اين انتخابات دشمن است !دشمن را بايد تنبيه كرد نه

انتخاب!

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران)م ل م( شماره 13بهمن1382
شهركهت در انهتخابهات رژيهمي مهانهند جهمهوري اسهلمهي ،كهه در آن سهياسهت مهترادف اسهت بها زور گهوئهي ،دروغ و دغهلبازي؛ كهه نهتايهج انهتخابهاتهها
از قهبل در زد و بهندههاي داخهلي رژيهم تهعيين مهي شهود؛ كهه كهارنهامهه نهنگينش عهبارتسهت از تهعرض بهه حهقوق اولهيه مهردم ،اسهتبداد و تهفتيش عهقايهد،
حهراج كهشور بهه بهيگانهگان ،تهبديهل خهانهواده ههاي سهران حهكومهت بهه بهانهدههاي مهافهيائهي غهارت كهشور ،تهباه كهردن جهوانهان ،اسهير كهردن زنهان؛ يهعني
چه؟! شركت در انتخابات هزارم در شرايطي كه 999تاي قبلي به تقويت اشرار جمهوري اسلمي منجر شده براستي چه معنايي دارد؟
شهركهت در انهتخابهات ،تهلش بهراي خهريهد آبهرو بهراي يهك رژيهم بهي آبهرو و سهعي در نهجات آن در آخهريهن لحهظات عهمرش اسهت .لهگدمهال كهردن

حيثيت و عزت مردم ،و روي سر گذاشتن و گرداندن جنايتكارترين ،فاسدترين ،تبهكارترين دارودسته هاي موجود در ايران است.
شهركهت در انهتخابهات ،يهعني بهي اعهتنائهي بهه دههها ههزار مهردم بهيگناه بهم كهه بهخاطهر فهساد اقهتصادي و حهرص و آز بهرج سهازان خهانهواده ههاي حهكام

اسلمي زير آوار خرد شدند.
شهركهت در انهتخابهات ،يهعني عهفو جهانهيانهي كهه در دههه 1360دههها ههزار زنهدانهي سهياسهي را اعهدام كهردنهد و سهالههاي جهوانهي دههها ههزار تهن ديهگر

از بهترين دختران و پسران اين كشور را در سياهچالهاي جمهوري اسلمي تباه كردند.
شهركهت در انهتخابهات ،چهشم فهروبسهتن بهر مهرگ تهدريهجي و تهباههي جهوانهان مهاسهت كهه در بهيكاري و بهي آيهندگهي بهه گهرد سهفيدي پهناه مهي بهرنهد كهه

سران نظامي و غير نظامي رژيم از تجارت قاچاق آن ميلياردها تومان به جيب مي زنند.
شهركهت در انهتخابهات ،تهائهيد سهياسهت تهحقير زن ،كهوچهك و بهي شهعور و بهرده شهمردن زن اسهت كهه ايهن رژيهم بيسهت و پهنج سهال بهي دريهغ و ليهنقطع

بر هر كوي و بر زن و كلس درس ،در هر شهر و روستا ،و از هر بلند گوي تبليغاتي بر آن دميده است.
شهركهت در انهتخابهات ايهن رژيهم ،يهعني تهائهيد گسهترش فهقر و فهلكهت ،دزديهده شهدن زمهين و درآمهد روسهتائهيان و آواره شهدنهشان در شههر ،بهيكاري
كهارگهران و پهرتهاب شهدنهشان بهه قهعر فهلكهت ،و از طهرف ديهگر جهمع شهدن ثهروتههاي افهسانهه اي در دسهت سهران آخهونهد و غهير آخهونهد ايهن كهشور و
فهرزنهدانهشان كهه زالهو صهفتانهه بهر دسهترنهج كهارگهران و دههقانهان چهنگ مهي انهدازنهد ،مهنابهع زيهرزمهيني كهشور را مهثل مهلك طهلق پهدري شهان بهه حهراج

مي گذارند و حسابهايشان در بانكهاي خارجي را پر مي كنند.
شهركهت در انهتخابهات ،يهعني تهائهيد سهياسهت خهدمهت پهنهانهي بهه قهدرتههاي امهپريهاليسهتي و اسهتعماري از يهكطرف و پهرروئهي و دروغ و دغهل در مهقابهل

مردم كشور ،از طرف ديگر.
شهركهت در انهتخابهات ،تهائهيد پهيروزي ديهن و خهرافهه بهر عهلم و تهفكر عهلمي اسهت؛ تهائهيد قهوانهين شهريهعت در وضهع قهوانهين و اداره امهور كهشور؛ و بهه

قهقراء بردن جامعه به عصر جهالت بشر است.
شهركهت در انهتخابهات ،يهعني تهائهيد سهياسهت سهركهوب مهلل مهختلف كهشور مها ،تهبعيض عهليه كهرد و تهرك و عهرب و بهلوچ و خهلق تهرکمن،مهظنون و
مهشكوك اعهلم كهردن آنهها ،پهاشهيدن تخهم نهفاق و دشهمني مهيان مهردم؛ رواج فهرههنگ عهقب مهانهده و دروغ مهيان مهردم مهبني بهر بهرتهري مهذههب شهيعه

نسبت به سني و بهائي و يهودي و زرتشتي و مسيحي.
شهركهت در انهتخاب ،يهعني انهتخابات كهسانهي كهه در سهانهسور ههر بهارقهه ههنر و ادبهيات مهترقهي و پيشهرو تهخصص دارنهد ،يهعني انهتخاب كهسانهي كهه
سهد راه رشهد انهديهشه ههاي مهتعالهي بهوده و دشهمن كهتاب و تهحقيق و پيشهرفهت عهلمي و فهرههنگي هسهتند و سهياسهت نهابهود كهردن شهاعهران و نهويهسندگهان

و فيلمسازان و متخصصين و تحصيلكرده هاي مردمي كشورمان را دنبال مي كنند.
ايهن انهتخابهات دشهمن اسهت ! بهه دشهمن رحهم نهبايهد كهرد چهه بهرسهد بهه شهركهت در انهتخابهاتهش ! شهركهت تهوده ههاي مهردم در انهتخابهات نهشانهه گهرفهتار آمهدن
در چهنبره عهقب مهانهدگهي و جههل سهياسهي اسهت  .تهوده ههاي مهردم بهايهد از ايهن چهنبره خهرفهت كهننده و اسهارت بهار خهود را بهيرون كهشند تها بهتوانهند
سهرنهوشهت و آيهنده خهود را بها دسهت يهافهتن بهه آگهاههي انهقلبهي ،بهدسهت خهودشهان رقهم زنهند .انهتخابهات تهله ايسهت كهه دشهمنان قهسم خهورده مهردم گهذاشهته

اند! بايد آگاهانه از آن پرهيز کرد و تدارک تنبيه و سرنگون كردن اين دشمنان قسم خورده مردم را ديد!
سرنگون باد رژيم جمهوري اسلمي ايران!

