
 ميزان
 

 آيا هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور ميشود؟
 

از مدتی پيش و در کنار بی تفاوتی مردم، بحث پيرامون رئيس جمهور آينده  به يکی از مهمترين دل مشغوليهای طيف 
 80 و 76اين انتخابات از ويژگيهای خاص و کامال متفاوتی نسبت به آنچه که در سالهای . های مختلف نظام در آمده است

در آن زمان، تازه اثرات جنگ از ذهن مردم و جامعه دور شده بود و نيروهای جوان رفته رفته . ود برخوردارميباشدب
اين در صحنه بودن و . مردم در صحنه بودند اما بی حرکت. آماده ميشدند تا محيط را برای رشد و سازندگی تغيير دهند

 صحنه آمدن آقای خاتمی با وعده های آزادی و قانمندی فراهم آورد بی حرکتی، نظام را برآن داشت تا زمينه را برای به
اکنون مردم سرخورده از آن همه وعده های دروغين و خيانتی که به اعتمادشان شد، با بی . و آن حرکت بزرگ پديد آيد

م ديگردر صحنه اين بار برعکس يک دهه پيش، مرد. اعتمادی کامل نسبت به نظام، در برابر اين انتخابات بی تفاوتند
نيستند اما حرکتهای موضعی شروع شده اند، ونشان از آن دارد که اين بار ورود مردم به صحنه، همراه با حرکت های 

فرق بسيار مهم اما درآن است که نظام بدنه اصلی بسيج و نيروهای نظامی و انتظامی را . اعتراضی شديدی خواهد بود
"  مردمی"فرودگاه امام در عوض استفاده از بسيجی، و به ميدان آوردن موانع به حدی ازدست داده است که در جريان 
انتقادات به عملکرد نظام از درون بسيج و بدنه نيروهای نظامی به حدی . به شکاری های نيروی هوائی پناه ميبرد

ندهای غيرمنطقی، رعب وسعت پيداکرده اند که رهبريت نظام را مجبورکرده است با توسل به قوه قضائيه با بگير و بب
.ووحشت را فرگير گرداند  

اينبار، طيف اصالح طلب شعار آزادی و جامعه مدنی و قانونمندی را رها کرده و دل مشغوليشان نه بر سرانتظارات و 
خواستها واحتياجات مردم و چگونگی مديريت و اداره کشور بحران زده است، بلکه  بر سر چگونگی گذراز صافی 

ظاهرا رهبری همان نامزد  در هر حال نام شخص جديدی تا امروز برسر زبانها نيست،.  دور ميزندشورای نگهبان
باز گشته و صحبت از ميرحسين موسوی و "  اصالحات" قديمی خود را درنظر دارد و طيف اصالح طلبان هم به قبل از

.هاشمی رفسنجانی به ميان است  
شدند و از شعارهای خود عدول کرده و " اصالح "ط تماميت خواهان اين چنين، اصالح طلبان طی قريب هشت سال توس

را رهاکرده اند و با لبيک گويان و اصرارميخواهند به دو دهه پيش خود رجعت ....جامعه مدنی و حکومت قانون و
 اندازه در اين تحول منفی و ناميمون، خود احتياج به بررسی جداگانه و دقيقی دارد که معلوم شود آنها تا چه. نمايند

تا معلوم شود آيا آنها در شعارها و وعده های خود راسخ بوده و ناکام .  شعارها ووعده های خود با مردم صادق بوده اند
به تمنای قدرت برای اهداف و منافع گروهی، خود را به  مانده اند، يا به هدف بهره برداری از جو موجود درجامعه،

 مردم نزديک نشان ميدادند؟
ال، در چنين اوضاعی که مردم در انتخاب رئيس جمهورشان نمی توانند نقشی را ايفا کنند، و به گفته محسن به هرح

ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی در مجلس ششم، اروپا و آمريکا بيش از مردم در انتخاب رئيس جمهور در ايران 
 توجه اروپا و آمريکا به انتخابات ايران از اين جهت است :ايشان اخيرا در برابر دانشجويان گفته اند(نقش بازی ميکنند 

که آنها ميخواهند کسانی روی کارآيند که بتوانند مسئله هسته ای ايران را با آنها حل کنند واگر محافظه کاران، پشت پرده 
ه جای مراجعه به افکار ؛  بر خالف معمول دنيا، ب!!!)قول مساعدی به آنها بدهند، آنها با محافظه کاران کنارخواهند آمد

