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تأسيس «بنياد شهيد انقالب اسالمي» به فرمان امام خميني

هدف از تشكيل نهاد بنياد شهيد ،رسيدگي و صيانت از خانوادههاي شهداي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي است .البته اين مسأله در تاريخ معاصر ايران ،سابقه دارد .زيرا پس از قيام  15خرداد
 ،1342گروهي از روحانيان مبارز و افراد نيكوكار به دستور حضرت امام ،در جهت رسيدگي به خانوادههاي معظم شهدا عمل ميكردند .پس از پيروزي انقالب اسالمي به فرمان امام خميني(ره) براي
رسيدگي به مسائل رفاهي ،مادي ،معنوي و فرهنگي خانواده شهيدان ،اين بنياد تشكيل يافت كه با آغاز جنگ تحميلي و بيشتر شدن تعداد شهدا ،وظيفه و تكليف بنياد شهيد سنگينتر شد.

در سالروز دستگیری دکتر حسین فاطمی بررسی شد

ساعت شنی

سیاستمدار صادق
ِ

«فرناندو كورتز» مكزيك را تصرف كرد

.

فرناندو كورتز Fernando Cortezافسر اسپانيايي  13مارس  1519با پانصد مرد
مسلح گام به مكزيك گذارد تا اين سرزمين پهناور را به نام پادشاه اسپانيا تصرف و خزائن
پر از طالي دولت آن را به كشور خود منتقل كند .در آن زمان در مكزيك دو تمدن
درخشان «آزتك» و «مايا» در شمال و جنوب وجود داشت كه شهرهاي بزرگ و ابنيه
باشكوه برپاداشته و داراي تقويم و قانون ،دانش و هنر بودند .پادشاه آزتك  Aztecداراي
يك ارتش  20هزار نفري ثابت بود و سازمانهاي اداري كارآمد داشت .ضعف اين ارتش
تنها نداشتن اسلحه آتشين (توپ و تفنگ) و اسب بود.
کورتز پس از پياده شدن در ساحل مكزيك متوجه ترس سربازان خود شد و دستور
داد كه كشتي ها را آتش بزنند تا اميد بازگشت وجود نداشته باشد.
كورتز همان روز چند بومي را دستگير كرد و در ميان آنان متوجه استعداد شگفت
انگيز دختري به يادگيري زبان اسپانيايي شد .وي را به همسري برگزيد تا اعتمادش را
جلب كند و هفت ماه بعد ،از او به عنوان مترجم در گفتوگوهاي خود با پادشاه آزتك
(مكزيكيهاي شمالي) استفاده كرد.
با اينكه پادشاه آزتك حاضر به دادن طال به اسپانيايي ها شده بود و سپاهيان خود را از
جنگ برحذر داشته بود ،نظاميان اسپانيايي به اشاره كورتز ناگهان آزتكي ها را زير آتش
توپ و تفنگ قراردادند و تلفاتي سنگين وارد ساختند؛ زيرا كورتز باورنمي كرد كه پادشاه
آزتك به اين سادگي همه خزائن خود را در اختيار او بگذارد .او تصور مي كرد كه طال
براي آزتكي ها همان ارزشي را دارد كه براي اروپایيان.
با همين حمله غافلگيرانه ،كورتز مكزيك را تصرف كرد و خزائن آن را به اسپانيا
منتقل ساخت .مكزيك كه اياالت غربي و جنوب غربي آمريكا از جمله كاليفرنيا و تكزاس
ضميمه آن بود تا پايان دهه دوم قرن  19از مستعمرات اسپانيا در قاره آمريكا به شمار
مي رفت .استعمار اسپانيا بر مكزيك از نيمه اول قرن نوزدهم پايان يافته ولي فرهنگ و
زبان اسپانيايي و مذهب كاتوليك باقي مانده است.

