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  رھا.س: فرستنده

 ٢٠١۴ جنوری ٢۵

 سانتراليزم دموکراتيک

١  

  »رھا .س«سخنی از 

مائوتسه دون، در اوايل يکی از جاودانه ترين آثاريست که آموزگار کبير پرولتاريا، صدر » سانتراليزم دموکراتيک«

آن را »  مرکزی حزب کمونيست چينۀکنفرانس وسيع کار به فراخوان کميت« طی يک سخنرانی خود در١٩۶٢سال 

» حزب کمونيست چين«بودن فضاء را در تشکيالت » دموکراتيک«اين اثر، عمق صميميت ونھايت . ايراد کرده است

  . آن را به عھده داشتبيان می دارد که رفيق کبير مائوتسه دون، رھبری

در نقد خود از يک سازمان منحرف وسازش طلب بيان کرده بودند که » سازمان انقالبی افغانستان«چند سال قبل، رفقای 

 شان می باشد، جانشين ۀخود را که برخاسته از اھداف شوم وخيانت کاران» سانتراليزم استبدادی«آن سازمان 

اين سازمان . باشد  که اساسی ترين مسأله در داخل يک جريان کمونيستی مینموده است،» سانتراليزم دموکراتيک«

يست که  ھائقرار گرفته است، يکی از بی شرم ترين سازمان» سازمان انقالبی افغانستان«انحرافی که مورد نقد الزم 

در !! خاطر کسب حقبه !! يزم ومبارزهئانجومشغول سور وسات بخشيدن به »  مائوتسه دونۀانديش«زير نام چپ وآنھم 

 امپرياليزم امريکا وشرکاء می باشد وجھت به دست آوردن رأی بيشتر با تيم ھای کمپاين ۀدولت پوشالی زير ساي

بی شرمانه تر از آن اين است که اين سازمان منحرف . تبليغاتی تنظيم ھای مزدور جھادی وطالبی سروکلّه می زند

 ۀراه محاصر«سخن می زند وبا»  می آيدبر تفنگ ۀ ازلول سياسیقدرت«و» سانتراليزم دموکراتيک«وخائن ھنوز از 

البته با فند و ونده بازی ھايش واين که شايد  -بازی می کند»  توده ئی طوالنیۀمبارز«و» شھر ھا از طريق دھات

دهللا ھا ومحقق امريکا نيز اين سازمان را در ھدفی که در پيش دارد ياری رساند وسياف ھا وگلبدين ھا ومال عمرھا وعب

 زمانی که می ديدم ھنوز ناآگاھان -!!م ھا نيز کمک ھای ھميشگی شان را از باالی سر اين سازمان کم نسازندستُ وھا ود

وياھم منحرفان ديگری، اين سازمان را به نام يک سازمان کمونيستی ومائوتسه دون انديشه خطاب می کنند واين 

بلی ما از قديم االيام به سانتراليزم «پله باالتر می نشيند وادعاء می کند که سازمان نيز با شنيدن اين خزعبالت يک 

وبا اين »  اين اصل مھم کمونيستی ساخته شده استیدموکراتيک باورمند بوديم وامروز نيز تشکيالت سازمانی ما برمبنا

، برآن شدم تا متن » کنيد؟چرا ازسياست ھای سازمان ما پيروی نمی«افواھات خود از ديگران نيز تقاضا دارد که 

، ستيز در اختيار داشتم، به صورت سلسله ئی به پورتال استعمار» سانتراليزم دموکراتيک«ی را که از اثر »وورد«

به دام فريب وريای  ناآگاھانهارسال دارم، تا آن کسانی که » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«انحراف ستيز  وستيز استبداد 

منحرف افتيده اند، با خواندن اين اثر اندکی به خود آمده وبيشتر از اين به لست انحرافات شان نيفزايند، ن سازمان امنحرف
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البته بايد اذعان دارم که ھدف از نشر اين اثر گران بھا، متوجه ساختن سازمان منحرف به انحرافاتش نيست، زيرا اين 

يدن اين سازمان پرافتخار شده اند، کسانی نيستند که ناآگاھی آن است که؛ کسانی که سبب به انحراف کشبه قلم را باور 

 ننگين انحراف ۀشان از مسائل ويا فقدان آگاھی سياسی شان آن ھا را ودر کل يک سازمان حماسه آفرين را به ورط

