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تولِد لوئی اگوست، سومين نواده لوئِی   1754 اوت 23
 . پانزدهم،  لوئِی شانزدهم آينده

تولِد ماری آنتوانت، دختِر فرانسواِی اول و ماری   1755 نوامبر 2
در . ِتِرز، امپراتوراِن اتريش، ملکه آينده فرانسه

 1770 مه 16لوئی و ماری آنتوانت در تاريخ . وين
 . ازدواج کردند

تولِد ماکسيميلين روبسپير، در شهِر َاَرس ايالِت   1758 مه 6 
ناِم  ، با1769در ساِل . دارتوا در شماِل فرانسه

لوئی «ماکسيميلين دو روبسپير وارِد مدرسه 
 .شود در پاريس مي» کبير

ه ورشکستگِی دولت، لوئی اثِر تهديد ب در 1788اوت  8
شانزدهم با انعقاِد مجلِس طبقاِت عمومی در 

 . موافقت کرد1789اوِل ماِه ِمه 
تحِت فشاِر مجالِس ايالتی، لوئی با اصِل دو  1788 دسامبر 27

مقابِل  برابر شدِن تعداِد نمايندگاِن طبقه سه در
 .نجبا و روحانيون موافقت کرد

  1789ساِل 
نمايندگِی طبقه سه از دارتوا انتخاب  ير بهروبسپ  آوريل 26



 28). نفِر پنجم از هشت نماينده(شود  مي
 .آوريل در ورسای است

در فوبورگ سن آنتوان در » شبانه«شورش   آوريل27 -28
 .پريس

مجلِس طبقاتِِ عمومی رسمًا در ورسای افتتاح   مه5
 .شود مي

مجلِس «گيرد خود را  طبقه سه تصميم مي  ژوئن17
 . بنامد» ها کمون

 .کنند اعالم مي» مجلِس ملی«ها خود را  کمون  ژوئن20
طريِق آن،  سوگند در سالِن ژو دو پوم که از

کنند  نمايندگاِن طبقه سه خود را موظف مي
 .برای فرانسه، قانونی اساسی تدوین کنند

مقابِل شاه  در جلسه رسمی، مجلِس ملی در
ونيِت خود ماند و مص برتصميماِت خود باقی می

 .دارد را اعالم می
  

 عضِو نجبا به 47 اکثريِت اعضاِی روحانيت و   ژوئن24
 ژوئن، شاه تسليم 27در . پيوندند طبقه سه می

شود و هر سه طبقه را در يک مجلس ِگرد  مي
مجلِس « ژوئيه خود را 9آورد که در  می

 . کند اعالم مي» مؤسسان
رويال و  ، شورش در پاله)ئيه ژو11(برکنارِی نکر  ژوئيه  11 -14

 13(، شورش در انَوليد ) ژوئيه12(تويلری 
ای  همان روز، در شهرداری، کميته). ژوئيه

اشغاِل باستيل . شود دائمی تشکيل می
  ).ژوئيه14(دسِت مردم  به
 

رود،   شاه به شهرداری مي ژوئيه17
رنگ به کاله خود زده  که ناگزير نواِر سه حالی در

 .است
جمله  ها از ها و شاهزاده سته از دوکاولين د
از کشور مهاجرت ) شارل دهِم آينده(دارتوا 
. هاِی دهقانی  شورش ژوئيه20/31. کنند مي



 .وحشِت بزرگ
 
  اوت4

عيِن حفِظ  لغِو حقوق و امتيازاِت فئودالی در
 . مزاياِی شاه

 
» اعالميه حقوق بشر و شهروندان«تصويِب  دو اوت

  ون اساسیعنواِن مقدمه قان به
رغِم مخالفِت  تصويِب حِق وتِو تعليقِی شاه، به  سپتامبر11

 . شديِد روبسپير
زناِن پاريس براِی درخواسِت نان و مجبور کردِن  اکتبر  5 -6

اقامت در کاِخ تويلری در  خانواده سلطنتی به
 .روند پاريس، به ورسای مي

گيرد از ورسای به  مجلس هم تصميم مي   اکتبر12
 .يس منتقل و در جواِر کاِخ شاه ُمستقر شودپار

محفِل بروتوِن نمايندگاِن مجلس در ورسای، در  اکتبر  19
 . دهد ها را تشکيل مي پاريس، انجمِن ژاکوبن

 
تصويِب قانوِن نظامی که مجوِز سرکوِب تجمعات   اکتبر 21

 .داد را  با کمک گرفتن از نيروهای مسلح، مي
) صِد امالِک کشور  در10(يت امواِل روحان  نوامبر2

اين امالک به . گيرد اختياِر ملت قرار مي در
شوند و پشتوانه  تبديل مي» امواِل ملی«

 14گيرد که در  قرار مي] پوِل کاغذی[اسينيا 
 . شود دسامبر منتشر مي

 
  1790ساِل 
شورش در . هاِی جديد انتخاباِت شهرداری ژانويه 

 . اياالت
 ايالِت جديد که جانشيِن تقسيماِت 83ايجاِد   فوريه26

 . کشورِی سابق شد
بازخريِد حقوِق فئودالی بر زمين که باعِث  مارس 15

بر مالکيت  پيدايِش نظِم جديِد بورژوایی مبتنی
 .شد می

تشکيِل انجمِن کوردوليه توسِط دانتون، کامی  ژوئيه 



 .مولن و مارا ده
 . مدنِی روحانيتتصويِب اولين قانوِن اساسِی  ژوئيه  12
 . جشِن فدراسيون در ميداِن مارس پاريس ژوئيه  14

 .قانون تجديِد سازماِن دادگستری اوت 16 
 .شود اسينيا رسمًا پوِل کاغذی اعالم مي اوت 27
 .کند گيری مي ِنِکر، وزیِر دارایی، کناره  سپتامبر4

ميلِی شاه، از روحانيون  وجوِد بی مجلس با نوامبر  27
موضوِع قانوِن » سوگنِد وفاداری«هاِن خوا

 اوت 24اساسی مدنی روحانيت، مصوِب 
 .شود مي

  1791ساِل 
مطابِق قانوِن [برقرارِی روحانيِت مشروطه  فوريه

 ].اساسی
 .های اصناف حذِف اتحاديه  مارس2

 13مارس ـ 10
 آوريل

 

فتواِی پاپ پِی ششم در محکوميِت قانوِن 
 .اساسِی مدنی روحانيت

پوسِت  هاِی رنگين مورِد حقوِق انسان مذاکره در  مه
 .آزاد

روبسپير در مجلس، با مجازاِت اعدام مخالفت   مه 30
 .کند مي

 .تصويِب قانوِن ممنوعيِت ائتالف و اعتصاب ژوئن  14
  ژوئن 20 ـ 21  
 

فراِر لوئی شانزدهم و خانواده سلطنتی که 
ولی . شود ها در وارن منجر مي دستگيرِی آن به

 .شود فرار کند برادِر شاه موفق می
 .کند مجلس شاه را معلق مي

های  تشکيِل انجمِن فويان توسِط ژاکوبن ژوئيه  15
 .رو ميانه

  ژوئيه17
 

دستوِر الفايت،  ميداِن مارس، به تيراندازی در
هواداری از عريضه  که به طرِف کسانی به

اجتماع » کوردوليه«خواهِی انجمِن  جمهوری
 . ه بودندکرد

اعالميه پيلنيتز، لئوپولد امپراتوِر اتريش و فردريک   اوت27



گيوم امپراتوِر پروس که سالطيِن اروپا را 
 . کنند تدارِک حمله به فرانسه دعوت مي به
بينِی قانوِن انتخابات و تشديِد اختالف بر سِر  باز

منفعالن . [»منفعل«و » فعال«شهرونداِن 
حِد  که در دليِل آن شهروندانی هستند که به

ای از حقوِق  پرداخِت ماليات نيستند، از پاره
جمله حِق انتخاب کردن و انتخاب  اجتماعی از
 .]اند شدن محروم

 . شود قانوِن اساسی تصويب می سپتامبر 14
 16مجلِس مؤسسان که اعضاِی آن پيشنهاِد   سپتامبر30

بر ممنوعيت از انتخاِب #ماِه مه روبسپير را دائر
 . شود اند، متفرق می جدد پذيرفتهم

ناميده » گزاری قانون«افتتاِح مجلسی که  اوِل اکتبر 
 .خواهد شد

 . »مهاجران«مصوبه عليِه  نوامبر  9
آن  يازدهم همين ماه، لوئی شانزدهم با

 .کند مخالفت می
 . »سرکش«هاِی  مصوبه عليِه کشيش  نوامبر 29

م آن ه  دسامبر، لوئی شانزدهم با19در 
 .کند مخالفت مي

 . فراخواِن کوتاه و معروِف روبسپير عليِه جنگ دسامبر 12
به  امضاِی اولتيماتومی خطاب لوئی شانزدهم با  دسامبر 14

 برای متفرق کردِن جمعيِت تروُمنتخب 
 . کند#موافقت مي» مهاجران«

اولين نطق از چهار نطِق مهِم روبسپير عليِه  دسامبر  18
سه نطِق ديگر در . ها# ژاکوبنجنگ، در انجمِن

 ژانويه ساِل بعد ايراد 25، و 11، 2های #تاريخ
 .شد

  دسامبر 21
 

وپلد به مونتخب ترو دستور ميدهد هلزمان `لي
با اين که و اعالميي ی پيليتز را تجديد ميکند، 

 . اولتيمتوم را امضا کند
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 مارس، شورش 3. (ناآرامی در پاريس و اياالترسژانويه،فوريه،ما
براِی نان در اتامپ به کشته شدِن سيمونو، 

 .)شود شهردار، منجر مي
مرِگ لئوپولد امپراتوِر اتريش که  پسرش  اوِل مارس 

 .شود فرانسواِی دوم جانشين او می
  مارس 15
 

جاِی کابينه فيان  تشکيِل يک کابينه ژيروندن به
 .شد طلب تلقی مي که زيادی صلح

 . اعالِن جنگ به پادشاِه بوهم و مجارستان آوريل 20
 .کند ُپروس از اتريش حمايت مي

سروِد جنگ براِی «ليل  در استراسبورگ، روژه دو آوريل 25
 اوت، به 10سازد که بعد از  را می» ارتِش ِرن

 .دهد تغييِر نام می» مارسييز«
 .ر مرزهاِی شمالاولين نبرد، اولين شکست د آوريل 29
در پاريس، خواستاِر ) رو ژاک(» خشمگيناِن« ِمه

 .شوند می» محتکران«مجازاِت مرگ برای 
زندان، (هاِی سرکش  مصوبه عليِه کشيش مه  27

 ). تبعيد
 .کند  ژوئن، شاه آن را ِوتو مي11در 

برکنارِی کابينه ژيروندن که دومين کابينه فيان  ژوئن  13
 . دگير جاِی آن را مي

 
مردم به تويِلری حمله . تظاهرات در پاريس  ژوئن20



گذارد  سِر مي شاه کالِه قرمِز فريژی بر. کنند مي
هايش  نوشد، ولی از ِوتو سالمتِی مردم می و به
کند و وزراِی ژيروندن را  نظر نمی صرِف
 .. گرداند برنمی

 »!وطن در خطر است«: کند مجلس اعالم مي  ژوئيه 11
توصيه روبسپير براِی جشِن  ها که به فدره ژوئيه  17

اند، خواستاِر تعليِق  فدراسيون به پاريس آمده
 .شوند شاه مي

اند، به  ها که از جنبِش مردِم ترسيده ژيروندن  ژوئيه 20
شوند و مخفيانه با  لوئی شانزدهم نزديک مي
 . کنند وی مذاکره و مشاوره مي

بيانيه «اوت، انتشاِر وسيِع از این روز تا آغاِز ماِه   ژوئيه 28
 . ژوئيه25مورِخ » برانزويک

 ناحيه پاريس خواهاِن خلِع شاه 48 ناحيه از 47  اوت3
 .شوند مي

قيامی که يک ماه پيش روبسپير آن را اعالم  اوت  10
. گيرد کرده بود، تويلری، کاخ شاه، را فرامي

. برند اش به مجلس پناه مي شاه و خانواده
اه و تاريِخ انتخاِب کنوانسيونی مجلس تعليِق ش
 . کند ملی را تصويب می

 . شود خانواده سلطنتی در تامپل محبوس می اوت  13
 اوت تصميم 14 اوت مهاجرِت الفايت که در 18

داشت به پاريس حمله کند، ولی قشوِن او 
 . سرپيچی کرد

برای محاکمه » العاده دادگاِه فوق«تشکيِل يک  اوت  17
 اوت در 10هاِی مرگباِر  ندازیمسؤالِن تيرا

 .تويلری
به » آقا«کند خطاِب  کمون پاريس پيشنهاد مي  اوت22

 .تبديل شود» شهروند«
 .کنند ها لونگوی را تصرف مي پروسی  اوت23
سخنرانی . کنند ها ِورَدن را اشغال می پروسی سپتامبر  2

.آورد می صدا در دانتون که زنِگ بيدارِی ملی را به
  .کشتاِر زندانيان در پاريس و اياالت سپتامبر 5 - 2



فراخواندن منتخباِن . گزاری انحالِل مجلِس قانون  سپتامبر 20
شهری در [پيروزی والِمی . کنوانسيوِن ملی

 ].بلژیک
جلسه عمومِی مجلس جديد که سلطنت را  سپتامبر  21

 .اندازد برمی
پس، در اين  از. اولين روِز جمهوری فرانسه سپتامبر 22

 1ساِل «اسناِد رسمی و سجلی، تاريِخ 
شود که از دوازده ماه  قيد مي» جمهوری

. گردد اعالم می» قابِل تقسيم واحد و غيِر«
 .کنند ها ِورَدن را تخليه می پروسی اکتبر  8
دوموريه، که در ژماپ پيروز شده است، بلژيک  نوامبر  6

 . کند را فتح می
اوراِق محرمانه شاه، »  آهنیصندوِق«کشِف  نوامبر  20

 . در تويلری
مورِد ترتيِب محاکمه براي  سخنرانِی روبسپير در دسامبر  3

 . لوئی شانزدهم
مصوبه برقرارِی آزادِی تجارِت غله و لغِو مقرراِت  دسامبر  8

 . اوت10اجراِی کمون پس از قياِم  بال
 . آغاِز محاکمه لوئی شانزدهم دسامبر  11

 
1793  

دادگاه وارِد شور . پاياِن محاکمه لوئی شانزدهم  ژانويه 14
 .شود می

 21شود و حکم در  رأِی اعداِم شاه صادر می  ژانويه 19 -20
 .شود  دقيقه اجرا می22ژانويه، ساعِت ده و 

 .اعالن جنگ به انگلستان و هلند اوِل فوريه 
  . نفر300000بر سربازگيرِی  مصوبه ژيروندن دائر فوريه 24
 .اعالِن جنگ به اسپانيا مارس  7

 .تشکيل دادگاه انقالبی مارس  10
 آوريل 5وی  در . شکست دوموريه در نيرويردن  مارس 18

 .پيوندد به دشمن می
اولين نبرِد فرانسويان بيِن خودشان در  مارس  19

طِی آن، ارتِش جمهوری  هاِی وانده که در جنگ



 .تار و مار شد
 .»کميته نظارِت انقالبی«ايجاِد   مارس21
»  مرِگ مدنی«مطابِق قانون، مهاجران مشموِل  مارس 28

 . شوند مي» تبعيِد دائمی از سرزميِن ملی«و 
جاِی کميته  به(» کميته نجاِت ملی«ايجاِد   آوريل6

کار  که از ژانويه مشغول به» دفاِع عمومی«
که سواِی دانتون و بارر، منحصرًا از ) بوده

 .شد  تشکيل میها ژيروندن
 

ها متهم  طرِف ژيروندن دادگاِه انقالبی مارا را که از آوريل  24
 . شده بود، تبرئه کرد

 نفره مأموِر تحقيق در 12ايجاِد يک کميسيوِن  مه  18
کرِد کمون و نواحِی پاريس که در دسِت  عمل

 .ها است روبسپير و مخالفاِن ژيروندن
 .انقالب در ليون ضد مه 29
 2 ـ مه 13
 ژوئن

در اين روز، در پاريس، کودتایی صورت گرفت که 
ها که از آغاِز کاِر کنوانسيون،  به برکنارِی ژيروندن

 تن از سراِن ژيروندن 29. در قدرت بودند منجر شد
 . تحِت تعقيب قرار گرفتند

 .انقالب در کان و ُبردو ضد  ژوئن 7
یدا  کنوانسيون اعالميه حقوِق بشر را که شد  ژوئن24

تحِت تأثيِر طرِح روبسپير است و قانوِن اساسی 
 . را تصويب کرد1 يا ساِل 1793معروف به 

 » .کميته نجات ملی«تجديِد  ژوئيه  10
 .شود دانتون از آن کنار گذاشته می

دسِت شارولت ُکرده، هواداِر  قتِل مارا به ژوئيه 13
 . ها که از کان به پاريس آمده بود ژيروندن

 . لغِو قطعِی حقوِق فئودالی بدوِن غرامت  ژوئن 17
 .شود می» کميته نجاِت ملی«روبسپير وارِد  ژوئن  27
پس از  شهرهاِی کنده و ميانس،  شهِر والنسين   ژوئيه 23

 .شود تسليم می
نطِق آتشيِن بارر که خواهاِن تخریِب وانده   ژوئيه 31

 .شود می



 .» واندهامحاِء«اولين مصوبه مشهور به  اوت اوِل
ارتِش جمهوری، مارسِی شورشی را آزاد   اوت 25

 . کند مي
ها واگذار  انقالبيون بندِر تولون را به انگليسی ضد  اوت 29

 .کنند می
مردِم پاريس کنوانسيون را مجبور کردند ترور را در  سپتامبر 4 - 5

 . دستوِر روز قرار دهد
 .قانون عليِه مشکوکان سپتامبر 29
 نوامبر رسميت 24قبوِل تقويِم جمهوری که از   اکتبر 5

 . يافت
 . اعداِم ملکه ماری آنتوانت اکتبر 16
 .خواهان بر وانده در شوله پيروزِی جمهوری اکتبر  17
 .محاکمه و اعداِم سراِن ژيروندن اکتبر 24 - 31

در سراسِر فرانسه و » زدایی مسيحيت«جنبِش   نوامبر -اکتبر
 .در پاريس

 .ها اعطاِی حِق رِد مذهِب کاتوليک توسِط کمون وامبر  ن6
 . در نوتردام و در کنوانسيون» الهه خرد«جشِن   نوامبر 10
رسوایی هواداراِن دانتون در جعل مصوبه براِی   نوامبر 17

 . تحريِک فابر دگالنتين انحالِل کمپانی هند، به
.گيرد موضع می» زدایی مسيحيت«روبسپير عليِه  نوامبر 21
را آغاز » ویو کوردوليه«مولن انتشاِر  کامی ده  دسامبر 5

مورِد هواداراِن  کند که خواهاِن گذشت در می
 .شود شده دانتون می زندانی

  دسامبر 8
  فریمر18

گذارد که آزادی  روبسپير متنی را به رأی مي
کند که در قانوِن اساسی  مذهب را يادآوری مي

طوِر ضمنی  شر بهدرج است و اعالميه حقوق ب
 .آن اشاره دارد به

پس گرفتن بندِر تولون توسِط ژنرال دوگميه و  دسامبر  19
 .سرواِن بناپارت

انهداِم بقاياِی ارتش وانده توسِط وسترمان در   دسامبر 23
 . ساونه
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کن  ورو برای ريشههاِی ت فرماِن حرکِت ستون ژانويه 21
 .هاِی وانده کردِن آخرين مقاومت

عنواِن زبان همه اسناِد دولتی و  زباِن فرانسه به  ژانويه27
 .شود رسمی اجباری می

 . داری در مستعمرات فرانسه الغای برده فوريه 4
ابتکاِر روبسپير، برای  فراخواندن کارير به پاريس به  فوريه 8

 .متوقف کردِن جناياِت نانت
هاِی  همبستگی و بيمه(نخستين مصوبه وانتوز  فوريه  26

 ). اجتماعی
. رسد تصويب می  مارس به5دومين مصوبه در 

 . حمايِت روبسپير ژوست است با دو سن ُمبتکر هر
 مارس 4

  وانتوز 14
اعزاِم ِهِبرتيست انجمِن کوردوليه خود را 

حالِت قياِم عليِه کميته نجاِت ملی اعالم  در
 . ندکن مي

 . ها دستگيری و اعداِم هبرتيست مارس  14
  مارس30
  ژرمينال 10

دستگيرِی دانتون، کامی  ها تصميم به کميته
 . گيرند می» ها گذشت با«موَلن و سايِر  ده

 . ها و تشکيِل شوراِی اجرایی حذِف وزارتخانه آوريل  2
 . ها آغاِز محاکمه دانتونيست

ها به اعدام و اجراِی  نيستمحکوميِت دسته دانتو آوريل 5
 .احکام

مورِد پليِس جمهوری و  ژوست در گزارِش سن آوريل 15
 . ها جناياِت دار و دسته

  مارس7
  فلورئال18

ُسخنرانِی روبسپير و مصوبه برقرارِی آئيِن 
 .»هستِی متعال«

 .خواندِن تورو، مسؤِل نظامی وانده به پاريس فرا  مه 13
 .به جاِن روبسپيرقصد  سوِء  مه22 ـ 23
 . شود رياسِت کنوانسيون انتخاب می روبسپير به  ژوئن4
  ژوئن8

 پرريال  20
در تويلری و » هستِی متعال«جشِن باشکوِه 

 . ميداِن مارس
  ژوئن10
  پرریال 22

هاِی انقالبی  که دادگاه» پرريال«قانوِن معروف به 
 .»تروِر بزرگ«آغاِز دوراِن . را تجديِد سازمان کرد

 . شوند ژوست در فلوروس پيروز می ژوردان و سن  ژوئن 26



 .شوند سربازاِن فرانسه وارد بروکسل می
ها کنار  ابتکاِر روبسپير از انجمِن ژاکوبن فوشه به  ژوئيه 14

 . شود گذاشته می
امنيِت ملی «[منظوِر آشتی، دو کميته  به  ژوئيه 22

ستگاِه ُحکِم د که در(» نجاِت ملی«و » کنوانسيون
 .دهند هم تشکيِل جلسه مي با.)] اجرایی است

از سه هفته غيبت، روبسپير که از کميته  پس  ژوئيه 23
ها  نجات ملی کناره گرفته بود، باز در کميته

 . کند شرکت مي
 ژوئيه 26
  ترميدور8

روبسپير در کنوانسيون و ) وصيتنامه(آخرين نطق 
 . ها در انجمِن ژاکوبن

  ژوئيه27
 يدور  ترم9

روبسپير از سخنرانی در کنوانسيون بازداشته 
تشنج، همراه با  ای ُپر شود و در جلسه می

ژوست و کوتون دستگير  آگوستين برادرش و سن
پس . شوند اعالم مي» خارج از قانون«و همگی 

طرِف کموِن پاريس،  از تالشی ناموفق برای قيام از 
 نفر، 21مجموع  با جمعی ديگر، در روِز بعد، همراه

 . شود اعدام مي
1795  

 اوِل آوريل
 ژرميناِل 12

  3ساِل 

 .شود شدت سرکوب می شورِش پاريس که به

  مه20
اوِل پرریاِل 

  3ساِل 

قانوِن «و » نان«شورش در پاريس با شعاِر 
 . »1793اساسِی 

 .شود خوشونت سرکوب می این شورشش با
 اکتبر 5

 واندميِر 13
  3ساِل 

 کنوانسيون را از آشوِب وکر سنبناپارت در 
 تن کشته 300. دهد طلبان نجات می سلطنت

 .شوند می
 .شود کنوانسيون متفرق می اکتبر  26
 . شود ُمستقر مي] رژیِم هيأِت مدیره[ديرکتوار   اکتبر 28

 .آيد در سوِم نوامبر، دولت ديرکتوار سِر کار می
1799  

ت ديرکتوار حکوم  به8 برومِر سال 18کودتای  نوامبر 9



دهد و حکومِت کنسولی ناپلئون  خاتمه مي 
 . شود يس و دوکوس برقرار می يه معاونت سی با

1801  
معاهده با [تصويِب نخستين متِن کنکوردا   ژوئيه 15

 ژرميناِل ساِل 25 که در 1801] کليسای واتيکان
 .شود تکميل می) 1802 آوريل 14 (10

1804  
، امپراتوِر »ناپلئوِن اول«ناِم  سنا ناپلئون را با مه 18

 . کند فرانسويان اعالم می
  
 
 

 1 نظری کوتاه به زندگی روبسپير
 
 
برای تهيه این زندگينامه کوتاه، کتاب ژان َمَسن، مورخ معاصر  (

عنوان مرجع اصلی انتخاب   بهJean Massinفرانسوی، به نام        
 شده، با ذکر هرجا که مطلبی عينا ازاین کتاب نقل. شده است

 )مورد، در گيومه آمده است
 
 
، سال انتشار نامه  1758 مه 6َمکسيميلَين روبسپير در تاريخ  

معروف روسو به داالمبر در شهر َاَرس، در شمال فرانسه، در 
  .خانواده ای حقوقدان، متولد شد

پس از مرگ او پدرش .  سالگی مادرش هنگام زايمان درگذشت6در 
چهار فرزند از آنها باقی . عمًال مفقود االثر شدهم از ارس رفت و 

دو پسر، مکسيميلين و آگوستين، و دو دختر، شارولت و : ماند
برادر کوچکترش، . َمکسيميلين بزرگترين فرزند خانواده بود. هانريت

 19هانريت در .  همراه او اعدام شد1794 ژوئيه 27آگوستين، در 
 روبسپير در پاريس سالگی درگذشت و  شارولت، پس از آن که

در وقايعی که به اعدام . ماندگار شد در اين شهر به برادر پيوست
َمکسيميلين و آگوستين منجر شد، شارولت هم به زندان افتاد و 



چهل سال . ظاهرا پس از نوشتِن نوعی ندامتنامه او را آزاد کردند
، خاطرات خود را در مورِدشان 1834پس از اعداِم برادرانش، در 

ت تا امروز يکی از منابِع مورد استفاده نويسندگان شرح حال نوش
  .آنهاست

، با استفاده از بورس تحصيلی که معموًال از 1769مکسيميلن در 
طرف اسقف شهر ارس به دانش آموزان ممتاز کم بضاعت داده می 

ها آن را اداره ميکردند  ، که ِژزوئيت» لوئی کبير«شد، در مدرسه ی 
زان آن را فرزندان اشراف و متموالن تشکيل و اکثر دانش آمو

.  سال تحصيالت خود را  ادامه داد11ميدادند، در پاريس به مدت 
ظاهرًا در همين دوره است که به رغم سختگيری های مدرسه، 
مخفيانه به مطالعه ی آثار فالسفه ی روشنگری می پردازد و 

بار بگفته ی خودش حتی يک . شيفته ی جهان بينی روسو ميشود
با او مالقات و مباحثه ) 1778(هم در آخرین سال زندگی روسو 

 .داشته است
 1789 به زادگاهش بازگشت و تا 1778پس از فارغ التحصيلی در  

که به نمايندگی طبقه سه انتخاب شد در آنجا به کار قضاوت و 
وکالت مشغول بود و از همين طريق توانست با دفاعيات خود در 

مباحثات  پيراموِن مسائل قضائی در محل، دعاوی و شرکت در 
شهرت و محبوبيت کسب کند تا جایی که به رغم تمايل بسياری از 
  .متنفذان محلی، به نمايندگی مجلس طبقاِت عمومی انتخاب شد

در دفاعيات و مقاالت او، گرچه از ربسپير انقالبی سالهای بعد 
صولی که چندان خبری نيست، ولی از همان زمان پای بندی به ا

برخی از تحليل گران انقالب . اعالم ميکرد، بخوبی مشاهده ميشود
فرانسه بر اين عقيده اند که در واقع، همين پای بندی به اصول بود 

ادعای واليتی، مهمترين شخصيت بزرگترين انقالبي  که از وکيل بی
   .که تاريخ بشر تا آنزمان بخود ديده بود،  را ساخت

 1789 طبقاِت عمومی برای اول ماه مه  مجلس1788 اوت 8در 
پيش از اين تاريخ، فراخوان شورای دولتی از روشنفکران . دعوت شد
نظران برای بحث درباره ی مسائلی که بايد در آن مطرح  و صاحب

روبسپير در . شود، موجب تحرک فکری و قلمی وسيعی شده بود
 و عملکرد اين مورد مقاله ای انتشار داد که مشخصًا به نقد ترکيب

مجلس طبقات ايالت دارتوا پرداخت و روی وضعيت اسفناک طبقات 
  .فرودست تأکيد کرد



 که برای تنظيم عريضه کلی 1789 مارس 29در جلسه عمومی 
طبقاِت عمومی دارتوا تشکيل شده بود دو پيشنهاد روبسپير باعث 
خشم اعضای به طبقات ممتازه شد؛ وی پيشنهاد کرد که مأموران 

از «ی ها توسط کمون ها انتخاب شوند تا حق مردمی که شهردار
ميتوان واکنش . به آنها باز گردد» ديرباز مورد انواع اجحافات بوده اند

 .نجبا و روحانيون حاضر در جلسه را حدس زد
ورانی که در جلسات مقدماتی  پيشنهاد دوم اين بود که پيشه

آن  اين پيشنهاد درالبته . شرکت ميکنند، روزانه پاداش دريافت دارند
زمان مورد قبول قرار نگرفت، ولی روبسپير فکر پاداش دادن به 
نمایندگان مردم را که اجازه ميداد قشرهای فرودست به 

های سياسی و اجتماعی تشويق شوند رها نکرد و در  فعاليت
  .مجلس مؤسسان و قانونگزاری روی آن پا فشاری کرد

ز نمايندگان همين مجلس و باالخره، پس از آنکه چند نفر ا 
ای امتيازات  مقدماتی پيشنهاد کردند تا مجلس از نجبا که از پاره

نظر کرده اند تقديرنامه صادر کند، روبسپير اعتراض کرد و  خود صرف
اعالم کنند که هيچکس حق ندارد «از طبقه سه خواست تا به نجبا 

  «.به مردم چيزی راهبه کندکه از آِن مردم است
 به 1789 آوريل 26ها انتخاب روبسپير را در  گيری همين موضع

 .نمايندگی طبقاِت عمومی از دارتوا تضمين کرد
 ژوئيه، روبسپير هنوز نماينده ای به شمار ميرفت در ميان 14تا 

اين تاريخ به بعد، مسيِر وی از  ولی از. ساير نمايندگان طبقه ی سه
 اکثرًا به بند و که دیگران در حالی. شود بسياری از آنها جدا می

بست از باال دل بستند، اميد روبسپير به جنبش های مردمی و 
  .سازمان دهي آنها معطوف شد

 ژوئيه، در مقابل پيشنهادی در مجلس دایر بر دادن جواز 20در 
های مردمی با توسل به زور، سخنانی به زبان راند  سرکوب شورش

د و در مخالفت با اين که برای اولين بار وی را از ديگران متمايز کر
راستی از اين شورش در پاريس چه حاصل «: پيشنهاد پرسيد

بدون ترديد اندکی خون . آزادی عمومی«: و خود پاسخ داد» شد؟
و نتيجه » .ريخته شد، چند سر بريده شد، ولی سرهای گناهکار

چه  . آقايان، ملت آزادي اش را به اين شورش مديون است«: گرفت
يد تالش های ديگری صورت نخواهد گرفت؟ و اگر کسی ميتواند بگو

شهروندانی را که برای نجاِت ما مسلح شده اند، ياغی اعالم کنيم 



تواند  چه کسی اين تالش را دفع خواهد کرد؟ اين پيشنهاد که مي
حتی عشق به آزادی را خاموش کند، بر آن است که ملت را به 

  «.استبداد تسليم نمايد
در مجلِس مؤسسان به » ميه حقوق بشراعال «1789 اوت 26در 

که پيشنهادهای اصالحی روبسپير ناديده  حالی تصويب رسيد، در
  .گرفته شد

اولين . آن، مجلس به تدوين قانون اساسی می پردازد از پس
شد به  موضوعی که در اين مرحله مطرح شد طبيعتًا مربوط می

قش موقعيت مقام سلطنت در اين قانون اساسی و مخصوسًا ن
  .شاه در قوه ی مقننه بود

در اين مورد اخير، عده ای از نمايندگان خواهان حق شاه به وتِو 
ای ديگر  عده. مطلق قوانينی بودند که از تصويب مجلس ميگذشت

  .برای حِق وتِو شاه محدوديت های قائل می شدند
با هرگونه حِق وتو   روبسپير در سخنرانی معروِف تاريخِی خود،

يک نفر حق دارد با «گويد  کسی که مي: جمله گفت از. دمخالفت کر
قانون مخالفت کند، در واقع ميگويد که اراده ی يکی مافوق اراده ی 

ميگويد که ملت هيچ نيست و يک نفر به تنهائی . همگان است
  .«همه چيز است
 سپتامبر، مجلس حِق وتِو تعليقی شاه را تصويب 11سر انجام در  

  .کرد
نشان داد که شاه از استفاده از اين حق برای پوشش وقايق بعدی 

دادن به روحانيون و نجبا و همچنين بی اثر کردن اعالميه حقوق 
   .بشر ترديد نکرد

در ماه اوت، شاه و » نان«در دوم اکتبر، زنان پاريس که با شعار 
خاطر کمبود و گرانی  ملکه را از ورسای به پاريس آورده بودند، باز به

به شورش برداشند و در اين جريان، صاحِب یک نانوایی نان، سر 
روبسپير اين کار را تحريک الفاِيت دانست که در آن . کشته شد

حال، عده ای از نمايندگان از جمله  هر به. زمان فرمانده گارد ملی بود
اين فرصت استفاده کردند تا قانون حکومت  از* و برناو* ميرابو

و به نيروهای نظامی اجازه مقابله نظامی را از مجلس بگذرانند 
تنه،  روبسپير، تقريبًا يک. های مردمی را بدهند مسلحانه با شورش

بود، » توطئه عليِه آزادی«به مقابله با اين اقدام که از نظر وی 
خاست و در سخنرانی معروِف خوِد عليِه قانوِن حکومِت نظامی،  پا به



رند سر به شورش وقتی مردم از گرسنگی می مي«: جمله گفت از
. ها پرداخت پس بايد برای آرام کردن آنها به علت شورش. بر ميدارند

آيا اين به آن معنی نيست که  . خواستار مداخله سربازان هستند
مردم طغيان ميکنند، نان ميخواهند، ما نداريم، بايد آنها را از بين 

  «ُبرد؟
.  کردمجلس درواقع، با اکثريت قاطع قانون نظامی را تصويب

براساِس همين قانون، الفايت تظاهرکنندگاِن ميدان مارس را در اوِت 
  .، به گلوله بست1791

 اکتبر، قانون انتخاباتی در مجلس به شور گذاشته شد که 22در 
گرفت؛ تنها کسانی حق رأی پيدا  حق رأی عمومی را نادیده می

  .پرداختند ميکردند که معادل سه روز دستمزد ماليات می
بسپير در مخالفت با اين قانون گرچه تنها نبود، ولی بيشترين و رو

همه شهروندان هرکس که باشند، حق «. مؤثرترين نقش را داشت
چيز از اين بيشتر  هيچ. دارند خواستار تمام درجات نمايندگی شوند

شما مطابقت ندارد که هرگونه رجحان، ] بشِر[با اعالميه حقوِق 
کند که  قانوِن اساسی مقرر مي. کند ميامتياز و استثناء را لغو 

پسهر فرد حق دارد در . حاکميت در مردم جای دارد، در آحاد مردم
قانونی که وی را مکلف ميکند و در اداره امور عمومی که از آن او 

ها از  واال اين حقيقت ندارد که انسان. است، دخالت داشته باشد
اگر نسبت در . اند دها شهرون لحاظ حقوقی برابرند، که همه انسان

تر   بار بيش100000 عايدات دارد، آيا 10 0000کار بود، کسی که
  «شهروند است؟

پس از آن که پاره ای وقايع، مشکل برده داری و تناقض آشکار آن را 
در سطح جامعه مطرح کرد، روبسپير به دفاع اصولی از لزوم لغو 

 2م مصوبه سرانجا. داری و نشان دادن اين تناقض پرداخت برده
  .اين مورد، خواسِت وی را برآورده کرد ، در1790فوريه 

همگام با موضع گيری های روبسپير در مسائل سياسی ناشی از 
تر شناسانده  تحوالت انقالبی، وی به قشرهای مختلف بيش

شود و مخصوسًا محبوبيت او در مياِن قشرهاِی فرودست  می
. یابد  افزايش میمعروف شدند،» ها تنبان بی«جامعه که به 

طرف آن را به  ها صورت گرفت، از يک تحوالتی که در انجمِن ژاکوبن
یک سازمان سياسی نيرومند، سراسری و نسبتًا منضبط تبديل 

تدريج روبسپير را شخصيت محوری اين  [کرد، و از طرف ديگر، ب



  .انجمن ساخت
 با اين انجمن که پس از انتقال مجلس و شاه از ورسای به پاريس، 

های ژاکوبن تعلق  مستقر شدن در ساختمانی که به مسيحی
واقع ادامه گروهی از نمايندگان  در. اين نام معروف شد داشت، به

وجود آمده بود و چون بيشتر اعضای  مجلس بود که در ورسای به
. ناميده شد» بروتون«داد،  اوليه آن را نمايندگان ُبرتانی تشکيل می

در آن عضويت داشتند و * يس يه رابو و سیدر آغاز، کسانی نظير مي
  .کردند به آن رفت و آمد مي* الفاِيت و حتی دوک دو ُارلئان
ای از  های راديکال پاره گيري خاطر موضع پس از آن که اين انجمن به

اعضای آن، بخصوص روبسپير، همچنين جلسات بحث عمومی 
 معروفيت و اش مياِن مردم نه تنها پاريس بلکه تمام فرانسه شبانه

هایی  ها نيز انجمن محبوبيت کسب کرد، هواداراِن آن در شهرستان
وجود آوردند که کم و بيش مرکزيِت انجمِن پاريس را  به همين نام به
ای  توان گفت تاحدی به احزاب توده شناخت و مي به رسميت می

وجود آمد  که بعدهًا در شرایِط استقرار سياسی بورژوازی به
  .شباهت داشت

ها و مخصوصًا اهميتی که روبسپير در  راديکال شدن موضع ژاکوبن
ميان هوادران انجمن پيدا کرد، بتدريج آن دسته از هواداران سابق 

 فکر ميکردند ديگر بايد 1789انقالب را که بعد از حوادث ژوئيه و اوت 
از طريق بند و بست از باال و در درون مجلس مسائل را حل کرد و از 

شان برگردند، ديگر اين انجمن را محِل  هاي است به خانهها خو توده
، 1790وقتی در مارس . ديدند مناسبی برای تجمع خود نمي

ای انجمن در ماِه آوريل انتخاب شد، به  روبسپير برای رياست دوره
احتمال قوی در مصمم کردن اين دسته در قطع رابطه با آن، تأثير 

 تشکيل داد که بخشی از  را1789الفاِيت انجمن . زيادی داشت
  .ها به آن پيوستند جناِح راسِت ژاکوبن

در تحوالت بعدی پا به پای پيشرفت و تعميق جنبش مردمی، 
مقابل  ها در کسانی ابتدا از سمت راست و پس از آن که ژاکوبن
درآمد و اغلب  خواست های اجتماعی قشر های زحمتکشان کم

  .آن فاصله گرفتند پ ازدرآمد مقاومت کردند، از سمِت چ حتی بی
بار هم بدون نتيجه   اکتبر، روبسپير بار ديگر و اين23وقتی در  

کوشيد مقرراتی که تهيدستان را از حق رأی محروم ميکرد مورِد 
ترين  ، که تا آن زمان همواره سخنگوی راديکال*سؤال قرار دهد، مارا



ر تنها آقای دو روبسپي«: مورد وی نوشت گرايش در انقالب بود، در
باشد و شايد تنها  بند می ای است که به اصوِل پای نماينده
و » .پرست واقعی است که بر کرسی سنا نشسته است وطن

اين پس تا  ای که از  ساله22لوئی ـ آنتوان دو سن ژوست، جواِن 
نماينده بشريعت و «پای چوبهاعدام از وی جدا نشد، او را 

   .خواند» جمهوری
آن زمان در تملک پاپ بود،  ردم ایالِت َاوينيون که در، م1790در نوامبر 

مجلس که از رويارویی با پاپ . خواهان پيوستن به فرانسه شدند
مقابل آشوبهایی که در  گذراند و در پرهيز داشت به مماتله مي

ای به قانون اساسی استناد  وجود آمد عده نتيجه اين وضع به
زور را ممنوع اعالم  ل بهطريق توس کردند که هرگونه الحاق از مي
روبسپير ظاهرًا از طرف مردم َاوينيون، که وی را مورد تجليل . کرد مي

قرار داده بودند،  در مجلس، از الحاق اين سرزمين به فرانسه دفاع 
مردم، ِملِک يک «: تعجب گفت مورد ادعای مالکيت پاپ با کرد و در

مقابِل نظِر  در. »اين کفر در مجلس فرانسه گفته شده است! نفر
زور، اين مورد را شامل آن  بهانه تسخير باتوسل به مخالفت به