ادغام دو ارتش اتريش و آلمان

(ره)

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
«من ديگر در اين لحظات در مقام تظاهر و عوامفريبی
نيستم و به مرگ خود يقين دارم و آنچه میگويم از
روی حقيقت است .ما از نهضتی به پيشوايی دکتر
مصدق حمايت کرديم که هيچ قصد و غرضی جز عزت و
استقالل مملکت نداشت .من برای آن کشته میشوم که
اولين اقدامم در وزارت بستن سفارتخانه و قطع رابطه با
انگلستان بود .هيچ مأيوس نيستم ،از هر قطر ه خون من
هزاران نهال میرويد و با تأييد خداوند قهار ،انتقام اين
ملت ستمديده را از استعمار ناپاک میگيرد».
اینها بخشی از دفاعیات دکتر حسین فاطمی در دادگاهی است
که حکم آن از پیش صادر شده بود و قاضی و مدعیالعموم و
شاکی ،یکی شده بودند بر سر حذف و قتل او .حاال و در سالروز
دستگیری او ،بازخوانی زندگی پر فراز و فرود حسین فاطمی
بایسته بوده و خالی از لطف نیست.
فاطمی در دادگاه
بهشدت زخمی شده بود .کشانکشان او را تا پای جوخه اعدام
بردند .فرياد زد «بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ پاينده ايران ،زنده باد
دکتر مصدق»  ...و بعد صدای رگبار گلوله و سکوت.
نامش حسين و پدرش محمد نايينی معروف به سيدالعلما از
روحانيون معروف نايين بود .بسيار باهوش و بااستعداد و جويای
علم و دانش بود ،به همين سبب پس از اتمام دوران دبستان
همراه برادر بزرگ خود سيفپور راهی اصفهان شد .در اصفهان
در يک کالج انگليسی شروع به درس خواندن کرد .همزمان برای
تأمين مخارج تحصيل در روزنامه برادرش ،با نام «باختر» همکاری
یکرد.
م 
هنوز سنی از او نگذشته بود که شروع به نوشتن مقاالت ادبی
برای روزنامه کرد ،مقاالتی که توجه ملکالشعرای بهار و دبير
اعظم بهرامی -که در آن زمان به اصفهان تبعيد شده بودند و با
باختر همکاری داشتند -به خود جلب کرد .حرف ه روزنامهنگاری و
مقالهنويسی هميشه برای او جذاب بود .بعدها زمانی که برادرش
باختر را رها میکند ،خودش صاحب آن میشود و هرگز از آن
غافل نمیشود.
پس از اخذ ديپلم ،از اصفهان راهی تهران شد .در تهران کار
خويش را با روزنامه «ستاره» آغاز کرد و مقاالتش را برای اين
روزنامه میفرستاد .مقاالتش آکنده از انتقاد بود .بیپرده سخن
میگفت ،هرگز از بيان حق ابايی نداشت .همين زبان تندش بود
که نهايتاً باعث شد او را از پايتخت به اصفهان تبعيد کنند.

با هجوم متفقين به ايران ارتش رضاشاه تسليم شد و در
پی آن هم زندانیهای سياسی آزاد شدند .سيدحسين هم که
اکنون از تبعيد آزاد شده بود ،آرام و قرار نداشت و نتوانست در
اصفهان بماند و دوباره عازم تهران شد .در تهران که از خفقان
دور ه رضاشاهی کاسته شده بود ،احزاب فعاليتهای خود را قویتر
دنبال میکردند .ميدان بهارستان پر شده بود از روزنامههای
مختلف .هر روزنامهای وابسته به حزبی يا گروهی .اما هيچيک از
اين روزنامهها درخشش باختر را نداشت .سيدحسين زمانی که به
تهران برگشت با همکاری چند تن از دوستانش کار انتشار باختر
را از سر گرفت و از آن پس نوشتن سرمقال ه باختر ،کار هر روز
حسين شد و باختر وسيلهای شد که حسين با آن حرف دلش را
به گوش مردم میرساند.
مشتاق دانستن بود و همين اشتياقش او را بر آن داشت که برای
ادام ه تحصيل به فرانسه برود .پس از اخذ مدرک دکترای خود
به ايران بازگشت و اين تازه آغازی بود برای زندگی سياسی او.
زندگیای که همچون يک بهار بیدوام و کوتاه بود اما زيبا و پرثمر.
آری ،حسين که اکنون دکتر فاطمی شده بود به وطن بازگشته
بود تا ايرانی نو بسازد .اولين اقدامش تأسيس دوباره باختر بود
اما اينبار با نام «باختر امروز» .مقاالت آتشين او از همان اولين
شماره تمام اذهان را متوجه خود کرد .او راه و روش باختر امروز
را چنين توصيف کرد« :باختر امروز با همان تهور ديروز باختر،

