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پاسخ به پرسش های مرشوطه، راه بازیابی دموکراسی و عدالت

اشاره
گذشته حاوی این واقعیت است که نیروهایی که در زمان مشروطه دربرابر 
دموکراسی و عدالت ایستادند، طی زمان توانستند هژمونی خود را اعمال کنند. 
است.  نشده  داده  پاسخ  همچنان  که  است  پرسش هایی  حاوی  گذشته  این 
بنیادی ترین پرسش آن است که چرا نیروهای مخالف جنبش مشروطه توانستند 
مشروطه خواهی را از ساختار قدرت سیاسی حاکم، تا به امروز کنار بزنند. مقدمه ی 
یک بسیج دموکراتیک برای بازیابی آرمان های عدالت و دموکراسی توافق بر روی 
پاسخی راهگشا به چرایی به عقب رانده شدن نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب از 

طریق بازنگری به جنبش مشروطه است. 

علیرضا رجایی

چنین نیز نخواهد ماند
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اشاره
و عدالت  دربرابر دموکراسی  زمان مشروطه  در  نیروهایی که  است که  واقعیت  این  گذشته حاوی 
ایستادند، طی زمان توانستند هژمونی خود را اعمال کنند. این گذشته حاوی پرسش هایی است که همچنان 
پاسخ داده نشده است. بنیادی ترین پرسش آن است که چرا نیروهای مخالف جنبش مشروطه توانستند 
مشروطه خواهی را از ساختار قدرت سیاسی حاکم تا به امروز کنار بزنند. مقدمه ی یک بسیج دموکراتیک 
برای بازیابی آرمان های عدالت و دموکراسی توافق بر روی پاسخی راهگشا به چرایی به عقب رانده شدن 

نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب از طریق بازنگری به جنبش مشروطه است. 

مقدمه
دموکراسی و عدالت دو ستون اصلی سیاست هستند و بسیارند کسانی که این دور را به معنایی واحد 
تلقی می کنند. دشوارِی تا به امروز زنده ی تبییِن عدالت که قدمتی به اندازه ی طول عمر تاریخ فلسفه ی 
سیاسی دارد، دراین است که به هیچ اصل موضوعی آغازینی متکی نیست و این از امتزاج غیرقابل تفکیک 
آن با امر اخالقی ناشی می شود. به دلیل همین دشواری است که گروهی تالش کرده اند از مضمون 
غایت انگارانه ی عدالت عبور کنند و صرفا به امکان درجاتی از عدالت در چارچوب موازنه ی قوای نیروهای 
اجتماعی بیندیشند. نزدیک ترین این نحوه تصور را به ما عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی دارد که عدالت 
اجتماعی را بر مبنای نظریه ای سودانگارانه تعریف می کند. نظریه ی طباطبایی آن جا که به تصرف انسان ها 
در یکدیگر و به استخدام درآوردن همدیگر در جهت منافع خود اشاره دارد- به گونه ای که هر انسان به 
دیگری به چشم ابزار نگاه می کند- به شکل غیرمنتظره ای به نظریه های جدید سیاست  نزدیک می شود. 
عدالت اجتماعی با چنین مقدماتی صراحتا چیزی جز اضطرار و حاصل جمع جبری "سودها" و "منافع" و 
احترام ناگزیر به سود و مصالحه با دیگران در جهت تامین سود خود نیست. "اجبار و اضطرار نیز معنایی 
جز این ندارد که هرکس قدرت و توانایی یابد، بالفاصله پیوندهای اجتماعی و عدالت را نادیده می گیرد و 

حق ضعفا را پایمال می کند" )سروش محالتی، 1396: 32 تا 37(.
     برای کالسیک های یونان اما عدالت بسیار فراتر از این است. آنها با طرح عدالت ذیل فلسفه ی 
اخالق، آن را نه تنها جزیی از فضایل بشری، بلکه در عین حال، خصیصه ای می دانستند که مردم را مستعد 
برقراری روابط سیاسی با یکدیگر به منظور تشکیل جامعه های سیاسی می کند )ارسطو، 1390: 21(. به این 
معنا، نظم سیاسی و دولت باید بر اساس عدالت و کمال فضیلت شکل گیرد، هرچند که در عالم واقع و در 

