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 تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

"تطهٌر" هذا الكتاب من أفكار شٌوعٌة  بقامت مكتبة الشٌوعٌٌن العرب    

الخائن خروشوف المزٌفة وشوفٌنٌة الدولة العظمى واألفكار اإلستعمارٌة 

 –برٌجنٌٌف  –والدعاٌة المبالغ بها عن قوة اقتصاد دولة خروتشوف 

"اتحاد  ببودغورنً، التً كانت تسمى من دون استحقاق  –كوسٌغن 

 مهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة".الج

 وقد قمنا بذلك من خالل:   

 جمٌع النصوص والفقرات ذات العالقة؛وإزالة حذف  (1

 ذات عالقة؛ وإزالة صفحات بأكملهاحذف  (2

اعادة صٌاغة بعض النصوص والفقرات بما ٌتفق والنهج الماركسً  (3

 الثوري؛اللٌنٌنً  –

 وما ٌقابلها فً "الفهرس"؛ بعض العناوٌنوإزالة حذف  (4

بما ٌتفق ما ٌقابلها فً "الفهرس" واعادة صٌاغة بعض العناوٌن  (5

 ؛والنهج الماركسً اللٌنٌنً الثوري

حذف وإزالة "الفصل السابع عشر" من الجزء الرابع )القسم الثانً(  (6

 بأكمله؛

الذي ٌتٌحه  Sticky Noteاضافة مالحظات بواسطة استعمال خٌار  (7

 .PDFمحرر ملفات 

 لذا اقتضى التنوٌه.   

 

 الصوت الشٌوعً
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الشعب أغلبیة























































































































































































































































































































































































































































سنن مكت ن نن تك  نصننوٌقكتك   نن  كصنن تكني ٌننيك وٌننوك ن  ٌننءكتك   نن  كن

اخقاجكس تكتنك ف ٌ تكاال ن جكتك     كحصٌ ةكا ت  فسةكاالشننقايٌةك

كع ىك ط قكاالنح وكي ءك.

االقنصن وٌةككثمكإنكقست ًكتع  ت ًكتنكق ن كا تسسسن تك ا ت اتن تككك

ٌ  ءكا ىكت از ةكا و  ةكنحتكشيلكضقٌ ةكا ص  وٌقك نحتكشيلك

توف ع تكتحووةكتك نحتكشيلكتن قوكٌننىنىكعننكا   ٌنةكا حنقةكتننك

ا نننق  ك.كإنكضنننقٌ ةكا صننن  وٌقك صننن حتك ونننمك ننن  كتننننكا نننن ا ك

نكاقنط عننن تكا نننوخلكا تنننوف ع تك  ت از نننةك.كا  ننن ك  نننيكا شنننيلكتننن

ا ص فًكا تخصصةك  و  ةكا  يكتك ت   ءكتكٌنع قكت نواقكتن كٌسخن ك

ت الكا تسسسن تك ت  غكا ص  وٌقكاال ن  ٌةكاألس سنًكا ن اقعًكتك  نى

كا و اقةكا تحووةك.

وةكف ًكا توف ع تكا نًكن نوت  كا تسسسن تكككك  ت كا توف ع تكا تحوَّ

ا كا شنق طككا ع ت ةكفًك فضلكا شق طكتنكحٌثكا شق طكا ط ٌعٌنة

.كانكوخننننلككتك ننتنننننتك  ف نننن تكإ ننننن جك قننننلكا ني ٌيٌننننةك ا ن اٌتٌننننة

و  ننةك فننقكتعننوالتكتكٌننوخلكت از ننةكا كيكونن اا تسسسنن تكا نتنن ٌز

.ك ت كا   ٌةكا حقةكتنكا ق  كف ًك  يكا ت  غكت ءككتحووةك شيلكوقٌق

تك  عنوككٌ ةكا صن  وٌقك ا تنوف ع تكا تحنووةا تن  ًك عنوكحسنمكضنق

ٌف ن ن كاألس سنٌةك تكا تخصصنةك صن  وٌقكا تسسسنةك  ن ااالقنط ع

طة  تكا تخصصنةك   نق اكا ط ٌ نةكعتك ي  يك عنوكا تنوف كا تخطَّ

تكفننًك   ٌننةكك.ك ننحننووكونن مكا تنن اقوكتك  ف ائننوكاالعنتنن واتكاأل ننل

وةكتك ضننننقٌ ةكا تطنننن   كتك وننننًكا صنننن  وٌقك    تننننوف ع تكا تحننننوَّ

كتك ًكاطالقكتكًٌ  غك الككك.كاأل  ىككا تقن ةككنحنلككا نًككف ع تا تو

الصوت الشيوعي
Sticky Note
هذا القسم الذي يذهب لموازنة الدولة يجب أن يكون القسم الأكبر من ربح المؤسسة الحكومية. وبعكس ذلك يسقط النظام الاشتراكي ويتحول الى رأسمالية دولة. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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