
 لطبخة النتخابات المعارضة الصوات لقمع ل

الديمقراطي النهج حزب بمناضلي للتنكيل ل
اس$$تبدادها، لتم$$ويه جهوده$$ا م$$ع جن$$ب إلى جنبا  سنة،60 قبل للمحتل، الشكلي النسحاب بعد كافة السلطات على الملكية استحواذ سار
م$$ن المتح$$درة الق$$وى لتطوي$$ع وس$$عي الملئ$$م، المق$$اس وفق وأحزاب زائفة، مؤسسات قوامها سياسية، آلية بصنع حولها، حلفائها ولف

ويسارها.  يمينها الوطنية، الحركة

تط$$ورات حس$$ب قطعه$$ا، وتغيي$$ر تش$$حيمها، وتجدي$$د تس$$ييرها، ف$$ي ك$$بيرة خ$$برة واكتسب اللية، تلك صنع النظام أحكم السنين، مر مع
ف$$ي الح$$ق عل$$ى وتض$$ييق للتظ$$اهر، فعل$$ي ومن$$ع وت$$دجينها، الص$$حافة لفواه تكميم من الحريات، لعدام قوانين السياسي. فسن الوضع
بذلك ملغية لها، "ا-الوطن-الملك" برنامجا شعار تجعل التي تلك على الحزاب تكوين وقصر الجمعيات، مستوى على حتى التنظيم،

العمالية.   وبالنقابات الضراب بحق الخاصين اقلها ليس قوانين بمشاريع ويطور، يتقن يزال ول فعلية، سياسية حياة اي

اللينيني$$ة الماركس$$ية الحرك$$ة ومناض$$لت مناض$$لي وبالمقدم$$ة الحقيقيي$$ن، للمعارض$$ين الش$$ديد القم$$ع يق$$ع اللي$$ة ه$$ذه م$$ن القل$$ب وف$$ي 
الش$$كلي. ويمت$$د الستقلل بعد المغرب تاريخ في سياسي تنكيل حملة لشرس تعرضوا الذين التحادية، الحركة وراديكاليي المغربية،

تل$$ك م$$ن ق$$ادة واض$$طهد فاعتق$$ل "الديمقراطي$$ة"، لعبت$$ه ف$$ي بالن$$دراج الس$$تبداد م$$ع مساومة  الى الساعية القوى حتى ليشمل القمع هذا
للمؤسس$$ات ح$$تى اس$$تعمال إل$$ى مي$$ل اي ومن$$ع اللعب$$ة، شروط مع التأقلم على وإجبارها التطويع من مزيد بقصد منها ومناضلين القوى
والمضطهدين.  الكادحين وعي ارتقاء اجل من الزائفة

الس$$لطة فت$$ات مواق$$ع ال$$ى التواق$$ون الوص$$وليون يرك$$ض حيث المقبل،  أكتوبر7 انتخابات حملة اليوم فيه تجري الذي هو الطار وهذا
بفع$$$ل سياسيا متخلفين مقهورين اصوات خيالية-  لشراء تقاعد معاشات و بمرتبات النواب للسادة الشهرية الرشوة فيها بما– والغتناء

اس$$تغلل بش$$دة والتخبي$$ل الس$$ائد، الرجع$$ي والعلم$$ي التعليم$$ي بالنظ$$ام النق$$دي الح$$س وقت$$ل المي$$ة، ونش$$ر التجهي$$ل سياس$$ة تض$$افر
السياسة.  أمور وفهم التعلم إمكان للعامل يترك ل مفرط رأسمالي

النه$$ج ح$$زب موق$$ف ف$$ي مجس$$دا المع$$ارض لل$$رأي بط$$ش م$$ن من$$ه ب$$المعهود النظ$$ام يتص$$دى " الجاري$$ة، النتخابية "الحملة غمار وفي
ف$$ي ال$$ديمقراطي، النه$$ج ح$$زب اعض$$اء ضد بلطجية، آخرون ومجندون القمع، قوى تنهال النتخابات. إذ لمقاطعة الداعي الديمقراطي

الرفي$$ق رأس ف$$ي الغ$$ائر الج$$رح الجسدية. وسيظل بالسلمة بالمس وحتى والعتقال، والمطاردة بالمضايقة الشعبية، والحياء الشارع
كادحيه. ومستغلي البلد نهابي ديكتاتورية اي الواجهة، ديمقراطية عن صارخة علمة الديمقراطي، النهج حزب  قيادة عضو الهناوي،

ع$$ن مس$$تقلة نفس$$ها تعت$$بر ال$$تي الق$$وى طرف من صمت اي نعتبر الديمقراطي، النهج في الرفاق له يتعرض ما إدانة، أشد ندين، إذ إننا
الدانة.  بدوره يستحق وخذلنا تواطؤا النظام،

وج$$ود وما مبتغاه، النظام يبلغ ولم أكبر، وبطشا أشد، قمعا  اللينينية الماركسية الحركة عانت ضحيته. لقد ويصلب فاعله، يفضح القمع
الستبداد. مساعي فشل تجليات إحدى سوى الديمقراطي النهج حزب

فل$$ن وتنظيم$$ا، وتعبئ$$ة توعي$$ة  الك$$ادحين، مع العمل جهد من مزيدا تستلزم أساسية معركة بالحريات، والظفر الستبداد، طوق كسر إن
السياسة.  في انصياع ول خاطر، طيب عن العدو يتنازل

 الضطهاد و القمع ضد الديمقراطي النهج مناضلي مع كلنا
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