وبه خاطر » پای ھای شان از لب گور آويزان اند« عوام ۀکشانده باشد، بلکه ھمين کسان، کسانی ھستند که امروز به گفت

بسا آثار ديگر را کلمه به کلمه حفظ دارند ودر موقعش به  به دام انداختن ساده انديشان آزادی خواه، حتا جمالت اين اثر و

می تواند آن ھارا قرائت نمايند، ھدف آن است که ناآگاھان را برمسائل، حتی المقدور » تجويدی«صورت بسيار شيوا و

  .شيب سقوط ننگين باز داشته باشيمآگاه ساخته واز رفتن شان به سرا

ترين افراد گران ترين الف وپتاق ھا را » پوفيوز« ديگری ھم که ذکرش در اين جا زائد نخواھد بود، اين است که ۀنکت

اين باند بی شرمانه تر از . يست ومزدور، حسن خاين می باشدئانجو روشن اين مطلب، باند ۀمی تواند بزنند، نمون

يست ھای مزدور ئکه جای تأسف است اين انجو.  راندسخن می» مرکزيت دموکراتيک«ی کرده واز ديگران زبان دراز

واذيت شان نکنند، حقيقتاً خنده آور است که در بنگاه ھای  حتا کلمات را نيز نمی توانند به حالت خود شان واگذارند

لويه جرگه ھا وسمت ھای دولت ( يخ ترين فکاھی تارمفتضحامپرياليستی واستعماری، فند و وند بازی، شرکت در 

زمانی، لنين کبير . حرف بزند» سانتراليزم دموکراتيک«جنايات در اين کشور اشغال شده، از  ديگر جرم و و) پوشالی

چھار و پلخانف وشرکاء می گويند که با تغيير اوضاع در بيست «: در رد ھجويات تسليم طلبان منشويکی گفته بود

نيز تغيير داد، اما نمی دانند که برای اين که بتوان تاکتيکی را تغيير داد، در اول بايد تاکتيکی ساعت، بايد تاکتيک را 

سانتراليزم «وامروز ھم اگرھمين قسم باند حسين خاين وشرکاء را افشاء کرد که به ) نقل به مفھوم(» .وجود داشته باشد

نبودن آن را » دموکراتيک«ی وجو داشته باشد تا »زيتمرک«باورمند نيستند، نخست بايد دانست که حداقل » دموکراتيک

شان با گی ت پوشالی واخوانی ھا وسرکار ھميشنقد کرد، حال آن که اين مزدوران خائن به جز زدوبندھای خائنانه با دول

پس حساب اين مزدوران کامالً در يک برگ ديگری بايد . انجو ھا، از ھيچ مرکزيت ديگری در ميان شان خبری نيست

  .ررسی شودب

  »رھا.س«

  

 سانتراليزم دموکراتيک
  سخنرانی در يک کنفرانس وسيع کار به فراخوان کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين

  ١٩۶٢ جنوری ٣٠

  

  رفقاء،

ازم ۀمی خواھم شما را با عقايد خودم در بار نا س سأله آش د م ورد )کف زدن ھای شديد حضار( چن  ۶، در مجموع در م

یکنم که مو مسأله صحبت می انتراليزم دموکراتيک م اره  ضوع اصلی آن س ز اش ه نکات ديگری ني باشد و در ضمن ب

  .خواھم کرد

  

  شيوۀ پيش برد اين کنفرانس: نکتۀ اول 

يش از  زرگ کميت٢ب رانس ب ن کنف ر در اي زار نف ار طرح ۀ ھ از ک اء در آغ سياری از رفق د، ب وده ان  مرکزی شرکت نم

ر سياسی کميت نان پيشنھاد کردم که متن آن را قبل از آنگزارش خود را تھيه کرده بودند من به آ ه دفت رای بحث ب ه ب  ۀک

ار" فوراً "مرکزی بسپارند  د نظرات و توضيحات خود را در ب دام بتوانن ا ھرک د ت ين شماھا پخش کنن دۀب ان دارن .  آن بي
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ف واحی مختل ا و ن ه از بخش ھ ستند ک سانی ھ ما ک ان ش اء، در مي ی در: رفق ای حزب ه ھ تاز کميت تان، ايال  و   سطح اس

ابع اتوريت ه ت ائی ک ستندۀشھرستان از کميته ھای حزبی مؤسسات و دپارتمانھ ی، مرکزی ھ د  م ما در رابط. آين ر ش  ۀاکث

