
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  بھزاد مالکی
  ٢٠١٨ جنوری ٠٣

  

  !جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟ و مکسيکو در جست

١  

   Obradorr  Andrés  Manuel Lopez)آملو(انتخابات اخير مکسيکو و روی کارآمدن آندرس مانوئل لوپزابرادر 

سی مکسيکو ما را بر آن داشت که مبارز قديمی سوسيال دموکرا) ُکه در اين نوشته نام لوپزابرادررا به کار خواھيم برد(

اين مسأله نه تنھا ما را به شناخت .  سال اخير او و شرايطی که به پيروزی او منجر شد بپردازيم٢٠به بررسی مسير 

مکسيکو، يکی از مھمترين کشورھای امريکای التين، نزديک می کند، بلکه تجارب انباشت شده و توپوگرافی نيروھای 

ت با شباھت ھائی که اينجا  و آنجا با مبارزات مردم ايران مشاھده می کنيم، می تواند حاوی درس درگير در اين مبارزا

  . ھای مھمی برای ما باشد

 - به رياست جمھوری مکسيکو - ٢٠١٨ جوالی در يکشنبه اول -  سالۀ ائتالف چپ ۶۵انتخاب لوپزابرادر کانديدای 

ی را سر کار آورده که حدود چھل سال در مبارزات سياسی  مرد- ميليون نفر١٣٠کشوری بزرگ با جمعيتی حدود 

شھرداری . مکسيکو حضور داشته که بيش از دو دھۀ آن فعاليت در باالترين سطوح فعاليت سياسی مکسيکو بوده است

و سه دوره کانديداتوری در مبارزات انتخاباتی برای رياست جمھوری اين کشور از آن ) ٢٠٠٠- ٢٠٠۵(و  مکسيکو

 سال ٢٠برای درک بھتر اوضاع کنونی مکسيکو، بھتر است به عقب برگرديم و اوضاعی را که در اين . جمله اند

را به رياست جمھوری، ممکن و از نظر برخی محافل قدرت در مکسيکو و حتی قدرت » آملو«ُانتخاب لوپز ابرادر 

 - PRD– حزب ٢٠٠٠در سال . ی کنيمھای حامی آنھا در اياالت متحدۀ امريکا و ساير کشورھا، مقبول ساخته، بررس

  - عليه -  حزب اقدام ملی-PAN– با وارد شدن در ائتالفی ناپايدار با حزب دست راستی - حزب انقالبی دموکراتيک 

PRI - امری که در نھايت به نفع حزب اقدام ملی تمام شد .  سالۀ اين حزب خاتمه داد٧١ به قدرت - حزب انقالبی نھادی

  .که در واقع ھمان سياست ھای رژيم گذشته را دنبال کرد. آن به رياست جمھوری رسيدو ونسان فوکس رھبر 

تأسيس » چپ« از ائتالفی مرکب از سازمانھا و نھادھای ١٩٨٩ ماه مه ٢۶ در - PRD - »حزب انفالبی دموکراتيک«

ناح دموکرات حزب  ج- ائتالف کارگران، دھقانان و دانشجويان-»انجمن محله ھا«سازمان مدنی شھر مکسيکو . (شد

PRI -برنامۀ اين . دست گرفته  کاردناس رھبری اين حزب را ب١٩٨٨ در -...) و- پايه ھای حزب کمونيست قديمی

حزب با پذيرش اقتصاد بازار و احترام به انتخابات پارلمانی و نقش دولت در بخشھای کليدی در چھارچوب يک برنامۀ 
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 اين حزب عضو بين الملل سوسياليست گرديد -١٩٩۶از .  قرار می گرفت دموکراتيک آنچنان که می شناسيم،–سوسيال 

ه  را در انتخابات فدرال بء در صد آرا١۶.٨ – سال قيام زاپاتيستھا -١٩٩۴ در صد و ٧.٩١ - ١٩٨٨و در انتخابات 

ه دنيا آمده و ُابرادر رھبر بعدی اين حزب، در خانواده ای خرده بورژوا و تحصيل کرده در اياالت جنوبی ب. دست آورد

 که - PRI- در جوانی به عضويت حزب انقالبی نھادی. تحصيالت او در حقوق و علوم سياسی و ادارۀ عمومی است