و بررسی برنامه ها ی ارائه شده،  بايد به بررسی طيف های قدرت مافيائی و معامله گر بر سر استقالل ايران  عمومی
.پرداخت تا رئيس جمهور آينده را از البالی اليه های قدرت مافيائی باز شناخت  

ز اعمال قدرت خود پرهيزدارند، قدرت حاکم، در به دليل آنکه در کشورما با تاسف فراوان، مردم در حال حاضرا
. محدوده ای خارج از پيچيدگيهای جامعه، عريان، نمايان و آسان تر قابل دسترسی و بررسی و شناسائی است  

برخالف متن صريح  قانون اساسی که قدرت مطلقی را برای ولی فقيه پيش بينی ميکند، در ايران قدرت سياسی واحد و 
دليل آنهم در خود قانون اساسی است که بنا بر شخصيت و . خصی تبلور پيداکرده باشدوجود نداردمنسجمی که در ش

نيک پيدااست که در ايران بعد از آقای خمينی، نه آن .   موقعيت استثنائی آقای خمينی رهبر انقالب طراحی شده بود
وای  قانون اساسی و وزن آن همه قدرت موقعيت  وجود داشت و نه آن شخصيتی که بتواند اين بار بزرگ، يعنی محت

به همين دليل برای ايجاد تعادل در تقسيم قدرت، طيفهای موجود با تقسيم نا نوشته قانون . خودکامه را  تحمل و حمل نمايد
اساسی بين خود، کانون دوم قدرت يعنی مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شخصيت طيف مقابل، آقای هاشمی رفسنجانی 

با وجود اين، با تکيه بر همين قانون اساسی و با بهره گيری از نيروی نظامی، آقای خامنه ای توانسته . است واگذار شده 
.است ترتيب تعادل قدرت را تا اندازه ای به سود خويش بر هم زند  

 قدرت حاکم در محدوده خود، به صورت ملوک الطوايفی عمل ميکند و در حال حاضر از دو طيف با بافت 
به طور کلی . اما اين دوطيف، خود تشکيل شده اند از تمايل های گوناگون با مواضع مختلف.  ی تشکيل شده استمافيائ

رهبران هردو طيف که در جريان ميانه . درون هر طيف را می توان به سه جريان چپ و، ميانه و راست تقسيم نمود
اما به عنوان نيروهای اصلی . بين نمی باشندطيف خود قراردارند، به جريانهای ديگر درون طيف خود زياد خوش

اين پديده ميتواند در آينده و در برابر مقاومت فزاينده مردم، به . نگهدارنده قدرت، برای سرکوب به آنها نياز دارند



در ) مخصوصا روحانی(البته تعادل نسبی حاکم بين دو  طيف توسط عناصری . نزديکی  دو رهبر به يکديگر منجر شود
موضع گيريهای اخيرمجلس خبرگان و بعضی از روحانيون به سود . جريانهای ميانه هردوطيف برقرار ميشوددرون 

.هاشمی رفسنجانی، دربرابر دخالتهای روزافزون و آشکار نظاميان در سياست به سود رهبری مؤيد اين نظر می باشند  
زيرا آنها از . اصالح طلبان انجام پذير بوداين موفقيت رهبری در بهم زدن توازن قوا،  به لطف هشت سال حکومت 

که بتواند در برابر جناح مقابل ايستادگی کند، ) دوری گزيدن از آقای رفسنجانی(سوئی ، در غياب يک شخصيت مافيائی 
و از سوی ديگرعاجز از بهره وری ازنيروی مردمی يا حداقل از بدنه اداری و قوه اجرائی کشور،  يعنی تنها محلی از 

به ) نخواستند(  که در آن ملت بزرگترين حضورفيزيکی خود را دارد، وهمچنين از قوه مقننه، نتوانستندقدرت
. اکنون توازن قوا در مرحله خطرناکی به زيان  جناح اخير قرار گرفته است.  سودمردمساالری بهره گيری نمايند  

اندکاران اين نظام به آسانی در می يابيم که هدف با يک نظر اجمالی به جنگ قدرت و تصفيه ها و ديگر فعاليتهای دست 
در اين مدت بيست و پنج سال، تنها . غائی آنها نه ملت و نه کشور، بلکه منافع اقتصادی شخصی و گروهی آنها بوده است