اتحاد و «مردمان برای » رضايت متقابِل«ندانست و برعکس از 
دفاع کرد » امتزاج و يا بخشی از مردم به دوباره پيوستن به کِل خود

انگار انقالِب بدون «: آميز نيز گفت هاِی خشونت مورِد شورش و در
 «. عملی استآشوب هم

طرحی به مجلس * ، يکی از رهبراِن بعدِی ژیروند1790 دسامبر 5در 
که مالياِت  يعنی کسانی(ارائه کرد که مطابِق آن، شهروندان منفعل 

شدند  محروم می* از استخدام در گارِد ملی) مستقيم نميپرداختند
شدند  و نفرات اين گروه از قشرهای نسبتًا مرفه جامعه برگزیده می

» فعال«دادند و به اصطالح شهروندان   مبلِغ معينی ماليات میکه
اين طرح، روبسپير يکی از  در مخالفت با. شدند خوانده می
توان گفت اوج  های نسبتًا طوالنی خود را ايراد کرد که مي سخنرانی

جا ديگر  اين او در. کرد تکامل نظری و سياسی وی را مشخص می
کند، بلکه با  آحاد مردم اکتفاء نميصرفا به تأکيد بر حقوق مساوي 

شناسد و  تأکيد مردم را نيروی محرک مادی و معنوی انقالب می
عنواِن بازوي مسلح  ها در گارِد ملی به اين عنوان، حضوِر آن به

از افترا بستن به مردم و اهانت به «: داند ناپذير مي انقالب، را اجتناب
ته برخورداری از حقوق ها که شايس اين حاکمان خود با اين عنوان



خود نمی باشند و وحشی، موذی و فاسد هستند، دست برداريد؛ 
اند که شما  اين شما هستيد که فاسديد؛ اين قشرهای متمول

ها منتقل کنيد؛ اين مردمان خوب،  خواهيد قدرت مردم را به آن مي
جناياِت . ها تکيه دارد بردبار و سخی هستند؛ انقالب ما بر آن

ها شهادت   بر هزاران جنبه قهرمانانه و بدیع آنشان دشمنان
مردم جز . دهد که برای خود مردم کامًال طبيعی و ساده است مي

خواهند؛ توانمندان و ثروتمندان  آرامش، عدالت و حِق حيات نمي
نفع، يعنی خواسِت مردم، نفِع . تشنه امتياز، تمول و لذت هستند

فع، یعنی خواسِت ن. طبيعت و بشريت است؛ اراده عمومی است
اندوزی،  طلبی، کبر، مال ثروتمندان و توانمندان، عبارت است از جاه

راستی،  . ترين خياالت و مضرترين تمایالت برای سعادِت جامعه گزافه
چه کسی انقالب ما را انجام داده است؟ ثروتمندان؟ قدرتمندان؟ 

ن دليل، همي به. توانستند آن را بخواهند و انجام دهند تنها مردم مي
خواهند مردم را به دو  مي� .تنها مردم  ميتوانند آن را حفظ کنند

دسته تقسيم کنند که ظاهرًا يک دسته مسلح شده است تا 
دسته ديگر را که مثل مشتی برده همواره آماده طغيان است مهار 

و این دسته شامل همه خودکامگان، همه ستمگران و همه . کند
ها، شما  با همه اين! م، مردمآشامان است؛ و دسته دو خون
 «!عجب. اند گویيد، مردم برای آزادی خطرناک مي

کننده  اتفاقًا در همين سخنرانی و در کنار اين تجليل از نقش تعيين
های فقير در انقالب و دفاع از حقوق سياسی مساوی برای  توده
آليستی و َقَدری و از سوی ديگر، تأیيِد  سو، بينش ايده ها، از يک آن

شدِت  جا با اين ها و همين کسانی که در اختالفاِت طبقاتِی بيِن آن
پذيرد و حتی  تازد، را در زمينه مادی و اقتصادی می ها می تمام به آن
کنيد که عالم آنقدر نابينا است که اين  آيا گمان می«: گيرد فرض مي

کنون جز قدرت  نظر و فاسد را که تا های حقير يک نفر تنگ کاری نازک
ای نداشته است، را  ها نتيجه جناياِت چند خودکامه و فالکت ملتو 

خوانند،  می بر قوانيِن ابدی عدالت خود، که او را به سعادت فرا
تان ماننِد  آبرویي ترجيح دهد؟ موفقيِت شما مثِل دروغ گذرا و بی

  .حقيقت ابدی خواهد بود
بخِش ترين  ها که بزرگ که عدِم تناسِب عظيِم دارایی بدون آن»

عنواِن دليلی  دهد را به هاِی معدودی قرار مي ها را در دست ثروت
شان لحاظ  برای محروم کردن بقيه ملت از حاکميِت غيرقابِل تفويض



گزار و هم برای جامعه، جز اين وظيفه  جا هم برای قانون کنم، اين
مياِن  ها بگذارند تا در اختياِر آن شناسم که وسایلی در مقدس را نمي

ناپذيِر اموال، از تساوِی اساسِی حقوق برخوردار  ابرِی گريزنابر
  «.شوند

طرح قانون مطبوعاتی که حتی حق دادن عريضه را هم از مردم 
 ماِه 10 و 9در . کرد  با واکنِش شديد روبسپير روبرو شد سلب مي

آمراِن ما همه «: ِمه، در مجلس، عليِه اين طرح مداخله کرد
ها دفاع  ز همه، بويژه از فقيرترين آنفرانسويان هستند و من ا

گراِن مردم  گزاِر  نيستيد، شما سرکوِب شما ديگر قانون. کنم مي
   «.هستيد

مورِد  ها، سخنرانی معروف خود را در  ماِه ِمه، در انجمِن ژاکوبن10در 
آزادِی نامحدوِد مطبوعات ايراد کرد که متِن کامل آن را خواهيد 

  .خواند
گيری  طرح مسأله مستعمرات، روبسپير با موضع  با ماِه ِمه،11در 
  .ها کامال متمايز ميکند اين زمينه،خود را از دیگر رهبراِن ژاکوبن در
قيمت سعادت، افتخار و آزادِی شما  اگر مستعمرات قرار است به»

کنم، اگر  تکرار مي! تمام شوند، بگذاريد از دست بروند
هديد، ما را به تصويب قانونی ت بخواهند با] کولون[نشينان  مستعمره

ها تطبيق کند، بگذاريد  مجبور کنند که به بهترين واژه، با منافع آن
ناِم آن نمايندگانی  ناِم مجلس، به من، به. مستعمرات از دست برود

ناِم تمام ملت که  خواهند قانون اساسی را واژگون کنند و به که نمي
ملت، مستعمرات و کنم که ما  خواهد آزاد باشد، اعالم مي می

ها نخواهيم  نشين تمامی بشريت را فداِی نمايندگان مستعمره
 «.کرد

مردمی که به «: زماِن آن نزديک است که کارل مارکس اعالم کند 
اين  در» .توانند آزاد باشند کنند، خود نمي مردم ديگری ستم مي

مورد، تنها اثِر دفاع روبسپير اين بود که مجلس به جای کلمه 
که به فرزنداِن  استفاده کرد و اين» آزاد غيِر«از کلمه » برده«

، حِق انتخاب شدن به نمايندگِی مجلس »آزاد«هاِی  پوست رنگين
  .داده شد

 سال 10ای شد که  ساِز جنگ مستعمراتی اين سياست، زمينه
   .دومنگ از فرانسه ُمنجر گرديد طول کشيد و به جدایی َسن

ضوِع انتخاباِت بعدی در مجلس که مو ، هنگامی1791 مه 16در 



هاِی  مطرح شد، روبسپير که هم تحِت تأثيِر روسو و دُمکراسی
های  پرستی حال در عمل، مقام عيِن باستان قرار داشت و در

نمايندگاِن مجلس را هم ديده بود، طِی سخنرانی مفصلی، از 
ِ مجلِس مؤسسان برای مجلِس  ممنوعّيِت انتخاِب نمايندگان

  . بعدی دفاع کرد، که مورِد تصويب قرار گرفتگزاری قانون
های ميرابو  طلبی  برای جلوگيری از جاه1789اين مجلس در نوامبر 

، 1791 آوريل 8نمايندگان را از تصدی پست وزارت ممنوع کرده بود و 
 4درخواسِت روبسپير، نمايندگان را تا  يک روز پس از مرِگ ميرابو، به
شان از تصدی پست وزارت  يندگيسال بعد از انقضای دوره نما

   .بازداشته بود
اند دوست  من اين علم جديد را که تاکتيِک مجالس بزرگ نام داده»

من دوست ندارم که . زيادی به دسيسه شباهت دارد: ندارم
ها بتوانند  های وارد، با تسلط بر يک مجلس توسط اين سرکرده آدم

 اين ترتيب به تسلط خود را بر مجلس ديگری تأمين کنند و به
   «.روشی از ائتالفات تداوم بخشند که آفِت آزادی است

به مجلس  ای خطاب جا گذاشتِن نامه ، لوئی با بر1791 ژوئن 20در 
آن، انگيزه خود را براِی ترِک فرانسه و شرایِط بازگشِت خود  که در

هایی  اين کاِر شاه همه نگرانی. تشريح کرده بود، از پاريس فرار کرد
مورِد خيانت دربار و روابِط مخفِی آن با کشورهاِی اروپایی  ه دررا ک

مورِد احتماِل  براِی هجوم به فرانسه انقالبی و نيز شايعاتی را که در
فراِر شاه با همدستِی مقاماِت دولتی و حتی بعضی از اعضاِی 

  .ها بود، کامًال تأييد کرد سِر زبان مجلس بر
در . ناپذير بود ها گريز طرِف همه جناح اين حادثه از واُکنِش فوری به

وجوِد قرائِت نامه  سو، اکثريِت نمايندگاِن مجلِس مؤسسان، با يک
اش  شاه در جلسه علنِی مجلس، فرِض ربوده شدِن شاه و خانواده

خواهاِن انحالِل * را مطرح کردند و در سوِی ديگر، انجمِن کوردوليه
  .سلطنت و اعالِم جمهوری شد

هایی قرار  گيرِی روبسپير در ادامه سياست ، موضعاين ميآن در
  .کنون پيش ُبرده بود داشت که تا

او که همواره نسبت به توطئه خائناِن داخلی مخصوصًا در دربار و 
مورِد رژیِم  که در ضِد انقالب هشدار داده بود، بدوِن آن مجلس، بر

 حکومِت آينده موضعی بگيرد، اين فرصت را برای تصفيه دولت و
انقالبی ُمغتنم دانست و پيشنهاد  و عناصِر ضد» خائنان«مجلس از 



ها تکيه کرد،  کرد که اوال بايد به مردم متوسل شد و به نيروِی آن
مورِد اين فرار تحقيق کرد و شاه و همدستانش را به  ثانيًا بايد در

اين  مجازات رساند و ثالثا بايد انتخاباِت جدیدی برگزار شود تا به
  .خائنان از مجلس حذف شوندترتيب، 

واقع ُرخ داد، اين بود که شاه موقتًا از ِسَمِت خود معلق شد  چه در آن
مورِد تحقيق توسِط دادگاه، تحقيقات  و برخالِف خواسِت روبسپير، در

طرِف مجلس تعيين  طريق کميسرهایی صورت گرفت که از از شاه از
سوِی  از. د کردندشدند و سرانجام، فرِض ربوده شدِن شاه را تأيي

ديگر، الفايت و همدستانش، با افزايِش نيروهاِی نظامی، مراقِب 
  .های مردمی بودند جنبش

طلبی در جناِح راست ميدان داد و دوِک اورلئان  تعليِق شاه به جاه
شده و  اعتبار عنواِن جانشيِن مشروِع شاِه بی ها را به دوباره اورلئان

اين  در َسمِت دیگر هم الفايت به. ردها مطرح ک اصوال سلسله بوربون
فکر افتاد که شايد بتواند با تکيه به تعدادی از رهبراِن آينده ژيروند، 

فرانسه شود و موقتًا به جمهوری تمايل نشان » جورج واشنگتن«
  .داد
گيری  اين مرحله، روبسپير، با سکوِت خود، از موضع صورت، در هر به

،در مورِد 1792 ماِه مه 17در . ردبيِن سلطنت و جمهوری خودداری ک
من يک مجلِس نمايندگاِن مردمی با شهروندانی «: موضِع خود گفت

شده زيِر  ازاد و مورِد احترام با يک شاه را بر مردمی برده و تحقير
من . دهم چماق يک سناِی آريستوکراتيک و يک ديکتاتور ترجيح می

 راِه حِل مشکِل بزرِگ آيا. تر از چارلز اول دوست ندارم کرمول را بيش
  «جامعه در کلماِت جمهوری يا سلطنت نهفته است؟

صورت، برخورد با شاِه فراری پس از دستگيری، به يکی از نقاِط  هر در
  .عطِف انقالب تبديل شد

طوِر رسمی به رویدادها نگاه کنيم، از زماِن دستگيرِی شاه تا  اگر به
 که به توشيِح شاه هم انتشاِر قانوِن اساسی در سوِم سپتامبر،

شاه در مقاِم خود ابقا . جاِی خود بازگشته بود چيز به رسيد، همه
جا طی کرده بود،  شد و قانوِن اساسی برطبِق روالی که تا اين

  .تصويب رسيد به
هاِی مهمی صورت گرفت که  جایی به ولی در صحنه سياست، جا

  .طوِر قطعی تعيين کرد جرياِن بعدِی تحوالت را به
حيِن فرار، خواهاِن خلع و محاکمه  از دستگيری شاه در روبسپير پس



نهايت  گرا گرفت که در مورِد جانشيِن شاه موضعی قانون او شد و در
ها  موضِع خانداِن اورلئان را در جانشينِی لوئی شانزدهم که از بوربن

ها  طرِف ژاکوبن  ژوئيه از16ای هم که در  عريضه. کرد بود تحکيم می
ولی انجمِن کوردوليه اين . ر يافت، بر این موضع تأکيد داشتانتشا

ای، خواهاِن لغِو سلطنت و برقرارِی  موضع را نپذيرفت و طِی عريضه
قباِل مباحثاتی که در مجلس  اين دو انجمن در. جمهوری شد

جريان  نتيجه غيرقابِل محاکمه بودِن او در پيراموِن مصونيِت شاه و در
  .کردند های خود دعوت می داری از عريضهبود، مردم را به هوا

ها شد و  اين راديکاليزه شدِن مواضع باعِث انشعاب در دروِن ژاکوبن
غير از روبسپير، تقريبًا تماِم سراِن سرشناِس این انجمن در مجلس، 

حمايت از فرِض ربوده شدن شاه، مصونيِت او و سرانجام، ابقای  به
  .وی رأی دادند

دهندگان را در تعقيِب درخواسِت خود، در  ريضهاين تصميم مجلس، ع
تالِش روبسپير براِی جلوگيری از . داد موقعيتی غيرقانونی قرار می

 ژوئيه، به نتيجه 17خواهان در ميداِن مارس در  تجمِع جمهوری
اين روز، با کشتاری  فرماندهِی الفايت، در نرسيد و گارِد ملی به

که  مياِن کسانی در. وش کردها را خام نسبتًا وسيع، اين مخالفت
این  براِی امضاِی عریضه انجمِن کوردوليه برای برقرارِی جمهوری در

سابقه اجازه امضای  نحوی بی روز اجتماع کرده بودند، زنان نيز که به
  .عریضه را یافته بودند، حضور داشتند

اين روز و گذراندِن شب در خانه يکی از هواداراِن  غيبِت روبسپير در
سوِی   دشمنان و مخالفانش، به ترس و فراِر او از  ناس، ازناش

واقع، در جِو وحشتی که آن روز در پاریس برقرار  در. صحنه تعبير شد
برد و  بود، صاحِب یک کارگاِه نجاری روبسپير را به خانه خود می

روبسپير از آن پس تا آخِر عمر، با خانواده او، زن و دو دختِر وی، 
مورِد نامزدی روبسپير با یکی از این دو  ایعاتی درش. کند زندگی می
. کند ها بود که مدارِک تاریخی آن را تأیيد نمی سِر زبان دختر بر

 ترميدور، اعضاِی این خانواده مورِد پيگرد قرار 10صورت، پس از  هر در
ها در  گونه غيبت تکرار اين. گرفتند و خانواده تقریبا متالشی شد

حاِل او را تأييد  اين نظِر برخی از مورخاِن شرِحلحظاِت حساِس ديگر، 
هاِی مردمی  رغِم اهميتی که در تئوری براِی جنبش کند که او به مي

خوِد وی در . ها بود دهي آن قائل بود، در عمل، فاقِد تواِن سازمان
  .موردی، به این ضعِف خویش اعتراف کرده است



هواداری از جمهوری  اين دوران، او هنوز به صورت، گرچه در هر در
خواهی  مرا به جمهوری«: موضع نگرفته بود و خود صراحتًا گفت که

خواه  من جمهوری. اند من زیادی افتخار داده اند، به متهم کرده
کردند،  من اهانت مي خواندند، به طلب مي اگر مرا سلطنت. نيستم

، ولی دفاعش از خلع و ».طلب هم نيستم چون من سلطنت
محکوم کردِن قاطعانه کشتاِر ميداِن مارس در محاکمه شاه و 

اتفاِق آن پشِت سِر شاه و الفايت قرار  مجلسی که اکثريِت قريب به
که وقتی  طوری گرفته بود، محبوبيِت بزرگی برای او کسب کرد، به

رغم  ها مواضِع او را رد کردند و به سراِن سرشناِس انجمِن ژاکون
ها  ی محِل انجمن را به ديِر فوياننفِع شاه موضع گرفتند و حت وی، به

منتقل کردند و پذيرِش اعضا را تابِع پذيرش خود کردند، نيروهاِی 
مردمی، چه در پاريس و چه در اياالت، عمدتًا از روبسپير هواداری 
کردند و با اين تصفيه، انجمن براي رریارویی با حوادِث آينده آمادگی 

ه روبسپير بتواند طرِح همين امر باعث شد ک. تری پيدا کرد بيش
نظر در  صدِد تجديد طلبان را که با استفاده از موقعيت، در سلطنت

قانوِن اساسی و بويژه گنجاندِن حِق وتِو مطلِق شاه در آن برآمده 
  .بودند، خنثی کند

در آخرين روزهاِی مجلِس مؤسسان، يکی از نمايندگان، با تشويِق 
ها  طرحی براِی انحالِل انجمناکثريت و بويژه اعضای فوياِن مجلس، 

اين  اين توضيح که انقالب تمام شده است و ديگر به مطرح کرد؛ با
 سپتامبر، یعنی روِز قبل از پاياِن 29روبسپير در . ابزارها نيازی نيست

کاِر مجلس مؤسسان، در مخالفت با اين طرح، سخنانی ايراد کرد 
جمله گفت  او از. دها را اثبات کر که جرياِن بعدِی وقایع صحِت آن

ها  ما ديگر به اين انجمن: گويد ما می به] این طرح[گزارشگِر «:
رسيده  وقِت آن فرا. احتياج نداريم، زيرا انقالب تمام شده است

. اين خوبی به دردمان خورد بشکنيم است تا اين ابزاری را که به
انقالب تمام شده است؟ من مايلم همراِه شما اين را قبول کنم، 

همه حرارت  اين حرفی که با این فهمم چه مفهومی به چند نمیهر
 «.دهيد شود، مي تکرار مي

انقالبی بودن این طرح داللت  و با برشمردِن شواهدی که بر ضد 
  «.نظِر من، انقالب تمام نيست از«: داشت، گفت

هنگاِم  ، مجلِس مؤسسان پايان يافت و در1791 سپتامبِر 30روِز 
رو شدند که آشکارا برای  به با استقباِل مردمي روخروج، نمايندگان 



َسرِو «کردند و تاِج  روبسپير و پسيون ابراِز احساساِت ويژه مي
   .ها گذاشتند را بر سِر آن» مدنی

» گزاری مجلِس قانون«بالفاصله پس از پايان کار مجلس مؤسسان، 
  تن عضِو136 نماينده مجلس جديد تنها 745از تعداِد . تشکيل شد

ها، گروِه انجمِن انشعابی از  که فويان حالی انجمن ژاکوبن بودند در
ها به  سو، انشعاِب فويان ولی از يک.  عضو داشتند264ها،  ژاکوبن

، و ]هواداراِن الفاِیت[ها  و فاِيتيست] هواداراِن ُلمان[ها  لمانتيست
ها، موقعيِت  های ژاکوبن طرف مجلس به سياست گرايِش اعضای بی

  .کرد را در مجلِس جديد تقويت میها  آن
همانطور که روبسپير خواسته بود، نمايندگاِن مجلس قبل حِق 

ها خود روبسپير بود  يکی از آن. عضويت در مجلس جديد را نداشتند
کرد به منطقه زادگاهش  که اکنون پس از دو سال و نيم، فرصت مي

 طول کشيد، اين سفر که از اواسِط اکتبر تا پايان نوامبر. سفر کند
فرصتی بود تا او واکنِش تحوالت اين دوران را در اين ايالت که مانند 

مالکان سر  ساير اياالت با اقتصاد کشاورزی تحت سلطه بزرگ
اين سفر، با استقبال گرم  طبيعی بود که در. کردند مالحظه کند مي

 .اعتنائی نسبی متنفذان محلی روبرو شد مردم و بی
يکی : ه اهميت دو نکته برای اياالت پی ُبرداين سفر، بويژه ب در
که کشاورزان که روابط مالکيت سابق را همچنان برقرار  اين
که نفوذ  دانند و ديگر آن بينند، خود را در انقالب سهيم نمی می

روحانيونی که از ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی اباء 
  .اند هنوز در اياالت بر قرار است کرده
من «: نويسد هايش می ورِد اخير، روبسپير در يکی از نامهاين م در
ها  بينم که در پاريس روحيه عموِم مردم و قدرت کشيش عينه می به

ام که همين به  من به اين نتيجه رسيده. شناسند را خيلی کم می
تنهایی برای بازگرداندِن استبداد کافی است و دربار الزم ندارد کار 

   «.همين منوال بگذرد گذارد امور بهديگری بکند جز اينکه ب
همچنين فروِش امالک و امواِل کليسا را عاملی برای عالقمند کردِن 

  .داند کشاورزان به انقالب می
ها در مجلس يک گروه متحد را تشکيل  در پايان ماِه نوامبر، ژاکوبن

واقع در  ولی خيلی زود معلوم شد که رهبری مجلس در. دادند می
توان گفت نمايندگان بورژوازی  ها که مي ز ژاکوبندست گروهی ا

سرعت امنيت را تأمين و آزادی  خواهد با بزرگ مدرن قرار دارد که مي



چون هسته اساسی نمايندگان هوادار اين . اقتصادی را برقرار کند
. معروف شدند» ها ژيروندن«آمدند، به  گرايش از ناحيه ژيروند می

واقع خيلی زود  در. وه بودترين شخصيت اين گر مهم* بريسو
  .ها به هواداران روبسپير و بريسو تقسيم شدند ژاکوبن

هم به مقابله  اين دو دسته بالفاصله بر سر مسأله جنگ با
  .برخواستند

های  هواداران رژيم سابق از همان اوان، با مشاهده ناآرامی
ز، در تدريج از فرانسه خارج شدند و اکثرًا در شهِر کوبلن انقالبی، به

آوری نيروهای نظامی  بر گرد يکی از اياالت آلمان، گرد آمدند و عالوه
صدِد جلب کشورهای اروپایی به لشگرکشی به فرانسه  خودی، در

اين، خوِد اين  بر عالوه. و احيای رژيم سابق در اين کشور بودند
ها که با انتشار اخبار انقالب در خارج با اشتياق مردم خود به  دولت
صدد بر آمدند تا اتحادی عليه فرانسه  قالب مواجه بودند، دراين ان

ايجاد کنند و البته با استفاده از عوامِل فرانسوی مستقر در کوبلنز، 
کردند که  ها فکر می ژيروندن. کار خود مشروعيت بخشند به

ها قبل از اين که يک  دستی در جنگ و تار و مار کردن کوبلنزی پيش
 آنها فراهم آيد، زمينه را برای کنار آمدن با اتحاد اروپایی جدی گرد

سو با  و در داخل، از يک. کند کشور های اروپایی فراهم مي
های انقالبی به خارج از مرزهای  فرستادِن عمده نيروهاِی ناآرامی
شود و از سوی ديگر، هواداراِن  فرانسه محيط جامعه ساکت مي

شوند و  مأيوس ميرژيم سابق در داخل، از بازگشت به رژيم سابق 
   .دهد می مخصوصًا شاه به وضع موجود تن در

گيرانه، البته  اين جنِگ پيش روبسپير پس از بازگشت از ارس، ابتدا با
ولی، پس از آن که مالحظه کرد دربار . سبک خودش، همراه شد به

و الفايت نيز باجديِت کامل به تدارک اين جنگ و آماده کردن افکار 
هایی که بعدًا آشکار شد  که از توطئه ، با آناند عمومی مشغول

  .خبر بود، به جمع مخالفاِن جنگ پيوست طبيعتًا بی
شاه به اين دليل خواهان جنگ بود که شکست در جنگ و ورود 

بينی  نيروهای اروپایی و اعاده ی قدرت مطلقه ی خود را پيش
و . های مخفی مشغول بود نگاری اين زمينه، به نامه کرد و در می

کرد که يک پيروزی سريع نظامی عليِه  الفايت هم فکر مي
دهد با نيروهای نظامِی تحت فرمان  ها به وی اجازه مي کوبلنزی
عنوان سردار فاتح به پاريس بتازد و با برچيدن بساط انقالب،  خود به



  .قدرت مطلقه خود را برقرار کند
 تثبيت طلب، که يکی خواهاِن در ميان اين سه نيروی اساسی جنگ

صدِد  وضع موجود، ديگری خواستار بازگشت به گذشته و سومی در
هم  و هر سه البته پس از در(تحميِل دیکتاتوری نظامِی شخص خود 

بودند، روبسپير که معتقد بود انقالب ) شکستن نيروهای انقالب
انقالبی را که  های ضد هنوز تمام نشده است، خيلی زود اين نقشه

آتشه و گاه حتی با داعيه صدور انقالب   دوپرستی در لفافه وطن
  .ها پرداخت مقابله با آن شد، دريافت و فعاالنه به مطرح می

:  دسامبر، ضمن درخواست يک بحث وسيع در اين مورد، گفت11در 
کنند که بايد حمله کرد و بسياری از  وزرا حمله را موعظه مي«

ونی که توسِط  هرگز قان. پذيرند پرستان خوب همين روش را می وطن
  «.شود، قانون خوبی نيست اتفاِق آرا تصويب می دو طرف، به

ولی در مالقات اواسط ژانويه خود با مارا نتوانست با وی که خواهان 
طلبانه و  های جنگ دعوت به قيام برای خنثی کردن نقشه

در پاياِن اين . انقالبی بود، به توافق برسد های ضد کلی توطئه طور به
گو مرا  و اين گفت«: طور قضاوت کرد مورِد روبسپير، اين مارا درمالقات، 

موردش داشتم، راسخ کرد که او در وجوِد  در نظری که هميشه در
های نيک  بينی سناتورهاِی خردمند و درستکارِی انسان خود، روشن

پرستاِن حقيقی گرد آورده است، ولی فاقِد بينش و  را با غيرِت وطن
  «. دولتمردان استحال، جسارِت عين در

رسد که روبسپير دعوت به قياِم عمومی را  نظر مي طور به ولی، اين
آن شرایط که موافقاِن جنگ توانسته بودند احساساِت مردم را  در

انقالِب خارج از مرزها کنند، کاری توأم  متوجِه دشمناِن خارجی و ضد
توان  ميای را مطرح کرد که  عوض، برنامه در. دانست با موفقيت نمي

 اوت 10گفت نوعی تدارک برای قيامی مردمی بود که سر انجام در 
  .  روی داد1792

اين برنامه شامِل تصفيه نيروهای مسلح، تقويت اقدامات امنيتی 
طريق  برای پاريس و سرانجام تحکيم مناسبات پاريس با اياالت از

سرکوب اين طريق، بويژه تمرکز بر  و از* ها دامن زدن به جنبِش فدره
و . ها وانده بود انقالبی در اياالت و در رأِس آن های ضد فعاليت

همچنين بر کارهای فرهنگی و هنری برای تقويت روحيه مردم و 
. اعتنائی بر مردم تأکيد کرد جلوگيری از حاکم شدِن ِرخوت و بی

دهد تا  حال نشان می عين اين زمينه، سخنی گفته است که در در



انگاری و  صادی و اجتماعی، با سهلچه حد در زمينه اقت
اين  من هميشه بر«: شده است رو می به خيالی با مسائل رو خوش

نويسندگانی : ام که انقالب ما دو چيز کم داشته است نظر بوده
هاِی  گيرند و آدم هایی که از کليسا مزد مي عميق به تعداد آن

مول خود قدر دوستداِر آزادی باشند که بخشی از ت ثروتمندی که آن
  «.را به گسترِش آگاهی و روحيه عموِم مردم اختصاص دهند

 شاهد شورش مردم در پاريس و 1792های ژانويه و فوريه ساِل  ماه
شکر، قهوه و از : اياالت بود که علت آن بويژه کمبود مواد غذائی

در مناطق روستایی، اين شورش ها بويژه با . همه مهمتر غالت بود
های فئودال ها و سوزاندن اسناد مالکيت آنها حمله اهالی به قصر

اين  با آن که پاره ای از دوستان ژاکوبن روبسپير از. همراه بود
ها و بخصوص جنبه طبقاتی آنها نگران بودند و حتی  شورش

پيشنهاد هائی هم برای برآورده کردن خواستهای مردم و آرام کردن 
. يار کرده بودآنها مطرح می کردند، روبسپير کامًال سکوت اخت

همين دليل، گفته های آنها وزن کافی برای جلب افکار عمومی و  به
فقط زمانی که شهردار شهر اتامپ که خود در . مجلس را پيدا نکرد

نقل و انتقال  غالت دست داشت در مقابله با مردم در رأس 
دست آنها کشته شد و نيروهای دست راستی  نيروهای مسلح به

آويزی برای بدنام کردن جنبش  ی را به دستسعی کردند کشته  و
مردم تبديل کنند، مانع از آن شد که ژاکوبن ها به اين جريان 

  .بپيوندند
ها در مجلس طرحی را به  پس از شکست در جبهه بلژيک، ژيروندن

 ژوئن را روز جشن قانون اعالم ميکرد و از 15تصويب رساندند که 
جا روبسپير جدًا  آن در. شد عنوان شهيد ياد می اين سيمونو به

اين  در. معرفی کرد» اندوز محتکر و مال«مداخله کرد و سيمونو را 
، جانشين »آزادی، برادری، مالکيت«جشن، رژه نظامی و شعار 

که ماه پيش در » آزادی، برادری، برابری«شرکت مردمی و شعار 
برقرار شد، * جشن آزادی در بزرگداشت محکومان به اعمال شاقه

  . بودنشسته
انقالبی بود  های ضد طلبی روبسپير همچنان سرگرم مبارزه با جنگ

  .آميز منجر شده بود که حاال ديگر به پخش اخبار نادرست و يا مبالغه
ای رخ داد که برای مورخان  ولی، در تعقيب مسائل جنگ، حادثه

در ماه مارس، . بيوگرافی سياسی روبسپير اهميِت بسيار دارد



توجه به نقش محوری اين  ميرد و با ه اتريش، میلئوپولد، پادشا
اين زمينه  کشور در تدارک جنگ با فرانسه، انتظار تحوالتی در

از سوی ديگر، شاه سه نفر از رقبای ژاکوبِن روبسپير را . رود مي
ها فرماندهی ارتش را  کند و مخصوصًا به يکی از آن وارد کابينه مي

ز پيش به منزوی کردن روبسپير ها را بيش ا نمايد و اين واگذار می
 مارس، وی در سخنرانی خود در 26در . سازد عالقمند و توانا می

باریتعالی که «: گويد جمله مي انجمن، در اشاره به مرِگ لئوپولد، از
مان اشراف دارد، با  همواره بيش از نيروی تدبير خود ما، بر احواالت

ا را نقش بر آب های دشمنان م از ميان برداشتن لئوپولد، نقشه
  «.کرد

َگده، يکی از رقباِی روبسپير، بالفاصله واکنش نشان ميدهد و به 
بازگرداندن مردم «را همدستی برای » باریتعالی«ميان کشيدن پای 
در پاسخ اين سخنان، روبسپير . خواند می» به بردگی مذهب

البداهه سخنانی گفت که هم روحيه مذهبی و هم برداشِت  فی
ز مذهب و کارکرد آن در زندگی فردی و اجتماعی را مخصوص او ا
  .دهد نشان مي

های شنوندگان قطع شد و  بار با اعتراض سخنان وی برای اولين
کنندگان جلسه با استناد به دستور جلسه، خواستند از ادامه  اداره

اصرار، به سخنان خود ادامه  سخنان و ی جلوگيری کنند، ولی او با
  :داد
شما صدای مرا خفه نخواهيد کرد، هيچ دستوِر جلسه ! نه، آقايان»

بله، اداِی ناِم . ای نيست که بتواند اين حقيقت را خفه کند
باریتعالی و مطرح کردن مفهوم يک هستی ابدی که اساسًا بر 

نحوی کامًال ويژه  نظر من به گذارد و به ها تآثير مي سرنوشت ملت
ع و جسورانه نيست، مراقب انقالب فرانسه است، نظری زيادی بدي

احساس قلبی من است، احساسی که برای من الزم است؛ و 
شد برای من الزم نباشد، منی که در مجلس مؤسسان  چگونه مي

ها و در احاطه آن  ترين دسيسه گونه حمالت و پست معرض همه در
همه دشمنان، خودم را حفظ کردم؟ تنها با روِح خودم، چگونه 

را که فوق نيروی بشری بود انجام دهم، همه کاری  توانستم آن مي
  «اگر روحم را تعالی نداده بودم؟

اين مورِد بخصوص  آنچه مسلم است، اين است که روبسپير در
های خود  هاِی ژاکوبن، به انتشار حرف نتوانست با تکيه بر توده



عنوان  طرف روبسپير به موفق شود؛ بخصوص که مرِگ لئوپولد که از
ال شده بود، با سر کار آمدن فرانسوای دوم، موهبتی الهی استقب
  .تر بود، به فاجعه جنگ منجر شد که از وی سرسخت

اين مرحله، او را از جنبش مردمی دور  اگر عقاید مذهبی روبسپير در
نميکند، به اين دليل است که اين برداشت مذهبی اساسًاضِد 

رژيم عنوان يکی از ارکاِن  کليسا است و در نقد نقش کليسا، به
انقالب، روبسپير هيچ ترديدی به خود راه  سابق و سنگری برای ضد

کاری که از  ناشناساِن محافظه اين مورد، حتی از خدا در. داد نمی
ولی با . کرد تر برخورد می گسترِش انقالب بيمناک بودند، قاطع

هاِی ويژه خود  تعميِق انقالب و وروِد قشرهاِی زحمتکش با خواست
رِد مذهب برای مهاِر آن هم مورِد توجِه رهبری به صحنه، کارک
وی در اوِج قدرِت خود، . جمله روبسپير، قرار گرفت بورژوایی، از

صورت مذهب رسمی و  کليساِی خود را به کوشيد اين مذهب بی
تثبيت کند که وقايع بعدی نشان داد » هستِی متعال«پرستش 

رتيب داده شد، رغم تبليغات و تشريفاِت فراوانی که برای آن ت به
  .ای پيدا نکرد گونه پايه توده هيچ

ناپذير شد، روبسپير توجه خود را به تدارک و  پس از آن که جنگ گريز
در اين زمينه، مخصوصًا بر وجود . دهی آن معطوف کرد سازمان

ميان فرماندهان جنگ تکيه کرد و وی را، با توجه به  الفايت در
و پنهانش با عوامل داخلی و های شخصی و روابط آشکار  طلبی جاه

. عنوان دشمن اصلی، مورد حمله قرارداد انقالب، به خارجی ضد
يک از زاويه  همين امر موجب شد که هواداراِن رنگارنگ الفايت هر

برد  ور شوند و او را به خيانت و کارشکنی در پيش خود، به وی حمله
حتی تهديد به مرگ، دعوت به خروج از کشور و . جنگ متهم کنند

ای که او  تقاضای محاکمه وی، همراه بود با هجوم تبليغاتِی فشرده
را علنًا به داشتن روابط پنهانی با ملکه آنتوانت و دولت اتريش متهم 

  .کرد می
بار، برای  و اين(صورت، اين مواضع بار ديگر موقعيِت وی را  هر در

ای  ی پارهظاهرًا بِاکمِک مال. ها تثبيت کرد در مياِن ژاکوبن) هميشه
با هجوم مطبوعاتِی مخالفانش بود  منظور مقابله از دوستانش و به

را بنيان گذاشت که اولين » مدافع قانون اساسی«که نشريه 
وی که در جرياِن . ، منتشر شد1792 ماِه ِمه 17شماره آن در  

های آن انگشت  تصويب قانون اساسی، بر تمام نواقص و نارسایی



 شرایط جنگی و خطر حاکميت نظاميان و گذاشته بود، اکنون در
بهانه دفاع از وطن، با دفاع از اصوِل اين قانون  سرکوب انقالب، به

تر از سه ماه پس  کم. داد اساسی، به مبارزه خود شکِل قانونی می
اين تاريخ، قيامی که به دعوِت خود وی صورت گرفت، اين قانون  از

  .اختاند اساسی و اصوًال سلطنِت مشروطه را بر
در شماره چهارم همين نشريه بود که وی در اوایِل ماِه ِمه، 
يادداشتِ پير اوليويه، شهرداِر يکی از شهرهاِی اطراِف اتامپ، و از 
همفکراِن بابوف، پيشگاِم کمونيسم در فرانسه، را منتشر کرد که 

های ماه  به شکايت خود عليِه تعديات نظاميان در سرکوب شورش
اين يادداشت، به سبِک  اوليويه در. ميمه کرده بودآوريل به مجلس ض

هاِی او،  روبسپير در تأييِد گفته. خودش، از مالکيت  انتقاد کرده بود
داد توجه وی از  تفسيری در همان شماره درج کرد که نشان مي

های اجتماعی و اقتصادِی  مسائل صرفًا سياسی به ريشه
اين  در.  شده استهاِی سياسی نيز جلب ها و نابرابری درگيری

پاِی ُمرفه گرفته تا  داِر ُخرده از دکان«: خوانيم يادداشت مثًال مي
پاتريسيِن سطح باال، از وکيِل دعاوی گرفته تا دوِک سابق و 

خواهند امتياز تحقير  هايشان، ظاهرا تقريبًا همگی مي همرديف
به گوِش اين . بارتحِت ناِم مردم، ادامه دهند بشريت را  این

شناسند،  چيزی نمي* اندوزاِن آزمند، که ُجز مذبِح پلوتوس مال
تنها چيِز مورِد توجه آنها اين است که بدانند ! موعظه آزادی بخوانيد

نظام فعلی ما در هر لحظه از روز، به چه ميزان بر منافع سرمايه 
پرستی آنها  حتی خدمتی که انقالب به پول. افزايد هایشان می
 «.ا را با آن آشتی دهده تواند اين کرده، نمي

 آوريل، 28در ميداِن جنگ، در همان آغاز درگيری با ارتش اتريش، در 
و فرماندهاِن » پرست وطن«اثر ناهماهنگی بين توده سربازن  بر

زاده، ارتش فرانسه دچار پراکندگی شد و وقتی فرمانده  اشراف
اتهام خيانت، او را  نشينی داد، سربازان مظنون، به فرمان عقب

  .کشتند
انضباطی  اين شکست را هواداران جنگ به حساب ترس و بويژه بی

سربازان گذاشتند و روبسپير در اين ميان، پيش از هر کار ديگر، به 
بار در تاريخ رد اطاعت کورکورانه  دفاع از سربازان و شايد برای اولين

بی انضباطی در اصطالِح «: موضع گرفت و در نشريه خود نوشت
پرست  ای ما یعنی جرم، در عين حال سرباز و وطنه پاتريسين



بودن، يعنی يک ماشيِن خودکار آماده برای دريدن گلوی مردم و 
 .«فرماِن خودکامه بودن سرکوِب آزادی به

اختالفات شاه با وزرای ژاکوبِن کابينه در ماه ژوئن، به بحرانی    
شاه که سرانجام انحالل گارد سلطنتی را . سياسی تبديل شد

ذيرفته بود، با طرِح ِسروان، وزيِر جنِگ ژاکوبن، برای مستقر کردن پ
صورت تهديد اين شهر   سرباز فدره برای دفاع از پاريس در20000

مورد  توسط نيروهای خارجی و همچنين مصوبه مجلس در
مقابِل اصرار اين وزرا که لزوم  در. های نافرمان، مخالفت کرد کشيش

ها را  دادند، شاه آن ی آرامش توضيح مياين طرح ها را برای برقرار
جایشان  ای را به برکنار کرد و عناصر دسِت راستی ناشناخته

اثر آن، حتی  اين کار به بحرانی منجر شد که که بر. منصوب کرد
  .دانتون پيشنهاد دعوت به قيام کرد

ها هم شک داشت و  ولی روبسپير که حتی به طرح استقرار فدره
ای برای  همين نيروها ممکن است به وسيلهنگراِن آن بود که 

تری بود  گران خطرناک کودتایی نظامی تبديل شوند، نگراِن دسيسه
همين  به. که مترصِد باال گرفتن اين بحران بودند تا به صحنه بيايند

نجات عمومی اصوًال نه بر «: کرد دليل، دعوت به احتياط مي
واهد ميتواند آنها را شخصيت وزرا، که دربار هر چند بار که دلش بخ

  پرستی نمايندگان ملت تکيه دارد برکنار کند، بلکه بر  انرژی و وطن
اين مجلس بايد کمتر به آقای ِسروان بپردازد تا مرعی کردن احترام .