با همان جسارت و بیپروايی از مصالح علفخورها ،پابرهنهها،
گرسنهها و بیکفنها دفاع خواهد کرد .اين روزنامه مال ميليونها
مردمی است که در اثر ضعف و ناتوانی در شرايط قرون وسطی
باقی ماندهاند و از دنيای قرن بيستم خبری ندارند .شعار ما اين
است :يا مرگ يا آزادی».
اعالميه وی در باختر که در آن انتخابات دوره شانزدهم مجلس را
غيرقانونی اعالم کرده و دربار را محکوم کرده بود ،انگيزهای شد که
دکتر محمد مصدق را که تصميم گرفته بود سياست را کنار بگذارد،
دوباره به عرصه فعاليتهای سياسی بکشاند .با تالش دکتر فاطمی
و با رهبری دکتر مصدق جبهه ملی شکل گرفت و باختر امروز
تبديل به محلی شد برای درج افکار و عقايد جبهه ملی .اردیبهشت
 ،١٣٣٠مصدق رئيس دولت شد و يار غمخوار و دلسوز خود ،دکتر
فاطمی را به عنوان معاون سياسی پارلمانی خويش برگزيد.
 ٢٣بهمن  ،١٣٣٠زمانی که دکتر فاطمی بهمنظور بزرگداشت
محمد مسعود در ظهيرالدوله حاضر شده بود مورد اصابت گلوله
قرار گرفت .او را درحالیکه در خون میغلتيد به بيمارستان بردند.
در راه انتقال به بيمارستان به مصدق گفته بود« :ديديد باالخره
انگليسیها مرا کشتند ».بعد از ترورش در اولين مقاله باختر امروز
نوشت« :اين گلول ه اينتليجنت سرويس بر پايداری و استقامت من
صدچندان افزود و مرا در راه خدمت به ميهن عزيزم سرسختتر
و آهنينتر و فداکارتر نمود ...حريف میداند که چاکران و غالمان

درگاه او در همهجا نفوذ و ريشه دارند ،میداند که فکر منظم
و برنام ه اساسی برای امور اقتصادی و مالی در حکومتهای ما
هيچوقت وجود نداشته است  ...االن يک سال از تاريخ ملیشدن
صنعت نفت میگذرد .حکومت دکتر مصدق تمامی مقاومتهايی
را که ميسر بوده ،برای مقابله با فشار اقتصادی دشمن بهکار
برده است ،ولی به عقيد ه من اين اقدامات موقتی و بیاثر و
تقريباً صورت دفاع روزانه را داشته است .من نمیدانم دولت چرا
میترسد از اينکه به مردم بگويد در يک جنگ بزرگ مرگ و
زندگی وارد شدهايم؟ چرا وحشت دارد از اين که صاف و صريح
ملت را باخبر کند».
«بايد استقالل و آزادی را حفظ کرد؟ مگر ملت هند در
مبارزهاش قند و شکر و قماش ،منسوجات نخی ،کاديالک
و اشيای لوکس از انگليس و آمريکا وارد میکرد؟ مگر نهضت
گاندی درهای تمام کارخانههای پارچهبافی يورکشاير را تخته
نکرد؟ شوخی نمیکنم[ ،اگر] میخواهيم آزاد و مستقل زندگی
کنيم ،بايد اگر کارتان آنجا برسد که پيراهن کرباسی بپوشيم و
پای برهنه راه برويم ،از حشو و زوائد زندگی کم کنيم و لباس
شرافت و مردانگی که در خور يک ملت صاحب تاريخ و تمدن
است ،بر تن کنيم ».البته عامل این ترور ،محمدمهدی عبدخدایی
نوجوان متأثر از نواب صفوی در جمعیت فدائیان اسالم بود .او به
این اقدامش اعتراف کرده و هنوز هم نسبت به صحت رفتارش در
آن زمان باور دارد.
به هر روی ،فاطمی را به دستور دکتر مصدق برای معالجه به
آلمان فرستادند .وی پس از بازگشت از آلمان ،همچنان با انگيزه
و انرژی کارهای سياسی خويش را دنبال میکرد .مهر ١٣٣١
زمانی که نواب وزير امور خارج ه مصدق حاضر به قطع ارتباط با
انگلستان نشد ،دکتر مصدق نزد فاطمی رفت و از او درخواست
کرد که سمت وزارت امور خارجه را بپذيرد .او نيز درخواست
مصدق را بیجواب نگذاشت .از اين زمان به بعد سفارت انگليس
او را به عنوان يکی از تندروان ضدانگليسی شناخت و حمالت
روزنامههای انگليسی عليه او آغاز شد .آخرين روز مهر بود که
با امضای دکتر فاطمی روابط ايران و بريتانيا پايان گرفت .ديگر
کارشکنیهای سفارت بريتانيا نسبت به وی به اوج خود رسيد.
در کودتای ناموفق ٢٥ ،مرداد سال  ١٣٣٢که شاه کشور را ترک
گفته بود ،دکتر فاطمی تمام سعی خود را کرد که مانع بازگشت
شاه به ايران شود و همين تخم کين ه او را در دل شاه و شاهدوستان
نشاند .پس از کودتای  ٢٨مرداد ،و در  22اسفند ماه همان سال
کودتا ،دکتر فاطمی که تحت تعقيب قرار گرفته بود دستگير شد.
روز محاکمهاش ،قبل از ورود به دادگاه به شدت مورد ضرب و
شتم دارودست ه «شعبان جعفری» قرار گرفت و چند روز بعد،
يعنی در روز  ١٨آبان سال  ،١٣٣٣بدن نيمهجان او را تيرباران
کردند .و بدين ترتيب دفتر زندگی «دکتر سيد حسين فاطمی»
برای هميشه بسته شد.