 رشدی که در کشورمان رقم ميخورد، گذشته از رشد فساد و خشونت همه جانبه و فقر برای مردم، ثروتهای کالن آقايان
 نظامی مافيائی ميباشد که  هويدا و آشکارا به چشم -و آقازاده ها ، انحصارات، قاچاق و بطورکلی  سيستم اقتصادی

از اين نظر،  ميتوان به اهميت  تصاحب تمامی قدرت توسط جناح قوی ترو عدم امکان ادامه حيات در اين . ميخورند
.صورت برای جناح ديگر پی برد  

ومت آقای خاتمی نشان داد که با مراجعه  به قانون نمی توان دست به کاری زد که تأمين تجربه قريب هشت سال حک
علت آنهم روشن است ، زيرا در . کننده منافع اشخاص و جناحهای تشکيل دهنده نظام نباشد و يا الاقل،  برخالف آنها باشد

 مناسبات و سياستگزاريهارا مشخص يک نظام مافيائی، توازن قوا و منافع شخصی و گروهی است که خط ومرزهای 
بدين جهت حيطه قدرت و ثروت و نفوذ اشخاص در چنين جوامعی از .  ميکند ، نه حقوق  و منافع ملی و کرامت انسانی

دخالت نيروهای نظامی در جريان فرودگاه امام خمينی نمونه بارزی از بازيهای . اهميت اساسی و ويژه ای برخوداراست
. ايد آن را يک عمل موضعی و تمام شده تلقی نمودمافيائی است که نب  

در چنين شرائطی؛ يعنی ترکيب مافيائی قدرت، ضعف همه جانبه يک جناح در برابر ديگری ، اهداف نهادهای 
در برآوردن خواستها و تامين منافع گروهی و نه مردمی، و محکم نبودن جايگاه قانون و بی تفاوتی مردم، "  انتخابی"

ه کسی ميتواند در مقام رياست جمهوری، نقش حياتی ناجی را برای  طيف موسوم به اصالح طلب و خانواده بايد ديد چ
هاشمی رفسنجانی بازی کند؟ همانگونه که ديديم، طيف اصالح طلبان بادردست داشتن لوازم ووسايل کافی از عهده اين 

ن شرائطی ميتوان قاطعانه گفت، مافيای بخت برگشته در چني. مهم برنيامد چه رسد به حاال که در ضعف کامل قرار دارد
. را سياستی ديگر بايد  

در اين اوضاع، اصالح طلبان قصددارند بعد از هشت سال تجربه ناموفق، نامزدی را برای اين پست معرفی نمايند واز 
ر کشوری انجام ميگيرد که با علم به اينکه اين انتخابات د. هم اکنون مردم را برای شرکت در انتخابات تشويق ميکنند

راهم در تقلب شريک خود ) ع(متوليان و مسئولين، تقلب در انتخابات را از وظايف خود ميدانند تا حدی که امام زمان
و انتخابات درحالی انجام خواهد گرفت که در غياب رسانه های مخالف جناح اقتدارگرا، سانسور کاملی برقرار . ميدانند

همتر اينکه اين انتخابات در غياب مردم انجام ميگيرد و اين رئيس جمهور، در بهترين و مطلوب واز همه م. خواهد بود
ترين وضع، با حضور حداکثر ده ميليون نفر، آنهم از قشرهای مشخص و معينی صورت ميگيرد که به يک انتصاب 

.نزديک تر است تا يک انتخاب  
جانی بتواند بدون اجازه رهبری برای انتخابات پيش رو نامزد اين در حال حاضر استنباط نميشود کسی غير از آقای رفسن

. به ديگر سخن، غير از هاشمی رفسنجانی، هر رئيس جمهور ديگری، در حقيقت متنصب  مقام رهبری است.  مقام شود
: در چنين حالتی، اين منافع جريان رهبری است که معين خواهد کرد چه کسی به پست رياست جمهوری گماشته شود

. نامزدرهبر، يا کسی ديگر ازطبف رهبری، يا شخصی از طيف مقابل  
: طيف رهبری-الف  

به نظر نميرسد جريانهائی از طيف رهبری که مخالف نامزدی آقای واليتی هستند بتوانند نامزد ديگری را به آقای خامنه 
ثانيا به داليل زيادی .  طيف وجود نداردزيرا اوال آن انسجام که تصور ميشود، در بين جريانهای اين. ای تحميل نمايند