 ضد ه داده و به يک سری فعاليت ھای مدنی بءاما بزودی از اين حزب استعفا. حزبی دست راستی است، درآمد

با تأسيس حزب .  دست زد- امری رايج در مکسيکو – اتیلبات انتخابق و ت- pemex-اجحافات کمپانی ملی نفت مکسيکو

 شھردار ٢٠٠٠ جوالیدر . وجود آمد، به آن پيوسته ب) PRI( که توسط جناح چپ - PRD - انقالبی دموکراتيک 

در اين مقام، با مبارزه با مافيای قدرت و يک سری اصالحات به نفع مادران مجرد و .  گرديد سيتیمکسيکو

به شھرت و محبوبيتی دست يافت که ... د و بھبود برنامۀ آموزشی و ساختارھای حمل و نقل و بازنشستگان کم درآم

به بھانۀ افتضاحات مالی تعدادی از اطرافيانش ، او را ھم به . ھراس اليگارشی قدرت مستقر درمکسيکو را دامن زد

 انتخابات. ليون از ھوادارانش رھا گرديدفساد مالی متھم کردند و قصد تعقيبش را داشتند که با فشار و تظاھرات يک مي

 -PAN -ملی   اقدام كانديدای حزب .گرديد برگزار ٢٠٠۶جوالی ٢ در برنامه، طبق ،سيکومك در جمھوری رياست

 از رأی ھزار ٢۴٣ اختالف با يعنی صد در صدم ۵۶ اختالف آرای با ِكالدرون، فليپ -) كاتوليک راستی دست حزب(

 اعالم برنده -دموكراتيک  انقالبی  حزب-ُلوپزابرادر مانوئل آندره چپ، رفرميست كانديدای مقابل در رأی ميليون ۴١

 .شد

 يازيدند دست ھرترفندی به قبل مدت ھا از دارد، شدن برنده برای زيادی ُكه ابرادر  شانس اين به علم با حكومتی مقامات

 واھی، سازی پرونده او، كردن بی حيثيت برای یئويدئو باند مخفی پخش .سازند خارج مسابقۀ انتخاباتی دور از را او تا

 متحده در آن موقع اياالت قدرتمندان و سيکومك حاكم در اليگارشی ترس .اند جمله آن از شھروندی حقوق لغو و زندان

 نتاينارج اوروگوئه، برزيل، بوليوی، ونزوئال، در كوبا، حاكم چپ جريان به التين مريكایا در ديگری كشور كه اين از

ُآنھا، ابرادر  تظاھرات و یئ توده فشار زير ھمۀ اينھا، رغم به ولی. است نبوده تأثير بی اقدامات اين در بپيوندد يلیچ و

  .يابد راه انتخابات به چپ كانديدای به عنوان توانست

 بی گزارشگران. چپ بود كانديدای انتخاب از جلوگيری برای انتخاباتی تقلب وسيع سازماندھی حاكميت، بعدی اقدام

 تقلب ھا اين از موارد متعددی به طرف ناظران بی و ) عقاروپا در آن مو وزيران شورای رئيس( بروسو مانوئل و مرز

 موارد به جمله از ھم ديگری  منابع - ) ٢٠٠۶ تگسا ديپلوماتيک، لوموند. (اند داشته ابراز را خود نگرانی كرده، اشاره

 كرده اعالم را برنده رأی ھزار ٢۴٣ با اختالف كه حالی در نشده شمرده حتی رأی رھزا ٩٠۴ . اند كرده اشاره زير

 حوزۀ ٣۵٠٠ در .نيست انتخاباتی ليست در كه نامشان شدند متوجه گيری رأی روز در مردم از زيادی شمار. اند

 ھای روزنامه از خیبر. بوده بيشتر ليست در شده ثبت از آرای رأی ھزار ۵٨ شده، اعالم آرای تعداد انتخاباتی،

 انداخته دور به چپ طرفدار ھای حوزه به متعلق رأی ھای صندوق داد می نشان كه كردند چاپ یئھا عكس سيکومك

 می منجر آنھا دوبارۀ كل شمارش به كم دست انتخابات، لغو به نه اگر اقدامات اين با دموكراتيكی، كشور درھر. شود می

 مبرسپت ٧ در كرده، رد ُقانونی ابرادر را اعتراضات تمام انتخابات، دادگاه و خاباتانت فدرال ادارۀ سيکومك در ولی شد