وضع عادی چنین تکوین غایت انگارانه ای قابل تحقق نباشد.
     در مقایسه با عدالت، دموکراسی پدیده ای متأخر و اگرنه کاماًل، ولی بیشتر قرن نوزدهمی، و 
است  آن  روبه گسترش  اشکال  در همه ی  و دموکراتیک،  بر جنبش سیاسی  مبتنی  توکویل  به گفته ی 
)Tocqueville, 2005: 5 & 319(. جنبش ها، انقالبهای سیاسی و دولت های دموکراتیک نیز به صورتی 

اجتناب ناپذیر با طبقه ی بورژوازی مرتبط بوده اند. اما مطالبات بسط یابنده و دموکراتیک در چارچوب تعاریف 
این طبقه محدود نماند و از این رو، گفته می شود که دموکراسی پدیده ای تاریخی است و هنوز همه ی 
امکانات خویش را آشکار نکرده است. در این حال، هر دو اردوگاه چپ و راست از نقطه نظرهای یکسره 
متفاوت و متضاد نسبت به دموکراسی موجود نقدهای اساسی دارند. چپ ها دموکراسی های بورژوایی را 
همچنان در حصار طبقات مسلط مسدود تعریف می کنند و پرسش بنیادین لنین که می گفت دموکراسی 
را برای کدام طبقه؟ را موجه می دانند. در طرف دیگر لیبرتارین ها و فیلسوفانی راستگرایی چون نوزیک و 
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هایک هستند که از نظر آنها هرگونه دخالت دولت در حوزه های خصوصی که معطوف به بازتوزیع منابع 
باشد- کاری که دولت های رفاه لیبرال انجام می دهند- حتی در اضطراری ترین موقعیت ها نقض آزادی و 
خودمختاری انسان هاست و دموکراسی را در تضادی بنیادین با آزادی قرار خواهد داد. این همان نقطه ای 
است که برخالف نظریه ی همسانی دموکراسی و عدالت، دموکراسی را در مقابل عدالت و نیز در مقابل 
نظریه پردازانی هم چون راولز قرار می دهد که مهمترین حق هرفردی را داشتن سهمی معین از منابع 

جامعه می دانند.
دموکراسی در رادیکال ترین شکل خود در آثار قدرت ستیز مارکس و پیروان او نمود می یابد. آن جا که 
دموکراسی راستین را مستلزم فروپاشی دستگاه دولت و پایان بخشیدن به جدایی تاریخی دولت و جامعه ی 
مدنی تعریف می کند )← مارکس، 1377(. بعدها کمونیسم اروپایی تعدیل هایی در این نظریه اعمال کرد 

و برای دموکراسی و نظام انتخاباتی بورژوایی اعتبار فراوانی قائل شد )باتومور و دیگران، 1388: 570(.
هرچقدر که تالش کنیم نمی توانیم دموکراسی و عدالت را بدون درنظرگرفتن مضمونی از قدرت 
سیاسی درک کنیم. قدرت سیاسی تحت الشعاع این دو ایده قرار می گیرد و پیوسته با همین دو، در معرض 
 Hegel, 2010:( نقد است. این دیدگاه هگلی که قانون "راستین" چیزی جز نظام مند کردن آزادی نیست
60-52(. هم چنان بسان وجدان معذب، همه ی گونه های دولت را تحت فشار قرار می دهد. مسئله ی دولت 

مدرن بیش از یکصدسال است که در ایران نیز محل بحث و همچنان درگیرودار مهم ترین منازعات 
سیاسی است. به طور بدیهی انقالب مشروطه هم چون یک انقالِب واقعی در نقطه ی عطف و کانون این 
مباحثه ها و منازعات قرار دارد. انقالب مشروطه مسئله ی "حق"، "شهروند" و به تبع آنها "قانون اساسی" 
را وارد مدار سیاست ایران کرد که بدون دریافت چشم اندازی از عدالت و آزادی در باره ی هیچ یک از آنها 
نمی توان گفت وگو کرد. اما دربرابر مشروطه، ضدانقالب نیرومندی نیز قرار داشت و دارد که به شکل 
مستمر در جهت مسدود کردن حق و ممانعت از گسترش آن به عمق جامعه ی مدنی و تا حد ممکن نفی 
مفهوم شهروندی است. تالطم عظیمی که در انقالب مشروطه نمودار شد هم چنان ممکن است برای ما 
پرسش برانگیز باشد که چگونه از متن جامعه ی عقب افتاده ی قرن نوزدهمی ایران، چنین چرخش و تحول 
شگرفی امکان وقوع یافت. پاسخ هرچه باشد در این نمی توان تردید کرد که بُن مایه های انقالب مشروطه 
در ابتدای قرن بیستم به اَشکال مختلف در قرن نوزدهم شکل گرفته و به آرامی، هرچند گاه با تنش های 