ای کميت ـ رفق ا ـ ر از م سايل را بھت ابراين وضعيت و م ر سياسی و ھۀنزديک تری با توده ھا ھستيد و بن م و دفت أ دائ ت ي

ی را به ب. شناسيد  کميته مرکزی ــ میۀاجرائي ما وظايف مختلف ه ش ا ک یه عالوه از آنج د، م ده داري ای  عھ د از زواي تواني

د. مختلف به مسائل بنگريد يم نمائي ات خود را تنظ ان . بدين خاطر است که از شما تقاضا شده نظري زارش در مي طرح گ

ما ب شما پخش شده و ھمانطور که انتظار می ه و ش ی در گرفت ه رفت بحث ھای خالق رفتن اصول اساسی ک ا در نظر گ

رما با حرکت از .  مرکزی تنظيم نموده، ـ نظرات بسياری را ارائه داديدۀکميت  مرکب آن، دست به ايجاد يک ھيأت تحري

پس از ھشت روز بحث طرح .  مرکزی تشکيل شده استۀول دفترھای مختلف کميتؤمس عضو زديم که از رفقای ٢١از 

ات ۀد گفت که اين سند چکيدباي. گزارش ديگری نوشته شد ه توسط کميت٢ نظري ر است ک زار نف دی ۀ ھ ع بن  مرکزی جم

  .شده است

  .بدون اظھار نظر شما امکان طرح گزارش دوم وجود نداشت

ام که شما نطرات  شنيده.  شماستۀدر قسمت ھای اول و دوم اين طرح تغييرات زيادی صورت گرفته است که تنھا شايست

يوه اگر ب. ش دوم ابراز نموديدمساعدی در مورد گزار ان ش ا از ھم يوه ھ ن ش یۀجای اجرای اي تفاده م رديم   معمول اس ک

رداختيم ھرگز نمی خوانديم و پس از بحث به رأی گيری علمی می يعنی نخست يک گزارش را می ار  پ ين ک ستيم چن توان

ر سر يک شيو. خوبی را به سرانجام برسانيم ا بحث ب ان است صحيح بۀبنابراين در اينج دايت کارھايم نخست . رای ھ

د کنيم و از ھمه دعوت می طرح گزارش را پخش می ان نماين شنھادات و نظرات اصالحی خود را بي ه پي يم ک سپس، . کن

کنيم، منظور ما از اين کار تنھا قرائت متن نيست بلکه ھدفمان اين است که جوانب جديدی را معرفی  گزارش را تھيه می

ور  به اين ترتيب می. رامون آن بدھيمنموده و توضيحاتی پي ه را متبل ياری ھم وده، ھوش اده نم توان بھتر دموکراسی را پي

  .ديگر مقايسه نمود ساخت و نقطه نظرات مختلف را با يک

 سال ۴خصوص ه  ساله و ب١٢کنفرانس ما قصد دارد تجربيات فعاليت ھای . بدين ترتيب جلسات ما زنده تر خواھند بود

يواند، و بدون شک عقايد نيز بی شمارامسائل بسيار. دی نمايدآخر را جمع بن ه از ش ورد بحث ۀند بنابراين الزم است ک  م

ر آيا اين بدان مفھوم است که می. استفاده نمود اراً خي ود؟ اجب تفاده نم ا اس يوه . توان از اين شيوه در تمام کنفرانس ھ ن ش اي

ق می.  باشد کافی موجودۀمتعلق به زمانی است که وقت به انداز تفاده  جلسات محلی ملی خل يوه اس ن ش اھی از اي د گ توانن

توانيد در مواقع فراخواندن جلسات، اگر شرايط  نمايند، رفقای کميته ھای حزبی استان ھا، اياالت و شھرستان ھا، شما می

يو د از ش ازه دھ دۀاج تفاده نمائي وق اس د نمی.  ف ی داري تغاالت فراوان ه اش ائی ک اً از آنج ادی  طبيعت شه وقت زي د ھمي تواني

  . بگيرد،تواند جلو انجام اينکار را زمانی که وقت کافی موجود باشد صرف جلسات نمائيد ولی ھيچ چيز نمی

  اين شيوه چگونه است؟

ا .  مرکزيتسپس دموکراسی، نخست.  ئی است  مشی تودهۀاين شيوه سانتراليزم دموکراتيک است، شيو  وده ھ کسب از ت