و برخالف نظِر دانتون »  .روزاِن تحِت پيگرد به آزادی و حمايت از تيره
قيامی « با دعوت به که روز بعد از اين سخنان روبسپير اظهار شد،

، مخالفت »جزئی که حاصلی جز مشوب کردن امور عمومی ندارد 
  .کند مي
 ژوئن، اولتيماتوم الفايت در مجلس قرائت شد که وی در آن از 18در 

های مردمی را  ها و ساير انجمن جمله خواسته بود ژاکوبن مجلس از
کمک نيروهای نظامِی تحِت  سرکوب کند، واال وی شخصًا به
  .فرمانش، اين کار را انجام خواهد داد

ها، صراحتًا اين واقعه را  همان شب روبسپير، در انجمِن ژاکوبن
. آزمايشی برای مشروعيِت مجلس و حق نمايندگی مردم دانست

ماليمت با اين اولتيماتوم  ها که در مجلس نسبتًا با ولی ژيروندن
 ژوئن، به 20استفاده از وضعيت، مردم را در  برخورد کردند، با

مقابِل مردم، کالِه سرِخ مخصوِص  ها کشاندند و شاه در خيابان



  .سر گذاشت انقالبيون را بر
ولی تصميم مجلس عليه الفايت به مماطله برگذار شد و حتی تا 

را رسمًا اعالم کرد، » وطن در خطر« ژوئيه که سرانجام مجلس 11
  .هنوز در مقام سابق برجا بود

مجلس، در » وطن در خطر«ير در تفسير اعالِن بهمين جهت، روبسپ
ای  سابقه طوِر بی که به ها، ضمِن آن عصر همان روز در انجمن ژاکوبن

کنند مورِد  شاه و دربار را در رأِس خطرهایی که وطن را تهديد می
وطن در خطر «: حمله قرار داد، در رديف دوم باز به الفايت پرداخت

... ناپذير وجود دارد ک شاه اصالحاست، چون که يک دربار کثيف و ي
های ما است، در خطر خواهد  آزادی، مادام که الفايت در رأس ارتش

  «.بود
اگر تا يک «: دهد وی در ادامه، از پيش، وقايع ماِه اوت را هشدار مي

ماه ديگر هنوز وطن در خطر باشد، اگر وضعيت امور تمامًا تغيير 
   «.ا از دست رفته دانستنکرده باشد، در آن صورت بايد  وطن ر

ها از سراسر کشور براي شرکت در  سرانجام، هنگامی که ِفِدِره
رغم مقامات  مراسم سالگرد انقالب به پاريس آمدند، روبسپير، به

های جنگ بفرستند، از  که قصد داشتند هرچه زودتر آنها را به ميدان
س دادند ای که آنها به مجل در عريضه. آنها خواست در پاريس بمانند

و توسط روبسپير تنظيم شده بود، خواستار برکناری الفايت، اخراج 
 30افسران اشراف از نيروهای نظامی و برکناری مديريت مرتجِع 

ها هنگام طرح  سخنگوی آن.   ايالت فرانسه شدند83ايالت از 
آميز روبسپير اکتفا نکرد و  عريضه در مجلس، به برخورد احتياط

ها که نفوذ زيادی در  ژيروندن.  زير سؤال بردالفایت را مستقيمًا
مجلس داشتند، به مخالفت شديد با اين جريان برخاستند و رهبر 
آنها، بريسو، که دو سال پيش پس از فرار شاه خواهان نوعی 

ها حمله کرد و »کش شاه«جمهوری الفايتی شده بود، به اين 
مالکيت مردم در کلمه شاه خاصيتی جادویی می بينند که «: گفت
  «.کند ها را حفظ می آن

  29ديد، در  معرض خطر پيگرد می روبسپير، در حالی که خود را در
توان گفت برنامه قيام  ژوئيه، نطق مفصلی ایراد کرد که در آن، مي

هر نحوی که شده، کشور بايد  به«: قريب الوقوع مطرح شده بود
سی مغايرت چه در کار تخريب آن است با قانون اسا نجات يابد؛ آن

رئيس قوه  مجريه به مردم وفادار بوده است؟ بايد وی را ... دارد



مجلس . ها خيانت کرده است؟ بايد خلعش کرد به آن. داشت نگاه
خواهد اين برکناری را تصويب کند؛ و در صورتی که وی را  ملی نمی

مقصر بدانيم، مجلس ملی خودش در اين جرم با وی شريک است، 
در اين صورت بايد .  وی از نجات کشور عاجز استو به همان اندازه

مسأله . گزاری را احيا کرد در عين حال هم قدرت دولتی و هم قانون
پس . گزاری فعلی و آزادی است بر سر انتخاب بين اعضای قانون

اين مجلس نبايد صرفًا . بايد يک مجلس جديد انتخاب کرد
 آمريکای که مطابق کلمه(گزاری، بلکه از نوِع مؤسسان  قانون

بويژه بايد از . باید باشد) »کنوانسيون«: استفاده از آن متداول شده
طريق آرای عمومی مستقيم انتخاب شود، و همه شهروندان 

باالخره، . شونده تبديل شوند کننده و انتخاب منفعل به انتخاب
نمايندگان، در صورت خيانت به اراده مردم، در هر لحظه، از طرف 

ود باید قابل عزل باشند و همچنين نمايندگان دهندگان خ رأی
گزاری و مجلس مؤسسان سابق دوباره قابل انتخاب  مجلس قانون

پس از انجام اين اقدامات، همچنين بايد مديريت اياالِت . نباشند
های فرماندهی  انقالبی را تجدید کرد و ارتش را از دسِت ستاد ضد

ی بهتری داشت، اگر گاه ميتوان قانوِن اساس آن. اشرافی رهاند
طريق وکالی خود، نه اصول قانون اساسی کنونی، بلکه  ملت، از

  «.تناقضات اين سند مهِم را خذف کند
ای ميگيرد و نيروهای انقالب و  سابقه از اين پس وقايع سرعت بی

ضد انقالب با صراحتی که تا آن زمان ديده نشده بود، در مقابل هم 
  .کنند آرایی می صف

ابتکار خود،  از نطق روبسپير، نواحی شهرداری پاريس بهروز بعد 
 ژوئيه، مجلس 30امتياز شهروند فعال از منفعل را لغو ميکند و در 

اين دسته شهروندان را در صفوف  شود افراد جديدی از ناگزير می
  .گارد ملی بپذيرد

که در آن، دوک » مانيفسِت برانسويک«اين روزها، خبر  سو، در از يک
، به تشويق اتريش و پروس به فرانسه و اولتيماتوم داده *يکبرانسو

زخمی  بود و مخصوسًا پاريسی ها را تهديد کرده بود که اگر چشم
به شاه وارد شود، نيروهای نظامی او اين شهر و مردم آن را نابود 

های  شد و از سوی ديگر، فدره خواهند کرد، در پاريس منتشر می
» مارِسيز« ميخواندند که بعدًا با نام مارسی در حالی که سرودی را

آنتوان  طريق ناحيه فوبورِگ سن به سروِد ملی فرانسه تبديل شد، از



  .وارد پاريس شدند
 ناحيه پاریس خلع شاه را از مجلس خواستار شدند 38ناحيه از  37

 اوت برای اين کار به مجلس وقت داد، 9انتوان تا  و فوبورِگ سن
  .آورد می صدا در ها را به وت ناقوسوگرنه در شامگاه دهم ا

 اوت، اکثريت مجلس که از جنبش مردم ترسيده بود، از تصويب 8در 
کيفرخواست عليِه الفايت خودداری کرد و به اين ترتيب، این بحران 

. شد برای جنبش مردم، به مسأله مرگ و زندگی تبديل می
 بعدازظهر، مجلس بدون هيچ 7 اوت، ساعت 9بخصوص که در 

   .مورِد خلع شاه، متفرق شد صميمی درت
: ، نوشت*در همين روز نهم اوت، روبسپير به دوست خود، کوتون

انقالب . ايم ما به نقطه باز شدن گره دراِم قانوِن اساسی رسيده«
تری  نغلطد، جرياِن سريع اگر در ورطه استبداد نظامی و ديکتاتوری در

 دوستداران آزادی، در شرایطی که ما هستيم، برای. خواهد يافت
سرنوشت فرانسه . بينی و هدايت وقایع غيرممکن است پپش

تواند  چه می آن. ظاهرًا به دسيسه و تصادف واگذاشته شده است
ما اطمينان دهد، نيروی روحيه عمومی در پاريس و بسياری از  به

 «.اياالت و همچنين حقانيت هدف ما است
پاريس ستاد قيام خود را  اوت، وقتی مردم نواحی مختلف 10در روز 

های شهرستانی به  پا کردند و همراه با فدره در شهرداری پاريس به
کاخ شاه هجوم بردند و خانواده سلطنتی را ناگزير به پناه بردن به 

کس نمی دانست روبسپير کجاست؛ حتی  مجلس کردند، هيچ
. اند این ابهام را مرتفع کنند حال وی هم نتوانسته محققاِن شرِح

عهده  رنيو، نماينده ژيروندن، که آن روز، ریاسِت جلسه مجلس را بهو
داشت و با ورود شاه به مجلس در حال فرار از چنگ مردمی که 
شاهد کشتار همرزمانشان به دست گارد سوئيسی و ساير 
نيروهای محافظ کاخ بودند، از شاه عذر خواهی کرد، بعد ها مدعی 

  .ينی پنهان بوده استشد که در آن روز روبسپير در زيرزم
 اوت حاصل تدارکاتی بود که روبسپير در 10صورت، قيام روز  هر در

بالفاصله، پس از پيروزی قيام، روبسپير . آنها نقش اساسی داشت
توان گرفت و  در صحنه حاضر است و نتايجی را که از اين قيام می

مهمترين آنها لغو سلطنت و برقراری جمهوری است را پيگيری 
  .ندک می

  اوت، روبسپير در کمون پاريس حاضر است و شب در 10عصر روز 



: ها از کارهای آجلی که بايد انجام داد صحبت کرد انجمن ژاکوبن
های مردمی موجود را تقويت کرد و هر جا وجود ندارند  بايد انجمن«

عضویِت نواحی  آنها را بوجود آورد؛ بايد شهروندان منفعل را به
بايد با واليات تماس گرفت و آنچه را در پاريس شهرداری پذيرفت؛ 

 «.اتفاق افتاده، توضيح داد
در مجلس نيز وی از جمله خواستار برقراری يک دادگاه انقالبی 

 اوت و بطورکلی عناصر ضد 10برای محاکمه مسئوالن کشتار 
هایی سرانجام مجلس آن را  انقالبی شد که پس از مقاومت

 .وجود آمد بی تاريخ به اين ترتيب بهپذيرفت و اولين دادگاه انقال
های پاره ای از هواداران روبسپير به او اين است  اما يکی از انتقاد

بايست مقام رياست اين دادگاه را که قبل از همه به وی  که نمي
کاری و  اين منتقدان معتقدند که کم. پيشنهاد شده بود، رد می کرد

ث شد که مردم از آن نوميد های اين دادگاه انقالبی باع انگاری سهل
شوند و در اوائل سپتامبر در حالی که پاريس مورد تهديد نيروهای 

برخيزند و » عدالت«اتريشی قرار داشت، خود به اجرای مستقيم 
صورت، روبسپير رسمًا با اين توجيه که  هر در. به زندانها حمله کنند

  اعالم وی چون همواره با اين ضد انقالبيون درگيری داشته است،
شايد هم فکر . کرد از نظر حقوقی نميتواند قاضی دادگاه آنها باشد

ميکرد که حضور وی در کمون پاريس که در واقع اکنون ارگان اجرایی 
داد و در مقابله با مجلس و بقايای قوه  انقالب را تشکيل می

  .تر است کننده داشت، الزم اجرایی، برای دفاع از انقالب نقش تعيين
های اتريش و پروس به درون مرزهای فرانسه و شورِش  رتشنفوذ ا

طلبان در اياالت، لزوم دفاع از پاريس را به امری عاجل  سلطنت
کمون پاريس در اين زمينه، ابتکار عمل را در دست . تبديل کرده بود

با پرداخت دستمزد به داوطلبان، اطراف پاريس را سنگربندی . گرفت
گرم و سربازگيری از ميان داوطلبان و های  کرد و با مصادره سالح
  .کرد های سرد، مردم را برای دفاع آماده مي سفارش ساختن سالح

در ماه سپتامبر، انتخابات کنوانسيون آغاز شد، که در پاريس به 
انتخاب نمايندگانی منجر شد که در کنوانسيون هسته اصلی 

ايندگان روبسپير نفر اول نم. را تشکيل دادند) جناح چپ(مونتگن 
پاريس بود و کسانی نظير آگوستين روبسپير، دانتون، مارا و َکمی 

ولی انتخابات اياالت در شرایطی . دمولن از پاريس انتخاب شدند
ها و جناح راست از اکثريت  انجام شد که در کنوانسيون، ژيروندن



  .برخوردار شدند
يام در هر صورت، پديد آمدن کمون پاريس که مشروعيت خود را از ق

گرفت و نفوذ روبسپير در آن از اين مرحله به بعد توازن   اوت می10
بويژه که در شهرهای ديگر هم . وجود آورد قوای حاضر در صحنه را به

وجود آمدند که کم و بيش در جهت تعميق انقالب عمل  کمونهایی به
  .کردند می

طبيعی است که بالفاصله پس از تشکيل کنوانسيون، اين 
 از قدرت خود در مجلس برای خنثی کردن فعاليت کمون و نمايندگان

 اکتبر، 28که در  تا جایی. مخصوصًا حمله به روبسپير استفاده کنند
يکی از آنها رسمًا از مجلس، تقاضای تعقيب روبسپير و مارا را کرد و 
در مورد مارا از مجلس حتی خواست که قبل از محاکمه او جلسه را 

 که به روبسپير وارد شد اساسًا عبارت بود از اتهاماتی. تعطيل نکنند
ها در ماه  افترا بستن به اشخاص، شرکت در حمله به زندان

ستامبر، تعقيب نمايندگان ملت، اعمال نفوذ در هيئت نظارت بر 
در افراد نسبت به خود » پرستی بت«انتخابات پاريس و ايجاد  روحيه 

مهلت برای روبسپير تقاضای . و حرکت در جهت تسخير قدرت
  .پاسخگویی به اتهامات کرد و مجلس با آن موافقت نمود

جا  از اين.  نوامبر وی در دفاع از خود، نطق مفصلی ایراد کرد5در 
کند که اگر دنباِل ديکتاتوری بود، خواهان انتخاب  شروع می

  .شد کنوانسيون نمی
 :گويد وی پس از دفاع از کارهای هيأت نظارِت انتخابات پاريس مي

ای از  فهمم که مفهوم استبداد فکری، بويژه در جامعه اوًال من نمي«
. تواند باشد های آزاد، چه چيزی جز سلطه طبيعی اصول می انسان

های مردمی،  ها و انجمن تجربه ثابت کرده است که نظر ژاکوبن
هيچ شهروندی نه آن را ايجاد کرده . همان نظر ملت فرانسه  است

. ام  من کاری جز پذيرا شدن آن نکرده.و نه بر آن مسلط شده
ها  اند؟ اين چه کرده» قيام مقدس ماه اوت«ها جز تدارک  ژاکوبن

زنيد، هستند  ها حرف می سر و پا که شما از آن همان مشتی بی
تان بيش از آن عاقل  که استبداد را منکوب کردند؛ شما و وابستگان

گونه  ود را به اينبوديد، بيش از آن دوستداِر نظِم خوب بوديد که خ
تان شما  ای هستم که غيرت من منتظر آن لحظه... ها بياالیيد توطئه

ها را  جا ببرد که از کنوانسيون بخواهيد قراِر تعقيِب ژاکوبن را به آن
تر و  اقبال گاه خواهيم ديد که شما خوش تصويب کند؛  آن



نظور شما ما بگویيد م فقط به. ترايد يا لئوپولد يا الفايت جانب به حق
هم  ها از تان، آن هاي اين دو بخش از مردم چيست که در همه گفته از

داريد و ديگری ظاهرًا به اصول ما  دهيد و يکی را عزيز می تميز مي
متمايل است؟ آيا قصد شما در اينجا آن است که هم کسانی را 

خواند و هم آنهایی را  مشخص کنيد که الفايت آدمهای شريف می
  «ناميد؟ بان و آشغال ميتن که او بی

چرا شما برای دريافت «: پرسد قانونی، می مقابِل اتهاِم اعماِل غير در
طلب، يک کميسيون  شکاياِت نويسندگان اشرافی و سلطنت

گيريد که جلِو ورود همه  ما ايراد نمی دهيد؟ چرا به تشکيل نمی
يريد که ايم؟ چرا به ما ايراد نمی گ گران را با این سرعت گرفته توطئه

ايم، و  دشمنان  شهروندان مشکوک را خلِع سالح کرده
مورد نجات ملی  ها در شده انقالب را از مجالسی که در آن شناخته

ايم؟ زيرا، همه اين چيزها  داشته کنيم، دور نگاه مشورت مي
قدر  قانونی که انقالب، همان قدر غير قانونی است، همان غير
قانونی که  قدر غير استيل، همانقانونی که سقوِط سلطنت و ب غير

   .خوِد آزادی
خواستيد؟ چه کسی  شما انقالِب بدوِن انقالب می! شهروندان»

تواند پس از وقوع، نقطه دقيقی را مشخص کند که امواج قيام  مي
توانند يوِغ  اين قيمت کدام مردم می جا بشکند؟ به مردمی بايد در آن
برحق دانست که از طرِف کِل شورشيان را بايد . استبداد را بشکنند

  ...جامعه وکالت ضمنی دارند
ايم نمی  کار گرفته اگر شما وسایلی را که ما برای پيروزی به»

ما واگذاريد؛ قانون اساسی و تمام  پسنديد، ثمراِت انقالب را به
قوانين سابق خود را دوباره برداريد، ولی همشهروندِان ما، برادران 

ما  اند را به راه هدف مشترک جان دادهما و فرزندان ما که در 
اين باب، تاج و تخِت  شاهد من در. ايم نه، ما خطا نکرده!... برگردانيد

 «.گيرد می ای است که دارد پا واژگونه و جمهوری
در زندان ها،  هرگونه دخالت خود و کمون » کشتار سپتامبر«مورِد  در

  .ردم ميداندجوش م پاريس را رد ميکند و آن را حاصل حرکت خود
اين نطق روبسپير با شور و هيجان اکثريت نمايندگان روبرو شد و 

در بيرون مجلس هم روبسپير با . خواستار انتشار فوری آن شدند
  .تظاهرات و هواداری مردم روبرو شد

های اکتبر و نوامبر، موقعيت  فتوحاِت قواِی فرانسه در بلژيک، در ماه



. تار جنگ بودند، تحکيم کردها را که از پيش خواس ژيروندن
ها موفق شدند طرح انحالل دادگاه های استثنائی که  که آن طوری به

البته . وجود آمده بود به تصويب کنوانسيون برسانند  اوت به10بعد از 
اين دادگاه ها هم نتوانسته بودند به اهدافی که برايشان تعيين 

  .شده بود جامه عمل بپوشانند
دليل بيماری از فعاليت  ، روبسپير به1792  نوامبر30 تا 5از 
اين مدت از یک سو موضوع محاکمه لوئی و  از سوی  در. ماند می باز

خاطر کمبود و گرانی و احتکار مواد غذائی  دیگر شورش مردم به
  .بويژه غالت مطرح بود

مقابل کنوانسيون خواهان اعدام بدون  در مورد اول، سن ژوست در
که حاال ديگر، پس از خلع از سلطنت با نام (د محاکمه لوئی شده بو

و در مورد دوم، کنوانسيون ) شد ناميده مي» لوئی َکپه«خانوادگيش 
آميز جنبش گرسنگان  حتی با رأی موافِق مونتانی با سرکوب قهر

  .موافقت کرده بود
که خوانندگان با خواندن ترجمه اولين نطق او در  طور روبسپير، همان
ئی مالحظه ميکنند، در مورِد محاکمه لوئی، با مورد محاکمه لو

و در مورد قيام گرسنگان نيز در . عقيده سن ژوست موافق است
سخنرانی مورخ     درمقابل کنوانسيون، تحليلی داد که به 

های اجتماعی این قيامها ميپرداخت و راه حل مداخله دولت  ریشه
   :در این مورد و محدودیت مالکيت را مطرح ميکرد

مالکيت فقط برای قوام بخشيدن به آن وضع و تضمين شده است؛ »
. پيش از هر چيز، برای زنده بودن است که ما صاحب اموال هستيم

ها در تضاد  هرگز درست نيست که مالکيت بتواند با بقای انسان
اند که خوِد  مواد غذایی برای زندگی مردم همان قدر مقدس. باشد
ای حفظ زندگی الزم است در همه آن چيزهایی که بر. زندگی

فقط مازاد بر آن است که به . مالکيت مشترک کل جامعه قرار دارد
هر گونه مال . شود آيد و در دست کسبه رها می می تملک فردی در

دهم،  اندوزی سوداگرانه که من به قيمت جان همنوعم صورت مي
  .معامله نيست؛ راهزنی است، برادرکشی است

گذاری در مورد مواد  باب قانون ای که بايد در بر اين اساس، مسأله»
بايد برای : غذایی اصلی حل شود کدام است؟ مسأله اين است

تمام اعضای جامعه برخورداری از بخشی از ثمرات زمين را که برای 
ها  ها الزم است، و برای مالکان و کشاورزان بهای سعی آن بقای آن



ترين  ُپروسواس.  واگذاشترا تأمين کرد و مازاد را به آزادی تجارت
  «.دارم مدافع مالکيت را از انکار اين اصول برحذر مي

ولی اعالن اين مطالب به هيچ اقدام مشخصی از طرف روبسپير 
منجر نشد و در پايان اين نطق، جز پاره ای ترتيبات در مورد حمل و 

  .نقل غالت، درخواست ديگری از کنوانسيون نکرد
گيری شورش  ه و اوائل مارس شاهد اوجبه طورکلی در ماه فوري
* رو بژاک» خشمگينان«ها بود که جمعيت  مردم و حمله به مغازه

روبسپير در اين مورد در گفتارهایش، . ها داشت نقش فعالی در آن
ها موضع  کرد، ولی در عمل شديدًا عليه آن گویی اکتفا می به کلی

در . طنت دانستگرفت و تا آنجا پيش رفت که آنها را وابسته به سل
  .ای با مارا هم سعی کرد او را با خود هماهنگ کند مالقات بيسابقه

اين جنبش، بويژه زنان فعال بودند که بيشتر از مردان با مسأله  در
در مواردی آنها کاال ها را خود . گرانی و کمبود ارزاق تماس داشتند

  .کردند گذاری می قيمت
گانه  ی از نواحی سی و هشت فوريه هيأتی به نمايندگ12در روز 

 اوت که در پاريس مانده بودند، در 10های  پاريس به اضافه فدره
ها آن را  مقابل کنوانسيون عريضه ای را خواندند که ظاهرًا ژاکوبن

   :نوشته بودند و در آن آمده بود
گذار، کافی نيست که اعالم کرده باشيم که ما  شهرونداِن قانون»

ه هستيم، بايد که مردم هم سعادتمند خواهان فرانس جمهوری
بايد که نان وجود داشته باشد، زيرا آنجا که ديگر نان . باشند

نيست، ديگر قانون نيست، ديگر آزادی نيست، ديگر جمهوری 
  «.نيست

بر تقاضای ده سال زندان برای محتکران و مجازات اعدام  آنها عالوه
ون برای برقراری یک در صورِت تکرار جرم، خواهاِن مداخله کنوانسي

گذاری مواد  کنترل متحدالشکل در سراسر کشور بر توزیع و قيمت
  .غذایی اصلی و بویژه تعيين یک قيمت حداکثر برای گندم شدند

خدمِت  دهندگان را محرکانی در رود تا عريضه مارا پشت تريبون مي
  .انقالب معرفی کند اشراِف ُمرتجع و ضد

  :روبسپير در این باره نوشت
مستبدان هم آن (فقط نان نيست که ما به مردم فرانسه مديونيم »

يافته با قوانين انسانی  اين آزادی قوام) دهند را به رعايای خود می
است، اين حرمت شهروندان است، اين برخورداری از همه حقوق 



مقدس بشريت و اعمال کليه فضایل اجتماعی است که جمهوری 
  «.آورد پديد می

 آوريل، ارتش اتريش در جبهه بلژيک به حمله دست در اول ماه
سرعت  زند و چون عمده نيروی فرانسه در هلند درگير است، با می

دانتون و والکروا، نمايندگان کنوانسيون در جبهه . کند پيشرفت می
رسانند و از کنوتنسيون تقاضای فراخواِن  فورًا خود را به پاريس می

  .کنند ان را مطرح میمردم برای سربازگيری از داوطلب
در جنبشی که بين مردم برای اعزام به جبهه پديد » خشمگينان»

روبسپير با این فراخوان موافقت کرد، . آمد، فعاالنه شرکت کردند
 آوريل پيشنهاد 10ای که در  ها با برگزاری مراسم ويژه ولی ژاکوبن

  .شده بود، مخالفت کردند
اين دوران، در مقابل  های روبسپير در گيری درهرحال، موضع

او که . آشکارا متناقض است» ها تنبان بی«اصطالح  های به حرکت
دانست و در طی زندگی  همواره انقالب را کار مردم و مال مردم می

های خود، مانند  بينيم که برای تحقق ايده سياسی وی، هرگز نمی
 حتی یس، ميرابو، الفایت و یه ديگر دست اندرکاراِن انقالب نظيِر سی

اين  باشد، چگونه در» ها باالیی«اصطالح  دانتون به فکر سازش با به
نويسند  ها برای رفتن به جبهه اسم می دوره وقتی گرسنه

خواهند،  کند و وقتی نان می ها را ستايش می آن» پرستي وطن«
  .دهد انقالبی نسبت می ها را به اين يا آن دار و دسته ضد آن
ه شرایط چنان حساس است که نويسندگان جا بايد بگویيم ک اين در

توانند بدون توجه به  حاِل دست اندرکاران اين انقالب نمی شرح
روشنی نشان دهند که  طبيعت نيروهای اجتماعی پشتيبان آنها به

چرا شخصيت مورد نظرشان به اين شکل عمل کرد، نه به آن 
  .شکل

روبسپير مأخذ ای که ما برای تنظيِم اين شرِح حاِل مختصر  نويسنده
ايم، براين عقيده است که انقالب فرانسه اساسًا  کار خود قرار داده

يک انقالب بورژوایی بوده است، ولی توده مردمی که در اين انقالب 
تدريج که انقالب  اند خواستهای خود را داشته اند  و به شرکت کرده
دهنده این بوده، با  رود، قشرها و طبقات مختلف تشکيل پيش می
  .گيرند مقابل يکديگر قرار مي های ويژه خود، در خواست

داند که در  ها را نماينده بورژوازی بزرگ فرانسه می او مثًال ژيروندن
همان آغاز، يعنی پس از آن که امتيازات طبقاتی اشراف لغو و اموال 



بگير شدند، حاضر بودند با  ها مواجب کليسا ضبط شد و کشيش
وقتی . بون باشد يا اورلئان، کنار بيايندحکومت سلطنتی، خواه بور

بحران سلطنت را ديدند، نمايندگان اين بخش از بورژوازی زودتر از 
خواه شدند و حاضر بودند با يک جمهوری الفايتی کنار  همه جمهوری

  .بيايند
ولی روبسپير که نماينده بورژوازی کوچک است، به اين رضايت 

خود و نزديکی با طبقات تکيه بر کثرت اعضای  دهد و با نمی
نتيجه قدرت بسيج خود در ميان آنها، در درگيری  زحمتکش مردم و در

با بورژوازی، ميخواهد با ايجاد فضای دموکراتيک، فضای تنفس و 
ای را که تازه  رشد برای خود باز کند و نگذارد بورژوازی بزرگ جامعه

 بزرگ که از زير بختک فئوداليسم نجات يافته، توسط اين بورژوازی
شده نيز به صفوف آن خواهند  های خلِع امتياز بالفاصله فئودال

اين بورژوزی  باره مختنق شود و امکان رشد آزادانه را از پيوست، دو
  .کوچک  بگيرد

 اين نظر، طبقات زحمتکش و بخصوص طبقه کارگر که به انقالبی  د
نقالب کم در جريان اين ا پيوستند که طبقات ديگر آغاز کردند، کم

برند، ولی  تدريج هم به منافِع ویژه و هم به قدرِت خود پی مي به
که صف مستقل خود را داشته باشند، فراهم  هنوز شرایط برای آن

پردازند و  روی از اين و آن می دنباله ها به ست که آن جا از اين. نيست
در ميدان مبارزه طبقاتی، حتی کسی مثل روبسپير هم صرفا با 

ها، کِل جنبش آنان را مورد  ای از رهبران آن شخصيت پارهبرخورد با 
  .دهند حمله قرار می

سِر قدرت، وارِد  ، مبارزه بر1792صورت، در نيمه اول آوريل  هر در
مرحله جديدی شد و بويژه چون مجلس مستقيمًا صحنه اين 

نظر  ها بود، هم از لحاظ وسعت انعکاس آن در جامعه و هم از درگيری
ی اين مبارزه، بسيار جدی شده و به مبارزه مرگ و نتايج عمل

 ترميدور تقريبًا 10زندگی تبديل شده که تا اعداِم روبسپير در 
  .يابد وقفه ادامه می بی

بهترين نمونه اين مبارزه با دخالت دادن مجلس، مورد مارا بود که در 
ها مجلس قرار تعقيب وی را صادر   آوريل به درخواست ژيروندن13

 عمًال حتی در معرض اعدام قرار گرفت و اگر در نظر بگيريم که کرد و
ترين  مارا در ميان طبقات تهيدست جامعه و اقشار راديکال، محبوب

توان تکانی را که اين  چهره سياسی آن مقطع از انقالب بود، می



وجود آورد حدس زد و محاکمه مارا  ها به تصميم مجلس در ميان آن
.  مردم و فعاالن سياسی تبديل کردبه مهمترين موضوع صحبت

 آوريل، که شايد تا حد زيادی از ترس 24همچنين تبرئه او در 
های احتمالی از محکوميت وی صورت گرفت، به جشن  آرامی نا

بزرگ انبوه هواداران او تبديل شد و مارا بر دوش مردم، مستقيمًا به 
  .صحن مجلس آورده شد و در کناِر رئيس مجلس قرار گرفت

از مخالفان روبسپير در آن مقطع که حتی تا *   آوريل، پسيون12در 
مقام شهرداری پاريس باال رفته بود و در پايان مجلس مؤسسان 
همراه با روبسپير يکی از دو نفری بود از تجليِل ویژه مردم برخوردار 

ای  شد و نماينده شده بود، خواستار قطع گردن اعضای مونتانی می
  .داد که روبسپير زير تيغ گيوتين نرفته، استعفا می خاطر آن ديگر به

اش از  سرانجام هم مارا توسط يکی از هواداراِن ژيروند در حمام خانه
قصد به  در بردن از چند سوِء پای درآمد و هم روبسپير پس از جان به

گيوتين سپرده شد و سرکوب هوادارانش تا حد انهدام تقريبًا کامل 
 .ها ادامه يافت آن
اين دوره بويژه اهميت دارد، قانوِن اساسی  چه برای روبسپير در نآ

در رژيِم جمهوری است و در فکر آن است که تمام معايبی که وی 
 21در . جا مرتفع شود اين در قانون اساسِی قبلی برشمرده بود، در

ها ارائه داد  آوريل طرح اعالميه حقوق بشر خود را در انجمن ژاکوبن
   .آن را با توضيحاتی تسليم کنوانسيون کرد آوريل 24و در 

ای از نکات مهم اين اعالميه که اگرچه در جمهوری  در زير به پاره
بخش  فرانسه هر گز مبنای عمل دولت قرار نگرفت، اما الهام

 کنيم های اوايل قرن نوزدهم بود، اشاره می سوسياليست
حقوق هدِف هرگونه جامعه سياسی عبارت است از حفِظ : 1ماده 

در قانون . (طبيعی و الينفک انسان و ارتقاِء کليه استعدادهای وی
هدِف هر جامعه «: ، به اين عبارت آمده است1793اساسی نهایی 

  «.سعادِت همگانی است
حقوِق اساسی انسان عبارت است از حِق او به قدرِت : 2ماده 

، اين حقوق 1793در قانون اساسی . (حفظ زندگی و آزادی خود
  .برابری، آزادی، امنيت و مالکيت: تند ازعبار

آزادی عبارت است از قدرتی که به انسان تعلق دارد تا . 5ماده 
عدالت قاعده، . ميل خود تمام استعدادهای خویش را رشد دهد به

 ..حق ديگری حد، طبيعت اساس و قانون تضمين آن است



برای من ابتدا چند ماده ضروری «: 9توضيح روبسپير قبل از ماده 
گاه، موارِد  آن» .کنم تکميل تئوری مالکيت شما پيشنهاد می

برابری اموال جز خيالی واهی نيست؛ «: آيد عالقه او می مورد
 «.فضيلت در کلبه، به که رذیلت در کاخ

و وکالی * ای به مارکی ُکندورسه سابقه با خشونِت لحِن بی
  :کند که بورژوازی ژيروند عتاب می

شِت انسان بپرسيد که مالکيت چيست، تا اين سوداگر گو از»
نامد و  ها را کشتی می هایی که آن اشاره به اين تخته قراضه با
بندی کرده و کناِر هم  نامد بسته هایی را که زنده می ها انسان آن در

زاده که  اين نجيب از! اين است مالکيت من: چيده، به شما بگوید
ها را ندارد گمان ميکند  ر آنکه ديگ زمين و کشتی دارد و يا از زمانی

او از مالکيت مفهومی تقريبًا مشابه . دنيا وارونه شده، سؤال کنيد
ها بپرسيد، به شما  از اعضای محترم خانداِن َکپه. خواهد داد

ای  ها بی ترديد حق موروثی ترين مالکيت خواهند گفت که مقدس
 قانونِی االيام از آن برای سرکوب، تحقير و مکيدِن است که از قديم

 ميليون انسانی است که در سرزمين فرانسه 25خون و سلطنت بر 
  .اند ها سکنی دارند، برخوردار بوده تحِت اراده آن

در نظر اين اشخاص، مالکيت بر هيچ اساِس اخالقی متکی »
چرا اعالميه حقوِق ما، در تعريف آزادی، اين مقدِم اموال . نيست

يعت اخذ کرده است، دچار ترين حقی که از طب انسان و مقدس
ايم که حدِّ آزادی حق  حق گفتيه شود؟ ما به همين اشتباه می

ديگری است؛ چرا همين اساس را بر مالکيت که نهادی اجتماعی 
ايد؟ گویی قوانين ابدی طبيعت کمتر از  است اعمال نکرده
شما چندين ماده برای ! ناپذير است ها خدشه قراردادهای انسان

ايد و حتی يک کلمه  ن آزادی در اعمال مالکيت آوردهتري تأمين بيش
که اعالميه  طوری ايد؛ به برای تعييِن طبيعت و مشروعيت آن نگفته

ها که برای اغنيا، برای  رسد نه برای انسان نظر مي شما به
 .اندوزان و برای خودکامگان تنظيم شده است محتکران، برای مال

أييد حقايق زير اين عيب را کنم که با ت من به شما پيشنهاد می» 
 :اصالح کنيد

مالکيت عبارت است از حِق برخورداری هر شهروند به : 9ماده »
  .تمتع و تملِک آن مقدار از اموال که قانون برای او تضمين کرده است

حق مالکيت، مانند ساير حقوق، محدود است به تعهد : 10ماده » 



   .رعايت حقوق ديگران
تواند نه به امنيت، نه به آزادی، نه به بقا و  مياين حق ن: 11ماده » 

  .نه به مالکيت همنوعاِن ما ضرر وارد کند
هرگونه تصرف و هرگونه معامالتی که اين اساس را : 12ماده »

 ماده در 4اين . [اخالقی است نقض کند، اساسًا غيرقانونی و غير
  [. حذف شد1793قانوِن اساسی 

جامعه تعهد دارد ] فظ شده استدرعوض، در اساس ح: [13ماده »
ها و چه با  معاِش تمام اعضای خود را، چه از طريق تهيه کار برای آن

هایی که در شرایط کار کردن نيستند،  تأمين وسایِل معيشِت آن
  .فراهم کند

جامعه بايد با تماِم قوا در ترقِی خرِد عمومی بکوشد و : 15ماده »
  [....] .قرار دهدآموزش را در دسترِس همه  شهروندان 

توانند، هرگاه بخواهند، حکومت خود را عوض  مردم مي: 18ماده »
 [....] .کنند و وکالی خود را خلع نمايند

جامعه بايد ترتيبی دهد که همه شهروندانی که از کار : 22ماده » 
ها  کنند، بتوانند در مجالسی که قانون از آن خود امرار معاش مي

شان  ها و يا خانواده که معيشت آن بدون اينخواهد حضور يابند،  می
  [. حذف شد1793این بند در قانوِن اسای . [مختل شود

مقابل ظلم نتيجه سايِر حقوِق بشر و  مقاومت در:  26ماده »
  .شهروندان است

  .کِل پيکر آن است ظلم به تنها يک عضو جامعه، ظلِم به: 27ماده »
کند، قيام تمامی مردم  ميوقتی حکومت به مردم ظلم : 28ماده » 

  .ترين تکاليف است يا هر بخشی از مردم، مقدس
ترين حقوق و  مقدس«: طور آمده ، اين1793در قانوِن اساسی ] 

 [«ترين تکاليف ضروری
 [.، نيامده است1793در قانون اساسی :  [30ماده »

ترين  مقاومت در مقابل ظلم را تابع اشکال قانونی کردن، از تازه
  .کامگی است های خود ریکا نازک

پذير فرض نکند، معيوب  هر نهادی که مردم را خوب و قضات را فساد
  .است
. سهولت مجازات شود جرایِم وکال بايد شديدًا و به: 32ماده 
تر از سايِر شهروندان  کس حق ندارد برای خود، مصونيتی بيش هيچ

  .ادعا کند



وش کرده است تکاليِف هم مطلقًا فرام کميته باز«: توضيِح روبسپير
ها به  کند و حِق آن ها را متحد می ای که آحاِد همه ملت برادرانه

های اتحاد  رسد پايه نظر می به. کمِک متقابل را مورِد تأکيدقرار دهد
انگار که اعالميه . کامگان ناديده گرفته است ابدی ملل عليِه خود

اين ُکره  ای از ها تنظيم شده که در گوشه ای از انسان شما برای گله
اند، نه برای خانواده عظيمی که طبيعت زمين را برای بهره  گرد آمده

مواِد زير ممکن است ... برداری و سکونت به آن اعطا کرده است
ناپذيری  طور بازگشت اين عيب را داسته باشند که ميانه شما را به

کنم که اين عيب مرا  اعتراف مي! هم بزند کامان به با خود
ها آشتی  خواهند با آن رساند؛ اين مواد کسانی را که نميت نمی

  «...کنند نخواهند ترساند
، و ملِل ]بتهوون[های همه کشورها برادرند  انسان: 33ماده »

هم  حدِّ تواِن خود، مثِل شهرونداِن کشوری واحد، به گوناگون بايد، در
ها  کند به همه ملت کسی که به يک ملت ظلم مي. کمک کنند

  .کرده استظلم 
جنگند تا پيشرفت آزادی را  که با يک ملت می کسانی: 35ماده »

ها،  متوقف کنند و حقوق بشر را از بين ببرند، بايد از طرف همه ملت
عنوان قاتالن و راهزناِن ياغی  عنوان دشمنانی عادی، بلکه به نه به

  .مورِد پيگرد قرار گيرند
مقابِل  ان از هر رقم، درکامگ پادشاهان، اشراف و خود:  36ماده »

گزاِر کائنات که طبيعت است،  حاکم زمين که نوِع بشر باشد و قانون
، 1793 ماده آخر در قانون اساسِی 4اين [» .بردگانی ياغی هستند

  [.نيامده است
و * های کوردليه ، برخورد بين انجمن1793در جريان ماِه مه 

سته اول با در اختيار د. ها به اوج خود رسيد ها با ژيروندن ژاکوبن
داشتن کمون پاريس و نواحی اين شهر، و دسته دوم با تکيه بر 

دانستند  ای شدند که هر دو می اکثريِت کنوانسيون وارِد مبارزه
  .ست ها مبارزه مرگ و زندگِی نه تنها سياسی، بلکه جسمِی آن

 نماينده 12ها با تصويب کنوانسيون، کميسيونی متشکل از  ژيروندن
وند را مأمور نظارت بر اعمال کمون کردند و اين کميسيون تعدادی ژير