 به پذيرفتند نمی را آن و داشتند اعتراض كه مردمی انتخابات، نتايج اعالم  با.نمودند اعالم را ِكالدرون پيروزی ًرسما

با  گيری، رأی ھای ترتيبی بی تقلب ھا و دنش روشن با .شد می تر وسييع روز ھر و دامنۀ تظاھراتشان ريخته ھا خيابان

 يكوسدرمك نفر ميليون سه جوالی ٣٠ در و نفر ميليون ٢ بعد دو ھفته نفر، ھزار ٧٠٠ ،جوالی ٨ در ُابرادر،  فراخوان

 لغو و خواستار كردند اجتماع انتخابات نحوۀ برگزاری به اعتراض منظور به سيکومك سراسر در نفر ميليون ٧ سيتی و
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 گسترۀ  .بود زياد اين اجتماعات در بوميان شمار و بودند آمده شھر به كه دھقانانی و كارگران  شركت.يدندگرد آن

 ويژه به .گرفت نشانه را حاكم ھای اليگارشی سياست تمام تدريج به و رفت فراتر انتخابات لغو از مردم ھای خواست

 دولت دست در عمومی ھای رسانه انحصار و دستگاه اداری فساد فقر، و بيكاری سازی، خصوصی ھای سياست

 يک به شده بود، مي رفت كه شروع انتخاباتی تقلب ھای سر بر ای كه مبارزه. ھستند اعتراضات اين مھم ھای سرفصل

 . برخورداربود سزاب اھميتی از التين مريكایاسياسی حاد  شرايط وضعيتی در چنين. شود بدل انقالبی ھمگانی شورش

 .كشاند صحنه روی بر بود، شده انباشته سال ھا طی كه را سيکوجامعۀ مك تضادھای كھنۀ ھمۀ باره، يک مبارزه، اين

 بيكاری نبخشيده،  بھبود را فقير مردمان و دھقانان و كارگران وضعيت رو ھيچ به كه  یئرشد اقتصاد دموكراسی، فقدان

 برای يافتن متحده اياالت بهسيکوئی ھا مك ونھاميلي مھاجرت و اداری دستگاه ھمگانی فساد دستمزدھا، ينئپا و سطح

طبق گزارش سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه  . اند كرده ايجاد را كنونی بحرانی اوضاع كه ھستند عواملی ھمه كار،

OECD)  نفرشان در فقر زندگی می کنند يا در وضعيت آسيب پذيری قرار ٧ی ئ مکسيکو١٠از ھر ) ٢٠١٨اکتبر 

  . جمعيت فقير آن کشور است% ٢٠ برابر درآمد ١٠جمعيت پردرآمد مکسيکو % ٢٠دارند و درآمد 

  )htm.2018-outlook-economic-mexico-and-global/mexique/fr/org.oecd.www://http: منبع

 و یئسنديكا جنبش گسترش: از جمله.  بر رويدادھای آن اثر مھمی داشت٢٠٠۶قبل از انتخابات صف بندی ھای 

 حاكم، اعالم داری سرمايه با مبارزه ھدف با چپ نيروھای جھت اتحاد در زاپاتيستی جنبش ژیيسترات تغيير دانشجويی،

عات بيشتر در اين مورد به پا نوشت   برای اطال-١( الكندونا بيانيۀ جنگل و ششمين ٢٠٠۵ جون در سرخ باش آماده

 و رحمانه بی حمالت شھركريستوبال و در ٢٠٠۶ جنوری در" ديگر كارزاری" ھای یئو گردھما) مراجعه کنيد

سالوادور،  سان در ھا زاپاتيست طرفداران خونين سركوب الزار و شھر در فوالد كارگران عليه دولت آميز خشونت

 سوی از. زده بودند دست شھری مھم مراكز و ھا خيابان اشغال به كه آكساكا شھر در اعتصابی آموزگاران به تھاجم

 فوكس ويسنته راستی دست حكومت سال پنج  و PRIسالۀ حزب ٧٠ حكومت مردم تا كرد فراھم فرصتی انتخابات ديگر

 اپوزيسيون، رھبر انتخاباتی كارزار از مختلف اقشار از سيکوئیميليون ھا مك. را زير سؤال ببرندPAN از حزب  