وارگانهای موازی را رهبری ) قوه قضائيه(آقای خامنه ای در موقعيت کنونی خويش که آشکارا گروههای فشاردولتی
ميکند ، واخيرا هم پای نيروهای نظامی را در امورسياسی وارد کرده است، و از اهللا کرمها خودرابی نياز کرده است، 

با موقعيت ضعيفی که اصالح طلبان برای خود فراهم آورده اند وبا . ند که به خواستهای آنها تمکين نمايددليلی نمی بي
سياستهای خودکه مردم و دانشجويان را خانه نشين کرده اند،  به احتمال زياد رئيس جمهور آينده، نامزد آقای خامنه ای 

ندهای رسانه ای برای خالی کردن ميدان است تا رئيس جمهور اين تصفيه ها و بگير وبب. يعنی آقای واليتی خواهد بود
اينها در نظر دارند در زمان آقای خاتمی چنان حالت . رهبری مجبور نباشد رياست خود را با بگير و ببند شروع کند

 مرحمت خفقان آوری به وجود آورند تا رئيس جمهور تماميت خواه در بدو شروع کارش، بتواند آزاديهائی راهم به مردم
البته محکوميت آقای واليتی در دادگاه ميکونوس  ميتواند مانعی بر سر راهش باشد، به همين دليل اين امکان . فرمايند

.هست که شخص ديگری را به جای وی به اين پست بگمارند  



 توسط به خصوص وزارت اطالعات که اکنون. از وزارتخانه ها شروع خواهد شد" اصالحات" در اين صورت، اولين 
و در اين اواخر مزاحمتهائی برای جناح رهبری فراهم کرده است، از . طيف اصالحات سياستگزاری و اداره ميشود

آشکار است در شرايطی که مجلس و حکومت يکدست و تحت .  جمله در مورد اسکله های قاچاق و فسادهای اقتصادی
نتفاع در ارتباط با تقسيم قدرت ساقط ميشود و به فرمان رهبری باشند، مجمع تشخيص مصلحت بخودی خود از حيز ا

. سازمان برنامه ای برای مشاوره رهبری تبديل ميگردد  
زمزمه هائی که از چندسال پيش در مورد ثروتهای باد آورده  آقازاده ها  از سوی تندروهای جناح رهبری به گوش 

اين تحوالت . وشی گراييد ند را همه به خاطر داريمميرسيدند و به توصيه  بزرگترها تا رسيدن به زمان مناسب به خام
البته (زمان مناسب  را برای وارد آوردن ضربه کاری به اين جناح فراهم خواهد آورد تا قوه قضائيه به حساب آقازاده ها 

، به اضافه بدين ترتيب  پشتوانه های مالی جناح اصالح طلب را ازبين ميبرند. و بعد آقايان رسيدگی کند) فقط طيف مقابل
آقای رفسنجانی هم بايد شاهد .  عدم پشتوانه مردمی، اين جناح برای هميشه، به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد

حتما رهبر هم سال آينده را به هنگام تبريک عيد، سال فساد زدائی يا .  محوشدن تدريجی خود از صحنه سياست باشد
هم ضد . رت شده توسط جناح مقابل رسيدگی وکار رقبا را يکسره کنند سال عدالت اعالم خواهد کرد تا به ثروتهای غا

البته  . فساد بودن رهبر ثابت ميشود و همچنين غارت ملی را بدون رقيب راحت ترو بدون سروصدا ادامه خواهند داد
ق روال مردم هم طب. خاکريز بعدی، جريانهای مخالف درون طيف رهبری خواهند بود تا از سر راه برداشته شوند

عادی، نظاره گری می کنند و گاهی با دست زدن وشاد از انتقام گيريهای آنها و اغلب اوقات در غم بدست آوردن نانی و 
.وتا چه وقت؟ تا از خواب غفلت بيدارشويم....سرپناهی روزگار خواهند گذراند  

: طيف  موسوم به اصالح طلب-ب  
مهمترين آنها، اوضاع (ام درونی پيداکنند و اوضاع بين المللی هم در صورتيکه جناح اصالح طلب و آقای هاشمی انسج

