة وحلت محلها الملكية الاشتراكية. هذا ما اثبتته التجربة المريرة للحركة الشيوعية العالمية بعد وفاة الرفيق ستالين، الذي سيظل، رغم مثالبه الكثيرة، اشرف حاكم على وجه الأرض عرفته البشرية من حيث النزاهة والأمانة واحترام الملكية الاشتراكية ... وبفضل هذه الصفات للرفيق ستالين العظيم نجح البناء الاشتراكي وتحققت المعجزات في عهده. - ملاحظة الصوت الشيوعي











البرولیتاریا

مجربةللبرولیتاریا السوفییتیة



وآمالھم مطامحھمالعمال
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البرولیتاریا