ُابرادر لوپز  ويرجينيا ايالت در ماری و ويليام دانشگاه سياسی علوم استاد گرايا، جرج پروفسور به گفتۀ. كردند پشتيبانی ُ

 دولتی  طالب.است معتقد انقالبی ناسيوناليسم ُاست، ابرادر به  رفرميست يک ابرادر"نوشته  را او ًاخيرا بيوگرافی كه

 كه نيست شک " كند می دفاع طبيعی گاز و نفت مورد در خودكفا و حمايتی سياست از و ست ماعیاجت برنامۀ قوی با

 ھای توده كه قدر ھمين ولی برد نمی زير سؤال را به  داری سرمايه جامعۀ اساسی ھای پايه كه ست رفرميستی او

 حاكم قدرت و ھا امپرياليست رایب نموده سست  راسيکومك بر حاكم رژيم ھای پايه و درآورده حركت به را ميليونی

 برخی یئتغييرريشه  برای فرصتی يعنی بينند می خواھند می كه خود را آنچه او در مردم« .رود می شمار به خطرناک

 از كه طبقاتی و آورده ميدان به او كه ست یئنيروھا بلكه ابرادر، لوپز نه انداخته ھراس به را آنچه واشنگتن اما .أمور

نشريۀ  در وود آلن كه ست ای مقاله عنوان ،سيکومك انقالبی جنبش به نقل از مقالۀ بيداری(» كنند می او پشتيبانی

 ).است  منتشر كرده٢٠٠۶  در la riposteالكترونيكی 

 تمام آنھا. يافته است ادامه  سيتیيكوسمك در ھا جاده و ھا خيابان در مردم نشينی بست ،جوالی ٣٠ یائگردھم از پس

 اقتصادی مؤسسات كار طريق از اين ايستادند و خود كارزارھای از دفاع برای ھا خيابان در باران زير رد حتی ھا شب

 در كه  بود PRD » دموکراتيک حزب انقالب«رفتن محبوبيت  باال اعتراضی جنبش اين مستقيم نتيجۀ. نمودند فلج را

 .كرد خود نصيب را چياپاس ايالتی حكومت پست اولين ت،گسا ماه انتخابات
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 به را و حكومت داد قرار مردم جنبش رأس در را خويش تقلبی، انتخابات نتايج نفی با و انقالبی موقعيت درک با ُابرادر

 جنبش عطف نقطه. كرد تبديل كنگره بزرگ گروه دومين به را او طرفداران جنبش حركت، اين. طلبيد مبارزه

 زير ُابرادر اين عمل را. بود او توسط -  - CND   "راتيک دموك ملی ميثاق" فراخوان صدور ،سيکومك در اعتراضی

 كشور سراسر از نماينده ميليون يک حدود آن در كهسيکو مك استقالل روز يعنی مبرسپت ١۶ روز در عمومی افكار فشار

 پشتيبانی آن زا خود حمايت اعالم با بودند نكرده نام ثبت كه نيز نفر ھزار ھا ده آن، بر عالوه .كردند، انجام داد شركت

 و چپ ھای سازمان طرف از كه بود ديگری ابتكار مبرسپت ماه در ساعته ٢۴ عمومی اعتصاب اعالم. نمودند

 تدوين در. بود بعدی حركت و انتخابات نتايج به نسبت تصميم گيری یئگردھمآ اين اوليه ھدف .گرفت انجام ماركسيست

 روی بر اضافی فشار اعمال ميتينگی در جھت ملی را ميثاق یئگرايش اول، گردھمآ. كرد بروز گرايش دو ھدف، اين

رھبران بوروکراسی تشکيالتی را  از چند تنی ًاحتماال يابد و دست اپوزيسيون با توافقی به شايد تا حاكم می ديد  قدرت

- نھادی بانقال نفوذی حزب عوامل وجود با فرضيه اين .در قدرت شريک سازد و بخش ھائی از برنامۀ آن را بپذيرد

RPI- طلبانه فرصت كه (گرديد قدرت بركنار از ٢٠٠٠ سال در و داشته اختيار در را سيکومك حكومت سال ٧٠ كه 

 در. درونی در حزب انقالبی دموکراتيک  گرديد تضاد يک باعث ) اند پيوسته اپوزيسيون جنبش به مقام كسب درپی

