
Abdee Kalantari                      Nilgoon-144 for Radio Zamaneh 1 

  براي راديو زمانه١۴۴نيلگون 

 ٢٠٠٨ ژوئيه ۶
 

 )١(در آستانهء سي امين سالگرد انقالب ايران  
 

 انقالب پيش از ترور
 

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 
 

روشنفكراني كه مي خواهند روابط مبتني بر ظلم را از پايه . انقالبي گري و رمانتي سيسم برادران دوقلواند
عه اي مبتني بر آزادي، برابري، و برادري برقرار سازند، جامعه اي كه در دگرگون كنند و به جاي آن جام

آن دوستي و عشق باالترين ارزش ها باشد و استثمار انسان از انسان يك بار براي هميشه رخت بربندد، 
حقيقتاً مي بايد روياپروراني بزرگ باشند تا جهان را چنين زيبا و نيك به تصور درآورند و اين جهان 

 .ري را، عليرغم شهادت تاريخ، شدني و قابل حصول بپندارندتصو
 

پس چطور ممكن است همين رمانتيكهاي نيك انديش دست شان به خون آلوده شود؟ چطور ممكن است 
رمانتي سيسم زايندهء ترور باشد؟ آيا ترور وجه ضروري يك انقالب است؟ آيا ترور همان درد زايمان 

ا موقتي و ضروري براي به دنيا آوردن آينده اي بهتر؟ گفته شده است جامعهء نوست؟ دردي جانگداز ام
 . كه انقالب سياسي پيش شرط انقالب اجتماعي است

 
رانده مي «آيا همهء انقالبيان از همان ابتداي فعاليت سياسي خواهان انقالب اند يا به سوي عمل انقالبي 

يدل كاسترو، در اوان فعاليت هاي سياسي خود، ؟ براي مثال مي دانيم ماكسيميليان روبسپير يا ف»شوند
آيا منطق درگيري با نهاد دولت، منطق تسخير قدرت .  روشنفكران ليبرال مسلك و غيرخشونت طلب بودند

 و حفظ آن، يا منطق مبارزهء طبقاتي است كه به ناگزير آزاديخواهان را درگير نبرد خشونت آميز مي كند؟
 

 مدرنيت ــ زادهء انقالب
در تاريخ عصر جديد با مفاهيم مهم ديگري گره خورده است، مفاهيمي كه بدون آنها نمي » انقالب«م مفهو

بدون مفهوم انقالب » ناسيوناليسم«در بستر تاريخ اروپاي مدرن، پديدهء  . توان تبار جامعهء مدرن را شناخت
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. قالب توضيح ناپذير مي مانديا جنگهاي استقالل يك ملت، بدون مفهوم ان» استقالل«مفهوم . بي معني است
، »دنياي جديد«، »رفورماسيون«در همين رابطه مي توان به مفاهيم يا موجوديت هاي ديگر فكر كرد نظير 

= راج [» سرنگوني راج«، »پايان كولونياليسم«، »پايان فئوداليسم«، »مشروطيت«، »جمهوري«، »آمريكا«
و نظائر اينها در فرهنگ » سرنگوني آپارتايد«، »يشيسرنگوني و«، ]حكومت امپراتوري بريتانيا در هند

 . سياسي عصر ما
 

نيشن ـ (» دولت ـ ملت«درحقيقت، آنچه كه معرف تولد مدرنيت در عرصهء سياسي است، يعني تأسيس 
آنچه ما از مدرنيته مي شناسيم، تاريخ . در بيشتر نقاط عالم بدون مفهوم انقالب تصورناپذير است) ستيت

اروپا و آمريكا، زادهء انقالبهاي سياسي ِهلند، اسپانيا، انگليس، فرانسه، ايتاليا، و قارهء آمريكا عصرجديد در 
در قرن بيستم، همين پديده را در جنگهاي ضداستعماري جهان سوم و ايجاد دولت ـ ملتهاي . است

صول انقالبهاي نيز، به عنوان يكي از الگوهاي جامعهء نو، مح» دموكراسي«. پسااستعماري شاهد هستيم
 .بورژواـ دموكراتيك اروپا و آمريكاي شمالي است