بسیار، بسط یافته بود.
 احمد کسروی در کتاب خود می نویسد "در جنبش مشروطه دو دسته پا در میان داشته اند. یکی 
وزیران و درباریان برجسته و بنام و دیگری بازاریان و کسان گمنام و بی شکوه. آن دسته،کمتر یکی درستی 
نمودند و این دسته،کمتر یکی ناراستی نشان دادند. هر چه هست کارها را این دسته گمنام و بی شکوه 
پیش بردند و تاریخ باید به نام ایشان نوشته شود... ولی چون خواسته می شد جنبش ناانجام بماند، آن 
مردان غیرت مند را کنار زدند و تا توانستند بدرفتاری نمودند و زندگی را به آنان تلخ گردانیدند" )کسروی، 
1363: 4-5(. صرفنظر از دگرگون ساختن مبنایی ساختار قدرت، اهمیت تاریخی انقالب مشروطه چنان که 
کسروی می گوید، تکان دادن وسیع توده های مردم بود به نحوی که کارگران، دهقانان، تهیدستان شهری 
و کسبه ی خرده پا نیز با شعارها و مطالبات خاص خود، بتدریج به صحنه ی مبارزه ی سیاسی پا نهادند. 
ضدانقالب مشروطه به روایت کسروی"افتتاح مدارس نسوان، صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات 
مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و در تسویه ی طریق و شوارع و در احداث راه آهن و جلب صنایع 
فرهنگ" را دستاویز حمله به این انقالب قرار داده بود به گونه ای که به گفته ی کسروی "اگر پشتیبانی های 
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آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی از نجف 
نبود اینان مشروطه را برانداختندی" )همان: 430 

تا 431(.
آن  از  مازندرانی  و  خراسانی  دفاع  اهمیت 
و  استبداد  "قطع شجره خبیثه  انگیزه  به  انقالب 
استوار داشتن اساس قویم مشروطیت" )طباطبایی، 
1386: 615( به جهت خاستگاه مذهبی مخالفان 
مشروطه بود. به طور خالصه آن ها مشروطه طلبان 

را به موارد زیر متهم می کردند:
●گرایش به غرب، مادی گراها و بی دینان

●همراهی با مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان 
و بابیها

●مخالفت با روحانیان و توهین به آنها
●گسترش روزنامه هایی نظیر حبل المتین و و 

صوراسرافیل که مطالب کفرآمیز داشتند
●وجود وکالی مجلس دنیاپرستی که خود را 

به دراهم و دنانیر پست دنیا فروخته اند
●انعقاد مدارس جدید و ترویج روش زندگی 

غربی
تدوین  با  مخالفت  و  اسالم  دین  ●تخریب 
این  اکمل  که  محمدی  شرع  براساس  قوانین 
قوانین است و پیروی از موازین اروپایی و "اجانب"

●عدم درج مطالب شرعی مدنظر شیخ فضل 
اهلل نوری در قانون اساسی

●تساوی قانون مسلمان و غیر مسلمان
●تهمت و توهین به علمای مذهبی که بعد 
از غیبت کبری، حجت بر مردم هستند و "از مهد 
تا لحد جمیع عبادات، معامالت و عقود و انکحه و 

ابقاعات و آبادی دین" به دست آن هاست.
مجلس  تأسیس  با  عداوت،  و  فتنه  ●ایجاد 

شورای ملی
اصول  برابر  در  عظیم  ایدئولوژیک  مخالفت 
انقالب مشروطه، صرف نظر از مناسبات قدرت و 
منافع مشخص، با این دلیل واضح که تا همین 
است  داشته  بقا  و  استمرار  ما  تاریخ  از  لحظه 
پایه های روشنی داشت و دارد که نمی توان آنها را 

 دشوارِی تا به امروز زنده ی تبییِن 
عدالت که قدمتی به اندازه ی طول عمر 

تاریخ فلسفه ی سیاسی دارد، دراین است 
که به هیچ اصل موضوعی آغازینی متکی 

نیست و این از امتزاج غیرقابل تفکیک آن با 
امر اخالقی ناشی می شود.