یک ترور و آغاز یک پایان
 13مارس  1938وحدت آلمان و اتريش تامين شد و اين دو سرزمين ژرمن ها يكي
شدند كه انشلوس ( Anschlussبه زبان آلماني؛ اتحاديه) تشكيل دادند .پس از پايان
جنگ جهاني اول كه منجر به از ميان رفتن امپراتوري اتريش شد ،اتريشي ها خواهان
پيوستن به آلمان شدند تا به اين صورت ،كشور بزرگي داشته باشند ولي قرارداد ورساي
مانع اين كار بود .هيتلر كه خود زاده اتريش بود پس از قبضه قدرت در آلمان و پاره
كردن قرارداد ورساي تمايل به يكي شدن دو كشور نشان داد كه صدر اعظم اتريش
موافقت نداشت .اين صدر اعظم  12مارس استعفا كرد و روز بعد صدر اعظم تازه كه از
حزب ناسيونال سوسياليست بود يكي شدن دو كشور را اعالم داشت و يك روز پس
از آن هيتلر از وين ديدن كرد .استقبال اتريشي ها از هيتلر چشمگير بود .وي از بالكن
محل اقامتش به ابراز احساسات آنان پاسخ داد و به داخل ساختمان بازگشت .چون
ابراز احساسات قطع نشد ،هيتلر بارديگر به بالكن رفت و در حالي كه اشك مي ريخت
گفت كه ملت آلمان ديگر از هم جدا نخواهد شد .در پي همين نطق بود كه هيتلر
برپافشاري خود به تحقق اتحاد آلماني هاي چك اسلواكي و لهستا ن افزود كه از علل
جنگ جهاني دوم شد .اتريشي ها در كنار آلماني ها جنگيدند و شكست هيتلر در
جنگ دوم باعث جداشدن دوباره اتريش از آلمان شد.