 
يا . انقالب سياسي عبارت است از تغيير اجباري حاكميت. با يك تعريف مينيمال يا حداقلي شروع مي كنيم
 . بهتر، انقالب سياسي تغيير قهرآميز دولت است

 
رند، با رأي اكثريت يا به طور مسالمت آميز را در اختيار دا) دولت(اگر حاكماني كه نهادهاي قانوني قدرت 

انقالب همواره در رويارويي با خودكامگي و . تن به اصالحات ندهند، انقالب محتمل الوقوع مي شود
نحوهء . خودداري از اصالحات صورت مي پذيرد؛ زماني كه مشروعيت قدرت نزد رعايا از ميان رفته است

 . تار نيروهاي درگير، اشكال متفاوت به خود مي گيردجابحايي قدرت برحسب زمان و مكان و ساخ
 

 روبسپير ــ پيش از گيوتين
. پيش از تحليل رابطهء انقالب و ترور، به گوشه اي از داستان انقالب كبير فرانسه اشاره اي خواهيم داشت

نقالب، پيش از ا}  روبسپير پيش از برپايي گيوتين، و روبسپير در جنگ و ترور انقالبي: در دو بخش{
. در مجلس ملي فرانسه بود) Third Estate(» طبقهء سوم«ماكسميليان روبسپير حقوق دان و نمايندهء 

طبقهء سوم را كساني تشكيل مي دادند كه در صف اشرافيت و روحانيت نمي نشستند، يعني بورژوازي، 
 . دهقانان و ساير اقشار غير ممتاز
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تاز بود كه كالسيك هاي يوناني را به خوبي مطالعه كرده و روبسپير در دوران تحصيالت اش شاگردي مم
. هاي سياسي مختلفي وجود داشت» كلوب«در اواخر قرن هجدهم در فرانسه، در شهر پاريس، . مي شناخت

پيوست و همين باشگاه بود كه بعدها در جريان انقالب فرانسه » كلوب بروتون«روبسپير به يكي از آنها به نام 
 . روبسپير بيشتر وقت خود را صرف تبليغ و تهييج سياسي در اين كلوب مي كرد.  نام گرفت»كلوب ژاكوبن«
 

در اين . ، سال شروع انقالب، پس از بلواي عمومي، دولت حكومت نظامي اعالم كرد١٧٨٩در سال 
مخالفت با حكومت نظامي، : از اين مواضع دفاع مي كند» چپ«هنگام، روبسپير به عنوان نمايندهء جناج 

كران اش، به ديدگاهها و خواسته هاي روبسپير و همف. مخالفت با هرنوع مجازات اعدام، و اصالح قانون
عنوان حقوق دانان روشنفكر طبقهء متوسط كه مواضع ليبرال دارند، چندان متمايز از مواضع ديگر 

 .نمايندگان مجلس نيست
 

تنها پس از اوج گيري جنبش مردم و طي يكي دوسال پس از شروع اين جنبش، ديدگاههاي روبسپير و 
ود و كلوب ژاكوبن را در ميان فرودستان محبوب همراهان اش پا به پاي حركت انقالبي راديكاليزه مي ش

از اينجا به بعد شباهتهاي بسياري را با سير وقايع انقالب اكتبر و نقش لنين و همراهان اش در جناح . (مي كند
، با گسترش حركت مردم، لوئي ١٧٨٩در سال .) بلشويك حزب سوسيال دموكرات روسيه مي بينيم

متعاقباً وقتي كه او را دستگير مي كنند و برمي گردانند، روبسپير .  كندشانزدهم پادشاه وقت قصد فرار مي
اما مجلس اعالم .  درخواست مي كند كه لوئي از مقام اش خلع شود و قدرت اجرايي به مردم واگذار گردد
مجلس تصميم مي . مي كند كه لوئي قرباني يك كودتاي اشرافي شده و فرار او از ترس مردم نبوده است

 .پادشاه در مقام خود ابقا شودگيرد 
 

به اعتراض، روبسپير و كلوب ژاكوبن و ساير سياستمداران راديكال به اتفاق مردم دست به تظاهرات خياباني 
پنجاه نفر از مردم بي سالح كشته مي . ارتش به رهبري الفايت به روي مردم تيراندازي مي كند. مي زنند
يري به نفع مردم مي گيرند باعث مي شود كه روبسپير، دانتون، موضعي كه ژاكوبن ها در اين درگ. شوند