 نظر فیلسوفانی چون ارسطو حاکی 
از آن است که نظم سیاسی و دولت باید بر 

اساس عدالت و کمال فضیلت شکل گیرد، 
هرچند که در عالم واقع و در وضع عادی 
چنین تکوین غایت انگارانه ای قابل تحقق 

نباشد. 

 نظریه ی طباطبایی آن جا که به 
تصرف انسان ها در یکدیگر و به استخدام 

درآوردن همدیگر در جهت منافع خود 
اشاره دارد- به گونه ای که هر انسان به 

دیگری به چشم ابزار نگاه می کند- به شکل 
غیرمنتظره ای به نظریه های جدید 

سیاست  نزدیک می شود.

 در ایران خیزش های ارتجاعی با 
قدرت بسیج باال ریشه ای تنومند دارند 

هم چنان که خیزش های دموکراتیک نیز از 
چنان ریشه هایی برخوردارند.



21
زمستان 1396

نادیده گرفت. یک نمونۀ زنده از این مناقشات، مساوات همه ایرانیان در مقابل قانون اعم از مسلم و غیر 
مسلم بود. هنگامی که سیدحسن تقی زاده در جلسه های سخنرانی سه گانه خود در باشگاه مهرگان در سال 
1337 در مقابل این پرسش قرار می گیرد که آیا چنین شمولی در قانون براستی در مورد غیر مسلمانان 
بوده است؟ چنین پاسخ می دهد: "البته شامل بود و بحران ساطع آن مجازات شدید قتله ارباب فریدون 
زرتشتی بود که با وجود حمایت مستبدین از آنها و امید اینها به این که مشروطه خواهان در مجازات مسلم 
به خاطر زرتشتی، متحّیر و مرّدد خواهند ماند، علمای پیشتیبان مشروطیت این مورد را مشمول حکم آیۀ 
انما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسوله و یسعون فی االرض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا و تقطع ایدیهم و 
ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض ... الخ قرار داده، حکم به مجازات آن ها دادند" )تقی زاده، 1356: 

.)110
مختصر آن که فّعاالن زرتشتی در دوران مشروطیت، پشتیبانی وسیع و مؤثری از این انقالب کردند 
و بهای این پشتیبانی را نیز با فدا کردن جان خود پرداختند. از جمله زرتشتیانی که در دوران مشروطیت 
به قتل رسیدند ارباب فریدون زرتشتی)فریدون خسرو اهرستانی( تاجر زرتشتی بود که پول و اسلحه به 
مجاهدین می داد و در هفدهم دیماه 1286 شمسی و در جلوی چشم همسرش در خانه خود به قتل رسید. 
به روایت کسروی "او را به نام کینه توزی با مجلس و قانون اساسی که برابری به زرتشتیان داده بود" 

کشتند.
مخالف برجسته مشروطه، شیخ فضل اهلل نوری با این کلمات از مجازات قاتالن ارباب فریدون اظهار 
نارضایتی می کند. "... و کفایت می کند در این باره ذکر مسّما به عدلی که در فقره مجازات و ریخته شدن 
خون در قتل یک زرتشتی نهاده شد. مقصود این است در باب اعمال خالف شرع مشروطه خواهان، ذکر 
این نمونه بسنده است که آنان به نام عدل، ظلِم نقِض قانون قصاِص اسالمی مرتکب شدند و قاتل 
مردی زرتشتی را به قتل رساندند. در رساله تذکرة النافل منسوب به شیخ فضل اهلل نیز چنین آمده است: 
اگر مساوات نبود به عنوان سرسالمتی و تحبیب به خانۀ کفار نمی رفتند و آن کلمات کفرآمیز در منبر 
نمی گفتند. اگر مساوات نبود آن زنادقه چند نفر مسلم را به لوِث قتِل یک نفر گبِر با سوِء حال، نمی کشتند" 