سالروز قتل  16كودك اسكاتلندي در يک دبستان

در یکی از روزهای سرد مارس  ۱۸۸۱پسری که روزی آخرین فرمانروای
روسیه شد ،در یک لحظه با آیندهاش روبهرو شد در آن بامداد ،پدربزرگ
نیکالی الکساندر دوم در کالسکهاش در خیابانهای سن پترزبورگ در حرکت
بود که مردی از پیاده رو خود را به کالسکه سلطنتی رساند و بمبی به داخل
آن پرتاب کرد ،به طور معجزه آسایی به تزار آسیبی نرسید ،اما برخی از
ملتزمان او اینقدر خوش شانس نبودند .الکساندر که نگران حال همراهانش

شده بود ،از کالسکه پیاده شد در این لحظه بمب دومی به سوی او پرتاب شد
که بین پاهایش فرود آمد .انفجاری از آتش و ترکش ،پای تزار را از هم درید،
شکمش را پاره و صورتش را له کرد .او که چندان هوشیار نبود توانست آخرین
دستورش را صادر کند« :به سوی کاخ برویم تا آنجا بمیرم»
تقریبا سیصد سال بود که خانواده نیکالی ،یعنی رومانوف ها ،بر تخت سلطنت نشسته
بوند و بر اساس نظامی که حکومت مطلقه خوانده می شد بر رعایاشان حکم می راندند.
در حکومت مطلقه در این مورد خاص تزار تمام قدرت را در اختیار دارد ،رومانوف ها
مدعی بودند که خدا این قدرت را به آنها داده است و آنها را برای سلطنت بر مردم روسیه
برگزیده است ،آنها معتقد بودند که تزار به عنوان نماینده خدا بروی زمین باید اجازه
می داشت تا کشور را بر اساس ایده های خود اداره کند .این به معنای تمرکز سیاسی
در دستان تزار بود .بر خالف بیشتر کشورها ،در روسیه خبری از قانون اساسی ،کنگره
دادگاه استیناف برای شهروندان و دادگاه عالی برای بازبینی یا تهدید قدرت تزار نبود،
تنها دو چیز تزار را محدود می کرد نخست وظیفه او برای رعایت آموزه های کلیسای
ارتودوکس (که خودش رئیس رسمی آن بود) دوم رعایت قوانین مربوط به جانشینی
(قوانین تعین کننده میراث و تاج و تخت) در تمامی موضوعات دیگر تزار قدرت عالی بود
و قوانین و مقررات بر اساس اراده یا هوی و هوس خود برقرار می کرد.
اراده تزار از سوی جمع بزرگی از مقامات و مدیران اجرا می شد ،کابینه سلطنتی
متشکل از سیزده وزیر برگزیده تزار ،زیر نظر او کار می کردند .هر کدام از این نجیب
زادگان ،بخش بزرگی از حکومت را ادامه می کرد .او می توانست هر وزیری را هر زمان
و به هر دلیل که می خواست از کار برکنار کند و از آنجا که انتصاب و انفصال آنها از
خدمت بسته به نظر و هوی و هوس تزار بود ،بیشتر وزرا تمایل به چاپلوسی داشتند
و ترجیح می دادند به جای آنچه تزار نیاز داشت بشنود ،به او چیزهایی را بگویند که
دوست دارد بشنود.

طلب رشوه برای انجام هر کاری از صدور مجوزهای تجارت تا تایید اسناد مالکیت
زمین کاری عادی بود ،حکومت اجازه تفتیش خانه ها گشودن نامه ها و خواندن نامه
ها را داشت ،برای تعطیلی دانشگاه ها یا یا کسب و کارها فقط دستور تزار کافی بود.
حتی نجیب زادگان نیز در معرض اراده تزار قرار داشتند .او حق مصادره دارایی های
آنها را داشت ،می توانست مانع ازدواج آنها شود و هرکدام از آنها را از کشور اخراج کند.
هم ارتش و هم پلیس در سر پا نگه داشن حکومت تزار نقش داشتند .اولویت اصلی
آنها نه حفظ امنیت عمومی که حفاظت از حکومت مطلقه در مقابل و برابر چالش های
سیاسی بود .اگر کسی از حکومت گله می کرد ،ممکن بود دستگیر شده و برای همیشه
به سردترین نقطه یخزده سیبری تبعید شود و برای حفظ صلح و محافظت از نظم تزار
جراید را سانسور ،کتابها را توقیف و سخنرانی ها را محدود می کرد و حق برگزاری
تجمعات سیاسی را زیر پا می گذاشت.
بیگمان مجموعه همین رفتارها و روشها بود که آرام آرام زمینه را برای انقالب
بلشویکی روسیه مهیا کرد و کمونیستهای شوروری توانستند با تکیه بر همین
مشکالت بر رومانفها پیروز شوند و آنها را از صحنه قدرت خارج کنند .طبیعی است که
مردم روسیه نیز از این همه رنج و بیعدالتی و بیتوجهی به مطالبات عمومی به تنگ
آمده بودند و درست در همین زمان جمعیت بلشویکهای روسیه توانستند نظر مساعد
بخش قابل توجهی از مردمان این کشور را به خود جلب کرده و زمینه را برای استقرار
حکومتی جمهوری جلب کنند.
هر چند اتحاد جماهیر شوروی هم به خصوص پس از مرگ لنین دستخوش تغییراتی
جدی شد که از اهداف اولیه و برنامههای اعالم شده از سوی انقالبیون نخستین به کلی
دور افتاد .شاید همین فاصله گرفتن آرام و بطئی از منطق و اصول اولیه انقالب اکتبر بود
که موجب سرنگونی این حکومت در سال  1992شد و آخرین میخ بر تابوت کمونیسم
شوروی وارد آمد.

