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ده ها هزار نفر از محرومان جامعه ما ـ از زحمتکشان شهرها و آوارگان روستاها، 

 اين راه  فدا کردند و صدها هزار ديگر سالمتی خود را درانقالبی جان خود را برای پيروز
 اين بود که نظام اقتصادی ـ اجتماعی رژيم وابسته استبداد سلطنتی متکی هدف. از دست دادند

به بزرگ مالکان و کالن سرمايه داران برچيده شود و به جای آن نظام عادالنه ای برقرار 
کوخ ول کار زحمتکشان برای بهبود شرايط زندگی شودکه در آن ثروت های ملی و محص

 توده های ده ها ميليونی د،در اين ميدان نبر. نشينان و رنجبران شهر و روستا به کار افتد
کارگران و دهقانان و پيشه وران و کسبه خرده پا و روشنفکران زحمتکش در يک سو و 

 زمين خوار و ،ع غارتگرانن وتجار و سرمايه داران و خيل وسيبزرگ مالکان و زميندارا
  .اسطه، در سوی ديگر قرار داشتندسفته باز و دالل و سلف خر و ميدان دار و و

 جهاد با وجود خدمات گرانبهايی که از سوی نهادهای جوشيده از انقالب، مانند  
سازندگی و هيئت های هفت نفره مامور انجام اصالحات ارضی به سود دهقانان بی زمين و 

 که بخش چشمگيری از نيروهای سياسی ام گرفته، اين واقعيت هنوز ادامه داردکم زمين انج
فعال  و پيگير در نبرد برای تامين استقالل ملی هنوز به رابطه ناگسستنی و اجتناب ناپذير 

 امپرياليستی و لزوم ايجاد دگرگونی های بنيادی در نظام  راه ريشه کردن تسلطمبارزه در
و  اقتصادی کشور به سود محرومان جامعه و در جهت محدود کردن غارت غارتگران

دشمنان انقالب ايران و نيروهای سازشکار و تسليم طلب سرمايه . سودجويان، معتقد نشده اند
ری انقالب در ايران هستند، تمام داری ليبرال که دشمن سرسخت و آشتی ناپذير اين سمت گي

نيروی خود را برای کند کردن پيشروی در جهت اين سمتگيری به کار انداخته اند و مهمترين 
جنگ افزارهای آنان يکی خرابکاری در دستگاه های اقتصادی بخش دولتی، و ديگری 

دگرگونی تبليغات وسيع تحريک آميز و مردم فريبانه عليه هر تالش پيگير در جهت ايجاد 
های اجتماعی به سود محرومان جامعه است، تا آن جا که حتی با زدن برچسب کمونيستی و 

برجيره بندی بر قند و شکر در دوران جنگ، می کوشند اقشار کم آگاه مذهبی توده ضددينی 
جبهه گيری بی سابقه بزرگ مالکان که با . های مردم را عليه اين گونه اقدامات برانگيزند

 تمام زرادخانه سرمايه داران ليبرال و ارگان های تبليغاتی شان، همچنين با پشتيبانی پشتيبانی
عليه قانون اصالحات ارضی که هدفش ريشه کن کردن بقايای فئوداليسم روحانيت بخشی از 

 از روستاهای ايران است، انجام می گيرد، نشان می دهد که تا چه حد جبهه نيروهای ليبرال
و بخشی از روحانيون وابسته به استثمارگران، دست در دست هم و  بمخالف تعميق انقال

  .متحد و آگاهانه عمل می کنند
ویژه اکنون که بسياری از مبارزان راستين ب ، قشریونبا کمال تاسف باید گفت که 

در جبهه های جنگ خون می دهند، هر روز بيشتر در پست های حساس دولتی و اقتصادی 
  .می کنندرخنه 