اا( آنھا ۀو اعاد وده ھ ه ت ا ب وده ھ ه می) ز ت ه ای است ک ن نخستين نکت ا، اي وده ھ ری و ت د رھب ار پيون تم در ب  آن ۀخواس

  .صحبت نمايم

  

  دموکراتيک) مرکزيت(نکتۀ دوم، سانتراليزم 

آن صحبت کرده  ۀرسد که برخی از رفقاء مفھوم سانتراليزم دموکراتيک را که مارکس و لنين در بار چنين به نظر می

  . يا نمونه ھای مشابه١٩٣٨ھستند کسانی که در انقالب کار کشته شده اند مانند مدل سال . دانند اند ھنوز نمی

ترسند از عقايد  آنان از توده ھا می. که ده ھا سال است کمونيست ھستند ھنوز اين مسائل را نفھميده اند اينان با وجود آن
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لنينست ھا از توده ھا بترسند؟ ترس از قبول  -دارند اما چه دليلی دارد که مارکسيستآنان و از انتقادات شان واھمه 

که ھر قدر بيشتر بترسيم ھمانقدر نيز خود را در  در حالی. که توده ھا آن ھا را گوشزد نمايند اشتباھات خود و اين

  . من فکر می کنم که نبايد بترسيم. مخمصه خواھيم انداخت

  شود؟ ا میچه دليلی موجب ترس م

 ۀدر کار ما، مسأل. رفتار ما در مورد اين مسأله، دفاع پيگير از حقيقت و آمادگی دائمی برای تصحيح اشتباھاتمان است 

  .تشخيص درست از نادرست و صحيح از غلط جزئی از تضادھای درونی خلق است

توانيم  ما تنھا می. قو يا تفنگ حل شوندتوانند از طريق دعوا و سرکوب و بدتر از ھمه از طريق چا چنين تضاد ھائی نمی

 دموکراتيک توسل جست و ۀتوان به شيو در يک کالم تنھا می.  بحث و اقناع، انتقاد و انتقاد از خود استفاده نمائيمۀازشيو

  .گذاشت تا مردم آزادانه حرف بزنند

مفھموم است که بايد مجدانه بايد که در داخل و خارج حزب يک زندگی دموکراتيک حقيقی برقرار باشد اين بدان 

بايد حقيقتاً مسائل را برای مردم مطرح کرد تا نظرات خود را . کار برده  دايره ب٢مرکزيت دموکراتيک را در اين 

در بدترين حالت سر زنش ھای آنان . حتی اگر مردم بخواھند ما را سرزنش کنند بايد به آنان اجازه داده شود. بگويند

ر خواھد شد، آنان ديگر نخواھند توانست در مقام خود باقی بمانند و به مقام ھای پائين تر سقوط موجب سقوط افراد مذکو

خواھند کرد و يا به مناطق ديگر منتقل خواھند شد چرا قابل تصور نباشد؟ چرا افراد بايد ھمواره ترقی نمايند و نه تنزل؟ 

قل نگردد؟ من فکر می کنم که چنين تنزل و انتقالی چرا بايد کسی ھميشه در يک محل کار کند و به جای ديگری منت

به وی اجازه می دھد . نمايد  انقالبی فرد مذکور را آبديده میۀحتی اگر قابل تأئيد نيز نباشد سودمند است، زيرا که اراد

نين خود من نيز چ. انواع شرايط نوين را بررسی و مطالعه نمايد و به شناخت از مسائل الزم و بيشتری دست يابد

سماتين . اگر حرف مرا باور نمی کنيد می توانيد خودتان تجربه کنيد. تجربياتی داشته ام و خيلی ھم از آنھا بھره گرفته ام

سالنامه "کنفسيوس زمانی که دچار بدبختی شد، . را نوشت" چه اويی"پادشاه ون در زندان بود که : چنين گفته است 

 تحرير در آورد، تسوئوکيومينگ، درحالت ۀرا در تبعيد به رشت" لی سائو" يو آن، کيو. را تنظيم نمود" ھای بھار و پائيز

را زمانی نوشت که در اثر شکنجه معلول شده بود، ليو " ھنر جنگ"را نوشت، سوئی پين، کتاب " کوئويو"نابينائی 