 را جنبش كه ) ١٩٨٨رھبر حزب در  (Cuauhtémoc Cárdenas كاردناس  چون تاريخی رھبرانی اول روز ھمان

گرايش دوم با تکيه . شدند جارو صحنه از "خائن خائن،"فرياد  با كردند می منع "قانونی نھادھای به آشكار تعرض" از

 سفرۀ طبقۀ از خواری خواھان ريزه حزب انقالبی جوانان و دھقانان يد که كارگران،به اين نتيجه رس حزب ھای پايه به

 - كالدرون انتخاب فدرال دادگاه كه از آنجا و ست حكومتی بديل يک" دموكراتيک ملی ميثاق" آنان برای. نيستند حاكم

 نفی آشكارا و رفته فراتر یقانون ھای تمام چارچوب از اعتراضی عمل اين شناخته، رسميت به  را- ديگر كانديدای

 نزديک گرايش اين به كوشيد می كنونی، اوضاع درک ُابرادر با كه آمد می نظر به. گرفته بود نشانه را فعلی حكومت

 .گرديد" سيکومك تغيير برای جامع نقشۀ" يک خواھان داده و را "راديكال تغيير" يک قول  او.شود

  :كرد تعيين خويش برای ھدف پنج ای، قطعنامه طی ملی، ميثاق

 برای امنيتی بدون عدالت،"است  آمده قطعنامه در. است حاكم كشور بر كه وحشتناكی نابرابری و فقر با  مبارزه- ١

 ".ست عدالت اجتماعی ميوۀ صلح .ماند نخواھد پايدار نيز اجتماعی صلح و ندارد وجود كس ھيچ

 ھر در ھا، سازی با خصوصی ما .دھيم نمی را مان ملی عمناب غارت اجازۀ ما " ملی منابع و ھا ثروت از دفاع -٢

 ملی منابع ساير و ھای اجتماعی بيمه عمومی، نفت، آموزش الكترونيک، صنايع. كرد خواھيم مخالفت باشد، كه شكلی

 )نفت و برق است ملی شركت كردن خصوصی اشاره به طرح" (ماند خواھد باقی ملت انحصار و اختيار در

 در ًانحصارا را ھای گروھی رسانه كه قانونی با اينجا در(يافتن  اطالع و رسانی اطالع برای مومع حق از  دفاع-٣

 )شود می مخالفت داده قرار حكومت اختيار

 رسوا اقليتی درخدمت كه ای كميته ھمچون نبايد حكومت " .مجازات از فاسدان معافيت و عمومی فساد با مبارزه -۴

 ".نمود مجازات اند برده به غارت را عمومی اموال و كرده استفاده سوء قدرت از هك را كسانی بايد .كند عمل ست

 اساسی قانون مندرج در(زحمتكشان  و كارگران حقوق به كه عواملی با  مبارزه"مدنی  نھادھای تمام پاكسازی  "-۵

 كه طوری به اند، كرده زفساد با و تقلب برای را راه اساسی قانون نھادھای كردن دگرگون با كرده، خيانت )١٩١٧

 صاحبان و سفيد يقه جنايتكاران خدمت فدرال در دادگاه و گرفته قرار نفوذ صاحبان و بانكداران خدمت در مالی سياست

 ".است قدرت
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 نھادھای كه كند می اظھار نگرانی امر اين از يافته انتشار دموكراتيک ميثاق یئگردھمآ از پس روز دو كه ھا ھدف اين

 ملی، ميثاق مصوب ھای قطعنامه  باالخره.زده اند باز سر است ١٩١٧ انقالب از ناشی كه اساسی قانون جرایا از حاكم

 حاكم رژيم مشروعيت - سيکومك انقالب  سالروز-مبرنو ٢٠ در تشكيل حكومتی و جمھوری رياست ُانتخاب ابرادر به با

 رئيس عنوان به ًصرفا ُمقاومت، ابرادر را شۀنق طرح عنوان تحت خواست می را كه گرايشی و برده سؤال زير را

 را خود ارادۀ ترتيب بدين و داد قرار اقليت در ملی ميثاق آرای نمايندگان عظيم اكثريت با انتخاب نمايد، مقاومت جنبش