:به کمک برسند، سه امکان وجود خواهند داشت) در عراق و پرونده فعاليت های هسته ای  
يعنی به تاييد مقام (  کسی از جناح اصالح طلب برای اين مقام نامزد ميشود و شورای نگهبان هم بااو مخالفت نمی کند-1

اول اينکه ظاهر بازی دمکراسی را حفظ . اين حالت چند امتياز را برای نظام در بر دارد).  رسيده باشدرهبری هم
از همه مهمتر اينکه .  را به پای صندوقهای رای بکشانند" خارج نظام"دوم موفق خواهند شد عده معدودی از . ميکنند

است،  به دليل برخوردهای احتمالی بين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام که يک رکن توازن قوا و اتحاد بيرونی 
البته روشن است که اين نامزدی به شرط . رئيس جمهور، فعال ميماند و رضای خاطر آقای رفسنجانی را فراهم می آورد
قابل اجرا ) قتل های زنجيره ای و غيره(تکرار نکردن اشتباهات آقای  خاتمی، يعنی بردن مسائل درون نظام به بيرون

اين امکان، کم خرج ترين برای نگهداری ترکيب نظام است که اصالح طلبان هم خواهان آن هستند و آقای . شدميبا
موسوی از اين نظر که، هم سر نگهدارتر از رئيس جمهور فعلی است و هم اينکه در مورد آزادی و مردمساالری فاصله 

عالوه ، به دليل اينکه مواضع وی با آقای رفسنجانی به . زيادی با جناح رهبری ندارد، پيشنهاد خوبی ميتواند باشد
. درامورات  مختلف يکی نيست، تشخيص مصلحت نظام مجبورنخواهد بود، همواره به سود رئيس جمهور نظر بدهد

به هر حال ، آقای موسوی يا آقای کروبی يا فرد . البته بعيد به نظر ميرسد که آقای خامنه ای با نامزدی ايشان موافقت کند
ديگری از اين جناح در پست رياست جمهوری، در اصل مسئله تغيير چندانی ايجاد نميکند زيرا اوال همه اينها نشان داده 

ثانيا، هر کسی که نامزد اين مقام . اند که در صورت لزوم، در برابر فشار رهبری از وعده ها و اصول خود در ميگذرند
و نيز ميداند که با يک  . در هرلحظه و برای هر موضوع قابل تکرار استاست به خوبی ميداند که حادثه فرودگاه امام،

به همين دليل هرکس از اين جناح نامزد .  چنين مجلسی، هيئت وزراء، متشکل از وزرای آقای خامنه ای خواهد بود
 اين کار هم البته در کشور خواب رفتگان،(ميشود، بايد همزمان با نامزدی خويش، هيئت وزرايش را هم معرفی کند 

يکی از جهات روی آوردن به ميرحسين موسوی ) . مسئله ای راحل نميکند و حرف همچنان حرف رهبری خواهد بود
عجبا، در کشوری که مسئولين رد صالحيت کانديداها با امام ! اينست که گفته ميشود رد صالحيت ايشان غير ممکن است

تخابات مجلس هفتم مستقيما دخالت داشته اند، کافی است  آن حضرت در ارتباط اند و حضرت هم در امورات ان) ع(زمان
مثال به دليل عملکردش در زمان جنگ ( با آقای جنتی تماس بگيرند و به ايشان امر کنند که آقای موسوی صالحيت ندارد

چکترين خيال خامی است اگر باور کنيم آقای جنتی دراجرای اوامر آن حضرت کو). و خوراندن جام زهر به امام
.پس بهتراست اصالح طلبان در تحليلهای خود به اين نکته تکيه نکنند. ترديدی به خود راه دهد  

 اگر تشنج در درون عراق ، با دستاويز قرار دادن مسائل اتمی به ايران کشيده شود و نظام محتاج همبستگی داخلی -2
ر به يک مقام سياسی مورد قبول در خارج مرزها، بيشتری گردد، اين احتمال هست که به دليل  بحران و احتياج کشو

در اين صورت آقای خاتمی به عنوان رئيس جمهورموقتا بر سر کارمی ماند البته با . انتخابات را موقتا به عقب اندازند
وهمانگونه که تجربه نشان داده است، کلمه موقت در جمهوری اسالمی حدی ندارد، . وزيرانی مورد اعتماد رهبر