ی در سرزمين تسين زندانی تبعيد شد بدين ترتيب مردم توانستند آثار وی را مطالعه کنند ھان ف" چو"پوروی به کشور 

تقريبا ھمگی توسط دانايان " کتاب قصائد" قطعه شعر ٣٠٠. را نوشت" کوفن"و " جوئه نان"شد و درآن جا اشعار 

را تھيه نموده و " چه اوئی" در عصر نوين، صحبت اين ادعاء ھا که شاه ون  . تحرير در آمده استۀخشمگين به رشت

آنچه که مربوط به شاه ون و کنفسيوس . باشد  را تنظيم نموده بود مورد شک می"سالنامه بھار و پائيز" کنفسيوس 

ل ھا ننمائيم و اما وقت خود را صرف اين مثا. زندانی شد و ديگری واقعاً دچار مصيبت گرديد" عمالً "شود، يکی  می

ه نابينا شد، ھمگی بيانگر ن بسپاريم، مثال ھائی که سماتين شمرد و به غير از تصوير کيو مينگ کاآنھا را به متخصص

در گذشته برای ما نيز . ای بود که در اين دوران افراد عالی رتبه در مورد افراد مذکور انجام داده بودند رفتار ناعادالنه

 مشخص ۀما بايد در مورد ھر مسأل. داديم افتاد که رفتاری ناعادالنه در قبال برخی از کادرھا انجام می گاھی اتفاق می

طور کلی چنين رفتار ه ب. خواھد اشتباه ما کامل و يا جزئی باشد  حيثيت نمائيم، حال میۀيم و از اين افراد اعادتحقيق کن

دھد که به شناخت جديدی   انقالبی آنان را آبديده نموده و به آنان اجازه میۀاراد) تنزل دادن رتبه و يا انتقال(ای  نا عادالنه

توانيم بدون تشخيص درست،  واھم در اينجا اعالم کنم منظور من اين نيست که ما میخ من می. در نزد توده ھا نائل آيند

ای در پيش بگيريم، ھمانگونه که گذشتگان ما در مورد زندانی  تنبيه کادرھا، رفقاء و يا ھرکس ديگری رفتار نا عادالنه

عکس من با ه ب.  سوآن پين کرده اندکردن شاه ون، شکنجه کردن کنفسيوس، تبعيد کيو يوآن و يا شکستن استخوان زانوی

 بشری اشتباھاتی در ۀخواھم بگويم اين است که در ھر مرحله از تاريخ جامع آنچه که می. چنين عملکردی مخالفم
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توان   سوسياليستی نمیۀند، حتا دريک جامعا طبقاتی چنين مثال ھائی بسيارۀدر جامع. دھد برخورد به آدم ھا رخ می

ای که خط مشی درست  خواھد در مرحله لی جلوگيری کرد، چنين اشتباھاتی اجتناب ناپذيراند حال میکامالً از چنين اعما

ای که خط مشی صحيح حاکم باشد ھمين که به  در مرحله.  ولی معذالک تفاوتی وجود ندارد،عکسه حاکم باشد و يا ب

توانند   حيثيت کرد، آنان میۀضع شان اعادتوان از قربانيان آن پس از بررسی و شود، می چنين اشتباھاتی پی برده می

ای که خط مشی غلط حاکم باشد  ولی در مرحله. بدين ترتيب آرامش خاطر خود را باز يابند و نزد ديگران سر بلند گردند

تنھا راه چاره اين است که حامالن خط مشی صحيح از اولين فرصت مساعد استفاده . گردد چنين چيزی غير ممکن می

در  .ار عمل را به دست گيرند و با توسل به شيوه ھای مرکزيت دموکراتيک به تصحيح اشتباھات بپردازندکرده، ابتک

که توسط رفقاء از آنان انتقاد شد و  مورد آنان که دچار اشتباه شده اند و تنزل رتبه يافته و يا منتقل شده اند، پس از آن

 شان است با آنان رفتار نمودند، ديگر دليل ندارد که ۀ شايستمراتب عالی تر وضعيت شان را بررسی نموده و آنطور که

تصور کنيم تنزل رتبه و يا انتقال به آنان اجازه نخواھد داد که اشتباھات شان را تصحيح نمايند و به شناخت مسائل نوينی 

  .دست يابند

فته و ايده ھائی ارائه دھند که با در حال حاضر رفقائی ھستند که وحشت دارند مبادا توده ھا ابتکار عمل را در دست گر