 .داد نشان رژيم كل برای تغيير

 سنگين سكوتی به است كه توجه جالب المللی بين ھای رسانه و سيکومك در مسلط ھای رسانه و مطبوعات نقش اينجا در

 در خويش ٢٠٠۶ جون در شمارۀ ديپلوماتيک لوموند. اند پرداخته سيکومك جاری حوادث و انتخاباتی تقلب ھای دربارۀ

 انتخاباتی حوادث در مستمر به طور كه "آزادی از دفاع ھای سازمان" و" المللی بين جامعۀ: "نوشت باره اين

 در ما چشم پيش كه انتخاباتی كودتای اين بودند، دربارۀ فعال آنقدر بلوروسی درً اخيرا و اوكراين گرجستان، صربستان،

 گذشت می كنونی ونزوئالی در انتخاباتی تقلب اين اگر كه تصور كرد توان می) ٢ (.اند مانده ساكت گذرد، میسيکو مك

 انقالب اينجا در «.گشت می برپا المللی بين جنجال چه شد می آرا بازنده صدم درصد ۵۶ با چاوز نامخالف كانديدای و

 كمک و پول با و جھانی نوليبرال سرمايه داری رسمی توصيۀ نھادھای به و آقايان طبع موافق سيکومك مردم "مخملی"

 ».ايم شنيده بارھا باال شدۀ ذكر موارد در را آنھا فرياد اعتراض كه یئنھادھا است، نشده انجام آن جاسوسی نھادھای

با  "مقاومت در روزنامه نگاران" نام  به كميسيونی تشكيل دموكراتيک، ملی ميثاق اقدامات نخستين از يكی يل،دل اين به

حاكم  اليگارشی از مستقل و حقيقی اطالع رسانی سيستم يک یئبرپا جھت تلويزيونی ھای كانال سريع ھدف تصرف

 سابق، چپ روشنفكران حاكم، نھادھای و يگارشیھمۀ  ال شکل می گرفت، كه بدين سان ای دوگانه قدرت ساختار. بود

 از دفاع متحد برای جبھۀ" يک در را خارجی و داخلی ھای پرقدرت رسانه زمين، و صنايع صاحبان ھای سازمان

 ھای اسقف. اند نمانده عقب نبرد صحنۀ از ھم كليسا اربابان ميان اين در.  جمع کرد "رسمی نھادھای و دموكراسی

 به و پذيرفته را كالدرون قدرت كه اند كرده ُاز ابرادر تقاضا يكشنبه نماز  در "را ريوه" و "الساندو"چون  بزرگی

 بلكه قدرت كالدرون تنھا نه كنونی جنبش ابرادر، ارادۀ از مستقل كه اند فھميده آقايان اين .بگذارد احترام قواعد بازی

 !كند می تھديد را داری سرمايه جامعۀ نھادھای ھمۀ

 كليسا مقامات ديدند بودند وقتی شده جمع زوكاال ميدان نزديكی در متروپوليتان بزرگ كليسای در كه مذھبيیً قاعمي مردم

 به ھا خيلی بعد نبۀيكش و پرداخته به اعتراض كردند اخراج كليسا از" ابرادر باد زنده" بود زده فرياد كه را جوانی

 جلوگيری ُطرفداران ابرادرداشتند پيراھن و آرم كه ورود كسانی زا ورودی، ِدر جلوی كه ويژه به نرفتند، كليسا درون

 Voto por و فرياد می زدند . متھم می کردند" بودن باز بچه" به را اسقف شده و جمع كليسا مقابل در آنھا. شد می

Voto»عقيده ابراز برای كه فضائی و شان احساسات عمومی برانگيختگی در مردم. »شمرد بايد تک تک را ھا رأی 

 احساسات سرشار ھای صحنه. كنند می ُو ابرادر استفاده جنبش از طرفداری دادن نشان برای ای وسيله ھر ، از شده پيدا

 به آسمانی ای معجزه انتظار در كه دھد می خبر مردمی روزنامۀ ملت از .خورد می چشم به فراوان مذھبی و خرافی

پيروزی  تا روند می قديسان مقابر زيارت به روی زانوان یئراھپيما با و اند پرداخته نماز و قربانی سكوھای یئبرپا

  !به خدا تعلق ندارد ملی اقدام كه حزب دھند می سر آواز آنھا. شوند خواستار ُابرادر را
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