. قرار بگيرند) پله بين ها(مارا، ميرابو، سن ژوست، و ساير ژاكوبن ها مورد تحسين و ستايش طبقات محروم 
اين نخستين پيوندهاست ميان روشنفكران انقالبي طبقهء متوسط ــ كه خودشان را فرزندان خلف جنبش 

كه از امتيازات » خلق«يي و تفكر غيرديني و دموكراتيك مي دانستند ــ و تودهء عوام يا روشنگري اروپا
 .اشرافي و ظلم دربار به ستوه آمده بودند
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 انقالب اجتناب ناپذير
سال بعد، هنگامي كه جنگ با اطريش و پروس قريب الوقوع به نظر مي رسيد، عالرغم نظر دربار و عالرغم 

 از نيروهاي چپ مدافع جنگ بودند، روبسپير با جنگ مخالفت كرد چون به نظر او ها كه» ژيروندن«مواضع 
اما به رغم . جنگ باعث مي شد كه دستاوردهاي انقالب به خطر بيفتد و تثبيت دربار را به دنبال داشته باشد

 جنگ با اطريش و پروس درگرفت و به خاطر روحيهء وطن ١٧٩٢تالش او و كلوب ژاكوبن، در سال 
تانهء مردم، در ابتدا از طرفداران روبسپير كاسته شد؛ اما شكست هاي پياپي در جنگ، فرار سربازان از پرس

جبهه، خيانت فرماندهان و روحيهء شكست باعث بي آبرويي شاه شد و مردم به كاخ تويلري حمله بردند و 
 .خواهان خلع يد از شاه شدند

 
، روبسپير و ژاكوبن ها ١٧٩٢، يعني اواسط ماه ژوئيهء در اين جو شورشگرانه و در اين لحظهء تاريخي

. و اصالح قانون اساسي را مي دادند» كنوانسيون ملي«هنوز خواهان قيام توده اي نبودند و شعار برقراري 
كه ) رقباي ژاكوبن ها در مجلس كه با اصطالح امروزي مي توانيم آنها را ليبرال چپ بخوانيم(ژيروندن ها 
ژيروندن ها از اعالم . ي و جو هرج و مرج به وحشت افتاده بودند به حمايت از شاه برخاستنداز فشار توده ا

. واهمه داشتند) سان كولوت ها، اقشار پايين، كسبهء خرد، مستضعفان(جمهوري و رأي اكثريت پابرهنه ها 
/ نس كوميتيكورسپاند(» كميتهء هماهنگي«اما مردم و رهبران خلقي شان كميته اي انقالبي به نام 

Correspondence Committee ( درست كردند ــ روبسپير با آنها نبود اما تماس نزديك داشت ــ  قيام را
» قدرت دوگانه«تشكيل شد، چيزي شبيه حالت » كمون انقالبي«سازمان دادند و به دنبال قيام ارگاني به اسم 

 .يا دولت مضاعف در برابر دربار
 

) به جاي مجلس قانونگذاري بي اعتبارشده(» كنوانسيون ملي«ويلري فراري شد و درماه اوت، لوئي از كاخ ت
 .برقرار گشت و رسماً تشكيل جمهوري را اعالم كرد

 
در اين مجلس . بودند» كنوانسيون ملي«روبسپير، دانتون، مارا و ديگر رهبران كلوب ژاكوبن همه نمايندهء 

روبسپير در اين مجلس نقش مهم آژيتاتور انقالبي را بازي . تمبارزه ميان ژيروندن ها و ژاكوبن ها اوج گرف
خواهان اعدام پادشاه به ) كه ژيروندن ها خواهان آن بودند(كرد و به جاي مراسم قانوني محاكمهء لوئي 

به مدت كوتاهي، با طرد رهبران ژيروندن از مجلس، لوئي شانزدهم پادشاه . عنوان خائن به انقالب شد
 . اعدام شد١٧٩٣نويهء  ژا٢١فرانسه در 

 بخش بعد ــ انقالب و ترور