)نوری، 1374(.
مقوله  دو  نیست. هر  این مجال سخن  از  بیش  آن  و تحوالت شگرف  انقالب مشروطه  مورد  در 
آزادی و عدالت یا مساوات در کانون این انقالب قرار داشت و صورت و مابه ازای سیاسی این هردو را در 
نهاد عدالتخانه می جست. تالطم اجتماعی وسیع و ناگزیر ناشی از این انقالب، نیروی اجتماعی سیاسی 
ارتجاِع مقابل آن را نیز فّعال کرد و در هر مقطع از تاریخ معاصر ما، از جمله در نهضت ملی و در انقالب 
اسالمی، این هر دو به موازات هم پیش رفته اند. منازعات این دو اردوگاه هرگز در چهارچوب ایدئولوژیک 
صرف محدود نمانده و کلیه بضاعت ها و نیروهای اجتماعی و عینی آن ها را در مصاف یکدیگر ـ گاه به 
بی رحمانه ترین شکلـ  فّعال کرده است. بنابراین، سخنی که گفته می شود ما هم چنان در ذیل پرسش های 
انقالب مشروطه هستیم، سخنی کاماًل به جاست و امکان ندارد کسی تاریخ انقالب مشروطه را بخواند و 

گمان نکند که این، هم چنان تاریخ امروز و فردای مقّدر ماست.
همه آنچه گفته شده مقدمه ای است برای ارزیابی و دغدغه ای که امروز آن را با نام دموکراسی سازی، 
باور  این  بر  ایران تجربه شده است احتمااًل  اخیر  یا دموکراتیزاسیون می شناسیم. آنچه طی چهار دهه 
صحه می گذارد که نهادها و ساختارهای رسمی و مسلط چندان از انعطاف الزم برای نیل به دموکراسی 
برخوردار نیستند و از این روی، دموکراسی را در مفهومی از مردم ساالری هضم کرده اند که یا پوپولیسم و 
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"مشارکت تأییدی" و یا صندوق رأی و انتخابات 
محدود از آن ناشی می شود. اما این محدودیت، 
هم چنان که گفتیم، پیوسته در زیر ضرب آهنگ 
آزادی تحت  و  افسارگسیخته عدالت  و  نامحدود 
که  است  منازعه  همین  نتیجۀ  در  و  است  فشار 
خود  به  وقوع  صورت  اجتماعی  جنبش های 
از  می بینند  بسته  که  را  راهی  هر  و  می گیرند 
راهی دیگر به ناگزیر سر باز می کنند. در کانون 
همه منازعه هایی از این دست، چگونگی ساختار 
دولت قرار دارد. مدرنیزاسیون های تحمیلی هرگز 
نمی توانند بافت مدرنی از دولت را تأسیس کنند 
درجا  انحصار  و  اصالحات  چالش  در  پیوسته  و 
می زنند. همچنین آشفتگی بافتار دولت نیز هرگز 
به یک نظم دموکراتیک منجر نمی شود و پیوسته 
خود  که  می کند  ایجاد  تعلیق  حال  در  وضعی 
فاجعه ای خواهد بود در مسیر توسعه و نوسازی. 
بنابراین، بدون تأسیس یک دولت مدرن نمی توان 

از یک نظم نسبی دموکراتیک سخن گفت. 
اهمیت  دموکراسی سازی  مسیر  در  آنچه 
روشنفکران  سازماندهی  و  پیدایی  دارد،  اساسی 
سیاسی است که بتوانند با بسیج های دموکراتیک، 
مسیرهای تحول را هموار سازند. چنین بسیج هایی 
میان طبقات حاکم  در حدفاصل شکاف  معمواًل 
می پیوندد.  وقوع  به  آن ها  میان  منازعه های  و 
تجربه نشان می دهد که دموکراسی سازی بدون 
نتایج  به  حاکم،  گروه های  از  بخشی  حمایت 
مطلوب و در عین حال مسالمت آمیز مدنظر خود 
دست نمی یابد. بنابراین آنچه اهمیت پیدا می کند، 
ضرورت و امکان ائتالف های اجتماعی و سیاسی 
به هر میزان که  ائتالف ها  این  و طبقاتی است. 
مشروعیت گستری  فرصت  باشند،  گسترده تر 
طبقات و ایدئولوژی های ضد دموکراتیک را بیشتر 
سلب می کند. از سوی دیگر تصرف مسالمت آمیز 
اول  قدرت، هر چند هدف مهم دست  نهادهای 
گروه های موسوم به اصالح طلب است، اما اگر این 
نهادها، قدرت و کارایی مؤثر خود را از دست داده 

