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 تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

ار شٌوعٌة أفكقام الناسخ االلكترونً بتطهٌر هذا الكتاب من    

 .الخائن خروشوف المزٌفة

 قد تم ذلك بواسطة:و   

 ،ذات الصلة الفقراتو حذف وإزالة بعض الجمل (1

 من النسخ االلكترونً،ذات الصلة بعض الصفحات اسقاط  (2

بما ٌتفق والنهج ذات الصلة  إعادة صٌاغة احدى العبارات (3

 الثوري.اللٌنٌنً  –الماركسً 

 لذا اقتضى التنوٌه.   

 الصوت الشٌوعً
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