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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

كوسٌغن  –برٌجنٌٌف  –والدعاٌة المبالغ بها عن قوة اقتصاد دولة خروتشوف 

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

 السوفٌاتٌة االشتراكٌة".

 وقد قمنا بذلك من خالل:   

 حذف وإزالة جمٌع النصوص والفقرات ذات العالقة؛ (1

 القة؛حذف وإزالة صفحات بأكملها ذات ع (2

 –اعادة صٌاغة بعض النصوص والفقرات بما ٌتفق والنهج الماركسً  (3

 اللٌنٌنً الثوري؛

 حذف وإزالة بعض العناوٌن وما ٌقابلها فً "الفهرس"؛ (4

بما ٌتفق والنهج وما ٌقابلها فً "الفهرس" اعادة صٌاغة بعض العناوٌن  (5

 ؛الماركسً اللٌنٌنً الثوري

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

 بأكمله؛

الذي ٌتٌحه  Sticky Noteاضافة مالحظات بواسطة استعمال خٌار  (7

 .PDFمحرر ملفات 

 لذا اقتضى التنوٌه.   

 

 الصوت الشٌوعً





























الصوت الشيوعي
Sticky Note
تحدد مقادير المقتطعات من الربح الى صندوق الاجراءات الاجتماعية والثقافية وصندوق بناء الاسكان بالنسبة المئوية الى صندوق الاجور السنوي لكافة شغيلة المؤسسة: (1) على كل 1% من زيادة حجم تصريف المنتوج او زيادة الربح المقرر في خطة العام المعني بالمقارنة مع خطة العام السابق له. (2) على كل 1% من الريعية التي تنص عليها الخطة السنوية. - ملاحظة الصوت الشيوعي، منقولة عن كتاب "الاقتصاد السياسي الاشتراكي"، تأليف مجموعة من الاساتذة السوفيات، الطبعة العربية، دار التقدم، موسكو، سنة 1972، ص.ص 269 - 270
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
يجب أن يخصص القسم الأكبر من أرباح المؤسسة الى الموازنة الحكومية، أما القسم الأصغر المتبقي فهو الذي يضل للمؤسسة. وبعكس ذلك يسقط النظام الاشتراكي ويتحول الى رأسمالية دولة. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
يصح ذلك في حالة كون هؤلاء القادة شيوعيين حقيقيين شرفاء ونزيهين يحافظون على الملكية الاشتراكية كما يحافظون على حدقات عيونهم، وهذا ما كان بالفعل في عهد ستالين العظيم. أما اذا كانوا فاسدين يمارسون إختلاس المال العام وسرقة الملكية الاشتراكية، فعلى الاشتراكية السلام ... وهذا ما حصل بعد وفاة ستالين للأسف الشديد. - ملاحظة الصوت الشيوعي
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