 ماِه ِمه، روبسپير خواستاِر 26در . از سران کمون را دستگير کرد
 ِمه، هواداران کمون در کنوانسيون حضور 31قياِم مردم شد و در 

. یافتند و خواستاِر انحالِل کميسيون و آزادی زندانيان کمون شدند



نهايت به نتيجه مطلوب نرسيد و روبسپير به ضعف  رولی اين تالش د
  .خود در رهبری جنبش مردمی اعتراف کرد

تِر مارا صورت گرفت که به  رهبرِی مصمم بار با در دوِم ژوئن، قيام اين
 نماينده ژيروندِن 29 نفره و دستگيری 12انحالل کميسون 

زترين آمي از دوِم ژوئن، اين مسالمت ولی پس. کنوانسيون منجر شد
سو در صحِن کنوانسيون بين مونتانی و  قياِم انقالب، درگيری از يک

ها  ای که اغلب در آن های مسلحانه ها و در اياالت با قيام ژيروندن
طلب همکاری می کردند، ادامه  ها با نيروهای سلطنت ژيروندن
  .صدِد بسيِج اياالت عليِه پاريس بودند ها در واقع، ژيروندن در. یافت
کرد که علنًا از  اين ميان، روبسپير اوضاع را چنان تيره ارزيابی می در

  .گيری صحبت کرد عجز خود از پيشُبرِد امور و قصد خود از کناره
انقالبی در  هاِی ضد اثِر فعاليت ولی شرایِط خطرناکی که بويژه بر

وجود آمد باعث شد که اکثريت کنوانسيون گرِد مونتانی  اياالت به
قبول رسمی حقانيت قيام های   ژوئن با13در جلسه جمع شود و 

 ژوئن، امکان افزايش اعضای کميته نجات ملی و پيگيری 2 مه و 31
  .اقدامات کمون در مقابله با مخالفان را فراهم کرد

 ژوئن، روبسپير بدبينی دو روز پيش خود را رها کرده بود و با 14در 
کرد و   ترغيب ميای افراطی، ديگران را به پايداری بينی خوش
ممکن است که  تا شش ماه ديگر همه خودکامگان «: گفت می

   «.نابود شوند
ظاهرا مونتانی یکپارچه است و مصمم به فائق آمدن بر دشمنان 

 قانون 121  ژوئن، هنگاِم تصویِب ماده 18در . داخلی و خارجی
که مردم فرانسه با دشمنی که سرزمين  اساسی جديد دایر بر این

: کنند، روبسپير در تأييِد آن گفت ا را اشغال کرده، صلح نمیه آن
توانند انرژی مردمی آزاد را حدس بزنند،  که نمي همه کسانی«

 «.بدانند که اين ماده بياِن اراده مردم است
آنچه روبسپير در آن زمان نميدانست اين است که در اين جمع 

 جو حاکم با کسانی مانند دانتون هستند که اگرچه در همراهی با
گفت، نه تنها  صدایی نيرومندتر از همه در دفاع از انقالب سخن مي

خاطر اعتقاداتش و يا  امروز بلکه در زمان تصدی پست وزارت، يا به
دانتونی . صرفًا برای پول، از تماس با دشمنان انقالب ابائی نداشتند

يد نو) شاه آينده فرانسه(که در زمان وزارتش به لوئی فيليپ جوان 
ست و اکيدًا به وی توصيه کرده بود که در  داده بود که آينده از آن او



 .تر حرف بزند انتظاِر بختش، مواظب باشد کم
 ژوئن، کنوانسيون به بررسی و تصويب قانون اساسی جديد 9از 

  .پرداخت که روبسپير فعاالنه در مذاکراِت آن شرکت داشت
 پايان رسيد و به  ژوئن، تصويِب قانون اساسی جدید به24در 

در اين مباحث، روبسپير بر قبوالندن نکات . رفراندم گذاشته شد
اساسی که در اعالميه حقوق بشر ماه آوريل مطرح کرده بود، جز 
در مورد آموزش عمومی، اصرار نکرد و ضمن تجليل از تصويب اين 

  .قانون اساسی به اين اکتفا کرد که آن را کامل نداند
) که البته هرگز به مرحله اجرا نرسيد(نون اساسی هرحال، اين قا به

 هم مرجِع مبارزاِن دمکرات 1848قانونی دمکراتيک بود که تا انقالب 
ای از مورخان عقيده دارند که اگر هم  عده. و راديکاِل فرانسه بود

آن شرائط که تبليغات مخالفان عليِه انقالب  خواست، در روبسپير می
ارشيست در صفوِف انقالبيون متمرکز بود، بر گرايش ديکتاتوری و آن

ها بويژه درمورِد مسأله حساس مالکيت، شايد  طوالنی کردن بحث
  .از لحاظ سياسی مصلحت نبوده است

توجهی کامل به وضعيت  ولی اين سکوت در مسأله مالکيت، با بی
به قشر » ها تنبان بی«واقع، اصطالح  در(بضاعت  ی بی»ها تنبان بی«

شد که از بورژوازی کوچک و  دم اطالق میبزرگی از مر
شد تا کسانی که هيچ کار و در آمد  بورژوازی مرفه شروع می ُخرده

ای اقداماِت جزئی که  پاره. همراه بود) مشخصی نداشتند
های ژوئن و ژوئيه در زمينه اقتصادی انجام داد،  کنوانسيون در ماه

ها که  ناي. هيچ توجهی به وضعيت اين تهيدستان شهری نداشت
 مه 31دادند، در قيام های  را تشکيل می» خشمگينان«توده اصلی 

 ژوئن شرکت کرده بودند و حاال از کنوانسيوِن تحِت هژمونی 2و 
مونتانی و کموِن زیِر فرمان کميته نجات ملی در دست روبسپير و 
يارانش، خواهان رسيدگی به وضعيت خود و اقدامات جدی عليه 

  .ودندمحتکران و مرتجعان ب
رو در انجمن کودوليه و کمون که عضو آن بود،   ژوئن، ژاک25از همان 

اندوزی را  به انتقاد از قانون اساسی جديد پرداخت که احتکار و مال
های  حرف. انجمن کوردوليه از وی حمايت کرد. محکوم نکرده است

ها  آزادی چه معنی دارد وقتی يک طبقه از انسان«: او معقول بود
د طبقه ی ديگری را گرسنگی بدهد؟ برابری چه معنی دارد توان می

تواند بر همنوع خود حِق مرگ و زندگی اعمال  وقتی ثروتمند می



ها ديگر جز توهمی  کند؟ آزادی، برابری و جمهوری، همه اين
    «.نيست

کردند، ولی کمون  اعضای انجمن کوردوليه همگی وی را تأييد می
  .دد بودندها مر گرفت و ژاکوبن جهت نمی

رو   ژوئن، وقتی ژاک23روز . روبسپير زودتر از همه واکنش نشان داد
و هوادارانش به کنوانسيون رفتند تا عريضه بدهند، روبسپير به اين 

دليل پايان کار قانون اساسی جشن ملی است و  بهانه که به
همين به . تواند عريضه بپذيرد، با آن مخالفت کرد کنوانسيون نمی

 ژوئن، کنوانسيون عریضه 25در . گيری کند ت داد تا موضعکمون فرص
 مه از و حمايت 31کند، ولی کوردوليه و کميته قيام  را رد می

ها، اجناس را به قيمتی که خود  دار در مغازه کنند و زنان خانه می
جا  روبسپير در مخالفت با اين جنبش تا آن. خرند کنند می تعيين مي
نخست ( متهم به بازی کردِن دسِت پيت رو را رود که ژاک پيش می

کمون . کند پرستان متهم می و افترا به بهترين وطن) وزير انگلستان
 ژوئن، روبسپير شخصًا 30کند و در  رو را طرد می نوبه خود ژاک به

یابد و خواستاِر اخراج  همراه با ِهِبر، در انجمِن کوردوليه حضور می
المجلس برآورده  ی که فیشود؛ خواست اين انجمن می رو از ژاک
  .شود می

کند، ولی آثار آن بر جريان  با اين اقدامات ظاهرًا جنبش فروکش می
  .ماند بعدی انقالب و حتی سرنوشت شخِص روبسپير باقی می

کلی وجود  طور ها و مونتانی به ای که بين ژيروندن از اين پس، مبارزه
دروِن مونتانی های  بندی داشت جای خود را به مبارزه بين دسته

در اوائل ژوئيه، در انتخابات ماهانه اعضای کميته نجات . دهد می
ملی، حتی دانتون انتخاب نشد و در مجموع، جناح روبسپير تقويت 

  .شد
مورد  ، در* ژوئيه، روبسپير گزارِش دوست خود، ميشل ُلپولوتيه13در 

 رأی ُلپولوتيه پس از آن که به اعدام شاه. نظام آموزشی را خواند
در اين گزارش، او نظاِم . طلبان ترور شده بود داد، توسط سلطنت

نظر از  آن، همه کودکان، صرِف کند که در ای را پيشنهاد مي آموزشی
وضعيِت مادی خانوادگی خود، از سن پنج سالگی تا دوازده سالگی 
برای پسران و یازده سالگی برای دختران، در مؤسساِت شبانه 

بودجه . شوند آموزی مشغول مي حال کار عين رروزی به تحصيل و د
نسبت  شود که به ای تعيين می طريق مالياِت ويژه اين مدارس از



کودکان تمام کارهای آموزشگاه را . شود ثروت، از والدين گرفته می
که مدرسه جز به کادر  طوری توجه به سن خود، برعهده دارند، به با

از مياِن پدراِن . پردازد آموزشی به کس ديگری مواجب نمی
شوند که مجموعًا   نفر انتخاب مي52سال،  آموزان، هر دانش

ها یک  عهده دارند و هر يک از آن مسؤليت اداره اموِر مدرسه را به
روزی در مدرسه حاضر است و بر  طور شبانه هفته در سال، به

  .کند حسن جريان امور نظارت می
باری را در قانون اساسی که آموزش رايگان و اج روبسپير، پس از آن

خواست وارِد مرحله عملی ساختِن آن  گنجاند، با اين گزارش مي
تأثير قرار نداد؛  که البته قرائت اين گزارش کنوانسيون را تحِت. شود

لحاِظ تصوير تاريخی روبسپير و همفکران روسویی او بسيار  ولی از
نقالباتی که ا«: نويسد جا که ُلپولوتيه می آن مخصوصًا در. مهم است

طی اين سه سال صورت گرفته تقريبًا همه کار برای سايِر طبقات  در
ها، يعنی برای  ترين آن شهروندان صورت داده و برای شايد ضروری

ها قرار دارد، هنوز تقريبًا هيچ  شان در کاِر آن پرولترها که تنها مالکيت
 «.ست جا انقالِب فقرا اين. کاری انجام نداده است

صداقِت دُمکراتيک «: نويسد اين جمله، توضيح زير را می ن برژان َمَس
آليسِم اتوپيک هم روبسپير و هم لپولوتيه  و اجتماعی، کل ايده

ها نه تنها فرزندان روسو که فرزندان  آن. اين جمله نهفته است در
ها، مسأله اجتماعی و  از نظر آن. سراسر قرن هجدهم هستند

طريق انتشاِر  ِر قطعی ازطو سياسی پيش از هر چيز و به
ها ماند که  عهده اخالِف آن اين وظيفه به. شود حل می» روشنگری«

بياموزند که انسان فقط نه با انديشه، بلکه پيش از آن، با نان زنده 
باُبف حاال ديگر به همين . است و انقالِب واقعی در جای ديگر است

  «.کار مشغول بود
پاريس، روبسپير خود را در موقعيتی  ژوئن در 2پس از موفقيِت قياِم 

برد،  توجه به شرایطی که انقالب در آن به سر می ديد که با می
هایی از او، که از  در ميان يادداشت. ابتکار پيشبرد آنرا در دست گيرد

شود در  ها را مي غارت و امحاء پس از اعدام نجات يافته و تاريخ آن
ن تحليل او را از شرایط آن توا  دانست، می1793حدود ژوئن و ژوئيه 

کرد پس از آن  دوره خاص از انقالب و کارهایی که وی گمان می
  :بايست انجام شود، يافت می

دشمناِن ما . نفِع مردم هدف چيست؟ اجراِی قانوِن اساسی به»



ها از چه وسایلی  آن. های شرور و ثروتمندان ها هستند؟ آدم کدام
اين وسایل در  استفاده از. کاریاستفاده خواهند کرد؟ افترا و ريا

پس بايد . ها تنبان خدمِت کدام هدف ممکن است باشد؟ جهِل بی
اند؟ نويسندگان  ولی موانِع تعليم مردم کدام. مردم را روشن کرد

 !کنند ها را با دروغ گمراه می مزدور که آن
ها را به  کنيد و يا چگونه آن چگونه نويسندگان مزدور را ساکت می»

ها با کسانی هستند که  سازيد؟ آن مردم وابسته میاهداِف 
ها پول بدهند  مزدشان را بدهند؛ تنها کسانی که می توانند به آن

ثروتمندان، اين دشمنان طبيعی عدالت و برابری، هستند و نيز 
صدِد گسترش قدرت خود به حساب مردم  وقفه در حکومت که بی

  از اين چه نتيجه ای بايد گرفت؟. است
ترين دشمنان جمهوری  عنوان خطرناک ايد اين نويسندگان را بهـ ب1»

  .تعقيب کرد
  .های خوب را در سطح وسيع منتشر کرد ـ بايد نوشته2»
پس مردم . چه مانع ديگری برای تعليم مردم موجود است؟ فقر»

چه وقت روشن خواهند شد؟ وقتی نان داشته باشند و ثروتمندان و 
ها  ها برای فريِب آن ها و زبان رين قلمت حکومت از اجير کردن کثيف

چه . ها با منافِع مردم يکی شود دست بردارند؛ وقتی منافِع آن
  «!ها با منافِع مردم يکی خواهد شد؟ هرگز وقتی منافع آن

دنباِل اين مالحظاِت روشن و بدبينانه، به کارهایی که بايد کرد،  به
 :کند اشاره می

مان قرار دهيم و  هاي را در رأِس ارتشخواه  های جمهوری بايد ژنرال»
بايد خائنان و  � .کسانی را که به ما خيانت کرده اند مجازات کنيم

  «.معاش و قوانين مردمی. گران را مجازات کرد توطئه
  :پردازد یادداشِت دوم در همين مسير، به برنامه کار دولت مي

 يا اين اراده بايد. بايد يک اراده واحد وجود داشته باشد»
خواه  که جمهوری برای اين. طلب خواه باشد يا سلطنت جمهوری

خواه، وکالی  خواه، مطبوعات جمهوری باشد، وزرای جمهوری
جنگ . خواه الزم است خواه و يک حکومت جمهوری جمهوری

ست،  خارجی، مادام که پيکر سياسی بيماِر انقالب و تفرقه اراده ها
         .مرضی مهلک است

شود؛ برای غلبه بر بورژواها،   از بورژواها ناشی میخطر داخلی» 
زير يوِغ بورژواها  چيز برای بردن مردم به همه. بايد مردم را متحد کرد



ها  آن. و نابود کردن مدافعاِن آزادی روی چوبه اعدام، آماده شده بود
قياِم دوِم [بدوِن قيام فعلی . در مارسِِی، ُبردو و ليون پيروز شدند

قيام کنونی بايد تا . شدند  پاريس هم احتماًال پيروز می، در]ژوئيه
. وقتی اقدامات الزم برای نجات جمهوری صورت نگرفته، ادامه يابد

بايد مردم به کنوانسيون بپيوندند و کنوانسيون از مردم استفاده 
ها دستمزد  ُتنبان جا سرايت کند و به بی بايد که قيام به همه. کند

]. ها فرستاده نشوند يعنی به جبهه[انند داده شود و در شهر بم
شان کرد؛ بايد با  ها انگيزه داد و روشن شان کرد، به آن بايد مسلح

 «.خواهی را دامن زد تمام وسایِل ممکن، احساسات جمهوری
ها و بورژوازی در نزِد روبسپير، ماهيتًا با  ُتنبان البته اين مقابله بی

 قرن نوزدهم، چه در عمل و چه در مقابله پرولتاريا و بورژوازی، که در
که قبًال گفتيم  طوِر همان. تئوری مطرح شد، متفاوت است

بر کارگران، قشرهای وسيعی از جامعه را  عالوه» ها ُتنبان بی«
جا،  اين نظِر روبسپير، در از سوِی ديگر، بورژوازی مورِد. گرفت می بر در

ها آن را  وندنتر ژير آن زمان، بيش بخشی از بوروژازی است که در
خواستند با خارج کردن مردم از صحنه و  کردند و می نمايندگی می

های مصلحتی با قدرت های اروپايی،  سازش از باال و جنگ و صلح
را به » مردم«وقتی روبسپير . قدرت سياسی خود را تثبيت کنند
خواند و از کنوانسيون نيز  می فراهم آمدن به ِگرِد کنوانسيون فرا

واقع منظوِر او بخش   که از مردم استفاده کند، درخواست می
مونتانی آن بود که خود اکثرًا بورژواهایی بودند که از اصالحاِت 

ها را داشتند و برای  ناشی از انقالب سود برده و قصد ادامه آن
های مردمی  اين مقطع، بر جنبش تثبيت قدرت سياسی خود، در

  .کردند تکيه می
عنوان عضو کميته نجاِت ملی، مستقيمًا در  از اين پس روبسپير به
توان برجستگی نقش او را  گر چه نمی. کند اموِر اجرایی مداخله می

توان با مخالفانش که از  در اين کميته ناديده گرفت، ولی نمی
کنند و هرچه را در اين دوره  ديکتاتوری او بر این کميته صحبت می

  .گذارند، موافق بود شده به حساب او می
روبسپير حتی همواره رياست اين کميته را هم بعهده نداشت و 
اعضای ديگر کميته نيز شخصيت هائی نبودند که بتوان گفت وسيله 

  .اجرای خواست های او قرار گيرند
در . اين کميته از همان آغاز ماه اوت با شرائط دشواری روبرو شد



دند، جبهه های جنگ، نيروهای فرانسوی ناچار به عقب نشينی ش
در اياالت شورش ها دامنه داشت و مخصوصًا شورش وانده هنوز 

، بويژه پس »خشمگينان«تهديد بزرگی بود و در زمينه ی اجتمائی 
رو مخصوصًا در زمينه  از قتل مارا، راديکال تر شده تحِت رهبرِی ژاک

 10ی مواد غذائی خواهان مدخله ی دولت بنفع مردم بودند و در 
 که به خلع شاه منجر شد، بيم قيام جديدی اوت، سالگرد قيامی

  .می رفت
 اوت کنوانسيون تصويب قانون اساسی جديد را به اتمام 10در 

رساند و عده ای، بويژه هواداران دانتون، خواهان انتخابات جديد 
روبسپير که شرائط را برای انجام چنين کاری آماده نمی ديد . بودند

  .ن زمينه پيش ببردسرانجام توانست نظر خود را در اي
روز به روز دامنه » خشمگينان«جنبش توده ها تحت رهبری 

وسيعتری می یافت و اخبار شکستی هم که از جبهه ها می 
بويژه قرار گرفتن روزنامه نگاری . رسيد مردم را خشمگين تر می کرد

و هواداری دانتون و اطرافيانش از » خشمگينان«جنجالی در رهبری 
 مقاومت در مقابل خواست های مردم را از طرف خواست های آنها،

  .کنوانسيون يا کميته ی نجات ملی غيرممکن می کرد
 سپتامبر، که در عين حال، روز پايان رياست دوره ای 5در روز 

روبسپير بر کميته ی نجات ملی هم بود، سرانجام عريضه 
: اين خواست ها عبارت بودند از. پذيرفته شد» خشمگينان«

های انقالبی، ايجاد يک نيروی مسلح داخلی با  دادگاهبرقراری 
دادگاه ويژه، دستگيری افراد مشکوک، تصفيه کميته های انقالبی و 

و انجام اقداماتی در زمينه توزیع و . حقوق بگير شدن اعضای آن
  .گذاری مواد غذایی نرخ

با پذيرفته شدن اين موارد و وجود اراده جدی به عملی کردن آنها، 
  .آغاز شد» ترور« معروف به دوران

 سپتامبِر کنوانسيون، کميته نجات ملی در فاصله 5در اجرای مصوبه 
دستگيری : کوتاهی، لوايحی را از  تصويِب کنوانسيون گذراند

، ) سپتامبر9(، تشکيل ارتش انقالبی ) سپتامبر7(بانکداران خارجی 
ِن ، قانو) سپتامبر13(ای  درجه تعليمات اجباری و مجانی سه

، قانون دريانوردی که ) سپتامبر17(شناسایی اشخاِص مشکوک 
و باالخره، )  سپتامبر21(کرد  ممکن می عمًال واردات غالت را غير

 .( سپتامبر29(تنظيم بهای ارزاق عمومی و دستمزدها 



های  واقع، با قانون تشخيص اشخاص مشکوک و برقراری دادگاه در
  .آغاز شد» ترور«انقالبی، دوران 

وبسپير، در مقابل مخالفان اين قوانين و کارهائی که کميته ی ر
کرد، شديدًا واکنش نشان داد و  نجات ملی با تکيه بر آنها می

خواستار تجديد انتخاب اعضای کميته امنيت ملی کنوانسيون و 
حتی تصفيه بعضی از اعضای کميته نجات ملی شد و اين تغييرات 

انقالب داخلی و دشمن خارجی  را با وظایفی که در مقابله با ضد
سرانجام موفق شدکنوانسيون را قانع کند و . الزم است، توجيه کرد

در مقابل . قدرت زيادی را در دست کميته نجات ملی متمرکز نمايد
  .اين کميته، حتی نمايندگان کنوانسيون هم مصونيت نداشتند
وجود آمد  به اين ترتيب، دولتی نيرومند و برخوردار از حمايت مردم به

دهی کند که در  که توانست نيروی نظامی قابل اعتمادی را سازمان
های داخلی و هم در جنگ با  عرض سه ماه، هم در زمينه جنگ

  .ای کسب کرد کننده های تعيين های خارجی پيروزی ارتش
در زمينه داخلی، بويژه خواباندن شورش در ليون و وارد کردن 

نده در تضعيف روحيه هواداران شکست های مهلک به نيروهای وا
  .رژيم سابق نقش مهمی بازی کرد

در زمينه خارجی هم گرچه هنوز نيروهای انگليسی در تولون و 
هاي فرانسويان در  های ساحلی آن حضور داشتند، پيشرفت آب

راندن نيروهای خارجی از داخل مرزهای خود، بطور کلی فکر 
ديگر عبور نيروهای خارجی  1814تا . های جديد را از بين برد حمله

موازات عمليات  به. شود به داخل مرزهای فرانسه مشاهده نمی
درخواست   اکتبر به3در : رود نظامی، سرکوب نيز در داخل پيش می

 تن از نمايندگان ژيروندن، در 73کميته امنيت ملی کنوانسيون، 
ر شوند که افراطيونی نظيِر ِهِب رابطه با قيام دوم ژوئن دستگير می

ولی روبسپير با اين کار مخالفت کرد و . خواهان اعدام آنها هستند
. تأکيد نمود بايد فقط با سران آنها، با چنين شدتی برخورد کرد

 روز بعد، هنگام محاکمه سران ژيروندن، 25همين سبب،  به
خواستار کوتاه کردن جريان محاکمه و درنتيجه، تسريع در اعدام آنها 

ًا خواستار محاکمه ماری آنتوانت شد، ولی که شخص حالی در. شد
برای نجات اليزابت، خواهر شاه که دليل خاصی بب مجرميت او 

  .نتيجه کرد وجود نداشت، سعی بی
ها،  مورد سرکوب های ناشی از ترور و بويژه اعدام در هرصورت، در



دهند، ولی  مخالفان روبسپير همه را تقريبًا به او نسبت می
در آخرين دفاعيه اش توضيح می دهد، گرچه با که خود  طور همان

انقالب در آن شرائط حساس که موجوديت آن  قاطعيت در مقابل ضد
را در خطر انداخته بود، موافق بوده و آن را تنها شيوه درست 

هایی که در اين  کاری دانسته، ولی نسبت دادن تمام افراط می
 تاريخی تطبيق نمی وجه با واقعيات هيچ دوران صورت گرفته به او، به

  .کند
کند نوعی  کميته نجات ملی در زمينه اجتماعي سعی می

سياسِت هدايت اقتصادی را اعمال کند و در اين مسير، از 
در اين . کند های نظارت استفاده می های مردمی و کميته انجمن

ولی اين . رود بندی نان پيش می زمينه، مثًال کمون پاريس تا جيره
شکنی ثروتمندان و  سو با مقاومت و کار ون از يکجنبه از کار کم

سازمانی ناشی از عدم تمرکز قدرت، بويژه در اياالت روبرو می  بی
شود، از سوی ديگر، گاه به برانگيختن خواست های طبقاتی و 

  .شود مصادره و تقسيم اموال منجر می
شکست نظامی نيرو های ضد انقالبی نقش کليسا و کشيش ها 

و » ياغی«ظاهرًا تبعيد کشيش های . ا برجسته می کندرا برای آنه
قسم خوردن ساير کشيش ها می بايست مخالفت با انقالب از 

ولی، . طرف سازمان کليسا و روحانيون را تضعيف کرده باشد
های ياغی از  تدريج معلوم می شد که از يک سو همه کشيش به

ِن اند و از سوی ديگر، بسياری از کشيشا کشور خارج نشده
اين امِر . اند انقالبی هماهنگ کرده خورده خود را با تبليغات ضد قسم

تدريج جنبشی پديد آمد که  ای بود که به اخير شايد مهمترين انگيزه
اين جنبش در پاريس با قرار . خود گرفت به» زدایی مسيحيت«نام 

, گرفتن شخصيت هائی نظيِر ِهِبر در رأس آن، دامنه وسيعی یافت
الهه « برومر، جشِن 20 کمون پاريس به ابتکار خود، در که جایی تا

عمل  پا کرد و حتی از نمایندگاِن کنوانسيون هم دعوت به بر» خرد
کمون همچنين  به مصادره کليساها، دیرها و ساير . آورد

های متعلق به کليسا اقدام کرد و آنها را اکثرا در اختياِر  ساختمان
: جنبش در تغييِر تقویِم رسمیهمچنين این . خانمانان گذاشت بی

عنواِن مبداِء  ، روِز اعالِن جمهوری، به1792 سپتامبر 21قرار دادن 
نوعی  ها از مسيحی به جای روِز تولِد مسيح، تغييِر ناِم ماه تاریخ به

های رومی، و لغِو هفته و جایگزین کردِن دهه به جای آن، نقش  نام



 .عمده داشت
عين مخالفت اصولی، با نوعی   دربرخورد روبسپير با اين جنبش

او که هرگز اعتقادش به وجوِد . قبول نتايج عملی آن همراه بود
الطبيعه را انکار نکرده بود، در اين مرحله، ناچار شد  نيرویی ماوراء

هيچوجه  او در عمل به. گيری کند هم در  عمل و هم در نظر، موضع
و تغييِر » زدایی مسيحيت«خواستار باطل کردن اقدامات جنبش 

. هم پاشيدن سازمان کليسا و مصادره اموال آن نشد تقویم در از
تکيه به اصِل آزادِی عقيده و مذهب و با توجيه مفيد بودن  ولی با

اعتقادات مذهبی هم برای تسکين آالم شخصی و هم بويژه برای 
ها برای برقراری نظم عمومی و بسيج آنها برای  تسهيل کار حکومت

عنوان اعتقادی مذهبی مخالفت کرد  ب مسيحيت بهجنگ، با سرکو
از لحاظ . ناشناسی را طرز فکری اشرافی دانست و اصوًال خدا

های  سياسِت وقت، اين نظر را مطرح می کرد که به راه افتادن بحث
انقالبی را  ها امکان تحريکات ضد مذهبی با برانگيختِن حساسيت

عمل آب به آسياب کند و در  بهانه دفاع از مذهب فراهم می به
  .ريزد فناتيسم می

هاِی اول و هشتِم فریمر  صورت، او نظراِت خود را در سخنرانی هر در
ها، و در گزارش خود به کنوانسيون، در پانزدهِم  در انجمِن ژاکوبن

 .همين ماه بيان کرده است
من از همان دوره مدرسه، کاتوليِک «: در اول فریمر، تأکيد کرد که

ين گفته او را اطالعاتی که از نارضایی آموزگاران ا» .بدی بودم
مسأله . کند مدرسه در اين زمينه از وی در دست است، تأييد می
کشورهای . مذهب در سياست خارجی فرانسه نيز مطرح شده بود

خدایی  اروپایی در يادداشِت مشترکی، انقالب فرانسه را به بی
که متنی در  عين اين  دردر پانزدهم فریمر، روبسپير. متهم کرده بودند

تأييد آزادی مذهب از تصويب کنوانسيون گذراند، خواستار  آن شد 
در اين پاسخ . که به اين يادداشت هم کنوانسيون رسمًا پاسخ دهد

   :جمله آمده است از
گماشتگاِن دشمناِن فرانسه امروزه می کوشند جمهوری را با »

 را با فلسفه خواهی واژگون کنند و آتش جنگ داخلی جمهوری
آنها توجه ما را از خطر های واقعي و نياز های عاجِل . روشن کنند

جمهوری منحرف می کنند تا آن را تمامًا به انديشه های مذهبی 
اند  صدد ها در جای يک انقالب سياسی، آن معطوف نمايند؛ به



خود را سايه خدا ] خودکامگان[ها  آن  عوامِل. انقالبی تازه را بنشانند
آيا اين کار برای آن است که او را منفور سازند؟ اگر . نامند می

خواهند زمين را غصب نمایند، اگر با  کنند، می آسمان را مطرح می
جای او  کنند، برای آن است که خود را به ما از خدا صحبت می

سوی او  روزان را به های تيره ها دعاهای فقرا و ناله آن. بگذارند
گران و قاتالن  شان خدای ثروتمندان، سرکوبگردانند، ولی خود برمي

  .مردم هستند
دشمنان ما از برانگيختن اين جنبش عليه آئيِن کاتوليک، دو هدف »
اول، نفرگيری برای ارتش وانده، ايجاِد نقار مياِن سایر : نظر دارند در

ملتها و ملت فرانسه و منهدم کردن آزادی با استفاده از فلسفه؛ 
تر به  اين طريق دادن نيروی بيش امش داخلی و ازهم زدن آر دوم، بر

ای را که  خواستم عوامل اصلی توطئه اگر مي. ائتالفاِت دشمنان ما
توانستم  جا نشان دادم افشاء کنم، می اين اش را در های اصلي پايه

  «.وجوِد آن را تا حدِّ بداهت ثابت نمايم
رمايه داران خارجی جا، احيانا به بانکداران و س اين اشاره روبسپير در

خاطر احساسات  است که همراه انبوه خارجيانی که اکثرا به
نوازی فرانسويان  خواهانه به فرانسه آمدند و از ميهمان آزادي

ها برای کسب و کار  ولی اين. برخوردار شدند، به این کشور آمدند
هاِی  بانفوذ، کسب و کار  آمده بودند و با نزديک شدن به شخصيت

بردند و در صورت لزوم، با استفاده از همين عوامل  يش میخود را پ
های  های خود آنها را خريده و فاسد کرده بودند، نقشه که با رشوه

سياسی خود را که با منافع مالی و اقتصادی خود و کشوِر 
بويژه اين بانکداران را . بردند شان تطبيق داشت، پيش می متبوع
ای  اِی پيراموِن او حتی گرِد پارهه اطراف دانتون و شخصيت شد در می

هایی  رسوایی. مشاهده کرد» زدایی مسيحيت«از سراِن جنبِش 
های  توانست به روبسپير از وجود شبکه هم کشف شده بود که می

ها  همين سبب بود که در اوِل فریمر، ژاکوبن به. تر خبر بدهد وسيع
 کنترل و ، دست به1791تصميم گرفتند باِر ديگر ماننِد تابستاِن 

از سوی ديگر، دانتون هم که با . تصفيه اعضای انجمِن خود بزنند
ای از اطرافيانش در جریاِن فسادهای مالی نگران  دستگيری پاره

شده بود، بار ديگر به پاريس و صحنه سياست بازگشت و فعاالنه 
به  زدايان و چه در مسائل مربوط چه در مسأله مسيحيت

. کرد گيری می ور کشور، جهتهای کلی و اداره ام سياست



کرد و  احتياط، با دانتون برخورد می اين مرحله، با روبسپير در
ولی همراه با ساير . داد مستقيمًا مقاصد او را مورد سئوال قرار نمی

اعضای کميته نجات ملی، به افزايش اختيارات کميته و کاهش نفوذ 
 14جام، در سران. نمايندگان، بويژه در امور اجرایی، مشغول بود

  .فریمر، کنوانسيون اليحه دولت موقت را تصويب کرد
. آن، مقابله دانتون و هوادارانش با کميته آشکار شد پس از
ترين هواداراِن دانتون، که از قضا همشهری و  نگاری از نزديک روزنامه
گراِن او هم بود، َکمی دموَلن،  ای روبسپير و از ستايش مدرسه هم

نيان گذاشت که در آن، رسمًا از کميته و اعضای نشريه جديدی را ب
تحمل  آغاز، نسبت به اين نشریه، با روبسپير در. شد آن انتقاد می

کرد  برخورد کرد و حتی اقداماتی در جهِت رفِع انتقاداِت آنها می
مثًال در . کرد هايشان اميدوار می که آنها را به نتيجه فعاليت طوری

، روبسپير خواستار »گذشت«ورد م ها در واکنش به خواسِت آن
  .تشکيِل کميسيونی براِی رسيدگی به وضعيِت زندانيان شد

های جنگ،  هاِی فریمر و اوایِل ماِه وانتوز تقريبًا در تماِم جبهه پيروزی
موضِع مونتانی و کميته نجات ملی را که آن را طراحی کرده و پيش 

داد در پنجِم  یکرد و به روبسپير امکان م برده بودند، تحکيم می
  .وانتوز، سرانجام نوعی برنامه را برای اداره کشور پيشنهاد کند

به » صلح«و » گذشت«ها با برنامه  در همين ايام، دانتونيست
ها نيز پس از پيوستن به جنبِش  ميدان آمدند و ِهِبرتيست

و شرکِت فعال در جنگ، خواستار اقداماِت » زدایی مسيحيت«
دو دسته، از راست و چپ، صحنه سياست این . تر بودند قاطع

هر دو دسته خواهان ورود به . الشعاع خود قرار دادند داخلی را تحت
های خود را عملی کنند و بخصوص  کميته بودند تا بتوانند خواست

  .مقابل حريفان تضمين نمایند امنيت خود را در
د و ها بکاه االمکان از درگيری اين ميان، روبسپير ميکوشيد حتی در

ها  خواسِت دانتونيست ولی اگرچه او به. برنامه خود را پيش ببرد
مورِد رسيدگی به وضِع زندانيان، با تقاضای تشکيل يک کميسيون  در

ها در  عالی از کنوانسيون، تقريبا جواِب مثبت داده بود، اکنون که آن
شماره جديِد نشريه َکمی دمولن، در زمينه سياسِت داخلی، 

قيد و شرِط زندانيان و در زمينه سياسِت   تقریبا بیخواستار آزادِی
توانست  هر قيمت بودند، ديگر نمی خارجی، خواهاِن نوعی صلح به
ها صراحتًا  بويژه که هبرتيست. روِش مماشات در پيش گيرد



نهايت،  خواستاِر رسيدگی به فسادهای مالی اطرافياِن دانتون و در
  .خوِد او بودند

دهد،  ير در پنجِم وانتوز به کنوانسيون ارائه میای که روبسپ برنامه
نوعی ديکتاتوری است که دسِت حکومت انقالبی را در مبارزه با 

اين  این برنامه، در. گذارد می افراطيون چپ و سازشکاران راست باز
. دانست ها را آماِج خود می مرحله، پيش از همه، دانتونيست

فوِق «هاِی   هبرتيستاين مرحله، در درگيرِی بيِن روبسپير در
طوِر ضمنی، طرِف  هاِی دانتونيست، به »باگذشت«و » انقالبی

  .گيرد دسته اول را می
تر است، قسمِت  نظر ژان َمَسن، برای معاصران جالب چه به ولی آن

دوم گزارِش روبسپير است که به گفته وی، از همان جمله اول، 
رود  س و انگلس میباِز مارک گذارد و به پيش روسو را پشت سر می

و دولِت دوراِن انقالب را از دولِت بعد از برقراری نظمی که انقالب 
ها را  دهد و وظایف و شيوه انجام آن برای آن صورت گرفته، تميز می

  :کند اساِس هميم معيار تعيين می بر
قدر تازه است که انقالبی که آن را  تئوری حکومِت انقالبی همان»

ای  های نويسندگاِن سياسی ايد آن را در کتابنب. پديد آورده است
نيز، اين کلمه برای ... اند جو کرد که اين انقالب را نديده و جست

بافی، برای خودکامگان جز  اشرافيت چيزی جز مايه وحشت يا افترا
هدِف . يک فضيحت و برای بسياری از مردم جز معمایی نيست

است؛ هدف حکومت مبتنی بر قانوِن اساسی، حفِظ جمهوری 
  .گذاری آن حکومت انقالبی، بنيان

انقالب جنِگ آزادی است با دشمنانش؛ قانوِن اساسی، رژيِم  »
  .جو است آزادِی پيروزمند و صلح

حکومت انقالبی دقيقًا به اين دليل که در حال جنگ است، نياز به »
  .العاده دارد فعاليتی فوق

پردازد و حکومت  یحکومت قانون اساسی اصوًال به آزادی مدنی م»
  .انقالبی به آزادی عمومی

ها در  تحِت حکومِت قانون اساسی، تقريبًا کافی است که آزادی»
مقابل اجحاِف قدرِت عمومی محافظت شوند؛ تحِت حکومت انقالبی 

او  هایی که به قدرِت عمومی ناچار است در مقابل همه دسته
  .شوند از خود دفاع کند ور می حمله

بی مکلف به محافظت ملی کامل از شهرونداِن خوب حکومت انقال»



  .مرگ ندارد] دادِن[مقابِل دشمناِن مردم تکليفی ُجز   است و در
اين حکومت هم قواعد خود را دارد که همه از عدالت و نظم »

شوند و هيچ وجِه مشترکی با آنارشی و  عمومی ناشی می
  «...نظمی ندارد بی

های  ر درگيری بين هبرتيستکه در دو ماه اخير، د در حالی
حدی در  ، روبسپير تا»طلب گذشت«های  و دانتونيست» افراطی«

که علنًا از دانتون تجليل  نقِش تماشاچی قرار گرفته بود، تا جایی
مورد  اگر من در«عبارِت  چند در پايان همين تجليل، با هر(کرده بود 

و ) داد او اطمينان کامل نمي ، به»دانتون اشتباه نکرده باشم
انقالبی در ليون  ها در سرکوب جنبش ضد های هبرتيست روی زياده

ها خواهاِن اعداِم اليزابت،  که آن گرفت و تنها به اين را ناديده می
نظِر او گناهی جز خواهِر شاه بودن  که از(خواهِر شاه، هستند 

این روِز پنجِم وانتوز، در  گرفت، ولی در ، ایراد می)نداشت
ر دو را همزمان، هدِف فوری سرکوب معرفی کرد و کنوانسيون، ه

گری  ها را به نجابت ناتوانان جنسی و افراطی روی دانتونيست ميانه
يکسان برای  تشبيه کرد و هر دو را به.............. ها را به  هبرتيست

  .انقالب خطرناک دانست
 حال، در پايان اين گزارش مهم، روبسپير خواهاِن تشديد ترور هر به

قدر سريع نيست  کميته متوجه شده است که قانون آن«: ميشود
مجازات صد مجرِم گمنام و . که مجرماِن عمده را مجازات کند

تر برای آزادی مفيد  دست از گوشمالی يک سرکرده توطئه کم فرو
  «.است

اتفاِق آراء  در همين جلسه، طرحی را پيشنهاد کرد و کنوانسيون به
هم جرأت مخالفت با » طلبان گذشت«حتی (آن را به تصویب رساند 

که در بنِد اول، با ذکِر نام و نشاني، خواستار محاکمه ) آن را نکردند
ای از سراِن ارتش، بانکداران و مسؤالِن سابق  پاره» وقفه بی«

آن، در بنِد دوم، کميته  تر از های انقالبی شد و مهم توسِط دادگاه
هاِی تکميِل  راه«مورِد  نجات ملی را مأمور تهيه گزارشی در

 22اين ترتيب، زمينه را برای قانون  به. کرد» هاِی انقالبی دادگاه
های انقالب که تقريبًا  مورِد تشکيالت و آئيِن دادرسِی دادگاه پِرریال در

  .کرد، آماده ساخت امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب می
بستگی شده او اين است که ضمن حفظ هم هدِف سياسِی اعالم

، دست خود را برای مجازات خائنان و »ها ُتنبان بی«کميته با 



استفاده کنند، باز  ها سوِء جاسوساِن خارجی که ممکن بود از آن
مقابِل تهديِد  بورژوازی جديد را در» طلبان گذشت«حال،  اين در. بگذارد

 .دهد قدرِت سياسی و عدالت جنگی قرار می
ها ادامه دارد که  ها و دانتونيست يستاين ميان، درگيری بيِن هبرت در

هایی از  ها شاهِد صحنه گردهمایی شامگاهی در انجمِن ژاکوبن
جا، فرصِت ورود به  اين ست که در ها هاِی آن مباحثات و درگيری

