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  براي راديو زمانه١۴۵نيلگون 

 ٢٠٠٨ ژوئيه ١٣

 
 )٢(در آستانهء سي امين سالگرد انقالب ايران  

 

 انقالب و ترور
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
 صحبت كرديم و راديكاليزه شدن تدريجي ١٧٨٩دربخش گذشته از شروع انقالب كبير فرانسه در سال 

اديكاليزه شدن انقالب منجر به دورهء دوساله اي از ر. ١٧٩٣آن تا اعدام پادشاه لوئي شانزدهم در سال 
سركوب قهرآميز ضد انقالب و » ترور«منظور از . شهرت دارد» حكومت ترور«جمهوري ژاكوبن شد كه به 

در .  به طول انجاميد١٧٩۴ تا ١٧٩٢اين دوره از سال . نيروهاي مظنون به همكاري با ضدانقالب است
سپس . ، رهبر انقالب روبسپير دستگير و اعدام شد)با تاريخ جديد انقالب (پايان آن، در تاريخ نهم ترميدور

به فاصلهء پنج سال، . حكومتي متعادل وليبرال بر سركار آمد كه قادر نشد ثبات و امنيت كشور را احيا كند
نام اين ارتشي . ، يك ژنرال جوان با يك كودتا ديكتاتوري نظامي اعالم كرد١٧٩٩در هجدهم برومر 

 .ن ناپلئون بودجوا
 

يا انقالب بورژوا دموكراتيك فرانسه ــ انقالبي كه با تأسيس جمهوري و اعالميهء » طبقه سوم«چرا انقالب 
جهاني حقوق بشر و شهروند مسير تاريخ اروپا را براي هميشه دگرگون كرد ــ  راديكاليزه شد و به حكومت 

 ترور انجاميد؟
 

وب ژاكوبن براي جلوگيري از جنگ با اطريش و پروس، در سال گفتيم كه عالرغم تالش روبسپير و كل
ارتش فرانسه در اوان جنگ در مرزهاي شرقي پيروزي هايي به .  نبرد با اين دو كشور درگرفت١٧٩٢

ژنرال دوموريه، رهبر ارتش، كه مجبور به عقب . دست آورده بود اما به زودي دوباره به عقب رانده شد
و دولت جديد، عليه جمهوري تازه تأسيس »  كنوانسيون ملي«فت با حمله به نشيني شده بود، تصميم گر

ژيروندن ها ). مقايسه كنيد با نقش ژنرال كورنيلوف در انقالب روسيه(دست به كودتا بزند، اما موفق نشد 
ال كه پشت پرده با ژنر) ناميد» ليبرال«رقيبان ژاكوبن ها كه با اصطالحات امروزه شايد بتوان آنها را (

 . دوموريه تماسهايي برقرار كرده بودند، با شكست كودتاي او، بي اعتبار شدند
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دادگاه عالي «دانتون مسؤول نيروهاي نظامي شد و با هدايت روبسپير دو نهاد مهم شكل گرفت؛ يكي 
 The Committee of(» كميتهء حفاظت عمومي«و ديگري ) The Revolutionary Tribunal(» انقالبي

Public Safety .( را تشكيل دادند» حكومت ترور«اين دو نهاد اركان اصلي . 
 

از اين به بعد هر حركت و جنبشي كه بر ضد جمهوري تازه تأسيس صورت مي گرفت به عنوان اقدام 
وقتي كه مردم به خاطر كمبود غذا و گراني دست به آشوب زدند، . ضدانقالبي محكوم و سركوب مي شد

به عنوان بلواي اشراف محكوم كرد، اما زماني بعد كه نمايندگان اقشار فرودست روبسپير اين حركت را 
مردم خواهان تصفيهء كنوانسيون از عناصر فرصت طلب شدند، روبسپير و ژاكوبن ها جانب آنها را گرفتند 

و با » گارد ملي«اخراج ژيروندن ها با زور و با استفاده از . تا ژيروندن ها را از كنوانسيون بيرون كنند
 .به مزد دوفرانك در روز، عملي شد) پا برهنه ها(استخدام سان كولوت ها 

 
 وحدت كلمه

دفاع از مجلس و حمايت سرسختانه از (داشت » ليبرالي«} به اصطالح{روبسپير كه دو سال پيشتر مواضع 
مهوري، و به منظور ، اكنون اعتقاد پيدا كرده بود كه براي حفظ انقالب و ج)آزادي بيان، لغو مجازات اعدام

جلوگيري از بازگشت سلطنت و اشراف، بايد با حمايت سان كولوت هاي مسلح، يك دولت مركزي 
اين قيام بايد . چيزي كه ما به آن نياز داريم يك ارادهء واحد است«او اعالم كرد، . قدرتمند تشكيل شود

توده ها بايد از كنوانسيون و . م برسدادامه پيدا كند تا همهء اقدامات الزم براي حفظ جمهوري به سرانجا
 » .متقابالً كنوانسيون از توده ها حمايت كنند

 
اما نه تنها جنگ با اتريش و پروس .  دولت انقالبي متمركز رسماً موجوديت پيدا كرد١٧٩٣در اواخر سال 