فلسفه سیاسی انقالب فرانسه به زبان سیدجواد طباطبایی
شايد اسكاتلندي ها هرگز  13مارس را فراموش نكنند .در اين روز در سال  1996در
«دان بلين »Dunblaneشانزده كودك و معلمشان در يك مدرسه ابتدايي (دبستان)
براثر تيراندازي يك فرد كشته شدند .اسكاتلندي ها مي گويند تا زماني كه سالروز
اين فاجعه را برگزار كنيم ،يادآوري آن باعث مي شود كه از تكرارش جلوگيري شود.
در آن روز (در سال  1390هجري خورشيدي؛ مصادف با  23اسفند) يک مرد 43
ساله به نام توماس وات هاميلتون  Thomas Watt Hamiltonمتولد شهر گالسکو
ـ قبال مربي پيشاهنگي و در عين حال يک دکاندار وارد آن دبستان شد و با  4تپانچه
که با خود داشت به سوي يک آموزگار و  31کودک شليک کرد که  16کودک و
آموزگار کشته و  15تن ديگر مجروح شدند .توماس وات سپس يک گلوله به مغز خود
شليک و خودکشي کرد.
از آنجا که توماس وات از خود ،يادداشت باقي نگذارده و قبال درباره قصد خود با
کسي سخن نگفته ،انگيزه او از کشتار کودکان روشن نشده است .برخي گفته اند که
ورشکست شدن دکانش باعث تخريب روحيه او شده بود و گروهی نيز اشاره کرده
اند که او از پسران نوجوان دلخوري داشت .البته این اتفاق در اسکاتلند رویدادی
بسیار دلخراش و شوکهکننده بود که تا سالها بعد از آن نیز محل بحث و مجادالت و
گفتوگوهای فراوان شد .اما بسیاری بر این باورند که نتیجه عملگرایی در ساختارهای
اقتصادی لیبرالیستی میتواند عاملی جدی برای بروز چنین مشکالت و مسائلی شود.
مسائلی که بسیاری از بنیانهای استوار و منطقی تصمیمگیری و تصمیمسازی جمعی
و فردی را به چالش میکشد.

موضوع بررسی پدیدههای اجتماعی و توجه به زمینههای
تاریخی ،سیاسی و فرهنگی شکلگیری هر یک از اینها،
موضوعیبسیارمهموقابلاعتنااست.درحقیقتنمیتوان
انتظار داشت بدون دستیابی به چنین زمینههایی ،تحلیلی
جامع و مانع از دالیل و علل بروز هر یک از این پدیدهها
به دست داد .این مسئله در حوز ه انقالبها و رخدادهای
سیاسی و اجتماعی که منشاء دگرگونیها و دگردیسیهای
سترگ در سطوح ملی ،منطقهای و حتی بینالمللی
شدهاند ،بسیار فراگیرتر و بااهمیتتر نشان میدهد.
طبیعی است که انقالبها را باید در بستر تاریخی شکلگیری
آنها بررسی کرد و این بستر تاریخی بروندادی دارد که از آن به
«فلسفه سیاسی» تعبیر میشود .در حقیقت این فلسفه سیاسی
است که چیستی و چرایی و بروز انقالبها ،زمینههای تاریخی
آنها ،رفتارهای فرهنگیشان و منش و مشرب اقتصادی هر یک
را به نیکی و در قالبی صحیح پژواک میدهد.
از دیگر سو ،متأسفانه یکی از مشکالت و مسائل بزرگ جامعه
ایران در حوزه تحلیلهای جامع ،کارشناسی و علمی عدم وجود
منابع کارآمد و تخصصی در هر یک از این حوزهها است .بدین
جهت باید از هر اثری که بتواند بر پایه اصولی منطقی و متکی بر
زمینههای فلسفی و سیاسی شکلگیری و بروز پدیدههای سترگ
اجتماعی رمزگشایی کند ،استقبال کرد .از جمله این اقدامات