اين ميان، حادثه ای رخ داد که ورود به  ها نيست؛ در جزئياِت آن
تناسب نيست، ولی حال م جزئياِت آن گرچه با طرِح مختصِر اين شرِح

برای نشان دادن جِو حاکم بر انقالبيوِن آن دوران مفيد است؛ 
مقابِل شرایطی قرارشان داده بود که  انقالبيونی که جريان عملی در

کنند، با اصولی که  چه می ُمدام ناگزیر بودند از خود بپرسند که آيا آن
   .اند، مطابقت دارد يا نه ها به انقالب پيوسته خاطِر آن به

لحاِظ شخصی،  يکی از  مولن، از طور که گفته شد، َکمی ده همان
ترين افراد به روبسپير بود و مردِم فرانسه ابتدا اساسا با  نزديک

کرد، با  هایی که او از جلسات مجلس منتشر می خواندِن گزارش
ها، شيفتگی او به روبسپير قابِل  این گزارش در. روبسپير آشنا شدند

همين شيفتگی به دانتون نزديک شد  لی بعدًا و باو. مشاهده است
تدريج که اختالفاِت سياسی و اخالقِی روبسپير و دانتون  و به

شد، بيِن َکمی و روبسپير نيز فاصله  تر می آشکارتر و عميق
دانتون در مدت کوتاهی که وزيِر دادگستری بود، به َکمی . افتاد می

ترتيب، به نوعی سرنوشت کناِر خود، مقامی داد و به این  نيز در
اين مرحله که دانتون و  در. َکمی را به سرنوشِت خود پيوند داد

ديدند و دانتون سرانجام تصميم  هواداراِن او خود را در خطر می
گرفت با تاکتيک حمله، به دفاع از خود بپردازد، َکمی و نشريه او که 

افراِد روبسپير که َکمی را يکی از همان . نقِش اساسی پيدا کرد
دانست که معتقد بود قاطعيت عدالت انقالبی  می» فرودستی«

ها باشد، چندين بار سعی کرد او را به  نبايد در وهله اول متوجِه آن
ولی کامی تا آخرين لحظه، به . فاصله گرفتن از دانتون تشويق کند

  .سوی گيوتين رفت دانتون وفادار ماند و در يک گاری با او به
سو  ها از يک  گرفتن حمالت نشريه کامی به هبرتيستدر جرياِن باال

خود  و کميته نجات ملی از سوی ديگر، مقاالِت آن لحِن بسيار تند به
کميته نجاِت ملی و درنتيجه روبسپير دستور سوزاندن . گرفت می

کامی در . های اين نشريه را قبل از پخش صادر کرد يکی از شماره



: و را برای روبسپير فرستادواکنش به اين کار، این گفته روس
  .«سوزاندن پاسخ نيست«

روبسپير دستور سوزاندن را لغو کرد، ولی در اجرای کامل مفهوم 
گفته روسو، خواستار خوانده شدن کامل نشريه در جلسات 

کار تا وقتی کامی خواهاِن  اين. آن شد گویی به ها و پاسخ ژاکوبن
  .خاتمه دادن به آن شد ادامه یافت

 پلوویوز، روبسپير در گزارشی تحت عنوان 17ن جهت، در در همي
اصولی که بايد در اداره امور داخلی راهنمای کميته نجات ملی «

نخستين «: کند ، عقايد خود را در اين زمينه مطرح می»باشد
رهنمود سياست شما بايد اين باشد که مردم را با تدبير و دشمنان 

جمهوری، هيچ شهروندی جز در . کنند مردم را با ترور اداره می
گران، برای آن،  طلبان و توطئه سلطنت. خواهان وجود ندارد جمهوری

یا بايد دشمنان . شوند تر دشمن محسوب نمی جز بيگانه یا دقيق
داخلی و خارجی جمهوری را خفه کرد يا همراِه جمهوری نابود 

  .حکومِت انقالبی استبداِد آزادی است عليِه خودکامگی �.شد
 کی خشِم مستبدان، عدالت، و عدالِت مردم، بربريت يا طغيان تا» 

ناميده خواهد شد؟ چقدر با ظالمان مهربانيم و با مظلومان 
که از جنايت  کسی: تر نيست ين طبيعی چيز از  گذشت؟ هيچ بی

لذا بايد يکی . تواند فضيلت را دوست داشته باشد نفرت ندارد، نمی
زنند، گذشت برای  رياد میها ف بعضی. اين دو منکوب شود از

حال معصومان،  رحمت به! نه! حال ارذال ها؛ رحمت به طلب سلطنت
حال  روزان، رحمت به حاِل تيره حال ضعفا، رحمت به رحمت به
  «!بشريت

، »ها طلب گذشت«تر به ارگان  جا، خطاِب این گزارش بيش اگر تا اين
مورد  دگان درجا به بعد گویی قضاوت آين نشريه کامی، است، از اين
بخشيی از تفسيری را که ژان َمَسن . دوران ترور را در نظر دارد

 :کنيم اين مورد نوشته، عينًا ترجمه می در
جواب ] نشريه کامی[جا، روبسپير فقط به ویو کوردوليه  اين در» 

دهد که گمان  دهد، او از پيش، به همه کسانی پاسخ می نمی
انقالب ريخته است، آن را هایی که  اشاره به خون کنند با می
از قضا اينها همان کسانی هستند که با بی . کنند حيثيت می بی

همان کسانی که مدام : شرمی ترورهای سفيد را نديده می گيرند
که هرگز از قتل  کنند بدون آن را يادآوری می» کشتار سپتامبر«



 در نانسی، 1790صدها سرباز بی سالحی يادی کنند که در اوت 
و با کف زدن الفايت انجام شد؛ نه از صدها *  بويیدست به

 در ميداِن مارس توسط الفايت و 1791ای که در هفده ژوئيه  پاريسی
 غيرنظامی، مرد، زن و بچه، 545به گلوله بسته شدند؛ نه از * بایی

ها در همان روِز اوِل  ای که تنها در قصبه شوکول، توسط وانده
همان کسانی که در . ل رسيدندقت ، به1793شان، در مارس  شورش

 نفری که در طول انقالب، در سراسر فرانسه، 17000مقابل حدود 
عمدتًا در مناطق نظامی غرب و جنوب غربی، با حکم قانونی اعدام 
شدند، هراس خود را نشان می دهند ولی هرگز بفکر برآوردی از 

 در 1871  و کمون پاريس در 1848قربانيان سرکوب کارگران در ژوئن 
 «.افتند پاريس نمی

را از سايِر » چه چيزی استبداِد آزادی«سرانجام، روبسپير به سؤال 
   :دهد طور پاسخ می کند، اين اشکاِل آزادی متمايز می

آيا حکومت شما . اند که ترور ابزاِر حکومت استبدادی است گفته» 
که شمشيری که در  طور به استبداد شباهت دارد ؟ بله، همان

زند، به شمشيری که اقمار  مانان آزادی برق ميدست قهر
تواند بر  اگر مستبد می. اند شباهت دارد به آن مسلحکامگان  خود

عنوان مستبد حق دارد  رعاياِی خرفِت خود با ترور حکومت کند و به
عنوان  دشمنان آزادی را با ترور مهار کند، پس شما هم به

آيا زور فقط برای حفاظت از جنايت . گذاراِن جمهوری حق داريد بنيان
قرار ] جنبِش مردم[آماِج صاعقه است، نه برای زدن سر مغروری که 

   «گرفته است؟
گران بشريت رحمت است،  مجازاِت سرکوب«: گويد همچنين می

  .«ها بربريت است عفِو آن
، »شرایِط انقالبی«برای جلوگيری از تجاوز به مردم، تحِت عنواِن 

ای که جرأت  نابود باد فرومايه«: دهد حساسيِت زيادی نشان می
های سهمگينی  ده از نام مقدس آزادی و يا سالحاستفا کند با سوِء

! پرستان بنشاند که در دستش گذاشته، عزا و مرگ در دِل وطن
مباد در سراسر جمهوری، حتی يک انساِن بافضيلت که تحِت 

تکليِف حکومت اين است که . تعقيِب دشمناِن آزادی باشد
  .«ردجوی او باشد و باشدت انتقام او را بگي و بادلسوزی، در جست

در عمل هم اسنادی وجود دارد که در مدتی که روبسپير مسؤليت 
هایی که  کاری امور اجرایی را داشته، بارها برای جلوگيری از افراط



گرفت و مجازات متعديان به حقوق مردم،  نام انقالب صورت می به
  .اقدام کرده است
يا بد، مورد خوب  اين صورت ابزار تلقی شود، قضاوت در وقتی ترور به

اين سطح صرفًا جنبه شکلی و سترون  سرخ یا سفيد بودِن آن، در
ها،  لذا برای تشخيِص تمايِز آن. آيد دارد و فقط به کاِر مفتریان می

معياِر روبسپير اخالقی . شود بايد دید چه معياری در نظر گرفته می
    :است

قوام و که عدالت است، اساسًا در اصلی که  جا آن از) انقالبی(ترور »
ترور، نه يک . ماهيِت دمکراسی است، يعنی فضيلت، دخالت دارد

اصل خاص، بلکه نتيجه اصل عاِم دمکراسی است که بر حادترين 
حال انقالب،  قوام حکومت مردمی در. شود نيازهای وطن اعمال می

ترور بدون فضيلت مرگبار : حال هم فضيلت است، هم ترور عين در
  «.توانترور، نا است و فضيلت بی

اين گزارش در شرایطی نوشته شد که مخالفت علنی با انقالب و 
هواداری مستقيم مثال از سلطنت تقریبا غيرممکن شده بود و 
بسياری از نيروها و اشخاِص وابسته به رژیِم سابق که يا از بِد 
حادثه يا برای بازگرداندِن امور به وضعيِت سابق و يا الاقل محدود 

ای  بقه خود، به صحنه انقالب آمده بودند و عدهکردِن خساراِت ط
دیگرکه سکوت اختيار کرده و منتظر گذشت زمان بودند، به 

مورد  شدند که در وهله اول، مردم را در هایی متوسل می روش
  .کرد ها دچار اشتباه می ماهيت آن

ای که در چند ماِه اخير،  های اجرایی و امنيتی روبسپير با مسؤليت
مورد نيروها و  عهده گرفته بود، ظاهرا اطالعاتی در همستقيمًا ب

عنوان هواداِر مونتانی  اشخاصی در دست داشت که حتی به
صحنه حاضر بودند و اکثرًا در سخن گفتن آتشين و پيشنهاد  در

دادند، ولی در عمل، همان  هم مسابقه می اقدامات راديکال با
 کسانی مانند کردند که در دوره قبلی، هایی را دنبال می هدف

  .کردند ميرابو، الفايت يا دوِک اورلئان صراحتا اعالم و تعقيب می
در همان . در اين گزارش، آثار اين تجربه دردناک کامًال مشهود است

صورِت يک حرفه و  انقالب را به«کند که  روز، از کسانی صحبت می
  «.اند گرفته بر صورت يک طعمه در جمهوری را به

پس از مالقات با دانتون، که در تسليت مرگ چند هفته بعد، 
کمال  همسرش از دوستی تا پای مرگ با او سخن گفته بود، در



کلمه فضيلت دانتون را به «: کند نوميدی در دفترش ياداشت می
تر از  جا بر گفت که هيچ فضيلتي پا شوخی می انداخت؛ به خنده می

 چگونه آدمی .دهد، وجود ندارد شب با زنش صورت می چه او هر آن
تواند مدافِع آزادی  که با هرگونه مفهومی از اخالق بيگانه است می

ها را که در تمام  و بریسویی* زنی روالند باشد؟ وقتی روِش افترا
اسناد دولتی منعکس بود، به دانتون نشان دادم، گفت برای من چه 

افکاِر عمومی مثل يک هرجایی و نظر آيندگان حرِف ! اهميتی دارد
 «.ای است قانهاحم
کند انقالب  ای که فکر می اين گزارش، روبسپير تصويری از جامعه در

آن  ای که در کند؛ جامعه فرانسه بايد به آن منتهی شود ترسيم می
جاِی شرافت، اصول  پرستی، پاکی به اخالق جاِی خود«جمله  از
جاِی  جاِی خيرخواهی، سلطه خرد به جاِی رويه، تکليف به به

جاِی  جاِی تحقيِر فالکت، غرور به ی از ُمد، تحقيِر رذالت بهرو دنباله
جای عشق  جاِی دنائت، عشق به افتخار به صدر به گستاخی، سعه
جاِی جمِع جوِر دوستان، شایستگی  های خوب به به پول، آدم

  «.بنشيند.... جاِی دسيسه و به
روِز قبل، . کرد زمان تأييد می حدی جِو آن هاِی روبسپير را تا اين آرزو

  .داری را لغو کرده بود همين کنوانسيون برده
 
شد،  های اجتماعی می نو دستخوِش ناآرامی که پاريس از حالی در

  .دليِل بيماری، مدِت يک ماه تقريبًا از صحنه خارج شد روبسپير به
که از دو  همان دالیلی های اجتماعی به در نيمه اول پلوویوز، نآرامی

. شد، پديد آمد و گسترش يافت هی ديده میگا از سال پيش، هر
ها دليِل آن بود که اقداماِت قبلی برای تنظيِم  صرِف وجوِد اين ناآرامی

اِی مشکالِت  منظوِر حِل ريشه گذارِی ارزاِق عمومی به توزیع و قيمت
بار، برخالِف جنبِش  ولی اين. معيشتِی مردم کافی نبوده است

تأثيِر کسانی بود که  ر تحِتت که رهبری جنبش بيش» خشمگينان«
دست بودند، از همان آغاز  هاِی تهي فکِر توده چيز به پيش از هر

عيِن برخورداری از اعتمادی  دسِت کسانی ماننِد هبر افتاد که در به
ای ديگر  با پاره مرحله قبل در نزِد مردم کسب کرده بود، همراه که در

ودند، ضمِن دفاع از آمده ب که در انجمِن کوردوليه گرد از کسانی
های  هاِی محروماِن جامعه در زمينه سياسِت کلی، هدف خواست

ها صراحتًا روبسپير و همکاراِن  آن. کردند ويژه خود را نيز تعقيب می



  .نزديکش را مورِد حمله قرار دادند
و اصراِر او در » خشمگينان«رو از رهبران  البته برخورِد روبسپير با ژاک

طرِف شخص  جمن کوردوليه و زدن اتهاماتی ازاخراِج وی از ان
اتهاماتی که هرگز حتی تا امروز سندی برای اثباِت (روبسپير به او 

رو و خودکشِی او در  و نهايتًا به دستگيرِی ژاک) ها يافت نشده آن
از سوِی ديگر، . کرد زندان منجر شد، اين زمينه را فراهم می

ای بهبود وضع قشرهاِی پيشنهاِد روبسپير بر هایی که به مصوبه
آن شرایط، هم ناکافی بودند و  دست از کنوانسيون گذشت، در تهی

کسی در دستگاه اجرایی  دالیلی که خوِد او بهتر از هر هم به
بند هم وجود  ای براِی اجراِی همين اقداماِت نيم دانست، اراده می
تروِر ربسپيری گرچه در محاسباِت خود، نيروی انقالبی . ندارد
طوِر  آورد، ولی هرگز به حساب می خوبی به هاِی مردم را به دهتو

البته اين امر دالیِل تاريخی و . ها قرار نگرفت خدمِت منافِع آن جدی در
حاِل  ها در حوصله اين شرِح اجتماعِی خود را دارد که تحليِل جدِی آن

  .کوتاه نيست
ترديد   بیترين قشرهاِی مردم، که امروز اين مقطع، راديکال اگر در
ها بوده  ترين دوستاِن آن توان گفت روبسپير يکی از صميمی می

ها هم بدوِن بيم  کنند و آن روی می است، از هبر و دیگران دنباله
 9دهند و اگر در  ها، روبسپير را آماِج حمله خود قرار می اين توده از

حقيقت دشمناِن  ترميدور دشمناِن روبسپير، که تاريخ نشان داد در
شان با روبسپير هم از همين ناشی  اند و خصومت قالب بودهان

شده، فرصت را برای امحاِء او مناسب ديدند، احيانًا يکی از  می
ها از او نااميد  ها همين بوده است که اين توده ترين دالیِل آن مهم

ها مانعی جدی ايجاد  انقالبِی آن شده بودند و براِی اين نقشه ضد
  .نکردند

چون . ژوست ابتکاِر عمل را در دست گرفت وبسپير، سنغياِب ر در
سوِی روبسپير تأييد  اين دوره يا بعدًا صراحتًا از گفتار و کرداِر او در

حق او  تِر مورخان به ها صورت نگرفته، بيش شده و يا مخالفتی با آن
  .دانند ها سهيم می را هم در کم و کيِف آن

ها و در نهِم  ِل کامِل قيمتدر سوِم وانتوز، کميته نجاِت ملی جدو
روِز . همين ماه، اليحه جديِد ضدِّ احتکار را به کنوانسيون ارائه داد

مقابِل  در» مشکوک«باره افراِد  ژوست گزارشی را در آن، سن قبل از
واقع، دنباله گزارِش هفده پلوویوِز روبسپير  کنوانسيون خواند که در



  .شود تلقی می
: گويد اِی نشان دادِن لزوِم قاطعيت، میدر آغاِز اين گزارش و بر

آن  گذارد طرِد کامِل چيزی است که با چه جمهوری را ُبنيان می آن«
کشانده که فکرش را  جایی  جبِر شرایط شايد ما را به. مغایر دارد

وفور در دسِت تعداِد بسيار زيادی از  وسایِل رفاه به. نکرده بوديم
کنند، به   مردمی را که کار میدشمناِن انقالب قرار دارد و نياز،

  « .شان ناگزیر کرده است وابستگی به دشمنان
ناِم او باقی مانده  آورد که در تاريخ، به زبان می ای بر گاه، جمله آن

کنند، کاری ُجز کندِن گوری  کاره می که انقالِب نيمه کسانی«: است
اين اصل انقالب ما را وادار به قبول . دهند براِی خودشان انجام نمی

اش را با وطنش نشان داده،  که دشمني کسی: کند که می
های روِی زمين  روزان قدرت تيره. آن، مالِک چيزی باشد تواند در نمی

گيرند، از  ها را ناديده مي هایی که آن هستند و حق دارند با حکومت
  «.موضِع قدرت سخن بگويند
ت که ها قوانيِن معروِف وانتوز اس نتيجه عملی اين گفته

وضِع افراِد مشکوک  های مردمی را مأموِر رسيدگی به کميسيون
ها که آزاد  آن: شوند اين افراد به سه دسته تقسيم می. کند می
ها که به دادگاه تحويل  شوند و آن ها که نفِی َبَلد می شوند، آن می

دستان مصادره  نفِع تهی امواِل دو دسته اخير به. شوند داده می
   .شوند ها می ها مأموِر تهيه فهرسِت ناِم آن شود که کمون می

گرچه تحقيقاِت . رو شد به اين قوانين در عمل، با ابهاماِت زيادی رو
 90000فقط به » مشکوکان«دهد که تعداِد کِل  محققان نشان مي

ها جزِو ثروتمندان  شد، ولی باید دانست که اکثِر آن ُمنحصر می
ياری بود برای تشخيِص بودند، اما ابهاِم اصلی تعييِن مع

در درجه دوم، این مسأله پيش ميآمد که آیا این اموال . دستان تهی
فروش برسد و پوِل  باید عينًا مياِن تهيدستان تقسيم شود يا به

صورت اخير، هويدا بود که نفِع اين قانون  در. حاصله تقسيم گردد
داری شد که اين اموال را خري کس نصيِب بورژواهایی می پيش از هر

ای  توجه به وحشِت حتی پاره مورد امالک، با اين ابهام در. کردند می
ترين انقالبيون آن دوره از تقسيِم اراضی، پيچيدگِی  از راديکال

 .کرد تری پيدا می بيش
مرحله جدِی اجرا نرسيدند، ولی در  اين قوانين گرچه هرگز به

 اين امر مانع اما. توانستند باعِث آرامِش مردم شوند مدت، می کوتاه



های خود دلسرد  شد که رهبراِن کوردوليه از پيگيری فعاليت نمی
ها را تشجيع کرد و وقتی در   برعکس، اين اقدامات آن. شوند

ها هم  وانتوز، اعالِم قيام کردند، گمان داشتند که کمون و ژاکوبن14
ولی کمون از قيام فاصله گرفت و عمًال . ها تبعيت خواهند کرد از آن
کنان بيِن سراِن  جایی نرسيد و وقتی مراسِم آشتی ام بهقي

کوردوليه و کمون صورت گرفت، مياِن هواداراِن قيام اختالف افتاد و 
  .هواداراِن ادامه قيام بودند منزوی شدند

 نوووز، روبسپير که هنوز آثاِر بيماريش کامًال زائل نشده بود، 22در 
اتهاِم توطئه و  که بهژوست  به صحنه فعاليت بازگشت تا از سن

ای دیگر از سراِن  ارتباط با بيگانگان، خواهاِن محاکمه ِهِبر و پاره
ها   همگِی آن24-23در شب . کوردوليه شده بود، حمايت کند

دستگير شدند تا روِز چهارم ژرمينال، همراِه چند نفر ديگر، به 
  .گيوتين سپرده شوند

برخوردار » ها تنبان بی«ماِد ها که درست يا نادرست از اعت اعداِم اين
کرد که به مردم نشان  شان هم چيزی آشکار نمی بودند و محاکمات

ها در خدمت سياست کشورهاِی خارجی هستند،  دهد آن
واقعيت اين است که . ای بيِن روبسپير و مردم را زیادتر کرد فاصله

، هاِی اجتماعی دو ساِل اخير قباِل جنبش هاِی در گيری اثِر موضع بر
رغِم اذعاِن نقِش مردم در انقالب و  روبسپير نشان داده بود که به

های ويژه  ها خواست بار که آن هايش، هر ها در نطق ستايش از آن
شان، راه را برای  اند، با آماج گرفتِن رهبران خود را مطرح کرده
باُبف و يارانش گرچه پس از . ها هموار کرده بود سرکوِب اين جنبش

اين   ترميدور، به تجليل از روبسپير پرداختند، ولی درمشاهده آثاِر
  .دانستند می» ديکتاتور«کردند و وی را  مقطع، با او مخالفت می

هاي مردم  گونه جنبش مورِد رابطه روبسپير با اين ژان ماسن در
بيند که وضعيِت او را با توماس مونزر، يکی از رهبراِن  مورد نمی بی

 شانزدهم آلمان، مقايسه کند که انگلس هاِی دهقانِي قرِن جنبش
: های او در کتاب جنگ دهقانی گفته است گيری در تحليل موضع

تواند برای سرکرده يک حزب راديکال پيش  بدترين اتفاقی که می«
آيد، اين است که مجبور شود قدرت را در دورانی در دست گيرد که 

مال ای که وی نماينده آن است و اع جنبش برای سلطه طبقه
 «.نرسيده است اقداماتی که الزمه سلطه اين طبقه است هنوز فرا

صورت، پس از اعدام سران کوردوليه، روبسپير که صراحتًا  هر در



کرد، مانعی  را اعالم می» ها همه دار و دسته«تصميم از بين بردن 
ديد؛ بويژه که  طلبان نمی ها و جرياِن گذشت برای تعقيِب دانتونيست

یلی هم بر فساِد شخصی و روابط پنهانی با بيگانگان در جا دال اين در
مولن، دالکروا و   ژرمينال، دانتون، کامی ده10-9در شب . دست بود

شان  وقتی روز يازدهم گروهی از هواداران. دستگير شدند* فيليپو
ها در کنوانسيون حاضر شوند و از خود  خواستار آن شدند که آن

اين ستدالل  سبتًا مفصلی، اساسا بادفاع کنند، روبسپير در نطق ن
اين کار  ها و سايِر شهروندان تفاوت قائل شد، با که نبايد مياِن آن

 16دانتون و دیگران پس از محاکمه نسبتًا کوتاهی در  . مخالفت کرد
  .ژرمينال، اعدام شدند

کنوانسيون دچاِر هراس شده . ظاهرًا پيروزِی کميته کامل است
. دهد خواهد، کاری انجام نمی چه کميته می است و جز تصويِب آن

با اعداِم سران کوردوليه، . اند مطبوعات کامًال تحِت کنترل قرار گرفته
ها هم کامًال تحِت  اين انجمن تقريبًا از بين رفته است و ژاکوبن

. اند، ارتِش انقالبی منحل شده است اختياِر روبسپير قرار گرفته
نفِع دادگاه انقالبِی پاريس که   بهها های انقالبی شهرستان دادگاه

خالصه، ... اند و غيره کامًال تحِت کنترِل کميته است، منحل شده
های مردمی که به تحوالتی  بينيم که پس از چهار سال جوشش می

جای سلطنت و لغو امتيازات طبقاتی منجر  نظيِر برقراری جمهوری به
تر و پيگيرتر  شد و در هر مرحله رهبران انقالب، و از همه بيش

خواندند و  روبسپير،  مردم را برای انجام اين امور خطير به ميدان فرا
به شهادِت همين رهبران و بويژه روبسپير، مردم ايثارگرانه به صحنه 

خواست کوچکترين قدِم دیگری به  آمدند، اکنون که اگر انقالب می
های همين مردم  بایست به وضعيت و خواست جلو بردارد، می

مقابِل قدرِت دولتی، کامًال خلِع  سازمان و در ها کامًال بی دازد، آنبپر
دسِت  ها اکنون ديگر نه به سرنوشِت آن. سالح  و ناتوان بودند

ها ديگران را، که  کمِک آن دسِت کسانی بود که به خودشان، بلکه به
شان از دوستاِن مردم نبودند، از ميدان بيرون  البته اکثريِت غالِب

 .هاِی قدرت را در دست داشتند  خود اکنون اهرمکردند و
، اختالفاِت درون کميته نجاِت ملی »ها دار و دسته«با از بين رفتِن 

کميته . خورد چشم می تر به که از پيش هم آشکار شده بود، بيش
اگر تا اين . شد ها و ديگران تقسيم می حاال ديگر به روبسپيریست

ز کميته در مقابل کسانی که با زمان، وجوِد روبسپير برای دفاع ا



شدند الزم بود، حاال خوِد  ور می تکيه به جنبش و انقالب به آن حمله
  .او نشانه بقاِی جنبش در دروِن کميته بود

اين نه در ترميدور، بلکه در «: گويد که درستی می ژان ماسن به
شوِر  ای و ُپر اواخر وانتوز و اوایِل ژرمينال بود که مردم و حضوِر توده

  «.ها، از صحنه پراتيِک سياسی حذف شدند آن
 فلوریال، پس از يک ماه سکوت، روبسپير گزارشی مفصل، 18در 
ای که بايد در اداره امور داخلی راهنمای  اصوِل سياسی«عنواِن  با

ای  واقع، اين گزارش که با تذکر پاره در. قرائت کرد» کنوانسيون باشد
پروازانه  شد، تالشی بلند ع میهای ارتش فرانسه شرو روی  پيش
که پليِس  پس از آن. پا کردن يک مذهِب دولتی بود جانِب او برای به از

ريزی شد، اين مورد پليسی معنوی نيز  ادارِی متمرکزی طرح
  .گذاشت اختياِر آن می در

نوعی خدا اعتقاد داشت که  تر ديديم، روبسپير به که پيش طور همان
ظاهرًا اراده اين خدا بدوِن . ناميد می» هستِی متعال«او را 
يک از  اين طرِز فکر در هيچ. ای انسانی در جهان جاری بود واسطه

تر اعتقادی فلسفی بود تا  مذاهب موجود سابقه نداشت و بيش
دفاع از آزادِی  در عمل هم او همواره با. صورِت نهادينه آن مذهبی به
که چون معياری طوِر ضمنی، اين اصل را پذيرفته بود  مذهب به

عينی و ملموس در کار نيست، هيچ دليلی در دست نيست که 
اين گزارش،  ولی در. ای مذهب خود را به ديگران تحميل کنند دسته

با شکل و محتواِی مذهبی دولتی متجلی » هستِی متعال«
همه . تنها مبناِی جامعه مدنی اخالق است«: شود می

[...] اند  ايت استوارجنگند، بر جن هایی که با ما می انجمن
که پايه جمهوری  طور اخالقی مبناِی استبداد است؛ همان بی

هایی که در جريان  اين دليل است که تمام دسته به. فضيلت است
ناشناس،  انقالب عليِه آزادی برخاستند، ساخته فرومايگانی خدا

 «...، بريسو، دانتون*الفايت، دوموريه: اخالق بودند رياکار و بی
ی ساِل پيش خبری  »ها تنبان بورژواها عليِه بی«از جنگ ديگر 
اين . دهد تحليِل طبقاتی جای خود را به تحليِل اخالقی می. نيست

های روبسپير به  رويد، بلکه البه اخالق هم از زمين جامعه نمی
خاطر خطای ملحدان، نشان  خواهی از او به درگاه خدا و عذر

      .گيرد یدهد که اين اخالق از او نشأت م می
چه کسی به تو مأموريت داده است که به مردم اعالم کنی که »



حاصل چنين حرارتی  خدا وجود ندارد؟ تویی که برای اين طرِز فکِر بی
دهی، ولی هرگز براِی وطنت اين حرارت را نشان  خرج می به

  «ای؟ نداده
خواهد  وجه نمی هيچ دهد که به پرسِش بعدی روبسپير نشان می

  :لحاِظ عقلی و عينی ثابت کند  خدا را ازوجوِد
تر و واالتری از اندیشه  آيا فکر عدم به انسان، احساِس خالص»

تری برای همنوعش و  بخشد؟ موجِب احتراِم بيش جاودانگی مي
شود؟ اگر وجوِد خدا و جاودانگی روح صرفا خياالت  برای خودش می

 « .رفتند شمار می ههم زيباترين مخلوقاِت ذهِن انسان ب نبودند، باز
از ... «: جنبه عملِی مذهب برای حکومت نيز از نظِر او پنهان نيست

چه برای همگان مفيد و در عمل خوب است،  آن گزار، هر نظِر قانون
آورِی  مفهوِم هستِی متعال و جاودانگِی روح ياد. حقيقت دارد

  «.نتيجه، اجتماعی و جمهوری است مستمِر عدالت است و در
گيرد و خواهاِن ادغاِم  حال، از مذاهِب موجود فاصله می عين رولی د

  :شود اين آئيِن جديد می ها در آن
ها  خواندِن انسان فرا. هيچ انتظاری از ما نداشته باشيد! ها فناتيک»

به آئيِن پاِک هستِی متعال، وارد کردِن ضربه کشنده به فناتيسم 
این آئيِن جهانی  ها بايد در هبدوِن اجبار و بدوِن پيگرد، همه فرق . است

   «.مستحيل شوند
  :گيرد همچنين با دستگاه کليسا فاصله می

انتظار نداشته باشيد که ما باز امپراتورِی ! طلب کشيشاِن جاه»
چنين کاری حتی فوِق قدرِت ما است؛ شما . پا کنيم شما را بر

نه به گرديد،  می ايد و ديگر نه به حيات معنوی بر خودتان را ُکشته
ها و خدا چه نسبتی  وانگهی، بين کشيش[....] حياِت جسمانی 
ها   ای را دارند که شارالتان ها با اخالق همان رابطه هست؟ کشيش

! ها فرق دارد چقدر خداِی طبيعت با خداِی کشيش[....] باعلِم طب 
بينم که مذهبی  ناشناسی نمي قدر شبيِه خدا چيز را اين من هيچ
کشيِش حقيقِی هستِی متعال، . اند  و پرداختهها ساخته که اين

های آن  طبيعت، عبادتگاِه آن، کائنات، آئيِن آن، فضيلت و جشن
هم  هاِی او گرِد مقابل چشم های بزرگی است که در شادمانِی ملت

هاِی لطيِف برادرِی جهانی را تحکيم بخشند و  اند تا ُعلقه آمده
  «.تقديم کنندهاِی پاک و حساس را به وی  احتراِم قلب

، 1793، ديگر مثِل ژوئيه »بدها«و در پايان، هنگاِم فراخواِن مبارزه با 



   :ميان نيست ها با بورژواها، در تنبان صحبتی از مقابله بی
پرست چيزی  وطن. های فاسد هستند دشمناِن جمهوری همه آدم»

 «.معناِی اخِص کلمه، نيست جز آدمی درستکار و با علِو طبع، به
ِه اين گزارش، اليحه نسبتًا مفصلی برای برقراری آئيِن هستی همرا

  .متعال به کنوانسيون تسليم کرد که مورِد تصویب قرار گرفت
مردِم فرانسه وجوِد هستِی «: در ماده اّول اين مصوبه آمده است
 «.کنند متعال و جاودانگِی روح را تأييد می

ا و مناسِک آن ه دقت، اصول اعتقادی و جشن در مواِد بعدی، با
استبدادی و  های ضِد تر با هدف تشریح شده است که بيش

حال، این  عين در. کند امتيازی و روزهاِی مهم انقالب تطبيق می ضِد
  .داند قانوِن آزادِی مذهب را هنوز معتبر می

عنواِن اولين جشن اين  در ماده آخر، تاريخ بيستم پرریاِل آينده به
يد، نقاِش معروف، مأموِر تهيه برنامه این شود و داو آئين تعيين می
  .شود بندِی پاریس و ارائه آن به کنوانسيون می جشن، آذین

  .مياِن مردم داشت گذر، در اين جشن انعکاسی وسيع، ولی زود
روبسپير تحليل زير را ارائه » مذهب مدنی«ژان ماسن در مورد اين 

حال او را هم  ُگمی مورخاِن شرِح در حال، سر عيِن کند که در می
  :دهد توضيح می

لحاِظ اقتصادی،  شده از حياِت سياسی، از هاِی رانده تنبان به بی »
لحاِظ  گرا مورِد تبعيض قرار گرفه و از سوِی خوِد اين رژيِم دولت از

، )که خود ناکافی بودند(اثر دور زده شدِن قوانيِن وانتوز  اجتماعی، در
ردِن مبارزه طبقاتی و در ازاِی آن، در تنگنا، روبسپير چيزی جز رها ک
شد  عاقبِت چنين اقدامی را می. کرد خدا، روح و فضيلت عرضه نمی

وجوِد اين نبايد فراموش کرد که اثر گزارِش  با. بينی کرد يقين پيش به
) پا چند نه عميق و نه دير هر(او در قشرهاِی وسيعی از مردم زیاد 

ند که انقالب دارد به اوِج کرد بسياری از معاصران احساس می. بود
  .رسد خود می

 16او که در . خوِد روبسپير هم احيانًا همين احساس را داشت»
رياست کنوانسيون برگزيده شد،  اتفاِق آرا به  رأی، به485پرریال، با 

نمازِی جشِن هستِی  شخصًا ریاست یا بهتر است گفته شود پيش
طوِر غريبی   او به1994ژوئن اين روِز ماِه  در. عهده داشت متعال را به

تر، در اوِج آرزوهاِی  بياِن دقيق به. در اوِج آرزوهای خود قرار داشت
چه را که ممکن بود در رؤياِی رئيِس  هر. 1793، نه 1789ساِل 



مونتانيارِد کميته نجات ملی انجام دهد،صورت نگرفت، ولی همه آن 
لس مؤسساِن توانست در رؤيای نماينده گمنام مج چيزهایی که می

اند  همه کسانی که به او مشکوک.  باشد، تحقق یافت1789ساِل 
شده رفتار کرده است و فقط به فکِر قدرِت شخصِی  که کامًال حساب

) و نهايتًا غائی(اند که رؤيای اوليه  گرفته نظر نمی خود بوده، اين را در
رؤياِی پسِر ژان ژاک برای : او تا چه حد ساده و کوچک بوده است

 .تجليل از طبيعت در ميان مردمی سرانجام آزاد
اين مقطع پيدا کرده، او را  قدرت و موقعيِت مرد نيرومندی که در»

. آماِج مستقيِم حمالِت نيروهای کامًال متضاد قرار داده بود
ارتش «جای ارتش فرانسه، از  های انگليس ديگر به روزنامه
ِت ملی و حتی در در دروِن کميته امني. کردند ياد می» روبسپير

» پريکلس«و » سزار«کميته نجاِت ملی، افرادی صراحتًا او را با 
  «.کردند مقايسه می

قصِد عليه جاِن  عرض دو روز، دو سوِء در سوم و پنجِم پرریال، در
که خود بيش  حالی در شامگاِه ششم پرریال، در. روبسپير ناکام ماند

تر جنبه معنوی   بيشدانست که قدرتش در آن شرایط، کس می از هر
هاِی اصلِی قدرت متکی باشد و تقريبًا  مطمئن  که بر اهرم دارد تا آن

اين مورد،  ها، در مقابِل ژاکوبن بود که جانش در خطر جدی است، در
 8اش در  ها تا آخرين سخنراني سخنانی بر زبان آورد که مفهوِم آن

  :بار تکرار شد ترميدور، چندين
زندگی کردن، بلکه فقط به فضيلت و مشيِت من که نه به ضرورت »

خواستند مرا در آن  جایی قرار دارم که قاتالنم می الهی باور دارم، در
ها  قرار دهند؛ من خودم را از هر زماِن ديگری از بدطينتی آدم

روِح من از هر زمان ديگری برای [....] کنم  مستقل احساس می
ها می خواهند  که با آنهایی  افشاء کردن خائنان و برداشتن نقاب

ها  من حدآقل برای آن. چهره خود را بپوشانند، آمادگی دارد
ای برجا خواهم گذاشت که خواندنش لرزه بر تِن  نامه وصيت

  «.شان بيندازد خودکامگان و همه همدستان
مياِن خيِل جمعيت در جشِن  اين شرایِط خطرناک، حرکِت او در در

که ميرابو زمانی گفته   همانطورهستِی مطلق، نشانه آن بود که،
ولی در همان روز، اگرچه . هاِی خود باور دارد بود، به حرف

قصدی صورت نگرفت، از رفتاِر اطرافياِن خود چيزهایی احساس  سوِء
ديگر «: کرد که وقتی به خانه برگشت به ساکناِن خانه گفت که



  «.بينيد مدِت زيادی نمانده که مرا می
ِن ژيروند و کوردوليه و هوادراِن دانتون و هبر واقع، اگرچه سرا در

ها و بويژه جرياناِت  اعدام شده بودند، اما طرفداراِن عقايِد آن
عهده  ها را در صحنه سياست بر ای که اینان نمايندگِی آن اجتماعی

که خوِد روبسپير می گفت،  طور داشتند، از بين نرفته بودند و همان
اين  از. ها جا داشتند و حتی در کميتههاِی دولتی  در تماِم دستگاه

يا » دشت«تر گروِه نسبتًا وسيِع نمايندگان کنوانسيون که در  مهم
های  شان حتی گرايش آمده بودند و بسياری گرد» باطالق«

انقالبی داشتند، ولی اکنون از روی مصلحت و يا ترس سکوت  ضد
ردند، منتظر ک خواستند تصويب می ها می چه را از آن کرده بودند و هر

ميان  فرصتی بودند تا جناِح انقالب و در رأِس آن، روبسپير را از
ها  یس آن یه نفوذی ماننِد سی بخصوص که افراد باتجربه و ُپر. بردارند

  .دادند را برای ایفاِی چنين نقشی، در پنهان، تعليم می
های خفته  ديد که پا روی ُدِم اين سگ روبسپير ظاهرًا مصلحت نمی

کنند که روبسپير  نويساِن وی گمان می حال ای از شرِح رد و پارهبگذا
 ترميدور، از دسِت خصومِت ياران مونتانيارِد خود، به اینان اميد 8در 

گشته  می» هاِی خوب آدم«ها دنباِل  مياِن آن بسته بوده است و در
  .است

 اعتنا نشان داد و تا گرچه روبسپير شخصاًً خود را به اين تحرکات بی
، ولی »ام اندازه کافی زندگی کرده من به«: جا پيش رفت که گفت آن

داد که دیگر بر اعصاِب خود  کرد، نشان می لحِن تهديدهایی که می
ترين  او که در مراحِل قبلی، مواظب بود در سخت. مسلط نيست

نظر  خونسردی و مطابِق اصوِل خود و در اکثِر موارد با در شرایط با
توده مردمی که انقالب کرده بودند، سخن بگوید، گرفتِن احساساِت 

گذشت و تهديدهایی  ای بی این مرحله، با نشان دادِن چهره در
ُبرد،  ها را هم نمی دهنده عليِه دشمنانی که حاال ديگر ناِم آن تکان

که بعدًا  چنان. زد وجود آمده بود، دامن می به جِو وحشتی که از او به
ن مخالفاِن او از همين جو استفاده تري سخت کامًال روشن شد سر

هایی که حاال ديگر در قدرِت حاکم  مزاحمِت توده کردند و بی
های  ديدند و تنها سودی که در دعواهاي آدم ای از خود نمی نماينده

باِر  ديدند اين بود که يکنواختی زندگِی فالکت در قدرت برای خود می
های روزمره  ده اعدامکنن روزمره خود را با تماشاِی مراسِم سرگرم

بين بردِن ربسپير و برچيدِن بساط  حدی تسکين دهند، نقشه از تا



  .انقالب را بريزند
، يکی از *روِز بعد از این سخنرانی روبسپير، يعنی هفتم پرریال، بارر

استفاده از همين  گراِن عمده توطئه عليِه روبسپير، با ترين بازی مهم
ها  های انگليس که در آن روزنامهجو، پس از خواندِن مطالبی از 