شود، آنان ابتکار توده  ای بحث می که در مورد مسأله ايده ھای ارگانھای رھبری کننده و رھبران فرق داشته باشد، ھمين

چنين رفتاری نادرست است، مرکزيت دموکراتيک در . نمايند  آنان جلوگيری میۀھا را سرکوب نموده و از اظھار عقيد

کنند، رفقاء، ما انقالبی ھستيم اگر ما   ولی آنان به آن عمل نمی ب ما و در قانون اساسی ما مندرج است، حزۀاساسنام

واقعاً اشتباھاتی کنيم که به آرمان حزب و خلق ما آسيب برساند، بايد از توده ھا و رفقاء نظر خواھی کنيم و از خود 

اد از خود کنيم، اگر يکبار کافی نباشد و مردم راضی نشده باشند بايد انتقاد بنمائيم، گاھی نيز بايد چندين بار متوالی انتق

  ھمين ترتيب ادامهه اگر باز ھم راضی نشدند، بايد برای سومين بار اينکار را کرد، و ب. بار دوم اين عمل را تکرار کرد

بعضی از استانھا . انجام داده اندبرخی از کميته ھای استان قبالً چنين کاری را . داد تا کسی انتقاد ديگری نداشته باشد

اولين افرادی که اصل انتقاد از خود . بيشترين ابتکار عمل را داشته اند زيرا که به افراد اجازه داده شده که حرف بزنند

، برخی ھا نيز برای انتقاد از خود تحت اجبار قرار ١٩۶١ بود و آخرين شان در سال ١٩۵٩کار بستند سال ه را ب

. تازگی دست به اين کار زده انده  حونان، کانسو و نسينگ ھای، برخی ميگويند که در بعضی از استانھا بگرفتند مانند

آنچه مھم است اينست که شما صادقانه به اشتباھات تان پی ببريد و آنان را اصالح کنيد و حاضر باشيد که توده ھا از 

.  دست گيريد و يا ديگران شما را مجبور کنندهتقاد از خود را بخواھيد که خودتان ابتکار عمل ان شما انتقاد کنند، حال می

  .از لحظه ای که چنين رفتاری اتخاذ کرديد، از شما استقبال خواھدشد. و يا زودتر يا ديرتر دست به چنين کاری بزنيد

راه ديگری . ستانتقاد و انتقاد از خود، يک شيوه است، شيوه ای برای حل تضادھای درون خلقی و اين تنھا راه حل ا

 انتقاد ۀکار بردن شيوه معذالک، بدون يک زندگی واقعاً دموکراتيک، بدون يک مرکزيت دموکراتيک، ب. موجود نيست

  .و انتقاد از خود غير ممکن است

آيا ما ھم اکنون با مشکالت بسياری مواجه نيستيم؟ تنھا از طريق اتکاء به توده ھا و جلب عالقه و اشتياق آنان و نيز 

توانيم بر اين مشکالت فائق آئيم، ولی اگر شما اوضاع را برای توده ھا و کادرھا تشريح نکنيد، اگر  شتياق کادرھا میا

 قلب خود را به روی آنان باز نکنيد و به آنان اجازه ندھيد که عقايد شان را بگويند و اگر آنان ھمواره از ابراز ۀدريچ

 گفتم که بايد دست به ١٩۵٧من در سال . وانيد اشتياق آنان را شکوفا کنيدت عقيده بترسند و صحبت نکنند، ھرگز نمی

ايجاد يک جو زد که در آن مرکزيت دموکراتيک و انضباط و آزادی، وحدت اراده حاکم باشد طوری که ھرکسی دارای 

ون آن نمی توان بد. چنين جو سياسی در داخل و خارج از حزب حاکم باشد. ای سرشار از رضايت و اشتياق باشد روحيه

روشن است که بدون مرکزيت . توان بر مشکالت فائق آمد بدون دموکراسی نمی. وجود آورده در توده ھا شور و شوق ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  .جائی که دموکراسی نباشد، مرکزيت نيز وجود نخواھد داشت. نيز چنين امری محال است

متفاوت باشند و وحدت نظر وجود نداشته بدون دموکراسی يک مرکزيت اصولی وجود نخواھد داشت زيرا اگر عقايد 

  .تواند تحقق پذيرد باشد مرکزيت نيز نمی

  ...ادامه دارد

 

 