 که بازداشت موقت و امام جمعه موقت ميتواند ده ها سال طول بکشد، با ادامه دادن بحران، رئيس جمهور موقت همچنان
ولی ميتواند زمينه را برای . البته به وقوع پيوستن اين احتمال بسيار ضعيف است.  هم از اين قاعده نميتواند مستثنا باشد

.ردفراهم آو) منهای جمهوری" (حکومت اسالمی"تشکيل   
 چنانچه آقای رفسنجانی به هيچيک از کانديداهای اصالح طلبان اعتماد نکند، مجبور ميشود نامزدی را معرفی کند يا -3

در صورتيکه نامزدی را برای اين کار معرفی کند، در برابر نامزد جناح مقابل، بدون . خود شخصا نامزد اين مقام شود



. موفقيت نخواهد داشت و بازی خطرناک و سرنوشت سازی خواهد بودحضور مردم و بخشی از اصالح طلبان، امکان 
تنها راه برای نجات وضع موجود و پايه ريزی يک سياست به سود طيف خودی، اين ميماند که با توافق اصالح طلبان،  

حتی (با وجود اينکه بخشی از طيف رهبری هم با رياست جمهوری وی نظر مساعد دارند. شخصا نامزد اين مقام شود
، درصورت مخالفت آقای خامنه ای با اين تصميم، آقای رفسنجانی رياست تشخيص )وی را ازطيف خودی ميدانند

.مصلحت را از دست خواهد داد و کارمشکلی را در پيش خواهد داشت  
ود را به هر حال چنانچه ايشان به رسم گذشته خويش با بحران سازی و عبور از آن، به دنبال فرصت گردد تا قدرت خ

.تحکيم بخشد،  بايد شاهد تکرار همان دوران رياست جمهوری ايشان و ظهور سعيدامامی های ديگر بود  
هرچند غير ممکن به نظر ميرسد، اما چنانچه رئيس تشخيص مصلحت نظام اين با ر حق را نصب العين خويش قرار 

، اوال نام نيکوئی از خود به )ی بيانمخصوصا حق آزاد(را وحقوق مردم را محترم شمارد) نظام(دهد ونه مصلحت
طيف اصالح طلب ايجاد خواهد کرد که با استفاده از فرصت، اينبار با  و ثانيا اين شانس را برای. يادگار خواهد گذاشت

درس گرفتن از گذشته خود، از مردم نترسند و به آنها نزديک شوند تا شايد موفق شوند اعتمادشان را نسبت به خود کم 
دست به تشکيل نهادهای . بازی درون نظام و بيرون نظام را رها سازند و به مردمساالری باور بياورند.  نمايندکم جلب 

اميدخود را به مستبدين حال و گذشته به اميد به مردم . تشکيل احزاب واقعی و آزاد را جدی بگيرند. مدنی بزنند
 هر ايرانی را محترم شمارند و به قانون يکسان برای همه آزادی خواهی محفلی را رها کنند و آزادی برای. برگردانند

از آن چيزی که بيم . يعنی اصالح طلبان را انقالبی الزم است.  تا بتوانند زندگی جديدی را شروع کنند. احترام گذارند
معجزه ماند، نبايد منتظر . نسبت به عملکردهای  گذشته خود، تحولی اساسی بکنند. دارند را بايد در خود ايجاد کنند

تا نيروی عظيم کارآمد و اليق باالقوه ای که در .  معجزه را بايد خود به عمل درآورد و انقالب مسالمت آميز را زنده کرد
آنکاه ايران در جايگاهی که اليق . زير فشارهای استبداد،  در سرخوردگی و بی اعتمادی منجمد شده است، آزاد  گردد

.آنست قرارگيرد  
بودن را داشتن و سراب قدرت  را دردست ابرقدرتها ديدن " درون نظام"صورت، و با کوته فکری، افتخار  در غير اين 

و چشم تمنا به خارج از کشور درميان  بازماندگان رژيم قبلی دوختن، حتی  با حضور آقای رفسنجانی، طيف تماميت 
 کرده اند و با نظارت ساکت مردم ، خود را خواه موفق خواهد شد جلوی چشم اروپا و آمريکائی که به آنها دل خوش

. برای هميشه از وجود آنها خالص گرداند و زمينه يک انقالب خونين را فراهم آورد  
.به اميد روزی که ملت بيدارشود و دولتمردان مستبد را با نور آزادی  از تاروپود تاريک استبداد رها سازد  
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