ارتِش «نام  روبسپير مرکِز حمالت بود و حتی از ارتش فرانسه به
نام برده شده بود، طرحی را به تصويِب کنوانسيون رساند » روبسپير

آمد، لکه ننِگ بزرگی بر دامن انقالب  می که اگر به مرحله اجرا در
ديگر هيچ «: مده بودجمله چنين آ اين طرح، از در. نشاند فرانسه می

  «.سرباِز انگليسی يا هانووری به اسارت گرفته نخواهد شد
توان تصور کرد که اگر چنين تصميمی در مجلِس مؤسسان  می

هاِی مردمی و مطبوعات چه  شد، مردم و انجمن گرفته می
کردند و همين روبسپير، که امروز شايد در دل  اعتراضاتی می

برابِر جسارِت  او در قاطعيت از چنين با خوشحال است که اين
تکيه بر همان اصوِل  شود، با چه حرارتی، با ها دفاع می انگليسی

ها، لغِو اعدام و آزادِی  ای که با تکيه به آن»طبيعی«و » جاودانه«
اين عمِل ُبزدالنه  قيد و شرِط مطبوعات را خواستار شد، چگونه به بی

  .کرد انسانِی کشتِن اسير اعتراض می و غير
 پرریال، 22در همين زمينه، دو روز بعد از جشِن هستِی متعال، روِز 

جانِب  بار کوتون، يکی از وفادارترين ياراِن روبسپير، گزارشی از اين
کميته نجاِت ملی به کنوانسيون ارائه داد که بر ُسرعِت رسيدگی در 

های يک  کرد و تقريبًا تماِم ضمانت های انقالبی تأکيد می دادگاه
اين ترتيب، ديگر  به. دگی دقيق و عادالنه در آن حذف شده بودرسي

در دادرسی، دفاع وکيل از متهم و تحقيق قبل از دادرسی وجود 
صورِت وجوِد دالیِل مادی يا  نداشت و حتی استماِع شهود، در

 .بود ها را کافی بداند، الزم نمی معنوی که هيأِت ُمنصفه آن
 از نمايندگاِن هواداِر مارا تهديد کرد پس از پاياِن سخناِن کوتون، يکی

که اگر کنوانسيون بالفاصله مواِد پيشنهادِی او را تصويب نکند، مغز 
  .خودش را متالشی خواهد کرد

روبسپير در تأييِد اين خواسته، پيشنهاد کرد که مذاکرات حتی اگر 
اند،  وقت شب هم طول بکشد، نمايندگان تا آن را تصويب نکرده تا دير

اتفاق آراء  همچنين تأکيد کرد که تصويب به. جلسه خارج نشونداز 
  .درخواستی که برآورده شد. باشد

ولی در جلسه بعد، نمايندگان که با اين قانون خود را از طرِف کمون 



ای به آن افزودند که تعقيِب نمايندگان را  ديدند، ماده مورِد تهديد می
  .کرد موکول به توافِق کنوانسيون می

حمايِت روبسپير، با اين ماده مخالفت کرد و خواهان لغِو آن  ون باکوت
ولی اصرار در حذِف اين ماده، . نهايت صورت گرفت شد؛ امری که در

 22به نياِت طراحاِن قانوِن  ظن نمايندگاِن کنوانسيون را نسبت سوِء
بخصوص که اين اواخر، روبسپير بدوِن ذکر نام، . کرد پرریال تأييد می

ها را در  داد و همگِی آن از نمايندگان را مورِد تهديد قرار میگروهی 
  .کرد هراِس از خود متحد می

زبان آورد  ضمِن مذاکراتی که صورت گرفت، روبسپير سخنانی بر در
آن  اش از توازِن قواِی سياسی در تر کردِن ارزيابي که به روشن

این که در مخصوصًا در برداشتی که از مونت. مقطع، کمِک زيادی کرد
  :جمله گفت کنوانسيون پايگاه اصلِی او بود، ارائه داد، از

خود را در رأِس بخشی  � و سايِر اراذل  وقتی بريسو، ورنيو�»
اين مجلس محترم قرار دادند، ناِم مونتانی مقدس شد، زيرا  از

کرد که عليِه خطا مبارزه  بخشی از نمايندگاِن مردم را مشخص می
که  ها افشاء شد، هنگامی که دسيسه امیولی هنگ. کردند مي

که  تيغ قانون سپرده شدند، هنگامی ها به کاِر آن اندر اراذِل دست
کاری، عدالت و اخالقيات در دستوِر روز قرار گرفت،  درست
خواهد خود را وقِف وطن کند،  که هر عضِو اين مجلس مي هنگامی

ها و  خوب: تواند وجود داشته باشد جز دو حزب در کنوانسيون نمی
 «.انقالبيوِن رياکار ها و ضد پرست بدها، وطن

را در اعداِد اعضای » باتالق«باره نمايندگاِن  اين سخنان، که يک
حرارت براِی روبسپير  ها را خوش آمد و با گذاشت، آن مونتانی می

ها آن روزهایی را که روبسپير مردم را عليِه  ولی آيا آن. کف زدند
کرد، فراموش  شان بسيج می  رهبرانها و گاه ای طبقه هم
آن، نشان داد که کينه   ترميدور و بعد از9ها در  کردند؟ رفتاِر آن می

طوِر قطعی پايگاِه خود را برگزيده بود، بسيار  شان که به طبقاتی
جا دارند  کرد که يک دل اين تر ومؤثرتر از کسانی عمل می هوشيارانه
  .جا و یک دل آن

» مادِر خدا«چه توطئه  ه امنيِت ملی از آن پرریال، کميت27در 
ناميد پرده برداشت، که بالفاصله معلوم شد هدِف اصلی آن  می

دستی نيست که در اتاِق ُمحقِر خود از ظهوِر مسيحی  پيرزِن تهي
اين زن که . دهد که جهان را از عدل و داد ُپر خواهد کرد خبر مي



ها زده  هم از همين حرف 1789کاترين تئو نام داشت، قبل از انقالِب 
بود و حتی گویا وقوِع انقالب، تسخيِر باستيل و گردن زدِن شاه را 

همين دليل هم کشيشی او را لو داده  گویی کرده بود و به هم پيش
مادِر «بود و مدتی در باستيل زندانی شده بود، از طرِف هوادارانش، 

رِت صو چه باعث شد اين امر به ولی آن. شد ناميده می» خدا
طرف سخنگوِی کميته امنيت ملی کنوانسيون مطرح  از» توطئه«

شود و کنوانسيون هم در همان جلسه تصميم به تحويل پيرزن به 
دادگاِه انقالبی و چاپ و ارساِل گزارش اين کميته به سراسر کشور 
بگيرد، فهرستی بود که از پيرواِن او تنظيم شده بود و ناِم کسانی از 

نوعی مقايسه  ها بود و همچنين با مياِن آن  درنزديکاِن روبسپير
همين . گرفت ضمنی با آئين هستِی متعال آن را به ُسخره می

ای از کاترين به   ترميدور، در حمله به روبسپير، نامه9سخنگو در 
» ناجی«آن، او را  روبسپير را در مقابِل کنوانسيون خواند که در

سواد بوده   پيرزن بیکه چه مسلم است اين ولی آن. خوانده بود
  .های آن دوره پيدا نشد يک از پرونده است و اصِل این نامه در هيچ

طرِف روبسپير عليِه کميته يکی  سوِی ديگر اعالِم جرِم اختالس از از
از نواحی پاريس به رويارویی او با اعضای دیگری در دروِن کميته 

. وری کردندنجاِت ملی شد و ظاهرًا ديگران او را متهم به ديکتات
رفت که اين تعقيب دنباله حمالت روبسپير  اين مورد، بيم آن می در

در همين زمان، توطئه قتل روبسپير . به بقايای کوردوليه باشد
صورت، پس از آن  هر به. زاده هم کشف شد دسِت يک اشراف به

ديگر روبسپير به اين کميته پا نگذاشت و در جلساِت کنوانسيون 
   .شرکت نکرد

که روبسپير  دهد چگونه پس از آن خوبی نشان می ن حوادث بهاي
شخصًا در بستن فضا و از بين بردِن امکان اظهاِر وجود از توده 

ها فعاالنه همدستی کرد، اکنون در سه ارگاِن اصلی  تنبان بی
  .ست رو به حکومت، با مخالفانی جدی رو

يگر بدوِن حاال د«: کند  مسيدور، چنين درِد دل می13او خود در  
پرستی بخواهد انتقام آزادی را  ايم که هر وطن ترديد متوجه شده

اثِر افترا که او را  در چشِم  وقفه بر بگيرد و آن را استحکام بخشد، بی
دهد، از کاِر خود بازداشته  مردم، آدمی خطرناک و مخوف جلوه می

 کنند که به دادگاِه قدر نيرومند تصور می آنان خود را آن. شود می
تا . مورد سازماِن آن افترا ببندند انقالبی و مصوباِت کنوانسيون در



. روند که حتی مشروعيِت آن را مورد ترديد قرار دهند جا پيش می آن
اند در کنوانسيون شايع کنند که دادگاِه انقالبی صرفًا  جرأت کرده

متأسفانه . برای ُبريدِن گلوِی خود کنوانسيون سازمان يافته است
در لندن، مرا به ارتِش فرانسه . افتاده است ر زيادی جااين فک

همين افتراها در پاريس تکرار . کنند عنواِن ديکتاتور معرفی می به
در لندن، مرا . گفتم در کجا لرزيديد اگر می خود می شده  است؛ به

گويند  در پاريس،  می. کنند های شريف تصوير می صورِت قاتل آدم به
که اين دادگاه براِی بريدِن  ام و اين من تشکيل دادهدادگاِه انقالبی را 

. پرستان و اعضاِی کنوانسيون ملی تشکيل شده است گلوِی وطن
کننده نمايندگاِن ملت تصوير  صورت خودکامه و سرکوب مرا به
  «.کنند می

حمايت و   پرریال با22سراسيمگِی روبسپير که موجِب تصویِب قانوِن 
. آورد بار می  وی شد، اکنون نتايِج خود را بهحتی ابتکاِر آشکاِر خوِد

ها و امنيت ملی  ها، کميته که ديگر روبسپير روی دادگاه حالی در
ها نداشت، همه  تقريبًا هيچ نفوذ و اساسًا هيچ حضوری در آن

شد و حتی  حساِب او گذاشته می افزون به های  روز پيگردها و اعدام
سيون مخفيانه دست به دست هایی از ناِم نمايندگاِن کنوان ليست
ها را به تيغه  گشت که شايع بود روبسپير قسم خورده است آن می

ها، کوشيد به  برابِر ژاکوبن  مسيدور، در21در . گيوتين بسپارد
  :گونه شایعات پاسخ دهد این

پرریال که آزادی و مردِم فرانسه را نجات 22همه اراذل از قانوِن »
دانند اين  اند که نمی ها تظاهر کرده آن. اند استفادکرده داد، سوِء

عدالِت متعالی است که کنوانسيون در دستوِر روز گذاشته است، 
روزان  يعنی تکليِف برداشتِن نقاب از چهره رياکاران، تسلی دادِن تيره

ها اين تکاليِف عظيم را کنار  آن. و ستمديدگان و نبرد با خودکامگان
ی آشفته کردن و به بيراهه کشاندِن ای برا آن وسيله اند و از گذاشته
ها را کرده  اگر مأموراِن دولت اين حساب. اند پرستان ساخته وطن

کردند، زيرا مردم  هاِی زيادی برای مجازات کردن پيدا نمی بودند، آدم
  «.تر است اند و جا براِی بدها از همه کم خوب
 گونه هاِی مخفی، ضمِن هشدار، به منبِع اين مورِد ليست در

  :کند بسته اشاره می طوِر سر شايعات، به
ای  کنم از القائاِت مسموِم پاره من همه اعضا را دعوت می»

اين  خواهند ديگران را هم در اند و می اشخاص که براِی خود بيمناک



  «.حذر باشند بيم شريک کنند، بر
ژوست از جبهه،  خواندن سن  ترميدور، با فرا5 مسيدور تا 22از 

هایی برای آشتی اعضای کميته نجاِت ملی صورت  ظاهرا تالش
ها نگاه   ترميدور، به اين تالش10 تا 8وقتي در پرتِو وقايِع . گيرد می
بين ُبردِن  ها هم بخشی از نقشه مخالفان براِی از شود، آن می

توجه به انفعاِل  حقيقت، با در. کند روبسپير و هواداراِن او جلوه می
دند که تالش برای دستگيری و اعداِم دي ها مي توده مردم، اين

ها و کنوانسيون ممکن است با  روبسپير و هوادارانش در کميته
بنابراين، . مداخله نيروهاِی نظامِی دلبسته به انقالب خنثی شود

اين نيروها را از پاريس دور  تصميم گرفته بود که بخشی از* کارنو
نتيجه  در. رو شد به ا روه کند؛  اما با مخالفِت شديِد روبسپير و ژاکوبن

ژوست مأموِر تهيه گزارشی به کنوانسيون  اين مذاکرات، سن
شود که شخصًا از طرِف کليه اعضای کميته نجاِت ملی آن را  می

. صحبتی نکند» هستِی متعال«آن، از  ارائه کند، به اين شرط که در
های ژوست با خواسِت کارنو دائر بر بيرون بردِن نيرو در ازاِی آن، سن

از برخورِد منفعِل روبسپير با اين مذاکرات . کند نظامی موافقت می
بين نبوده، ولی احيانا بيم داشته است  ها خوش ست که به آن پيدا

ها ممکن است او را در جناِح خودش هم منزوی  که مخالفت با آن
ای که کامال  حال، در جلسه کنوانسيون، طبق برنامه هر به. کند

وجه  هيچ ژوست به ريزی شده، به سن ش دقيقًا طرحآشکار بود از پي
 ساله در نخستين جمله، با 28امکاِن صحبت ندادند و اين جواِن 

  .چنان خشونتی متوقف شد که تا پايان جلسه از بهت بيرون نيامد
که تيغه گيوتين  حالی مقابِل کنوانسيون، در  ترميدور، در8روبسپير در 

شجاعِت کامل از بيالِن کاِر خود دفاع  ديد، با را در دو قدمی خود مي
مياِن  اش در کنوانسيون را در کرد و شامگاه همان روز، سخنرانی

  .ها تکرار کرد احساساِت ُپرشور، برای ژاکوبن
های  مقابِل حمالِت مخالفان، همه تالش  ترميدور، در9در جلسه 

شده انبوهی از  گویی، با هياهوِی هماهنگ روبسپير برای پاسخ
  .ايندگان خنثی شدنم

سرانجام، پس از درخواسِت دو عضِو گمناِم کنوانسيون برای توقيِف 
روبسپير، کنوانسيون اين پيشنهاد را پذيرفت و فرياِد آگوستين 

هم  من«: گفت برادرش در صحِن کنوانسيون طنين انداخت که می
خواهم در  اندازه برادرم مقصرم؛ در فضایلش شريک بودم و مي به



هم تقاضاِی قراِر توقيف براِی  من. ش نيز شريک باشمسرنوشت
  «.خودم دارم

ژوست و  بسپير، قراِر بازداشِت آگوستين، سن.بر ر کنوانسيون عالوه
کموِن پاريس در . ها را روانه زندان نمود کوتون را نيز صادر کرد و آن

ها جلوگيری کرد و  تالشی ناموفق برای قيام، از زندانی شدن آن
  . به شهرداری آوردها را آن

 ترميدور،  10وقتی نيروهای کنوانسيون، در ساعاِت اوليه بامداد روِز 
ها، وارِد ساختماِن شهرداری شدند، روبسپير و  برای دستگيری آن
ها نيفتند، اقدام به خودکشی  دست آن که زنده به آگوستين برای آن

 منجر ها کردند که هر دو ناموفق بودند و فقط به مجروح شدن آن
مورِد روبسپير اين نظر هم مطرح شد که او را  از همان آغاز، در. شد

در مياِن مورخاِن . يکی از مأموراِن نظامی هدف قرار داده است
اند،  اين نظِر اخير پيروی کرده دوستداِر روبسپير و مخالِف او، برخی از

ژان ماسن فرِض . دهند ولی آن را به اشکاِل متفاوت توضيح می
جا آورديم درست  براِی خودکشی را با توضيحی که در اينتالش 
ها که به  تالِش همزماِن آگوستين و يکی ديگر از جمِع آن. داند مي

مرِگ وی منجرشد، بر اعتباِر وجوِد جِو خودکشی از بيِم زنده 
  .کند دسِت دشمن افتادن، تأکيد می به

 بر زندانی بهانه سرپيچی از دستوِر کنوانسيون دائر کنوانسيون به
اعالم کرد و بدوِن محاکمه، در عصِر » خارج از قانون«ها را  شدن، آن

 ترميدور، روبسپير آخرين نفر از يک جمِع بيست  و یک نفری 10روِز 
  .بود که به تيغه گيوتين سپرده شد

ترتيب، دوراِن تروِر سفيِد بورژوازی عليِه کسانی آغاز شد که  اين به
نهايت، به سلطه  پا کردند که در  انقالبی را بهبا گذشتن از جاِن خود،
  .او بر جامعه منجر شد
 ترميدور، با روبسپير برای هميشه قطع 10بورژوازِی فرانسه در 

رابطه کرد و تا همين امروز هم جز با احساسی آميخته از کينه و 
هاِی سفيِد ترميدور با مخفی  تروريست. کند ترس، از او ياد نمی

های  شدگاِن اين روز، حتی از نسل حِل دفِن اعدامداشتِن م نگاه
بين  را از» ناپذير فساد«ای از  آينده، اميدوار بودند هرگونه خاطره

گذاشت، بالفاصله  ولی نيروِی جديدی که پا به ميدان می. ببرند
باُبف، پيشگاِم کمونيسم در .  داِر او اعالم کرد عنواِن ميراث خود را به

ال بعد قربانی همين تروِر سفيد شد، در فرانسه، که خود دو س



  :مورِد او نوشت نظری در تجديِد
که در گذشته، هم  اين کنم از نيت اعتراف می ُحسِن من امروز با»  

ديدم،  ژوست را سياه می حکومِت انقالبی، هم روبسپير و هم سن
که ديگر نه اين اشخاص هستند نه  چه از زمانی همه آن. پشيمانم

وجه  هيچ من به. کند ، رخ داده، اين ادعا را تأييد میآن حکومت ها
اند و  ها جناياِت بزرگی مرتکب شده موافق نيستم که آن

. کنم گمان می! قدرها نه، آن. اند بين برده خواهاِن زيادی را از جمهوری
گناه بودند يا  شوم که آيا ِهِبر و شومت بی من وارِد اين بحث نمی

های  آدم. دانم  من باز روبسپير را موجه میطور باشد، هم اين اگر. نه
راضی ممکن  خود شدت از ولنگار و خيلی متوسط، جوياِی افتخار و به

اند با  خواسته نظِر روبسپيِر ما کسانی آمده باشند که مي است به
ديده  وقت، او احتماًال می آن. سِر هدايِت ارابه دولت درگير شوند او بر

حتی با نّياِت خوب، ممکن بوده است که اين ُرقباِی مضحک، 
 .چيز را متوقف و خراب کنند همه

ريگ و  که ما براِی اثباِت نظريه خود به ُمرده کنم اين من گمان نمی»
ژوست استناد کنيم، کاری دور از سياست و  اصوِل روبسپير و سن

   «.فايده باشد بی
 

 سخنرانی عليِه حِق ِوتو برای شاه، چه مطلق، چه تعليقی
 
 
، توسِط خوِد ُربسپير، زیرا اجازه 1789تشره در اواخِر سپتامبر من

 .نيافت آن را در مجلس بخواند
  
 

   !آقايان
هر انسانی، بر اثر طبيعِت خود، استعداد آن را دارد که امورش را با 

هایی که در يک پيکرْه سياسی،  ارادْه خویش اداره کند؛ لذا، انسان
اين استعداد . ين حق را دارنداند نيز هم یعنی ملت، گرد آمده

گزاری،  های خاص، يعنی قوْه قانون خواسِت ُمشترک که از خواست
که در وجوِد فرِد جدا از  ترکيب یافته، برای کِل جامعه، همچنان

قوانين چيزی جز . ناپذیر، حاکم و مستقل است همنوعانش، تفويض
زرگ جا که يک ملت ب از آن. انعکاِس اين ارادْه مشترک نيستند



گزيری را اعمال کند، و  صورت پيکری واحد قوْه قانون تواند به نمي
بعيد است يک ملت کوچک هم قادر به انجاِم اين کار باشد، اعماِل 

  .سپارد آن را به نمايندگاِن خود، که از طرِف وی وکالت دارند، می
ها بايد  صورت، بديهی است که ارادْه نمايندگاِن آن این ولی در

ای که بر اثِر   ارادْه ملت تلقی و محترم شمرده شود؛ ارادهعنوان به
های خصوصی  آن، بايد لزومًا اقتداری مقدس و مافوِق تمام اراده

داشته باشد، زیرا بدون آن، ملت که هيچ وسيلْه ديگری برای وضِع 
  .شود قانون ندارد، از قوْه مقننه و حاکميت خود محروم می

 مخالفت با قانون را دارد، در گويد يک نفر حق آن کس که مي
خواهد بگوید که ارادْه يک نفر مافوق ارادْه همگان است  حقيقت می

. چيز و منظورش این است که ملت هيچ است و اين يک نفر همه
اگر این را هم به حرِف خود بيفزاید که اين حق به شخصی تعلق 

از گويد کسی که  دارد که مسؤِل قوْه ُمجريه است، در حقيقت می
طرِف ملت برای اجرای ارادْه ملت منصوب شده، حِق تعطيل و 
توقيف ارادْه ملت را دارد و در عرصْه اخالق و سياست، غولی بی 

  .شاخ و ُدم آفريده است؛ اين غول جز وتِو شاه چيز ديگری نيست
ای است که  بر اثر کدام تقدير، اين مسألْه غريب اولين مسأله

اند تا آزادی را با  خوانده شده  که فرانمايندگان ملت فرانسه را،
بر اثر کدام ! ناپذير بنا کنند، به خود مشغول می کند هایی تزلزل پايه

همه  تقدير، اولين مادْه اين قانون اساسی که سراسِر اروپا با اين
رسيد بايد شاهکار روشنگری اين  نظر می اند و به عالقه در انتظار آن

ها و نفی حقوق مقدس و  ان بر ملتقرن باشد، اعالِن برتری شاه
جهت است که اين قانون  بی... نه!  ناپذيِر مردمان خواهد بود خدشه

من به اين باور ندارم، چون به من . کنند را از پيش، قطعی تلقی می
اجازه داده شده است بيهودگی آن را در حضوِر مدافعاِن مردم و 

  .پيِش چشِم تمامی ملت نشان دهم
واقع مغایِر  پذیرند این حق به اداراِن وتو که ناچار میبسياری از هو

اصطالح  اصول است، مدعی هستند که بهتر است آن را فدای به
که پا در ! روش استداللی قابِل تحسين. مالحظاِت سياسی کرد

های بيهوده  های روش کاری اعتبار و نازک هوایی اوضاع و احواِل بی
نظر  کند و چنين به  خرد میرا جایگزیِن قوانيِن ابدی عدالت و

بايست قاعدتًا ما  رسد که تجربْه مهلِک بسياری از مردمان می می
اکنون ببينيم اين مالحظاِت نيرومندی که . داشت را از آن برحذر می



 .اند حتی بايد خرد را نيز به سکوت وادارد، کدام
توان گفت ما  کردند مي خطاِب من به کسانی نيست که تصور می

مان، بلکه برای تأييِد   ارائْه يک قانون اساسی جديد به وطننه برای
ها از آن برخوردار بوده، فراخوانده  زعم آن ای که به آن قانون اساسی

ايم؛ مخاطِب من همچنين کسانی نيستند که در آغاز، برای  شده
انکار قدرت ما، مدعی شدند که ما واجِد اقتدار از طرِف ملت 

 حاکميت ملت پيش رفتند تا آن را در وجوِد نيستيم و سپس تا انکاِر
ها که در  دهم که از ردِّ اين گفته من ترجيح می. شاه متمرکز کنند

ليکن . نظر کنم شود، صرِف اين مجلس شاید بيش از حّد تکرار می
کنم؛  برحسِب ضرورت، من اصوِل اوليْه حقوِق عمومی را گوشزد می

تی استدالل در مسائلی از ها، ح اصولی که بدوِن در نظر داشتِن آن
 .اين قبيل مجاز نيست

ديگر نبايد ُمدام برای ما تکراز کرد که فرانسه کشوری سلطنتی 
عنواِن نخستين و  است و از اين مقدمه حقوِق شاهان را به

ترين بخِش قانون اساسی استنتاج کنيم و آن بخش از  ارزش با
  .ْه دوم بياوریمخواهيم به ملت عطا نمایيم، در وهل حقوق را که می

برعکس، ابتدا بايد دانست که کلمْه سلطنتی، در معنای حقيقی 
شود که در آن، قوْه مجريه به يک  خود، منحصرًا به دولتی اطالق مي

  .شخص تفويض شده است
ها، هرچه که باشند، به دست مردم و  ياد داشت که حکومت بايد به

کنند،  حکومت مياند؛ که همْه کسانی که  برای مردم تأسيس شده
اند؛ که وظایِف همْه  و حتی پادشاهان، صرفًا وکيالن و منصوباِن مردم

نتيجه قدرِت سلطنت، تکاليِف عمومی  های سياسی، و در قدرت
نتيجه، نبايد در  هستند، نه حقوِق شخصی و نه ِملِک خصوصی؛ در

مجلِس نمايندگاِن مردِم فرانسه که اختياراِت مجلِس مؤسسان را 
ست، از شنيدِن سخناِن شهروندانی برافروخته شد که فکر  دارا
کنند آزادی و حقوق ملت بايد در ُالویت قرار گيرد و هدِف حقيقی  مي

ها ایجاد  کارهای ما باشند و نيز اقتدار شاه که منحصرًا برای حفِظ آن
ترين نحو، این  شده، بايد طوری تحِت نظم درآید که به مناسب

  .دمنظور را برآورده ساز
افتاد،  مان جا بار برای هميشه اين اصل برای که يک محِض آن به
ها، به  بار برای هميشه به برابری انسان که یک محض آن به

ها را متحد کند، به ُحرمِت  پيوندهای مقدِس برادری که بايد آن



گاه دیگر از افتراء بستن به  طبيعِت انسان اعتقاِد راسخ یافتيم، آن
گاه ديگر به ضعف  ردم، دست خواهيم کشيد؛ آنمردم، در مجلِس م

ناِم احتياط، به ُجبن ناِم اعتدال و به شجاعت ناِم گستاخی 
پرستی را جوششی ُمجرمانه، آزادی  گاه ديگر وطن نخواهيم داد؛ آن

گذشتگِی ايثارگرانْه شهروندان را جنون  را ُمجوزی خطرناک و از خود
پایگی و خطرناکی ِوتِو شاه،  گاه نشان دادِن بی نخواهيم خواند؛ آن
هر شکلی که ارائه شود، با تکيه بر آزادی و خرد،  تحِت هر نام و به
گاه شايد ديگر عقيده نداشته باشيم که  آن. ُمجاز خواهد بود

  .کنند مان ما را از ردِّ آن قدغن می ی]ها عریضه[ها  کتابچه
نه را های شما توشيِح شاها به من خواهيد گفت که اکثِر کتابچه

توانم به شما پاسخ دهم که توشيِح قانون، که  مي. اند متذکر شده
ترين نحو  نباید با مخالفت با قانون ُمشتبه شود، ِوتو را به رسمی

نشان کنم که توشيح  توانم به شما خاطر من می. کند ُمنتفی می
چيزی نيست ُجز عملی که توسِط آن، مسؤِل قوه ُمجریه به ملت 

ن را به مرحله اجرا درآورد و آن را منتشر سازد و دهد قانو قول می
تواند مانِع  کند، نمی که ابزاری که اجرای قانون را تضمين می نيز این
را تفسير ] توشيح[ايد اين کلمه  هر نحو که مايل ولی، به. آن باشد

تواند نتيجْه ساده  کنيد، آيا ُمَسَلم نيست که قانون اساسی نمي
د که ُکميسرهای مجالِس والیتی در ای باش عقایِد پراکنده

اند؟ آيا اين  عجله تنظيم شده، گرد آورده شکلی که با های بی کتابچه
مسلم نيست که شما نمايندگاِن ملت هستيد نه حامالِن ساده 

  ايد؟ که خودتان رسمًا اعالم کرده طور ها، آن یادداشت
بهم مقابِل ما به درِج اين توشيِح شاهانْه ُم پس به چه حقی در

آوری نيست؟ شمایی که  کنيد که حاوِی هيچ امِر الزام استناد می
خواست که هر طبقه  آوری که از شما می رغِم وکالِت الزام به

جداگانه رأی دهد، بر این عقيده شدید که اوضاع و احواِل حساس 
  .دهد به شما اجازه نادیده گرفتِن آن را می

کنيد؟ شما،  ها استناد می مقابل ما به اين کتابچه به چه حقی در
رغِم ممنوعّيِت اکيد در  نمايندگاِن همه طبقات، شمایی که به

موافقت با هر نوع وامی قبل از قرار گرفتِن قانون اساسی روی 
ناپذير، معهذا فکر کرديد که اوضاع و احواِل اضطراری  هایی تزلزل پايه

و . نيددهد به اخِذ وامی هشتاد ميليونی مبادرت ک به شما حق می
اين مورد  کنندگاِن شما در که در آن زمان عقيده انتخاب اين نظر از صرِف



احيانّا چه بوده، به چه حقی اين خواسِت خجوالنه آزادی مردم را که 
کاره بر زبان آرند، عليِه  طور نيمه کردند آن را به هنوز فقط جرأت مي

مان آن اّيام بندگی، آيا گ در! گردانيد؟ افسوس خودشان برمی
با مجموع دو طبقه  کردند که با خواسِت تعداِد نمايندگانی برابر نمی

آن  زدید؟ در ديگر، در مجلِس مّلی، دست به کاری جسورانه می
اين  باِر مردم چنان بود که حتی خواستی به زمان، وضعّيِت حقارت

شد که  ناچيزی، و تا اين حّد ُمغاير با مصالِح آنان، چنان محکوم می
ستاِر مجوِز خطرناکی هستند که کشور و تاج و تخت را گویی خوا

که حکومت  طوری به. داد ها قرار می ترين دگرگونی مورِد تهديِد مهلک
با  کرد صرفًا با دادن حِق داشتِن نمايندگانی برابر حتی گمان می

تعداِد حريفاِن طبيعی آنان، بدوِن اعطای امتياِز ناچيِز رأی سرانه، که 
صطالح ُلطف ُمطلقًا موهوم بود، حِق بيکرانی بر گردِن ا آن این به بی

های آنان، پيدا کرده  مردم، برای قدرشناسی و حتی پيشکش
مترقبه،  آميز که غير قدر اعجاز ولی امروز که انقالبی همان. است

ها  ناپذیِر مردم را که از ايشان ربوده بودند، به آن همه حقوق خدشه
اعتناء  شان بی اند چنان به منافعتو بازگردانده است، چه کسی می

نه،   ها را تابِع تلون يا تمايالِت دربارها سازد؟ باشد که اراده حاکم آن
ها داشته باشيم، فرمان  مورد اين کتابچه هر نظری که بخواهيم در

جا، به  ست و در هيچ ها به فدا کردِن خود در راِه سعادت و آزادی آن
پس من ديگر به . دهد فرمان نمیها به وتِو وزرا  تابع کردِن آن

ها کاری ندارم و به مشکالتی  اين کتابچه اعتراضاِت مأخوذ از
ای اشخاص، اندک تأثيری گذاشته  پردازم که ممکن است بر پاره می

  :کنم اين استدالل خالصه می ها را صرفًا در باشد و آن
استفاده کنند، پس  نمايندگاِن ملت ممکن است از حقوِق خود سوِء

  .بايد به شاه حِق مخالفت با قانون را داد
گزار ممکن است اشتباه کند، پس  اين مثل آن است که بگويند قانون

  .بايد او را از بين ُبرد
گزاری و اعتمادی ُمفرط به  اعتمادی زياد به ُارگاِن قانون اين کار بی

اين دو فرض تا  يک از حال، بايد ديد هر. گيرد قوه ُمجريه را فرض می
  .چه حّد مبنا دارد

نظر  کند با در بدون ترديد، مبانِی یک سياسِت خردمندانه ايجاب می
استفاده از اختيارات،  های مناسب، از هرگونه سوِء گرفتِن احتياط

ها بايد با ميزاِن احتمال و  شدِت اين احتياط. گيری شود پيش



اين  ها تناسب داشته باشد؛ و از استفاده سهولِت انجاِم اين سوِء
شود که معقول نيست اختياراِت  اصل، ضرورتًا، نتيجه می

ترين قوه  بخش ترين و حيات ضرِر ضعيف ترین قوه ُمجريه به هراسناک
  .افزایش یابد

  .گزاری را با نيروی قوه ُمجريه مقايسه کنيم حال، قدرت ُارگاِن قانون
شود ُمنتخِب مردم، برخوردار از  اولی از شهروندانی ترکيب می

آن، به مياِن مردم  ای محدود، که پس از جاهتی سالم و برای دورهو
معرِض قضاوِت سخت يا ُمساعِد همشهرونداِن خود  گردند و در برمی

شان،  گيرند؛ منافِع شخصی خودشان، خانواده و اخالف قرار می
ها شده  همچنان که منافِع مردمی که اعتمادشان موجِب انتخاِب آن

  .کنند شان را برای شما تضمين می ارياست، همه و همه، وفاد
ُمقابل، قوه ُمجريه چيست؟ پادشاهی دارای قدرتی عظيم که  در

اختيار دارد؛  ها و کليه نيروهای يک ملِت بزرگ را در ارتش، دادگاه
چقدر تسهيالت برای : ُمسلح به تماِم ابزارهای دافعه و جاذبه

، بخصوص وراثِت های کامًال طبيعی شاهزادگان طلبی برآوردِن جاه
دهد که ُمدام نقشه هميشگی  ها امکان می تاج و تخت به آن

دانند، تعقيب کنند؛  گسترِش قدرت را که ُملِک خانوادگی خود می
شان کرده را به حساب بياوريد؛ و  گاه همه مخاطراتی که احاطه آن

ای به شما  چه صحنه. ها کافی نيست تاريخ را ورق بزنيد اگر اين
گزاری، ملعبه  جا، محروم از قدرِت قانون ها همه د؟ مّلتده نشان می

اند که را سرکوب و  العنانی شده و ُطعمه پادشاهاِن ُمطلق
چقدر دشوار است برای آزادی که مدتی . کنند تحقيرشان می

و ما که تازه از ! طوالنی، از خود در مقابِل قدرِت شاهان دفاع کند
مان شايد  ين جلسه فعليايم، ما که هم شرِّ اين ُمصيبت رسته

ترين شاهِد بر تعدی قدرِت دولتی باشد، ما که مجالِس مّلی  نمايان
ها را بازنيافته، بايد  ها از بين رفته، هنوز آن مقابِل آن مان در قديم

  .دوباره تحِت قيموميِت ایشان و در وابستگی قرارشان دهيم
تر  رباريان مشکوکراستی آیا در نظِر شما، نمايندگاِن ملت از وزرا و د

کنند؟ اگر بخواهم به این بپردازم که از جانِب دسته اول  جلوه نمی
کنم به سه  دهيد، گمان می شما ظاهرًا بيِم چه خطرهایی را می

  .طلبی زدگی و جاه خطا، شتاب: دسته منحصر شوند
که اين ترفنِد غريبی است که برای  آن مورِد خطا؛ گذشته از  در

آن را به چيزی ُمهمل تبديل کنيم، من   قوه مقننه، ناپذير کردِن خطا



ها به  طوِر عموم سالطين یا مشاوران آن بينم که به هيچ دليلی نمی
ها، از خوِد نمايندگاِن مردم  احتياجاِت مردم و يا ابزارهای تأمين آن

  .تر فرض شوند روشن
کنم که محکوم کردِن  این مورد نيز من تصور نمی در! زدگی شتاب

عملی، عالج اين عّلت باشد؛ و قبل از  گزاری به بی گاِن قانونُار
خواستم حداقل ببينيم وسيله  ای، مي توسل به چنين وسيله

  .ديگری وجود ندارد که ما را به همين هدف برساند
تر هراسناک  طلبی شاهزادگان و درباريان آیا کم و اما جاه! طلبی جاه

نمایندگان، دقيقًا به همين است؟ و شما برای مهار کردِن اقتداِر 
ايد، يعنی اين تنها چيزی است که  طلبی است که اميد بسته جاه

  !کند مقابِل اعماِل ایشان محافظت می شما را در
های  گيری از قانون نهايت، از وتِو شاه چه انتظاری داريد؟ پيش اما در

مورد ارزِش قوانين، نظری  بد؟ مگر خبر ندارید که اکثِر شاهان در
کامًال متفاوت با نظِر مردم دارند؟ کيست که نداند قوانينی که با 

آيند  نظرشان خوب می کنند، همواره به های آنان تطبيق می خواست
ها داده شده که  و استفاده از ِوتو، فقط برای قوانينی به آن

طلبانه  های جاه مقابِل نقشه شان دفاع از حِق مردم در موضوع
  .ایشان است
ها ندهيد،  ویند، اگر شما حق مخالفت با قانون را به آنگ ليکن می

گزاری، توطئه خواهند  وقفه عليِه قدرِت قانون شوند و بی ناراضی می
ها بايد فدای ارضاِء  اين ترتيب، حيثيت و حقوِق ملت پس، به. کرد

اين ترتيب، شخصی را که قدرتش  به. خاطِر و ِکبِر شاهزادگان شود
ناِم قانون، بر یک امپراتوری وسيع  ده که بهصرفًا به این محدود ش

کنند  پندارند و تصور می شده می فرمان براند، انسانی کامًال تحقير
  .که حق دارد کامًال از چنين شراکتی ناراضی باشد

که  گزاری را غصب کنند و شما برای آن خواهند قّوه قانون ها می آن
کنيد که  اقل نصيحت میدارید، به طرِف ع این وسوسه باز ایشان را از

نسبتی که  طلبی به ها قرار دهد؛ گویی جاه آن را تحِت اختياِر آن
تر  اختيار دارد، کم تری برای نيل به اهداِف خود در وسایِل بيش
 .شود هراسناک می

اين مجلس، موجِب  وانگهی، بيهودگی ملموِس حِق ِوتِو عام، در
که برای نظامی نو افتراِء ِوتِو تعليقی شده است؛ اصطالحی نو 

  .ابداع شده است



ام آن را کامًال بفهمم؛ همه  کنم که من هنوز نتوانسته اعتراف می
ميِل خود، عمل  دهد به دانم اين است که به شاه حق می چه می آن

ای که هنوز در مورد مدتش اختالِف نظر وجود  قّوه مقننه را برای دوره
  .دارد، ُمعلق بگذارد

اين نظريه، که البته مورِد حمايِت شهرونداِن  زه باچه مرا به مبار آن
کند اين است که تعداِد زيادی  بسيار خوبی هم هست، تشويق می

از ایشان از من پنهان نکردند که ِوتِو شاه را با اصوِل حقيقی مغایر 
اند که بخِش بسيار بزرگی از مجلس،  دانند، ولی متقاعد شده می

کنند  ها گمان می  پذيرفته است و آناز پيش، آن را با تماِم شدتش،
  .اين فاجعه، پناه ُبردن به نظاِم ِوتِو تعليقی است تنها راِه ُگريز از

که من باور  من با ایشان فقط در یک مورد اختالِف نظر دارم، و آن این
نکردم که بايد از قدرِت حقيقت و نجاِت عمومی مأیوس بود؛ 

آزادی، عدالت و خرد درست نظِر من، مصالحه بر سِر  وانگهی، به
ناپذير به  ای خدشه بندی ناپذير و پای که شجاعتی تزلزل نيامد و اين

ای است که با موقعيِت فعلی مدافعاِن مردم  مايه اصول تنها دست
نظِر من، اين يا آن نوع  گويم که به صراحت می بنابراين، با. خواند می

که هر دو به يک   خود، و اينتر در لفِظ تفاوت دارند تا در آثاِر ِوتو بيش
  .توانند آزادی نوزاد را در ميان ما از بين ببرند ميزان می

قدر، تسليِم اراده يک  ابتدا، چرا اراده حاکم مّلت بايد مدتی، حاال هر
که  آن ها بعد از نفر شود؟ چرا قوانين نبايد اجرا شوند مگر مدت

اند؟  م تشخيص دادهها را برای سعادِت مردم الز نمايندگاِن مردم آن
که قوه ُمجریه بخواهد، فلج شود،  محِض آن چرا باید قّوه ُمقننه، به

تواند به فعاليتی هراسناک برای آزادی  یک همواره می که این حال آن
نظِر شما، عقيده وزرائی که با قانون مخالفت  دست یازد؟ آیا به

تر  ند، وزینکن تان که آن را تصویب می کنند، از عقيده نمایندگان می
عبارِت بهتر، اگر همه مالحظاتی را که بيان کردم  است؟ به

بسنجيم، آیا خوِد این مخالفت فرضی مساعد بر فایده قانون و بر 
  گزاری نيست؟ وفادارِی ُارگاِن قانون
ها قائل  هایی که برای اجرای مصوباِت آن در طوِل این مهلت