عليه دولت انقالبي ) Vendee(» ونده«خاتمه نيافت و تحريكات ضد انقالبي بيشتر شد، بلكه دهقانان ايالت 
 . دست به شورش زدند

 
طوالني ترين و خونين ترين جنگ داخلي بود كه در آن ) ١٧٩٣از مارس تا دسامبر (» ونده«جنگ 

دولت مركزي، شورش ونده را به عنوان قيام . دست به قيام زدند» خدا و شاه«روستائيان شورشي زير پرچم 
فرانسوا فوره براي (برخي تاريخنگاران ضد ژاكوبن . كرداشرافيت ضدانقالبي به شديدترين وجه سركوب 

اعتقاد دارند روستاييان ونده به راستي شاه پرست نبودند بلكه به خاطر خدمت نظام و اعزام اجباري و ) مثال



Abdee Kalantari        Nilgoon 145 for Radio Zamaneh 3 

كارل ماركس در . فشارهاي دولتي به اغتشاش پرداختند و سپس آلت دست اشراف محل قرار گرفتند
 . به طور گذرا قيام ونده را حركتي از سوي روستائيان واپسگرا برمي شمارد» ومرهجدهم بر«رسالهء معروف 

 
قيمت اجناس و مواد غذايي به طرز سرسام . در اين اوان وضع معيشت مردم رو به وخامت گذاشته بود

ادارهء امور در شهرستانها مي رفت كه از كنترل دولت خارج شود و هرج و مرج به . آوري باال رفته بود
در نتيجه، اتكاي دولت . ارتش در جنگ موقعيت خوبي نداشت و در آستانهء شكست بود. وجود آيد

دولت با . بيشتر و بيشتر مي شد» دادگاههاي انقالبي«و » كميتهء حفاظت ملي«مركزي به دو ارگان انقالبي 
 . اتكا به سان كولوت هاي مسلح موفق شد ارادهء خود را براي ايجاد نظم تحميل كند

 
دولت انقالبي به رهبري روبسپير آشوب ها را سركوب كرد، قيمت ها را به زور پائين آورد، قوانين زيادي 
مربوط به آموزش و صنعت و امور مدني و دارائي دهقانان گذراندند، ارتش جمهوري را تجديد سازمان 

 . انند از خاك فرانسه بيرون بر١٧٩۴كردند،  و موفق شدند قواي دشمن را در تابستان 
 

 هزار تن ديگر به نيز به طرق ٢۵هزار نفر به گيوتين سپرده شد و حدود ١٨در اين دورهء انقالبي، گردن  
از حاميان راديكال » ابرتيست ها«چپگرايان يا . نيز سركوب شدند» چپ«افراطيان . مختلف كشته شدند

وراها و انقالب مداوم در انقالب مقايسه كنيد با حاميان ش(فلسفهء روشنگري و به شدت دين ستيز بودند 
، يعني دانتون و طرافداران اش به همراه چندتن از رهبران » راست«در داخل حكومت، جناح ). روسيه

مقايسه كنيد با (برجستهء ژاكوبن كه نمي خواستند خشونت انقالبي باال بگيرد، به گيوتين سپرده شدند 
 ).در انقالب روسيه» نپ«بوخارين و طرفداران 

 
درست چهار ماه پس از اعدام دانتون، در اوج اقتدار و محبوبيت . تا آنكه نوبت به خود روبسپير رسيد

توطئه كنندگان خود نمايندگاني از مجلس بودند كه به خاطر . روبسپير، عليه او كودتايي صورت مي گيرد
» فسادناپذيران«پذيرها يا اعمال نفوذها و سوء استفاده از موقعيت، مورد پيگرد مأموران ويژهء تسخير نا

)incorruptibles (در فضاي رعب و بي اعتمادي تحت حكومت فسادناپذير و فضيلت . قرار گرفته بودند
آنها روبسپير، سن . طلب روبسپير، ساير نمايندگان مجلس نيز از ترس جان از كودتاكنندگان حمايت كردند

ماكسيميليان روبسپير و . م به ديكتاتوري فردي كردندژوست، كوتون، و ديگر رهبران انقالبي ژاكوبن را مته
. برده و سپس به گيوتين سپرده شدند» دادگاه عالي انقالبي« تن از نزديك ترين ياران اش ابتدا به ٢١

 . سال داشت و تمامي دارائي اش چيزي معادل سيصد دالر بود٣۶روبسپير به هنگام مرگ 
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 جاي خود را به جمهوري ترميدور ١٧٩۴كوبن، در آخر تابستان به اين ترتيب، جمهوري دموكراتيك ژا
، اين حكومت با كودتاي ١٧٩٩در  انتهاي پنج سال ناامني و بي ثباتي ترميدور، در هجدهم برومر . داد

اين پايان جمهوري .  ناپلئون خود را امپراتور مي نامد١٨٠۴در سال . نظامي ناپلئون بوناپارت ساقط مي شود
 . آغاز تثبيت و نهادينه شدن جامعهء نوين بورژوايي يا جامعهء طبقات متوسط استفرانسه اما 

 
 بخش بعد ــ انقالب و فلسفه

 