انتشار مجدد کتاب درس گفتار «فلسفه سیاسی انقالب فرانسه»
توسط سید جواد طباطبایی است .این کتاب بخش قابل توجهی
از رویکرد و نگاه او را نسبت به موضوع انقالب فرانسه بازتاب
میدهد که میتواند زمینه را برای تحلیل صحیح آن به حد مقدور
نظریهپرداز مهیا کند.
درس گفتارهای «فلسفه سیاسی انقالب فرانسه» که در سال
 ۱۳۸۶با شرکت جمع کثیری از دانشجویان و دانشپژوهان
عالقمند به اندیشه سیاسی برگزار شده است ،از جمله مهمترین
سلسله درس گفتارهای سید جواد طباطبایی در حوزه اندیشه
جدید اروپایی است.
در اهمیت درس گفتارهای انقالب فرانسه همین بس که این
انقالب در واقع پایانی بر عصر روشنگری و آغازی بر دنیای جدید
قلمداد میشود .انقالب فرانسه پدیدهای بود که هم به مباحث
مطرح در اندیشه سیاسی در آستانه این انقالب جهت داد ،و هم
مباحث فلسفی پس از خود را متاثر ساخت ،به طوری که به
جرات میتوان گفت همه اندیشمندان بزرگ پس از این انقالب،
اندیشهشان را به نوعی با التفاتی به پیامدهای این انقالب سامان
دادهاند .از اندیشمندانی که در آستانه انقالب فرانسه و به نوعی
به عنوان نظریهپردازان این انقالب ظاهر شده اند میتوان به
آثار منتسکیو ،روسو ،ولتر و جان الک اشاره کرد که مباحث
بسیار بااهمیتی را در حوزه فلسفه سیاست و حقوق طرح کردند

که بهمثابه پایههای نظری برای این انقالب به شمار میآیند
و همچنین از بزرگترین اندیشمندان پس از انقالب که نظام
فلسفی آنها در ارتباط وثیقی با این انقالب طرحریزی شده است،
به هگل و مارکس میتوان اشاره کرد .شاید بتوان نقطه اوج
التفات به ماهیت و پیامدهای انقالب فرانسه را هگل دانست که
در عین پذیرش کلیت این انقالب ،با نگاه انتقادی ،اصالحات
اساسی در مبانی نظری آن وارد کرده است .در مجموع همانطور
که گفتهاند ،فلسفه آلمانی موسوم به ایدهآلیسم آلمانی ،درواقع
انقالبی در نظر بود ،همانطور که انقالب فرانسه انقالبی در عمل.
به عبارتی دیگر ،دنیای جدید با دو انقالب آغاز می شود؛ انقالب

فرانسه که انقالبی در عمل بود و ایدهآلیسم آلمانی که انقالبی
در نظر بود.
طباطبایی در این درس گفتارها ،ضمن توجه دادن به مهمترین
تفسیرهایی که از وجوه متعدد از این انقالب به عمل آمده است،
به ویژه تفسیر توکویل که معروفترین و معتبرترین تفسیرهاست،
سعی کرده است انقالب فرانسه را به عنوان حلقهای میان اندیشه
سیاسی قبل و بعد از آن ببینند و به ویژه پیامدهای حقوقی این
انقالب را برجسته کنند ،بنابراین به جرات میتوان گفت که درس
گفتارهای انقالب فرانسه ،به سهم خود دورهای فشرده در تاریخ
اندیشه سیاسی در غرب است.