ها و نفوِذ  سهدهد که دسي شوید، چه کسی به شما قول می می
دربار بر حقيقت و منافِع عمومی غلبه نکند؟ آیا همه احتماالِت 

ای هولناک برای  انفکاِک مردم و این رخوِت مرگبار را که همواره ورطه
طلب را  آزادی بوده و نيز زبردستی و قدرِت شاهزادگاِن کاردان و جاه



اهد رسيد نخو دهيد، آن زمان فرا اید؟ به ما پاسخ مي حساب آورده به
   .ساز باشد که جمِع اين شرایط، برای قانون اساسی، سرنوشت

طور تصور  ها دوست دارند ِوتِو تعليقِی شاه را، براِی خود، اين بعضی
صورِت  ها را به کنند آن کنند که دعوتی است از مردم، که گمان می

مورِد قانوِن پيشنهادی شاه و  بينند، تا در قاضی حاکم می
   .نظر کنند ان، اظهاِرش نمايندگان

شود که اين نظر چقدر خيالی  ليکن، ابتدئًا، چه کسی متوجه نمی
توانستند خودشان قانون وضع کنند، اگر کِل  است؟ اگر مردم مي

مورد مزايا و مضاِر آن  توانستند با اجالِس خود، در شهروندان می
ر مرحله بحث کنند، آيا مجبور به تعيين نماينده بودند؟ لذا اين روش د

شود به واگذاری قوانين به قضاوِت انواع مجالِس  اجرا، محدود می
ها خود نيز نوعی مجلِس نمایندگی  جزئِی مناطق و نواحی که آن

گزاری مجلِس عمومی  خواهند بود؛ این يعنی انتقاِل اختياِر قانون
نمايندگاِن ملت به مجالِس ابتدائی و خاِص والیات و نواحِی مختلف 

شان  ها را گرد آورد و آراء متنوع  ترديد، بايد نظراِت پراکنده آنکه بدوِن
شکِل  نهايت شمرد و جایگزيِن خواسِت ُمشترک و يک را تا بی

  .مجلِس مّلی کرد
بار آورد، آسان  تواند به بينی تماِم عواقبی که اين روش می پيش

رسد، اين است که این نظر با  نظِر من بديهی می چه به است؛ آن
شده ُمغايرت دارد که در يک امپراتورِی  کنون پذيرفته  عقيده تااين

بزرگ، قّوه مقننه بايد به يک ُارگاِن واحد از نمايندگان واگذار شود و 
ايم،  رسيد از پيش پذيرفته نظر مي مطلقًا طرحی از حکومت را که به

این نظِم تازه امور، قّوه مقننه هيچ  که در کند و اين ُمختل می
هایی ارائه  شود که طرح  و کارش صرفًا به این ُمنحصر میشود؛ می

گيرند و سپس، توسِط  کند که بدوًا مورِد قضاوِت شاه قرار می
من اين را ديگر به قّوه تخيِل . شوند مجالِس والیتی تصويب يا رّد می

گذارم که خود محاسبه کنند از اختالِف آراء در  شهرونداِن خوب وامي
ها و  ها، ابهام مملکِت بزرگ، چه ُکندیهای مختلف اين  بخش

ها و  مياِن تفرقه تواند حاصل شود و در هایی می آشفتگی
تواند به چنگ آورد  آن، شاه چه امکاناتی مي هاِی ناشی از مرج و هرج

 .های قوه مقننه برپا کند روی ويرانه تا سرانجاِم قدرتش را بر
. عرِض آن قرار داردم و تازه، اين تنها خطری نيست که آزادی ملی در

کنيد که دولت هرگز قوانيِن ُمساعد با منافعش را  پس اگر فکر می



اصطالح دعوِت مردِم شما ديگر چه  اين به دهد، از مورِد ِوتو قرار نمی
که قوانيِن مفيد و ضروری برای بقای قانوِن  ماَند ُجز آن باقی می

 دولت اما معرِض ترديد، تعليق و ابطال قرار دهد؟  اساسی را در
بار که  هميشه مجبور نيست به اين َترفند متوسل شود؛ حداقل، هر

نظر کند، دیگر نيازی به ِوتو نخواهد  بتواند نمایندگان را با خود هم
وانگهی، بايد قبول کرد که دولت از امکاِن ایجاِد چنين . داشت

پا کردن مانعی  گرفت اگر شما، با بر تر فاصله می خطری خيلی بيش
ناپذير بيِن دو قّوه، به شاه حِق بررسی و سانسوِر مصوباِت  عبور

داديد  ها را نمی زنی و ُمصالحه با آن نتيجه، امکاِن چانه نمایندگان و در
ها  گونه قرار دادِن نمایندگان در وابستگی به شاه، آن و نيز اگر با اين

 طرِف ای دعوا با اين بيِن ضرورِت وارد شدن به گونه نوعی در را به
ای  نيرومند، و وسوسه خريدِن الطاف و مراحِم وی، از راِه ُمجامله

   .دادید ُمهلک برای منافِع عمومی، قرار نمی
ای  تِک مجالِس ناحيه گزاری را یا به تک در يک کالم، اختياِر قانون

. نمایيد کنيد، يا تعلِق آن را به مجلِس ملی تأييد می واگذار می
جاِی  حالِت دوم، به اخير ديگر زائد است؛ درصورِت اّول، اين مجلس  در

خط دادن به آن و تحقيرش، بايد همه نيرو و اقتداری را که برای دفاع 
مقابِل اعماِل همواره َمهيِب قّوه  عنواِن نگاهباِن آن در از آزادی و به

  .ُمجريه الزم دارد، به آن بدهيد
دهند، نيست که لذا اين در ِوتِو شاه، یا هر اسِم دیگری که به آن ب

های  استفاده جوی وسایلی برای جلوگيری از سوِء و بايد در جست
توانيد وسایلی  که می گزاری باشيد، در جایی احتمالی ُارگاِن قانون

به این سادگی و به این معقولی حتی در اصوِل قانوِن اساسی 
  .بيابيد

 پس ای بسيار کوتاه انتخاب کنيد که نمايندگاِن خود را برای دوره
آن، ناچار باشند به مياِن توده شهروندان برونند و مورِد قضاوِت  از
گزارِی خود را نه با اصوِل  ُارگاِن قانون. طرفانه آنان قرار گيرند بي

. اشرافی، بلکه مطابِق قواعد ابدِی عدالت و انسانيت شکل دهيد
همه شهروندان را بدون هيچ امتيازی، ُجز فضيلت و قابليت، به آن 

اینان نيز نباید  پس از انقضای دوره عادی نمایندگی، . ت کنيددعو
ها به شما اطمينان  اگر اين احتياط. دیگر قادر به تداوم آن باشند

دهد، ُملتفت باشيد که بدوِن نياز به طرِح وتِو شاه، همه  نمی
اثر  اصطالح دعوِت مردم انتظار داريد، بر اين به مزايایی که ظاهرًا از



شود، زيرا قوانيِن بد لزومًا   امور، برای شما حاصل میخوِد طبيعِت
کم  ترديد دسِت گيرد، کسانی که بی مورِد قضاوِت مردم قرار می

گزار  اند، و خطاهای قانون اندازه وزرا بر حقوق و منافِع خود واقف به
  .گزار بعدی اصالح شود سهولت به دسِت قانون تواند به مي

ه کنيد که يک قانوِن اساسی معقول به این مطلب اين را هم اضاف
آن، مردم نمايندگانی واجِد  همواره بايد دورانی را ُمعين کند تا در

صالحيِت مؤسسان برُگزينند تا آن را مورِد بررسی و بازبينی قرار 
العاده، تضمينی مفيد، البته  دهند و در وجوِد اين کنوانسيوِن فوق
  .ندبي کامًال متفاوت از مراقبِت دولتی، می

اگر اين داليل و بسياری ادله ديگر شما را به ردِّ روِش ُمهلک وتِو 
کنم، ديگر برای ما کاری  سازد، من اعتراف مي شاه مصمم نمی

خورده؛ زيرا برای  روزی ملِت فريب ماند ُجز زاری بر تيره باقی نمی
که ملت بتواند در پرتِو چنين قانونی آزاد باشد، محال  من، تصور اين

من . اين زمينه، برای من نمونه انگليس را ذکر نکنيد  ديگر دراست و
گویم که نمايندگاِن ملت فرانسه، استاد در برخوردار  به شما نمی

خوِر  ساختِن وطِن خود از يک قانوِن اساسی شايسته آن و در
اند که چاکرانه از  های اين قرن، برای این ساخته نشده روشنگری

هاِی جهل، مسکنت و  د که در دورانبرداری کنن نهادهایی نسخه
گویم ملِت شما که  من به شما می... اند ای پديد آمده های فرقه نزاع

در اوضاع و احواِل متفاوتی قرار دارد، قادر نيست اين عيِب بنيادِی 
اند،  آن واقف ها نيز بر قانوِن اساسی انگليس را، که خوِد انگليسی

انسه را در گاهواره خفه خواهد تحمل کند؛ عيبی که لزومًا آزادی فر
ها قوانيِن َمَدنِی قابِل تحسينی دارند که معايِب  انگليسی. کرد

قوانيِن مدنی . کند ها را تا حدودی ُمرتفع می قوانين سياسی آن
ها را اصالح  شما را غوِل استبداد ديکته کرده است و شما هنوز آن

  .ايد نکرده
شور را از نگاهدارِی اين انگلستان اين ک] جغرافيایی[موقعيِت 

نيروهاِی نظامِی عظيم، که قّوه مجريه را برای آزادی چنين 
که موقعيت  دارد، حال آن سازد، معاف می دهشتناک می

کشور شما به چنين احتياِط خطيری مجبورتان  ] جغرافيایی[
  .کند می

های طوالنی و مهيب بيِن ملت و شاه به  انقالبات ُمکرر، نزاع
 شخصيتی قوی، عاداتی ُمحکم و بخصوص اين ها انگليسی



ترين نگاهباِن آزادی  بخش را داده است که وفادار اعتمادِی حيات بی
که  است؛ و شايد قرائنی در دست باشد که فکر کنيم ما با آن

عرِض يک  ايم، بتوانيم در ها را نکشيده گونه سختی وجه از آن هيچ به
ا، که تا امروز به ما روز، اين سُبکی شخصيت و ضعِف اخالقی ر

   .اند، تصحيح کنيم نسبت داده
سرانجام، انگلستان توانسته است خود را از شرِّ اين زالوی 

کند و از  اشرافيت برهاند؛ زالویی که از شيره جاِن مردمان تغذيه می
مياِن ما، به  بالد؛ اين اشرافيت هنوز هم در خود می تحقيِر آنان به

نفسی تازه،  به اکنون، مملو از اعتماد  همدهد؛ حياِت خود ادامه مي
ای است تا  های تازه صد هزار سِر تهديد بلند کرده و به فکِر فتنه

های آزادی و شايد روِی عيوب قانون  باره قدرِت خود را روی ويرانه دو
های  این امپراتوری پهناور، چه بسيار ُنطفه در. اساسی نوزاد برپا کند
سرعتی ُکشنده، پا  د هر لحظه و باتوانن خودکامگی، هنوز می

  بگيرند؟
سرانجام، موقعيت و شخصيِت مردم فرانسه چنان است که يک 
قانوِن اساسی عالی، با گسترِش اين روحيه عمومی و اين انرژی 

سپارند،  های طوالنی تحمِل خّفت را به فراموشی می که ياِد دوران
تواند  ين مردم، میهای روشنگرانه ا و نيز با وجوِد پيشرفِت انديشه

ولی يک قانوِن . در مدتی نسبتًا کوتاه، آنان را به آزادی برساند
روی استبداد و اشرافيت،  اساسی معيوب، این تنها دِر گشوده به

ببرد که چون با خود قانون  ای فرو باره به بردگی تواند آنان را دو می
 .شود ناپذير می کاری شده، بخصوص خلل اساسی محکم

ترين تکليِف ما اين بود که هم با  نخستين و شريف! آقايانو نيز، 
اصوِل خود و هم با سرمشِق خود، روحيه همشهرونداِن خود را تا 
سطِح افکار و احساساِت واالیی که انقالبی چنين بزرگ و باشکوه 

ما به ايفای اين وظيفه آغاز کرده . کند، ارتقاء بخشيم ايجاب می
انه آنان، با چه بهاِی لطيف و بوديم، و حساسّيت سخاوتمند

آن  از! باشکوهی، پاداِش کارها و مخاطراِت ما را که نپرداخته بود
شد که از سرنوشِت واالی خود عقب نمانيم؟ آیا  پس، آيا می

بخِش  خواستيم نجات شد که هنوز در چشِم فرانسويان که می مي
لگو توانستيم برايش ُا آنان باشيم، و نيز در چشِم اروپا که می

  مان جلوه کنيم؟ باشيم، شايسته مأموريت
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برابِر کنوانسيون، آخرين سخنرانی روبسپير، در
 
 

 2 ترميدور ساِل 8در تاريِخ 
 

 !شهروندان
هاِی خوشایند ترسيم کنند، ولی  تان صحنه بگذارید ديگران براِی

. خواهم حقايقی سودمند را براِی شما بازگو کنم من مي
اند،  هاِی مضحکی را که بدخواهان انتشار داده حشتخواهم و نمي

هاِی نفاق را  صورِت امکان، شعله خواهم، در دامن بزنم، بلکه مي
مقابِل  خواهم در مي. بنشانم توسل به نيروِی حقيقت، فرو صرفًا با

 .تان دفاع کنم شما، از َهتِک ُحرمت و نقِض آزادي
. کنيد  کار تعجب نمياين شما از. من از خودم هم دفاع خواهم کرد

فرياِد . جنگيد ها مي هایی نيستيد که با آن شما شبيِه خودکامه
آزار نيست، و غافل نيستيد که  معصوميِت مظلوم براِی شما گوش

   .باشيد کنار نمي اين امر بر خود از
اند،  ها را تغيير داده هایی که تا زماِن ما، چهره امپراتوری انقالب

نفر  نفر به چند ها و يا واگذارِی قدرت از يک لههدفی ُجز تغييِر سلس
انقالِب فرانسه اولين انقالبی است که بر نظریه حقوِق . اند نداشته

  .بشر و اصوِل عدالت بنا شده است
کرد، انقالِب ما  طلبی را اقتضاء می ها صرفًا جاه سايِر انقالب

تبدادی ها را در اس جهل و استبداد، آن. کند ها را تحميل می فضيلت



تازه ُمستحيل کرد؛ انقالِب ما که از عدالت نشأت گرفته است، جز 
  .تواند آرام بگيرد در بطِن آن نمي
اثِر جبِر شرایط و با مبارزاِت دوستاِن آزادی، عليِه  جمهوری که بر

توان گفت که  گرفت، مي تدريج پا حال زايش، به هاِی ُمدام در توطئه
ولی اکنون، . ها گشوده است بندی همياِن همه دست راِه خود را از
اطراِف خود و همه ابزارهاِی نفوذ را در  ها را در يافته آن قدرِت سازمان

همان آغاِز تولدش، در  اگر اين جمهوری، از. بيند ها مي هاِی آن دست
نّيتی که در راه آن نبرد کردند، همواره  ُحسن وجوِد همه اشخاِص با
ها و ُعماِل   است که سراِن دار و دستهاين دليل تحِت پيگرد بوده، به

اند خود را زيِر  شان، ناچار شده آنان، براِی حفِظ مزاياِی موقعيِت
پرسی در ليون و بريسو در پاريس فرياد . شکِل جمهوری پنهان کنند

شتاب و  گران، حتی با همه توطئه» !باد جمهوری زنده«: زدند مي
و شعارهاِی جمهوری را تر از ديگران، تماِم مواضع  حرارتی بيش

ای  ای که شغلش جنگيدن با انقالب بود و ُارلئاني اتريشی. پذيرفتند
عهده داشت، همه در يک صف  پرستی را به که ايفاِی نقِش وطن
 .خواهان تميز داد شد از جمهوری کدام را نمي قرار داشتند و هيچ

مهوری آنان به ج. ها را فاسد کردند آنان با اصوِل ما نجنگيدند، آن
حيثيت کردنش  آن، به بی بهانه خدمت به توهين نکردند، بلکه به

نفِع  آنان عليِه خودکامگان داِد سخن دادند و به. هّمت ُگماشتند
خودکامگی، دست به توطئه زدند؛ مدِح جمهوری را گفتند و به 

  .خواهان افترا بستند جمهوری
کامگان را   خودصددند با نيروِی حقيقت، قدرِت دوستداراِن آزادی در

افترا، دوستداراِن آزادی را  کوشند با کامگان می خود. واژگون کنند
کامگی  آنان حتی به تفوِق اصوِل حقيقت، ناِم خود. نابود کنند

ُجز . وقتی اين روش توانست غلبه کند، آزادی از کف رفت. دهند مي
چيز ُجرم نيست؛  چيز مشروع و ُجز فضيلت، هيچ بدسگالی، هيچ

ها  جا جمعی از انسان این در طبيعِت خوِد ُامور است که هرزيرا 
آِن  کامگی است يا از آِن خود فراهم آيد، نفوذی وجود دارد که يا از

  .خرد
کامگی ُحکم  عنواِن جنایت محکوم است، خود که خرد به هنگامی

اند، بايد که اراذل  وقتی شهرونداِن نيک محکوم به سکوت. راَند مي
چه را در دل دارم، بازگو  جا، من نيازمندم آن اين رد. مسلط باشند

گمان نکنيد که من . شما هم نياز داريد حقيقت را بشنويد. کنم



خود  تری ذهِن مرا به مطلِب عاجل. خواهم اتهامی مطرح کنم مي
قدر خطر  پردازم؛ آن لذا، به تکاليِف ديگران نمي. مشغول کرده است

 . اهميتی ثانوی داردکمين است که اين موضوع صرفًا  در
من . صورِت امکان، خطری جّدی را ُمرتفع کنم خواهم، در من مي

خواهند  ها مي آن خواهم اين اخگرهاِی سهمگيِن نفاِق را که با مي
. اين معبِد آزادی و سراسِر جمهوری را به آتش بکشند، فرو بنشانم

انِی هایی پرده بردارم که موجِب وير استفاده خواهم از سوِء من مي
  .ها را سرکوب کند تواند آن وطن است و فقط درستکارِی شما مي

شما  ضمن، از اتهاماتی که متوجِه من شده نيز چيزی به اگر در
شما هيچ وجِه مشترکی با . گيرید من ُخرده نمي بگویم، بر

فرياِد معصوميِت مظلوم . زنند نداريد من اتهام مي خودکامگانی که به
شما عدالت و انسانّيت را تحقير . نيستبا قلِب شما بيگانه 

ها با آرماِن شما و آرماِن  کنيد و غافل نيستيد که اين دسيسه نمي
  .وطن بيگانه نيست

راستی، بنياِن اين روِش پليِد ترور و افترا کدام است؟ براِی  به! هان
چه کسانی ما بايد ترسناک باشيم؟ براِی دشمنان يا دوستاِن 

اند که بايد از ما بترسند، يا  کامگان و تبهکارنجمهوری؟ آيا اين خود
   پرستان؟ هاِی نيک و وطن انسان

ها را از چنِگ  که آن مایی! پرستان؟ ما و ترسناک بودن برای وطن
مان توطئه  هایی بيرون کشيدیم که عليه تماِم دار و دسته

ها با  سِر آن روز بر توان گفت، هر که، مي مایی! چيدند؟ مي
کنند   رياکاری درگيریم که حتی هنوز هم جرأت ميگراِن دسيسه

کنيم که  که اراذلی را تعقيب مي مایی! ها ستم روا دارند؟ آن به
روزِی  صدِد تداوِم تيره هاِی ُمحيالنه، در عيِن فريب دادِن ما، با دروغ در
 !ها هستند؟ آن

! آن، ما چه هستيم؟ و بی! ما و ترسناکی برای کنوانسيوِن ملی؟
 بود با به خطر انداختِن جاِن خود، از کنوانسيوِن ملی چه کسی

دفاع کرد؟ چه کسی براِی حفِظ آن فداکاری کرد، وقتی دار و 
هاِی منفور، جلِو چشِم فرانسه، براِی ويرانِی آن توطئه  دسته
ناِم کنوانسيون،  کردند؟ وقتی پادوهاِی پسِت خودکامگی به مي
ردند، چه کسی براِی ک اخالقی را ترويج مي خدایی و بی بی
مقابِل  همه اشخاِص ديگر در بلندِی آن فداکاری کرد؟ وقتی آن سر

شان سکوتی ُمجرمانه کرده بودند و گویی  هاِی همدستان تبهکاری



انتظاِر عالمِت ُکشتار بودند تا در خوِن نمايندگاِن مردم استحمام  در
ايِت کنند، و وقتی حتی فضيلت، ترسيده از تفوِق سهمگينی که جن

گران  هاِی توطئه کرد، اولين ضربه ُگستاخ کسب کرده بود سکوت مي
متوجِه چه کسی بود؟ سيمون در لوکزامبورگ، عليِه چه کسی 

  کرد؟ توطئه مي
عنواِن قربانی مشخص  شومت و رونسن چه کسانی را به

کدام  ها، اول بايد به ُکشان با باز کردِن دِر زندان کردند؟ بانِد آدم مي
رفتند؟ مضموِن افتراها و حمالِت خودکامگاِن مسلح  يقسمت م

هایی که انگلستان برای  عليِه جمهوری چيست؟ آيا در محموله
ای  فرستاد، هيچ دشنه همدستانش به فرانسه و به پاريس مي

رسيم، و اين مایيم که  قتل مي براِی ما نبود؟ اين مایيم که به
ِت عملی که ما را به و اما، اين شّد. شويم ترسناک جلوه داده مي

کنند، کدام است؟ قربانيان چه کسانی بودند؟  ارتکابش متهم مي
ِهبر، رونَسن، شابو، دانتون، الکروا، فابر دگالنتين و چند همدسِت 

کس  کنند؟ هيچ ها ما را سرزنش مي خاطِر مجازاِت آن آيا به. دیگر
  .ها را ندارد آن جرأِت دفاع از

ايم که  هایی نکرده م کردِن غولولی اگر ما کاری ُجز محکو
شان موجِب نجاِت کنوانسيوِن ملی و جمهوری شد، چه کسی  مرگ
تواند از پيش، ما را به  تواند از اصوِل ما بترسد؟ چه کسی مي مي

ها  عدالتی متهم کند؟ مگر کسانی که هماننِد آن خودکامگی و بي
  .هستند

ِد من جمهوری شاه. ایم خرج نداده نه، ما زيادی شّدِت عمل به
شاهِد من جمِع نمايندگاِن ملت است که . کشد است که نفس مي

شان کرده  ای از احترام احاطه دليِل نمايندگِی مردمی بزرگ هاله به
پرستانی هستند که هنوز هم در  شاهِد من وطن. است
اند، زجر  شان گشوده روي ها به هایی که اراذل دِر آن دخمه
 جديِد دشمناِن آزادِی ما و پافشارِی شاهِد من جناياِت. کشند مي

گيرِی ما  ها از سخت آن. ست خصمانه خودکامگاِن متحد عليِه ما
.  کند مان مي مان، سرزنش خاطِر ضعف کنند و وطن به صحبت مي

هر  ايم و در چال انداخته پرستان را به سياه آيا مایيم که وطن
  ايم؟ شرایطی، موجِب ترور شده

  .ايم د که ما محکوم کردهها هيوال هستن اين



عيِن فراموش کردِن جناياِت اشراف و  آيا این ما هستيم که در
ايم و  جو اعالِم جنگ داده ها، به شهرونداِن صلح محافظت از کشيش

جا دنباِل مقصر بگرديم و انقالب را براِی خوِد مردم  که همه برای اين
ی را ُجرم اهميت ترسناک کنيم، هر تعصِب العالج و هر امِر بی

 ايم؟ قلمداد کرده
 .ايم ها هيوال هستند که ما محکوم کرده اين

جوِی عقايِد کهنه، حاصِل چيرگِی  و آيا این ما هستيم که در ُجست
خائنان بر اذهان، شمشيِر مجازات را در قسمِت اعظِم کنوانسيوِن 

های مردمی، خواهاِن سِر  آورديم و در انجمن حرکت در ملی به
  شديم؟ نمايندگاِن مردم میششصد تن از 

 .ايم ها هيوال هستند که ما محکوم کرده اين
صورِت  ها به آن. شناسيد تان را مي شما مسيِر حرکِت دشمنان

اين نقشه شکست . جمعی، به کنوانسيوِن ملی حمله کردند
اين نقشه شکست . ها به کميته نجاِت ملی حمله کردند آن. خورد
اعضاِی کميته نجاِت عمومی اعالِن مدتی است به برخی از . خورد

. رسد که فقط قصِد کوبيدِن يک نفر را دارند نظر مي به. اند جنگ کرده
 .کنند سمِت اين هدف حرکت مي همواره به

کنند نماينده مردِم فرانسه را  که خودکامگاِن اروپا جرأت مي اين
که  ولی اين. محکوم کنند، بدوِن شک نهايِت گستاخی است

خوانند سعی در اجراِی  خواه مي  که خود را جمهوریفرانسويانی
طرِف خودکامگان صادر شده ،  حکِم اعدامی داشته باشند که از

  .نهايِت رسوایی و ننگ است
هاِی سياهی پخش شده است که  آيا راست است که ليست

عنواِن قربانی مشخص  ها تعدادی از نمايندگاِن کنوانسيون به آن در
شود که اين کاِر کميته نجاِت عمومی، و  اند و ادعا مي شده
اند  نتيجه، کاِر من است؟ آيا اين راست است که جرأت کرده در

جلساتی از کميته، قرارهاِی شديدی که هر گز وجود نداشته و 
 قدر خيالی را تصور کنند؟ هایی همان بازداشت

ای از نمايندگاِن َبری از  اند عده صدد برآمده آيا راست است که در
ها ُمحرز شده است و  گونه آاليشی را متقاعد کنند که نابودِی آنهر

خطا، به جبر شرایط و يا ضعِف بشری راه  به همه کسانی که به
گران خواهند  اند بقبوالنند که سرنوشتی نظيِر سرنوشِت توطئه داده

   داشت؟



چنان ظرافت و جسارتی  آيا اين درست است که اين دروغ با
ها  کنند شب  زيادی از اعضا، ديگر جرأت نميمنتشر شده که تعداِد

هاِی خود بمانند؟ آری، اين امور مسلم است و دالیِل اين دو  در خانه
شما، نمايندگانی که از . حرکت، در کميته نجاِت ملی، موجود است

اين موارد  گرديد، بايد بتوانيد بسياری دیگر از مأموريت به واليات برمي
البدل که براِی انجاِم  ما، اعضاِی علیش. را براِی ما فاش کنيد

چه را  ايد، بايد بتوانيد آن خوانده شده وظيفه نمايندگِی مردم فرا
دسيسه صورت داده تا شما را فريب دهد، تا شما را خراب کند و 

  .بار بکشاند، براِی ما بازگو کنيد شما را به ائتالفی مرگ
اين  هاِی شبانه، در يهمای اين گرِد اين محافِل سّرِی مشکوک، در در

گرداندند،  ها که خائنان مياِن ميهمانان زهِر کينه و افترا مي ضيافت
  کردند؟ گفتند و چه مي چه مي
 ها؟ چينی خواستند مباشراِن اين توطئه چه می

خواستند؟  آيا نجاِت وطن و ُحرمت و وحدِت کنوانسيوِن ملی را مي
ِر وحشتناکی را که ها چه کسانی بودند؟ کدام واقعيات، تصو اين
هایی توسِط  کند؟ چه آدم خواستند از ما ارائه دهند توجيه مي مي

ها، شابوها و  ها، هبرها، دانتون از شومت کميته متهم شدند، غير
     الکرواها؟
 گران را بگيرند؟ خواهند انتقاِم اعداِم توطئه آيا می

 پس ايم، کنند که چند خائن را معرفی کرده اگر ما را متهم مي
ها را متهم شناخته است،  کنوانسيون را هم متهم کنند که آن

ها را محکوم کرده است، مردم را محکوم  دادگاه را متهم کنند که آن
کدام کس به نمايندگاِن . اند ها، دست زده کنند که هنگاِم مجازاِت آن

کند  ها را تعقيب مي کند؟ کسی که دشمناِن آن قصد مي ملت سوِء
گيرد؟ و از چه  اين دشمنان را تحِت حمایِت خود میکس که  يا آن

     هنگام، مجازاِت جنايت موجِب وحشِت فضيلت بوده است؟
قصد به  هاِی ديکتاتوری و سوِء اين است اساِس آن نقشه

کلی به کميته نجاِت ملی نسبت  طوِر آغاز، به نمايندگاِن ملت که در
سِر فقط  نگين ناگهان براثِر کدام تقدير، اين اتهاِم س بر. دادند مي

يکی از اعضاِی آن فرود آمد؟ نقشه عجيِب يک نفر با تماِم جزئيات 
دسِت خودش گلوِی خود را  کند به که کنوانسيوِن ملی را وادار مي

 !بدرد تا راِه قدرِت مطلقه را برای وی هموار کند



نظر بياورند، ولی بر من  بگذارید ديگران جنبه مضحِک اين اتهام را در
کم بايد حساِب اصراِر  شما دسِت. است که ُجز قساوِت آن را نبينم

هولناِک خود را در تعقيِب نقشه دريدِن گلوِی همه دوستاِن وطن، به 
صدِد ُربودِن احتراِم  افکاِر عمومی پس بدهيد، شما هيوالهایی که در

آميزترين پاداِش کاِر انساِن فانی  کنوانسيوِن ملی، اين افتخار
چنگ  ترفند فرا ام، نه به يزی که من نه غصب کردههستيد؛ چ

  .دست آورم ام با تالش به ام، بلکه مجبور بوده آورده
شان احترام قائل است و  نظِر کسانی که انسان برای در

دارد، عامِل ترور جلوه کردن، برای انساِن حساس و  شان مي دوست
عيتی قرار ست و وی را در چنين وض ها ترين عذاب درستکار، هولناک

خواهم تماِم  ولی من از شما مي. ست ها ترين جنايت دادن، بزرگ
هایی کنيد که برای ساخت و  چينی خشِم خود را متوجِه زمينه
   .گيرد العقول صورت مي پرداخِت اين افتراهاِی ُمحير

گرانه  جا اعماِل سرکوب برای گستردِن بساِط ترور و افترا، همه
هاِی ناعادالنه دست   ناپاک به بازداشتُعماِل. افزايش يافته بود

هاِی کوچک را تهديد و تعداِد  هاِی ويرانگر همه سرمایه زدند؛ طرح مي
بسته به انقالب را دچاِر نوميدی  هاِی دل شماری از خانواده بي
ها را  شده، اشراف و کشيش نهادهاِی هماهنگ با پيش. کرد مي
به طلبکاراِن و حقوِق هاِی دولت  پرداخت بدهی باز. ترساندند مي

در کميته نجاِت ملی، ناگهان . آمده بود حالِت تعليق در کارمندان به
ها، تعقيِب  بهانه بازبينِی حساب شود که به سر و کله قراری پيدا می

  .گيرد می  اوت را از سر10اعضاِی کموِن 
معرِض تهديد قرار  شد که مونتانی در دروِن کنوانسيون ادعا مي در

اين قسمت از تاالر  که چند نفر از اعضایی که در وندارد، چ
که تمام کنوانسيون  و برای آن. بينند خطر مي نشينند، خود را در می
اين يک امر ذینفع کنند، ناگهان موضوِع صد و هفت و سه  را در

اند و اين وقايع را که مطلقًا من  نماينده زندانی را دوباره مطرح کرده
خواهم  گفتند که من مي می. اند من نسبت داده هام، ب ها بيگانه با آن

خواهم بخِش ديگری  گفتند که من مي می. مونتانی را قربانی کنم
  .بين ببرم از کنوانسيوِن ملی را از

کننده شصت و دو نماينده محبوس  صورِت تعقيب جا، مرا به یک در
. ردندک ها متهم می جاِی دیگر، مرا به دفاِع از آن کردند، در تصوير مي



اين عبارِت ُمفترياِن من . کنم گفتند که من از باتالق حمايت مي مي
  .بود

ترين دليلی که دار و دسته هبرتيست براِی  بايد توجه کرد که قوی
گرفت، همين مخالفِت من با مورِد  کار مي رو بودِن من به اثباِت ميانه

ظِر من تعقيب قرار دادِن بخِش بزرگی از کنوانسيوِن ملی و بويژه ن
مورِد طرِح قراِر اتهاِم اين شصت و دو نماينده، بدوِن گزارِش قبلی،  در
  .بود

وجوِد خطِر آزردِن افکاِر  تنه، با که من یک آری، البته، هنگامی
رجوِع به مصالِح مقدِس وطن، کسانی را از  عمومی و صرفًا با

شد،  دادم که اگر عقایدشان پيروز می زده نجات مي تصميمی شتاب
موارد ديگر، وقتی من  در. کشاندند پاِی چوبه اعدام مي احيانًا مرا به
دادم تا  ای رياکار قرار مي آميِز دسته معرِض حمالِت جنون خود را در

به  مورِد کسانی شوم که راجع خواهاِن رعايِت دقيِق اصِل انصاف در
زدگِی بسيار قضاوت کردند، بدوِن شک، برای این نبود  من باشتاب

 .حساب بياورد گونه رفتاِر مرا هم به سی اينکه ک
زند و به  چشم می آن، اين رفتار به من احيانًا به کشوری که در

دهند،  کن می پر هاِی دهن ترين  وظایِف يک آدِم درستکار نام ضروری
کردم که  اين هم هرگز فکر نمي ولی به. ام بين بوده زيادی خوش

نی متهم کنند که روز، مرا به جالدِی کسا ممکن است يک
ام و نيز به دشمنی با نمايندگاِن  شان به تکاليفم عمل کرده قبال در

و اين را ديگر اصًال انتظار . ها خدمت کردم خلوص به آن ملت که با
خاطِر قصِد دفاع از ایشان و هم  حال، هم به عيِن نداشتم که مرا در

  .شان متهم کنند دريدِن گلوِی
تواند نه احساسات و نه اصوِل مرا تغيير  چيز نمي هرچه باشد، هيچ

که  کنم که بدوِن آن مورِد نمايندگاِن زندانی، اعالم مي در. دهد
شود داشته  ها مربوط مي ای که به آن دخالتی در آخرين مصوبه

که  عادی ديدم و از زمانی آن اوضاع و احوال، آن را غير باشم، الاقل در
کرد انجام  من حکم مي جدانم بهچه را که و قباِل  ایشان همه آن در

  .ام وجه در کارشان دخالت نکرده هيچ دادم، به
ها نظرم را باصراحت بيان  آن به چند تن از مورِد ديگران، من راجع در
بقيه ُمشتی . ام ام را انجام داده کردم که وظيفه ام و گمان می کرده

  .دروِغ زشت است



که اولين  ن، همچنانلحاِظ کنوانسيوِن ملی، اولين وظيفه م از
که بخواهم جنايت را  بدوِن آن. آن است حّد به تمايلم، احتراِم بی
ای  نفسه، خطاهاِی مرگباِر عده که بخواهم، فی تبرئه کنم، بدوِن آن

رنگ  که بخواهم ُشکوِه مدافعاِن آزادی را کم را توجيه نمايم، بدوِن آن
 تضعيف نمايم، کنم و يا توهِم نامی مقدس در سالنامه انقالب را

شان پاک است، بايد اعتماد  گويم تماِم نمايندگانی که قلب مي
 .يابند ست، باز ها نفس و َوقاری را که شايسته آن به

حزِب شهرونداِن خوب و حزِب : شناسم من فقط دو حزب مي
پرستی نه کاِر حزب، که کاِر قلب است؛  وطن. شهرونداِن بد

ه اصول، عقِل سليم و اخالق پرخاشگری يا شوری گذرا نيست که ب
طريِق اولی، سرسپردگِی به منافِع يک دسته  اعتنا باشد؛ و به بی

  .نيست
چيز، به  از هر همه خيانت، من، بيش با قلبی گرفته از تجربه اين

ضرورِت توسل به خلوِص تمامِی احساساِت ايثارگرانه براِی نجاِت 
  .جمهوری، باور دارم

کنيم، صرِف نظر  ساِن نيکی برخورد میجا به ان نظِر من، هر به
که در کجا نشسته، بايد دستش را بفشاریم و روِی قلِب خود  این از

ای در انقالب باور دارم که  کننده هاِی تعيين بگذاريم؛ من به موقعيت
هاِی جنايتکارانه ندارند؛ من به تأثيِر  هيچ وجِه مشترکی با نقشه

 .وِم افترا باور دارمانگيِز دسيسه و بويژه قدرِت ش نفرت
ها  بينم که ُپر است از َسفيه و خبيث؛ ولی تعداِد خبيث دنيا را مي

خاطِر جنايات و  ها هستند که بايد به خيلی کم است؛ آن
وجه جرایِم بريسو و  هيچ من به. هاِی اين جهان تنبيه شوند روزی تيره

اند،   را خوردهها نيتی که زمانی فريِب آن ُحسِن هاِی با ژيروند را به آدم
  .دهم شمول نمي

گر را باور  من جناياِت دانتون را به همه کسانی که اين توطئه
من جناياِت هبر را به شهروندانی نسبت . دهم کردند، نسبت نمي

ها را َوراِی حدوِد  شان گاهی آن پرستِی صادقانه دهم که وطن نمي
  .دقيِق خرد کشانده است

قدر مهارت  کاری آن ند اگر در هنِر پنهانبود گر نمی گران توطئه توطئه
نداشتند که بتوانند اعتماِد اشخاِص نيک را براِی مدتی جلب کنند؛ 

ها،  کمِک آن توان به ولی عالئِم ُمسلمی وجود دارد که می
این . خورده را از شريِک ُجرم و خطا را از جنايت تميز داد فريب



ر اموِر انسان، د! آه. تشخيص کاِر کيست؟ عقِل سليم و عدالت
ريز  هاِی فاسد ما را خون آدم! چقدر عقِل سليم و عدالت الزم است

ولی اگر برای . ايم خوانند، زيرا ما با ستمگراِن جهان جنگيده مي
ها  باد دادِن وطن، به اتحاِد نامقدِس آن دريدِن گلوِی مردم و بر

 .بوديم پيوستيم، انسان مي مي
امتياز و دشمناِن برخوردار از  صاحبگراِن  وانگهی، اگر پاِي توطئه

مورِد  پذيرم که براِی هميشه در ميان است، مي مصونّيِت جمهوری در
انجاِم تکاليِف (ام؛  ام را انجام داده من وظيفه. آنان سکوت اختيار کنم

تری ذهِن مرا  حاِل حاضر، امِر عاجل در. گيرم عهده نمي ديگران را به
 عمومی و اصوِل حافِظ آزادی را ؛ بايد اخالِق)اشغال کرده است

نجات داد؛ بايد همه دوستاِن ايثارگِر وطن را از چنگاِل سرکوب 
  .رهانيد
قصد به نمايندگاِن ملت قرار  ها هستند که مورِد اتهاِم سوِء اين هم
از نبرِد با  و اکنون، کجا بايد دنباِل پشتيباِن ديگری بگردند؟ پس! دارند

که براِی دفاِع از موجوديت و نيز حرمِت  ناز آ همه دشمنان شما، پس
ها قرار دادند، اکنون  معرِض خشم و کينه دار و دسته شما، خود را در

ميان شما  جوِی پناهگاه باشند، اگر آن را در و کجا بايد در جست
  نيابند؟
اکنون آن  ها هم ها هواِی قدرِت عاليه در سر دارند؛ آن گويند، آن مي

پس، مردِم ! پس، کنوانسيوِن ملی وجود ندارد. کنند را اعمال مي
اید که ادعاِی  شما متوجه! ُمفترياِن احمق! اند فرانسه نابود شده

تان صرفا اهانتی است نه به يک فرد، که به ملتی  ُمضحک
  .کند ناپذير که شاهان را مهار و تنبيه می شکست

ود شود، اگر شما يقين نداشتيد که خ من مربوط می که به جایی تا
آماِج حقيقِی حمالِت تماِم دشمناِن جمهوری هستيد، شخصًا 

ها،  ترين خودکامگی مقابِل شما، عليِه فرومايه نهایت، ابا داشتم در در
  .از شخِص خود دفاع کنم

ها باشم، اگر اين کار  خوِر پيگردهاِی آن من که هستم که در! آه
ی نبود؟ توجه ها عليِه کنوانسيوِن مل جزئی از نقشه کلِی توطئه آن

ايد که براِی ُمنزوی کردِن شما از ملت، نزِد جهانيان انتشار  نکرده
اند که شما صرفًا ديکتاتورهایی هستيد که با ترور حکومت  داده
  کنيد و رأِی ضمنِی مردم شما را طرد کرده است؟ مي



و انقالِب فرانسه را » هاِی کنوانسيون گله«هاِی ما را  آيا ارتش
شوند تا به يک فرِد  آن مي که بر  نخواندند؟ و وقتی»ژاکوبينيسم«

ها، اهميتی عظيم و  هاِی تماِم دار و دسته ضعيف، در خِط تخطی
تواند باشد ُجز تفرقه انداختن  ها چه مي مضحک بدهند، هدِف آن

