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ار ا، انحصا، قدرت طلبی هپيامدهای ناشی از اشتباهات، مطلق گرایی ه
  طلبی ها و خود محوری ها در صفوف نيروهای انقالبی

  
بدون ترديد اين پيامدهای منفی و در مواردی بسيار منفی، در عين آن که بخش عمده 
آن را نمی توان به حساب دشمنی آگاهانه با انقالب گذاشت، مانند ترمز دردناکی روند 

 کند می کند و در عمل آب به آسياب امپرياليسم و ضد گسترش انقالب شکوهمند ميهن ما را
 بورژوازی ليبرال ضربه خورده امکان می دهد که از آن به زيان  و بهانقالب می ريزد

  .انقالب بهره گيری نمايد
 و هم در راست، در  است»چپ«هم در : ها در يک سمت قرار ندارنداين ويژگی 

  .و راست همان اقشار خرده بوژوازی هستند» چپ«حالی که منشاء پيدايش هر دو گرايش 
 ماب، فاشيستسمت راست در چهره گروه های متجاوز، ی ها را در اين ويژگ

این شيوه که امروز مسلما جوالنگاه عناصر ناشناخته .  می بينيمگردانندگان آن و چماقدار
بتدا خود در ضد انقالب و ساواک گردیده و کم کم عليه همان محافلی وارد عمل شده اند که ا

 محصول برداشت انحصارگرانه از قدرت برای سرکوب به وجود آوردن آن موثر بوده اند،
  .هر نظر مغایر با نظریات تنگ مبتکرین آن است

رواج اين شيوه موجب می شود که تنگ نظران از يک سو ميدان جبهه متحد 
می توانند در اين نيروهای راستين انقالب را تنگ کنند و گردان های ارزشمندی را که 

امعه فعاالنه و  برای عمده ترين آماج های همگانی محرومان جميدان، در نبرد مشترک
سازنده شرکت نمايند، از اين ميدان خارج سازند و از سوی ديگر راه را برای نفوذ فرصت 
طلبان و عوامل دشمن که خيلی زود می توانند رنگ و ماسک ريا و تزوير بر چهره خود 

 تجربه تاريخی نشان داده است که .بزنند، به درون صف مبارزان انحصارطلب باز نمايند
  . های انحصارطلب خيلی زود جوالنگاه عناصر دشمن می شودصف گروه

آن ، همين انحصارطلبی و مطلق گرايی و خودمحوری در ميان »چپ«در سمت 
گروه های چپ گرا ديده می شود که افراد آن به طور عمده مانند انحصارطلبان راست گرا و 

راف ی های پر انحقشری در موضع گيری های خود صداقت دارند، ولی به علت همان ويژگ
در . در سمتگيری نادرست نسبت به ضروريات انقالب در لحظه کنونی قرار گرفته اندعمال 

 و توسل به قهر اين مورد هم، اقدامات آشوب گرانه، تشنج انگيز، تخريبی يعنی اعمال فشار
ما . برای تحميل نظريات تنگ گروهی به ديگران، جانشين برخورد خالق انقالبی می شود

گرايان، ميدان رشد   عينا مانند انحراف سرکوبگرانه راستهد آن هستيم که اين روش هاشا



که  مائوئيستی» انقالب فرهنگی«انحراف زورمدارانه چپ روها يعنی نوعی از گرايش های 
  .عاقبتش به شيوه های وحشيانه پل پوت ها پايان می يابد، گرديده اند

هات، زياده روی ها، و در پيامد آن ها، قشری گری در مقامات حاکميت موجب اشتبا
و فرصت های گرانبها در بسياری  زيان های جبران ناپذير در زمينه از دست دادن امکانات

موجب دست » چپ« از سوی ديگر گرديده و قشری گری و خود محوری در از زمينه ها
ا آن است که يازی به اقدامات تخريبی، تفرقه جويانه شده، و پيامد هر دوی اين گرايش ه

ميدان برای فعاليت دشمنان انقالب و بهره گيری ليبرال های سازشکار و تسليم طلب به طور 
  .چشم گيری مساعد گرديده است