  چگونه از متن جامعه ی عقب افتاده ی 
قرن نوزدهمی ایران، چنین چرخش و 

تحول شگرفی امکان وقوع یافت. پاسخ 
هرچه باشد در این نمی توان تردید کرد که 

بُن مایه های انقالب مشروطه در ابتدای قرن 
بیستم به اَشکال مختلف در قرن نوزدهم 

شکل گرفته و به آرامی، هرچند گاه با 
تنش های بسیار، بسط یافته بود.

 احمد کسروی: در جنبش مشروطه 
دودسته پا در میان داشته اند. یکی وزیران و 
درباریان برجسته و بنام و دیگری بازاریان 
و کسان گمنام و بی شکوه. آن دسته، کمتر 

یکی درستی نمودند و این دسته،کمتر یکی 
ناراستی نشان دادند. هر چه هست کارها 

را این دسته گمنام و بی شکوه پیش بردند و 
تاریخ باید به نام ایشان نوشته شود.

 آزادی و عدالت در کانون این انقالب 
قرار داشت و صورت و مابه ازای سیاسی 

این هردو را در نهاد عدالتخانه می جست. 
تالطم اجتماعی وسیع و ناگزیر ناشی از این 

انقالب، نیروی اجتماعی سیاسی ارتجاِع 
مقابل آن را نیز فّعال کرد و در هر مقطع از 
تاریخ معاصر ما، از جمله در نهضت ملی و 
در انقالب اسالمی، این هر دو به موازات هم 

پیش رفته اند.
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باشند، آن ها نیز به دلیل عدم قدرت پاسخگویی به مطالبات موجود، در معرض مشروعیت زدایی کلیت 
سیستم قرار خواهند گرفت.

در ایران خیزش های ارتجاعی با قدرت بسیج باال ریشه ای تنومند دارند هم چنان که خیزش های 
دموکراتیک نیز از چنان ریشه هایی برخوردارند. به دالیل زیادی جنبش های دموکراتیک تاکنون موفق 
نشده اند از هسته های سخت و بنیانی ضددموکراسی عبور کنند. چنان که گفتیم این مواجهه هرگز محدود 
به تعارض های ایدئولوژیک نبوده و دارای بنیان های اجتماعی و نهادهای سیاسی روشنی بوده است. آنچه 
به عنوان اهداف دموکراتیزاسیون در ایران مدنظر است، بدون ائتالف های ریشه داِر هر چه گسترده تر با 
نیروهای تاریخی جامعه، قابل دستیابی نیست. در عین حال تجربه های دراز دامنه چنین نشان می دهدکه 
قطع پیوند دموکراسی با عدالت، در آن نظام های اجتماعی که از تبعیض های طبقاتی عمیق رنج می برند، 
فرصت های زیادی را از میان خواهد برد. بازخوانی انقالب مشروطه، مرور مقاومت ارتجاعی ضددموکراتیک 
در آن انقالب و در دهه های پس از آن، ریشه یابی آمیختگِی ناخودآگاه نیروهای اجتماعِی دموکراسی خواه 
با جریانهای ارتجاعی در قالب جنبشهای پوپولیستی و جمع بندی ناکامی های دهه های اخیر،بخش مهمی 
از وظایف تئوریک دموکراسی خواهی در ایران و نیروهای حامی آن است. در عین حال، دلسپاری صرف به 
نظریه و غفلت از پراتیِک سازمان یافته، دموکراتیزاسیون را به پدیده ای دانشگاهی یا حتی فروتر از آن، بدل 

خواهد کرد چرا که راه ورود به دانشگاه نیز چندان هموار نیست.
آنتونیو گرامشی می گفت برای غلبه بر هژمونی، باید ضد هژمونی را توسعه ببخشیم تا موفق به رهبری 
جامعه شویم. این اقدامی بود که یک بار نیروی ایدئولوژیک و اجتماعی ارتجاع انجام داد و موفق شد. اکنون 

نوبت به سویۀ دیگر ماجراست.
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