که حتی وجودتان را انکار  عيِن آن مياِن شما و تحقير کردِن شما در
ترسد،  وجوِد خدایی را که از او ميکنند، ماننِد آن کافری که  مي

  .نمايد انکار می
اين کلمه دیکتاتور آثارِی جادویی ُمترتب است؛ آزادی را  اما بر
بين  کند و جمهوری را از مقدار مي کند؛ حکومت را بی کاری مي دست
ها ساخته  کند و آن منزلت می برد؛ همه نهادهاِی انقالب را کم مي

کند و  دهد؛ عدالِت ملی راخوفناک می دسِت فقط يک نفر جلوه می
ها و  نمایاند؛ تماِم کينه طلبِي فقط يک نفرمی آن را نهادی براِی جاه

  .کند سوِی يک نقطه هدايت مي هاِی تعصب را به دشنه
دشمناِن جمهوری چه استفاده وحشتناکی از همين ناِم قضاِت 

سد به همه ُمهلک است، چه ر ها برای ما این فضِل آن! روم کردند
گویم،  ها سخن نمي من دیگر از ارتِش آن! هاشان خزانه و دسيسه
کسوتِی ُمضحک را براِی دوک  خواهم اين جواِز پيش ولی اجازه مي

يورک و نويسندگاِن سلطنتی که اول از همه براِی من ارسال کردند، 
  .پس بفرستم

گستاخِی بيش از حدی الزم است تا شاهانی که از حفِظ تاج و 
ها را مياِن ديگران  ان مطمئن نيستند، به خود حق بدهند آنش تخت

کنم که يک شاهزاده مضحک، یکی  من تصور مي. تقسيم کنند
شوند،  نوع حيواناِت پليد و مقدس که هنوز شاه ناميده مي اين از

عيِن پستی، از خود راضی باشد و به دنائِت خود مباهات  بتواند در
پسِر جورج بتواند حسرِت عصاِی کنم که مثًال  کند؛ من تصور مي

رود شديدًا  دل داشته باشد، که گمان مي پادشاهِی فرانسه را به
آرزومنِد آن بوده است؛ و براِی اين تانتاِل عصِر جديد صميمانه 

    .متأسفم
آور است، نه براِی وطنم، بلکه براِی  کنم ـ شرم حتی اعتراف مي

 به چشِم خود ديدم اين شان کرد ـ  که من خائنانی که وطن مجازات
وکالِی ناشايسِت مردم چگونه اين عنواِن ُپرافتخار را با غالِم 

  .زادِی جورج يا اورلئان عوض کرده بودند خانه



که نماينده مردم که ُحرمِت اين عنواِن مقدس را درک  ولی اين
هاِی خود  که شهروندی شايسته اين نام بتواند خواست کند، اين مي
يازاِت ناروا و مضحکی پایين بياورد که خود به حِد امت را تا

دهد تا به  شان کمک کرده است و به انحطاِط مدنی تن در برانداختن
سطِح ننِگ سلطنت ُنزول کند، اين چيزی است که فقط برای اين 
موجوداِت منحطی قابل تصور است که حتی حِق باور داشتِن 

  .فضيلت را هم ندارند
ِن شک، اين تمايلی طبيعی است، گويم؟ فضيلت؟ بدو چه مي

فروخته که هرگز ُجز به تمايالِت پست و  ولی اين اشخاِص خود
پرستی  گراِن حقير که هرگز وطن سُبعانه ميدان ندادند، اين دسيسه

دنباِل چند  گونه مفهوِم اخالقی ربط ندادند، و در انقالب به را به هيچ
ه مفلوک راه دانم کدام شاهزاد طلب و نمي شخصيِت مهم و جاه

هاشان راه  طور که سابقا نوکرهاِی ما ُپشِت سِر ارباب افتادند، همان
       رفتند، چگونه ممکن است آن را بشناسند؟ مي

. اين مورد شاهِد من هستيد شما در. ولی فضيلت وجود دارد
اين تمايِل عاطفی، . فضيلت وجود دارد! هاِی حساس و پاک انسان

هاِی بزرگوار، اين نفرِت   رنج و َشَعِف قلبناپذير، آمرانه، مقاومت
عميق از خودکامگی، اين دلسوزِی خيرخواهانه براِی ستمديدگان، 

ترين عشق به  اين عشِق مقدس به وطن، اين واالترين و پاک
ست که  بشريت که بدوِن آن، يک انقالِب بزرگ، جنايتی ُپرهياهو

پروازِی  اين بلند. اردفضيلت وجود د. َبَرد بين مي جنايِت ديگری را از
گذارِی نخستين جمهورِی دنيا روِی زمين؛ اين  ايثارگرانه برای بنيان

نکرده که در آرامِش وجدانی پاک و  هاِي سقوط پرستی انسان خود
اکنون،  يابند؛ هم نمايِش جذاِب سعادِت عمومی، لذتی آسمانی می

هم  نکشد؛ م تان زبانه مي کنيد که در روح شما آن را احساس مي
  .کنم آن را در روِح خود احساس مي

زاد  يابند؟ کوِر مادر می ولی ُمفترياِن فرومايه ما چگونه آن را در
چگونه ممکن است تصوری از روشنایی داشته باشد؟ طبيعت روح 

نوعی حق دارند نه تنها در  ها به ها دريغ کرده است؛ اين را از آن
  .دناميرایِی روح، بلکه در وجوِد آن شک کنن

ها جلِو پايم  اگر من خودکامه بودم، آن. نامند ها مرا خودکامه مي آن
کردم،  شان را ُپر از طال مي افتادند، من تا حلقوم خاک می به

ها  کردم و آن شان حِق ارتکاِب هرگونه جنايتی را تأمين مي براي



اگر خودکامه بودم، شاهانی که ما . بودند سپاسگزار مي
چه عالقه (جاِی محکوم کردِن من  شان داديم، به شکست
، مرا مورِد پشتيبانِی !)اند ها به آزادی ما پيدا کرده های اين دلسوزان

اين حالِت  در. آمدم ها کنار می دادند؛ من با آن مغزضانه خود قرار مي
ای تحِت  چيز هستند مگر يارِی دسته انتظاِر چه ها چشم گرفتاری، آن

  ها بفروشند؟ دِی ما را به آنحمايِت خودشان که افتخار و آزا
ها  رسد؛ کسی که با آن بازان به خودکامگی مي يارِی نيرنگ فرد با
  .سوِی گور و ناميرایی کند، به کجا می شتابد؟ به نبرد مي
ای  کند، کدام است؟ دار و دسته ای که مرا حمايت مي خودکامه
  .آن تعلق دارم، کدام است؟ خوِد شما که من به

آغاِز انقالب، همه دار و  ای که از ن دار و دستهکدام است اي
بين ُبرده  دار را از همه خائِن نشان ها را منکوب کرده و آن دسته

اين . است؟ اين شما هستيد، اين مردم هستند، اين اصول است
ام و همه  آن سر سپرده ای که من به است آن دار و دسته

  .اند يکی کرده جنايتکاران عليِه آن، دست به
هایيد؛ اين وطن است، اين همه  اين شمایيد که مورِد پيگرِد آن

من هنوز . اند دوستداراِن وطن هستند که مورِد پيگرد قرارشان داده
ها سرکوب  چه بسا افراِد ديگری که در تاريکی. کنم از خود دفاع مي

کند به دفاع از وطن برخيزد،  چه کسی ديگر جرأت مي! اند شده
 جا، به چنين افتراهایی پاسخ گويم؟ اين م دروقتی من هنوز مجبور

عنواِن دالیِل مقاصِد  ترين نتایِج مدنّيت و آزادی را به ها طبيعی آن
کشند؛ نفوِذ اخالقِی قهرماناِن سابِق انقالب،  طلبانه، پيش مي جاه

  .ُحکِم خودکامگی است ها در امروزه، براِی آن
ه به قدرِت حقيقت شما ک: اید ترين خودکامگان شما خود فرومايه

خواهيد حقيقت در  چه ادعایی داريد شما که مي. بنديد افترا مي
  دهاِن نمايندگاِن مردِم فرانسه، فاقِد قدرت باشد؟

بدوِن ترديد، حقيقت قدرِت خود را دارد؛ خشِم خود و استبداِد خود 
که در  دهنده دارد که در قلوِب پاک، همچنان هایِی تکان را دارد؛ تحکم

آن،  افکند و دروغ را در تقليِد از قّوت طنين می های معذب، با نوجدا
از کاِر سالمونه در تقليد از ُتندرهاِی آسمان نيست؛  ياراِی کاری بيش

اين بابت، مردم را متهم  اين بابت، طبيعت را ُمتهم کنيد؛ از ولی از
  .دارند کنند و دوست می کنيد که حقيقت را درک مي



جا  هر. قدرِت خرد و قدرِت خودکامگی: هستروِی زمين دو قدرت 
کسی که نيروِی اخالقِی . يکی سلطه دارد، ديگری مطرود است

کند، الجرم خودکامگی را  عنواِن جنايت محکوم مي خرد را به
  .خواَند می فرا

اين مبارزه دشواِر آزادی با دسيسه،  خواهيد که در اگر شما نمي
خواهيد که پيروزی  حتما ميمدافعاِن اصول نفوذی کسب کنند، پس 

ها دفاع  به دسيسه تعلق گيرد؟ اگر نمايندگاِن مردم که از آرماِن آن
ها را کسب  کنند مجاز نباشند بدوِن ترس از مجازات، احتراِم آن مي

که ديگر خدمت  کنند، نتيجه چنين روشی چه خواهد بود مگر نه آن
اره مستقر به مردم مجاز نيست و جمهوری مطرود و خودکامگی دوب

  شده است؟
شان  وجوِد مدافعان که مردم را در آن تر از و کدام خودکامگی مخوف

کند؟ زيرا، آزادترين چيِز ممکن در دنيا، حتی تحِت حکومِت  تنبيه مي
  استبداد، آيا دوستی نيست؟

خاطِر آن،  شماريد، به آری، شما که اين کاِر ما را جنايت مي
 شما چيزی نيست ُجز طال و مال کنيد؟ نه، مطلوِب حسادت هم مي

ها خدمت  پذیری که خودکامگان به کسانی که به آن و مناِل زوال
  .دارند کنند، ارزانی مي مي

که اخالِق عمومی را به  کنيد، شمایی ها خدمت مي آن شما به
کشيد و پشتيباِن تماِم جنايات هستيد؛ ضامِن  فساد مي

اصول و چه در فساد؛ اما گران، چه در به فراموشی سپردِن  توطئه
    .ضمانِت مدافعاِن آزادی کامال در وجداِن عمومی نهفته است

کنيد، شمایی که همواره فروتر يا فراتر از  ها خدمت مي آن شما به
آميِز  روِی موذيانه اشرافيت و گاه خشِم جنون نوبت، ميانه حقيقت، به
  .کنيد هاِی کاذب را توصيه می دموکرات

 .کنيد ها خدمت مي آن سخِت الحاد و رذالت، به  سرشما، واعظاِن
  

خواهيد بنياِد نمايندگی را براندازيد، شمایی که با  شما مي
تان آن را مشوش  های مقدار و با تحریک رفتارتان، آن را بی

  .کنيد می
توسِل به ُخشونت، عليِه  که با اند؟ آن تر مقصر دو، کدام بيش اين از

اغوا و موذيگری، به عدالِت  که با کند، يا آن  ميامنيِت نمایندگی اقدام
راندِن آن . آن است زند؟ فريب دادِن آن همانا خيانت به آن لطمه مي



سمِت اعمالی که با نيات و اصوِل آن مغايرت دارد، همانا قصِد  به
نابودِی آن است؛ زيرا قدرِت آن همانا بر فضيلت و بر اعتماِد ملی 

  .استوار است
از نبرد برای امنيِت جسمِی  داريم، ما که پس رامی ميما آن را گ

سوِی  گونه به آيا اين. کنيم آن، اکنون از شکوه و اصولش دفاع مي
روند؟ ولی چه شوخِی تلخی است ُمستبد  استبداد پيش مي

 !اند نشان دادِن شهروندانی که هميشه مغضوب بوده
، چه وضعی اند که همواره از منافِع کشورشان دفاع کرده و کسانی

اين دارند؟ جمهوری پيروز شده است، ولی مدافعان آن،  از غير
  .هرگز

دهند؛ برده آزادی،  که مورِد اتهام قرارم مي من که هستم؟ منی
همه . حال دشمِن جنايت عيِن شهيِد زنده جمهوری، قربانی و در

طرِف  ترين اعمال از ترين و مشروع اهميت تازند؛ بی من مي بدکاران به
که معلوم  محِض آن ران، از ناحيه من که باشد، جنايت است؛ بهديگ

جرایِم ديگران . گيرد شناسد، مورِد افترا قرار مي شود کسی مرا مي
 .کنم شود؛ جّديِت مرا جنايت قلمداد می بخشوده مي

ها تبدیل  ترين انسان روز وجداِن مرا از من بگيريد، من به تيره
چه . برخوردار نيستمشوم؛ من حتی از حِق شهروندی  می
عنواِن  شود به تکاليفم، به من اجازه داده نمي گويم؟ حتی به مي

  .نماينده مردم، عمل کنم
هاِی  ست که بايد بگذارم حقيقت بر زبانم جاری شود و زخم جا اين

  .واقعِی جمهوری را عيان کنم
گيرند؛ روِش  پيش مي کننده در اموِر عمومی مسيری ناروا و نگران

کار  سابقه به جسارتی بي ها اکنون با ه هبرها و فابر دگالنتينپيچيد
که  انقالبيون مورِد حمايت قرار دارند؛ کسانی شود؛ ضد گرفته مي

کنند علنًا و ديگران  حيثيت مي شکِل هبرتيسم بی انقالب را با
پرستي و خلوص،  اند؛ وطن اين حمايت برخوردار تر، از احتياِط بيش با
   .سته، مطرود استطرِف هر دو د از

*** 
هاِی  اشاره به وقايِع ماه بعد، روبسپير با جا به اين از: توضيِح مترجم]

ها را معرفی کند و مواضِع  کوشد عوامِل آشکار و پنهاِن آن اخير، مي
ترجمه اين بخش را به وقت ديگری . هر مورد، تشريح نمايد خود را در

ايِع مربوط را نسبتًا هر مورد، وق کنيم که بتوانيم در موکول مي



تفصيل بياوريم تا براِی خوانندگان، اشاراِت روبسپير کامًال روشن  به
 .باشد
 [.ست آيد بخِش پايانِی سخنرانِی او چه در زير می آن
*** 

کنم براِی مجمِع خودکامگاِن جهان، کوبيدِن يک آدِم تنها  تصور مي
انی که دانم که وظایِف انس کاِر آسانی است؛ ولی همچنين مي

  .اند تواند در راِه دفاع از آرماِن نوِع بشر جان دهد، کدام مي
ام؛  من در تاريخ، همه مدافعاِن آزادی را منکوِب ثروت يا افترا ديده

کنندگان و  ها، چيزی نگذشته است که سرکوب از آن ولی پس
نيکان و بدان، خودکامگان و دوستداراِن . اند شان نيز ُمرده قاتالن

یک در  شوند، ولی هر مگی از صفحه زمين محو ميآزادی، ه
     .شرایطی متفاوت

تان  نگذارید که دشمنان، روِح شما را پست و فضيلت!  فرانسويان
. مرگ خوابی ابدی نيست! نه، فوشه! نه، شومت. را متزلزل کنند

گورها اين عبارِت الحادی را بزدایيد که بر  از سنِگ! شهروندان
. دارد افکند و به مرگ اهانت روا مي ار میای مرگب طبيعت، پرده

 «.مرِگ آغاِز جاودانگی است«: جاِی آن بنويسيد به
سلطه  خاطر داشته باشيد که اگر در جمهوری، عدالت با به! مردم

معناِی عشق به تساوی و وطن  کامل حاکم نباشد و اين کلمه به
ه ک شمایی! مردم. ُمسما نخواهد بود نباشد، آزادی جز نامی بی

گويند، که تحقيرتان  تان را مي تان را در دل دارند، که تملق هراس
رسميت شناخته شده، ولی هنوز ماننِد  تان به کنند، که حاکميت مي
جا  خاطر داشته باشيد که در هر شود، به ها با شما رفتار مي برده

عدالت حاکم نباشد، تمايالِت قضات حاکم است و مردم 
   .شان را اند، نه سرنوشت دادهشان را تغيير  زنجيرهاِي

مياِن شما، مجمعی از بدکاران هست  خاطر داشته باشيد که در به
کند و نفوذش در اموِر شما، حتی  که با فضيلِت عمومی مبارزه مي

تان را  تر است و از توده شما هراس دارد و تملق از خودتان نيز بيش
ونداِن نيک، مورِد تِک شما را، در وجوِد کلِی شهر گويد، ولی تِک مي

جاِی فدا  خاطر داشته باشيد که به به. دهد طرد و نفی قرار می
تان  کردِن اين ُمشتی بدکاره براِی سعادِت شما، دشمنان

خواهند شما را فداِی اين ُمشتی بدکاره، اين مباشراِن همه  مي
 .ها و تنها مانِع سعادِت عمومی، کنند شرارت



اع از آرمان و اخالِق عمومی که براِی دف بدانيد هر انسانی
گران نفی  طرِف حيله گيرد و از ها قرار مي خيزد، مورِد انواِع اهانت پا به
شود؛ بدانيد که هر دوستداِر آزادی همواره بيِن تکليف و افترا  مي

شان  توان به خيانت متهم هایی که نمي قرار خواهد داشت و آن
که نفوِذ خلوص و اصول طلبی متهم خواهند شد؛ بدانيد  کرد، به جاه

ها قرار خواهد  با نيروِی خودکامگی و خشونِت دار و دسته  مقابله در
تان به شما، ُمستنِد  گرفت؛ بدانيد که اعتماد و احتراِم دوستداران

پرستاِن  پيگرِد آنها قرار خواهد گرفت؛ بدانيد که فريادهاِی وطن
ت ستمديده دعوِت به شورش خوانده خواهد شد و چون جرأ

جزء، در  کِل مورِد حمله قرار دهند، شما را جزء کنند شما را در نمي
طلباِن ديگر  وجوِد تماِم شهرونداِن نيک، طرد خواهند کرد تا وقتی جاه

  .شان را سازمان داده باشند خودکامگي
مقابِل ما؛ چنين است  چنين است سلطه خودکامگاِن مسلح در

شان   که همواره در خدمتها با موجوداِت فاسدی نفوِذ مجمِع آن
 .هستند

به مردم خيانت کن مبادا دیکتاتور خوانده «ترتيب، اراذل قانوِن  اين به
  .کنند ما تحميل مي را به» !شوی

قبوِل خطِر مورِد احتراِم  خواهيم داد؟ نه، با اين قانون تن در آيا ما به
عدامگاه طريِق جنايت، به ا ها از مردم بودن، از آنان دفاع کنيم تا آن

  .بشتابند و ما از راِه فضيلت
اثِر عادت و يا رويه،  چيز خوب است؟ آيا بر آيا خواهيم گفت که همه
چه بد است، استمرار خواهيم بخشيد؟  همچنان به ستايش آن

حاِل از دست رفتِن وطن، آیا اجحافاِت پنهانی را عيان خواهيم  در
گويند که ما اقتداِر  ا ميم کرد؟ خيانتکاران را َبرَمال خواهيم کرد؟ به

ها، نفوذی  هزينه آن خواهيم، به کنيم، که مي مستقر را ُمتزلزل مي
   .شخصی کسب کنيم

  .مان حال، ما به چه کاری دست خوایم زد ؟ به انجاِم تکليف اين با
خواهد حقيقت را بگويد و آماده  که مي چه توانند کرد با کسی

  است برای آن بميرد؟
ای عليِه آزادِی عمومی وجود دارد که  توطئهپس بگوييم که 

ای است که در دروِن خوِد  نيرويش را مرهوِن ائتالِف جنايتکارانه
کند؛ بگویيم که اين ائتالف در کميته امنيِت  کنوانسيون دسيسه مي

اند، همدستانی دارد؛  عمومی و دفاتِر آن، که بر کميته مسلط



مقابِل کميته نجاِت   دربگویيم که دشمناِن جمهوری اين کميته را
اند؛  وجود آورده اين ترتيب، دو حکومت به اند و به ملی قرار داده

اين توطئه دخالت دارند؛  بگویيم که اعضائی از کميته نجاِت ملی در
صدِد بر باد دادِن  وجود آمده، در اين نحو به بگویيم که ائتالفي که به

  .پرستان و وطن است وطن
 مجازاِت خائنان، تجديِد دفاتِر کميته امنيِت عالِج اين مرض چيست؟

ملی، تصفيه خوِد اين کميته و قرار دادِن آن تحِت نظارِت کميته 
نجاِت ملی؛ خوِد کميته نجاِت ملی را تصفيه کنيد، وحدِت حکومت را 
تحِت اقتداِر عالِی کنوانسيون که مرکز و داور است، برقرار کنيد؛ و 

هم  ها را با وزنه اقتداِر ملی در ستهاین ترتيب، کليه دار و د به
. ها، قدرِت عدالت و آزادی را بنا کنيد هاِی آن بشکنيد تا روِی ويرانه

  .هاست اصول اين
طلب محسوب شويم، خواستاِر  که جاه اگر محال است، بدون آن
اند و خودکامگی  گيرم که اصول مطرود این چيزها باشيم، نتيجه مي

سکوت برگزار کنم؛  که آن را به ولی نه اینکند؛  مياِن ما حکومت مي
تواند براِی  زيرا چه توانند کرد با کسی که برحق است و مي

  کشورش بميرد؟
هنوز . ام، نه براِی اداره آن من براِی نبرد با جنايت ساخته شده

مصونيت، به  هاِی نيک بتوانند با نرسيده است که انسان زماِن آن فرا
که گله فريبکاران بر اوضاع مسلط  داموطِن خود خدمت کنند؛ ما

 .است، مدافعاِن وطن ُجز در رديِف مطرودان قرار ندارند
 
 

 سخنرانی عليِه حِق ِوتو برای شاه، چه مطلق، چه تعليقی
 

، توسِط خوِد ُربسپير، زیرا اجازه 1789منتشره در اواخِر سپتامبر 
 .نيافت آن را در مجلس بخواند

  
   !آقايان

ر اثر طبيعِت خود، استعداد آن را دارد که امورش را هر انسانی، ب
هایی که در يک پيکرْه  با ارادْه خویش اداره کند؛ لذا، انسان

اين . اند نيز همين حق را دارند سياسی، یعنی ملت، گرد آمده
های خاص، يعنی قوْه  استعداد خواسِت ُمشترک که از خواست



که در وجوِد فرِد  ، همچنانگزاری، ترکيب یافته، برای کِل جامعه قانون
قوانين . ناپذیر، حاکم و مستقل است جدا از همنوعانش، تفويض

جا که يک ملت  از آن. چيزی جز انعکاِس اين ارادْه مشترک نيستند
گزيری را اعمال کند،  صورت پيکری واحد قوْه قانون تواند به بزرگ نمي

باشد، اعماِل و بعيد است يک ملت کوچک هم قادر به انجاِم اين کار 
  .سپارد آن را به نمايندگاِن خود، که از طرِف وی وکالت دارند، می

ها بايد  صورت، بديهی است که ارادْه نمايندگاِن آن این ولی در
ای که بر اثِر  عنوان ارادْه ملت تلقی و محترم شمرده شود؛ اراده به

ی های خصوص آن، بايد لزومًا اقتداری مقدس و مافوِق تمام اراده
داشته باشد، زیرا بدون آن، ملت که هيچ وسيلْه ديگری برای وضِع 

  .شود قانون ندارد، از قوْه مقننه و حاکميت خود محروم می
گويد يک نفر حق مخالفت با قانون را دارد، در  آن کس که مي

خواهد بگوید که ارادْه يک نفر مافوق ارادْه همگان است  حقيقت می
. چيز  هيچ است و اين يک نفر همهو منظورش این است که ملت

اگر این را هم به حرِف خود بيفزاید که اين حق به شخصی تعلق 
گويد کسی که از  دارد که مسؤِل قوْه ُمجريه است، در حقيقت می

طرِف ملت برای اجرای ارادْه ملت منصوب شده، حِق تعطيل و 
بی توقيف ارادْه ملت را دارد و در عرصْه اخالق و سياست، غولی 
  .شاخ و ُدم آفريده است؛ اين غول جز وتِو شاه چيز ديگری نيست

ای است که  بر اثر کدام تقدير، اين مسألْه غريب اولين مسأله
اند تا آزادی را با  خوانده شده نمايندگان ملت فرانسه را، که فرا

بر اثر کدام ! ناپذير بنا کنند، به خود مشغول می کند هایی تزلزل پايه
همه  لين مادْه اين قانون اساسی که سراسِر اروپا با اينتقدير، او

رسيد بايد شاهکار روشنگری اين  نظر می اند و به عالقه در انتظار آن
ها و نفی حقوق مقدس و  قرن باشد، اعالِن برتری شاهان بر ملت

جهت است که اين قانون  بی... نه!  ناپذيِر مردمان خواهد بود خدشه
من به اين باور ندارم، چون به من . کنند  میرا از پيش، قطعی تلقی

اجازه داده شده است بيهودگی آن را در حضوِر مدافعاِن مردم و 
  .پيِش چشِم تمامی ملت نشان دهم

واقع مغایِر  پذیرند این حق به بسياری از هواداراِن وتو که ناچار می
اصطالح  اصول است، مدعی هستند که بهتر است آن را فدای به

که پا در ! روش استداللی قابِل تحسين. ِت سياسی کردمالحظا
های بيهوده  های روش کاری اعتبار و نازک هوایی اوضاع و احواِل بی



نظر  کند و چنين به را جایگزیِن قوانيِن ابدی عدالت و خرد می
بايست قاعدتًا ما  رسد که تجربْه مهلِک بسياری از مردمان می می

ون ببينيم اين مالحظاِت نيرومندی که اکن. داشت را از آن برحذر می
 .اند حتی بايد خرد را نيز به سکوت وادارد، کدام

توان گفت ما  کردند مي خطاِب من به کسانی نيست که تصور می
مان، بلکه برای تأييِد  نه برای ارائْه يک قانون اساسی جديد به وطن

راخوانده ها از آن برخوردار بوده، ف زعم آن ای که به آن قانون اساسی
ايم؛ مخاطِب من همچنين کسانی نيستند که در آغاز، برای  شده

انکار قدرت ما، مدعی شدند که ما واجِد اقتدار از طرِف ملت 
نيستيم و سپس تا انکاِر حاکميت ملت پيش رفتند تا آن را در وجوِد 

ها که در  دهم که از ردِّ اين گفته من ترجيح می. شاه متمرکز کنند
ليکن . نظر کنم شود، صرِف ید بيش از حّد تکرار میاين مجلس شا

کنم؛  برحسِب ضرورت، من اصوِل اوليْه حقوِق عمومی را گوشزد می
ها، حتی استدالل در مسائلی از  اصولی که بدوِن در نظر داشتِن آن

 .اين قبيل مجاز نيست
ديگر نبايد ُمدام برای ما تکراز کرد که فرانسه کشوری سلطنتی 

عنواِن نخستين و  ن مقدمه حقوِق شاهان را بهاست و از اي
ترين بخِش قانون اساسی استنتاج کنيم و آن بخش از  ارزش با

خواهيم به ملت عطا نمایيم، در وهلْه دوم  حقوق را که می
  .بياوریم

برعکس، ابتدا بايد دانست که کلمْه سلطنتی، در معنای حقيقی 
 آن، قوْه مجريه به يک شود که در خود، منحصرًا به دولتی اطالق مي

  .شخص تفويض شده است
ها، هرچه که باشند، به دست مردم  ياد داشت که حکومت بايد به

اند؛ که همْه کسانی که حکومت  و برای مردم تأسيس شده
اند؛ که  کنند، و حتی پادشاهان، صرفًا وکيالن و منصوباِن مردم مي

سلطنت، تکاليِف نتيجه قدرِت  های سياسی، و در وظایِف همْه قدرت
نتيجه،  عمومی هستند، نه حقوِق شخصی و نه ِملِک خصوصی؛ در

نبايد در مجلِس نمايندگاِن مردِم فرانسه که اختياراِت مجلِس 
ست، از شنيدِن سخناِن شهروندانی برافروخته  مؤسسان را دارا
کنند آزادی و حقوق ملت بايد در ُالویت قرار گيرد و  شد که فکر مي
 کارهای ما باشند و نيز اقتدار شاه که منحصرًا برای هدِف حقيقی



ها ایجاد شده، بايد طوری تحِت نظم درآید که به  حفِظ آن
  .ترين نحو، این منظور را برآورده سازد مناسب

افتاد،  مان جا بار برای هميشه اين اصل برای که يک محِض آن به
 به ها، بار برای هميشه به برابری انسان که یک محض آن به

ها را متحد کند، به ُحرمِت  پيوندهای مقدِس برادری که بايد آن
گاه دیگر از افتراء بستن به  طبيعِت انسان اعتقاِد راسخ یافتيم، آن

گاه ديگر به ضعف  مردم، در مجلِس مردم، دست خواهيم کشيد؛ آن
ناِم احتياط، به ُجبن ناِم اعتدال و به شجاعت ناِم گستاخی 

پرستی را جوششی ُمجرمانه، آزادی  گاه ديگر وطن نخواهيم داد؛ آن
گذشتگِی ايثارگرانْه شهروندان را جنون  را ُمجوزی خطرناک و از خود

پایگی و خطرناکی ِوتِو شاه،  گاه نشان دادِن بی نخواهيم خواند؛ آن
هر شکلی که ارائه شود، با تکيه بر آزادی و خرد،  تحِت هر نام و به
 شايد ديگر عقيده نداشته باشيم که گاه آن. ُمجاز خواهد بود

  .کنند مان ما را از ردِّ آن قدغن می ی]ها عریضه[ها  کتابچه
های شما توشيِح شاهانه را  به من خواهيد گفت که اکثِر کتابچه

توانم به شما پاسخ دهم که توشيِح قانون، که  مي. اند متذکر شده
ترين نحو   رسمینباید با مخالفت با قانون ُمشتبه شود، ِوتو را به

نشان کنم که توشيح  توانم به شما خاطر من می. کند ُمنتفی می
چيزی نيست ُجز عملی که توسِط آن، مسؤِل قوه ُمجریه به ملت 

دهد قانون را به مرحله اجرا درآورد و آن را منتشر سازد و  قول می
تواند مانِع  کند، نمی که ابزاری که اجرای قانون را تضمين می نيز این
را تفسير ] توشيح[ايد اين کلمه  هر نحو که مايل ولی، به. آن باشد

تواند نتيجْه ساده  کنيد، آيا ُمَسَلم نيست که قانون اساسی نمي
ای باشد که ُکميسرهای مجالِس والیتی در  عقایِد پراکنده

اند؟ آيا اين  عجله تنظيم شده، گرد آورده شکلی که با های بی کتابچه
نمايندگاِن ملت هستيد نه حامالِن ساده مسلم نيست که شما 

  ايد؟ که خودتان رسمًا اعالم کرده طور ها، آن یادداشت
مقابِل ما به درِج اين توشيِح شاهانْه ُمبهم  پس به چه حقی در

آوری نيست؟ شمایی که  کنيد که حاوِی هيچ امِر الزام استناد می
ر طبقه خواست که ه آوری که از شما می رغِم وکالِت الزام به

جداگانه رأی دهد، بر این عقيده شدید که اوضاع و احواِل حساس 
  .دهد به شما اجازه نادیده گرفتِن آن را می



کنيد؟ شما،  ها استناد می مقابل ما به اين کتابچه به چه حقی در
رغِم ممنوعّيِت اکيد در  نمايندگاِن همه طبقات، شمایی که به

ر گرفتِن قانون اساسی روی موافقت با هر نوع وامی قبل از قرا
ناپذير، معهذا فکر کرديد که اوضاع و احواِل اضطراری  هایی تزلزل پايه

و . دهد به اخِذ وامی هشتاد ميليونی مبادرت کنيد به شما حق می
اين مورد  کنندگاِن شما در که در آن زمان عقيده انتخاب اين نظر از صرِف

خجوالنه آزادی مردم را که احيانّا چه بوده، به چه حقی اين خواسِت 
کاره بر زبان آرند، عليِه  طور نيمه کردند آن را به هنوز فقط جرأت مي

آن اّيام بندگی، آيا گمان  در! گردانيد؟ افسوس خودشان برمی
با مجموع دو طبقه  کردند که با خواسِت تعداِد نمايندگانی برابر نمی

آن  دید؟ درز ديگر، در مجلِس مّلی، دست به کاری جسورانه می
اين  باِر مردم چنان بود که حتی خواستی به زمان، وضعّيِت حقارت

شد که  ناچيزی، و تا اين حّد ُمغاير با مصالِح آنان، چنان محکوم می
گویی خواستاِر مجوِز خطرناکی هستند که کشور و تاج و تخت را 

که حکومت  طوری به. داد ها قرار می ترين دگرگونی مورِد تهديِد مهلک
با  کرد صرفًا با دادن حِق داشتِن نمايندگانی برابر حتی گمان می

تعداِد حريفاِن طبيعی آنان، بدوِن اعطای امتياِز ناچيِز رأی سرانه، که 
اصطالح ُلطف ُمطلقًا موهوم بود، حِق بيکرانی بر گردِن  آن این به بی

های آنان، پيدا کرده  مردم، برای قدرشناسی و حتی پيشکش
مترقبه،  آميز که غير قدر اعجاز مروز که انقالبی همانولی ا. است

ها  ناپذیِر مردم را که از ايشان ربوده بودند، به آن همه حقوق خدشه
اعتناء  شان بی تواند چنان به منافع بازگردانده است، چه کسی می

  ها را تابِع تلون يا تمايالِت دربارها سازد؟ باشد که اراده حاکم آن
ها داشته باشيم،  مورد اين کتابچه بخواهيم درنه، هر نظری که 

ست و در  ها فرمان به فدا کردِن خود در راِه سعادت و آزادی آن
پس من . دهد ها به وتِو وزرا فرمان نمی جا، به تابع کردِن آن هيچ

ها کاری ندارم و به مشکالتی  اين کتابچه ديگر به اعتراضاِت مأخوذ از
ای اشخاص، اندک تأثيری گذاشته  رهپردازم که ممکن است بر پا می

  :کنم اين استدالل خالصه می ها را صرفًا در باشد و آن
استفاده کنند، پس  نمايندگاِن ملت ممکن است از حقوِق خود سوِء

  .بايد به شاه حِق مخالفت با قانون را داد
گزار ممکن است اشتباه کند،  اين مثل آن است که بگويند قانون

  .ز بين ُبردپس بايد او را ا



گزاری و اعتمادی ُمفرط به  اعتمادی زياد به ُارگاِن قانون اين کار بی
اين دو فرض تا  يک از حال، بايد ديد هر. گيرد قوه ُمجريه را فرض می

  .چه حّد مبنا دارد
نظر  کند با در بدون ترديد، مبانِی یک سياسِت خردمندانه ايجاب می

استفاده از اختيارات،  نه سوِءهای مناسب، از هرگو گرفتِن احتياط
ها بايد با ميزاِن احتمال و  شدِت اين احتياط. گيری شود پيش

اين  ها تناسب داشته باشد؛ و از استفاده سهولِت انجاِم اين سوِء
شود که معقول نيست اختياراِت  اصل، ضرورتًا، نتيجه می

قوه ترين  بخش ترين و حيات ضرِر ضعيف ترین قوه ُمجريه به هراسناک
  .افزایش یابد

گزاری را با نيروی قوه ُمجريه مقايسه  حال، قدرت ُارگاِن قانون
  .کنيم

شود ُمنتخِب مردم، برخوردار از  اولی از شهروندانی ترکيب می
آن، به مياِن مردم  ای محدود، که پس از وجاهتی سالم و برای دوره

ِن خود معرِض قضاوِت سخت يا ُمساعِد همشهروندا گردند و در برمی
شان،  گيرند؛ منافِع شخصی خودشان، خانواده و اخالف قرار می

ها شده  همچنان که منافِع مردمی که اعتمادشان موجِب انتخاِب آن
  .کنند شان را برای شما تضمين می است، همه و همه، وفاداري

ُمقابل، قوه ُمجريه چيست؟ پادشاهی دارای قدرتی عظيم که  در
اختيار دارد؛  ه نيروهای يک ملِت بزرگ را درها و کلي ارتش، دادگاه

چقدر تسهيالت برای : ُمسلح به تماِم ابزارهای دافعه و جاذبه
های کامًال طبيعی شاهزادگان، بخصوص وراثِت  طلبی برآوردِن جاه

دهد که ُمدام نقشه هميشگی  ها امکان می تاج و تخت به آن
، تعقيب کنند؛ دانند گسترِش قدرت را که ُملِک خانوادگی خود می

شان کرده را به حساب بياوريد؛ و  گاه همه مخاطراتی که احاطه آن
ای به شما  چه صحنه. ها کافی نيست تاريخ را ورق بزنيد اگر اين

گزاری، ملعبه  جا، محروم از قدرِت قانون ها همه دهد؟ مّلت نشان می
اند که را سرکوب و  العنانی شده و ُطعمه پادشاهاِن ُمطلق

چقدر دشوار است برای آزادی که مدتی . کنند ان میتحقيرش
و ما که تازه از ! طوالنی، از خود در مقابِل قدرِت شاهان دفاع کند

مان شايد  ايم، ما که همين جلسه فعلي شرِّ اين ُمصيبت رسته
ترين شاهِد بر تعدی قدرِت دولتی باشد، ما که مجالِس مّلی  نمايان



ها را بازنيافته، بايد  ين رفته، هنوز آنها از ب مقابِل آن مان در قديم
  .دوباره تحِت قيموميِت ایشان و در وابستگی قرارشان دهيم

راستی آیا در نظِر شما، نمايندگاِن ملت از وزرا و درباريان 
کنند؟ اگر بخواهم به این بپردازم که از جانِب  تر جلوه نمی مشکوک

هيد، گمان د دسته اول شما ظاهرًا بيِم چه خطرهایی را می
زدگی و  خطا، شتاب: کنم به سه دسته منحصر شوند می
  .طلبی جاه
که اين ترفنِد غريبی است که برای  آن مورِد خطا؛ گذشته از  در
آن را به چيزی ُمهمل تبديل کنيم، من  ناپذير کردِن قوه مقننه،  خطا

ها به  طوِر عموم سالطين یا مشاوران آن بينم که به هيچ دليلی نمی
ها، از خوِد نمايندگاِن مردم  ياجاِت مردم و يا ابزارهای تأمين آناحت

  .تر فرض شوند روشن
کنم که محکوم کردِن  این مورد نيز من تصور نمی در! زدگی شتاب

عملی، عالج اين عّلت باشد؛ و قبل از  گزاری به بی ُارگاِن قانون
خواستم حداقل ببينيم وسيله  ای، مي توسل به چنين وسيله

  .ری وجود ندارد که ما را به همين هدف برساندديگ
تر  طلبی شاهزادگان و درباريان آیا کم و اما جاه! طلبی جاه

هراسناک است؟ و شما برای مهار کردِن اقتداِر نمایندگان، دقيقًا به 
ايد، يعنی اين تنها چيزی  طلبی است که اميد بسته همين جاه

  !کند محافظت میمقابِل اعماِل ایشان  است که شما را در
گيری از  نهايت، از وتِو شاه چه انتظاری داريد؟ پيش اما در
مورد ارزِش قوانين،  های بد؟ مگر خبر ندارید که اکثِر شاهان در قانون

نظری کامًال متفاوت با نظِر مردم دارند؟ کيست که نداند قوانينی که 
نظرشان خوب  کنند، همواره به های آنان تطبيق می با خواست

ها داده شده که  آيند و استفاده از ِوتو، فقط برای قوانينی به آن می
طلبانه  های جاه مقابِل نقشه شان دفاع از حِق مردم در موضوع

  .ایشان است
ها ندهيد،  گویند، اگر شما حق مخالفت با قانون را به آن ليکن می
د گزاری، توطئه خواهن وقفه عليِه قدرِت قانون شوند و بی ناراضی می

ها بايد فدای ارضاِء  اين ترتيب، حيثيت و حقوِق ملت پس، به. کرد
اين ترتيب، شخصی را که قدرتش  به. خاطِر و ِکبِر شاهزادگان شود

ناِم قانون، بر یک امپراتوری وسيع  صرفًا به این محدود شده که به



کنند  پندارند و تصور می شده می فرمان براند، انسانی کامًال تحقير
  .رد کامًال از چنين شراکتی ناراضی باشدکه حق دا

که  گزاری را غصب کنند و شما برای آن خواهند قّوه قانون ها می آن
کنيد که  دارید، به طرِف عاقل نصيحت می این وسوسه باز ایشان را از

نسبتی که  طلبی به ها قرار دهد؛ گویی جاه آن را تحِت اختياِر آن
تر  اختيار دارد، کم ِف خود درتری برای نيل به اهدا وسایِل بيش
 .شود هراسناک می

اين مجلس، موجِب  وانگهی، بيهودگی ملموِس حِق ِوتِو عام، در
افتراِء ِوتِو تعليقی شده است؛ اصطالحی نو که برای نظامی نو 

  .ابداع شده است
ام آن را کامًال بفهمم؛ همه  کنم که من هنوز نتوانسته اعتراف می

ميِل خود، عمل  دهد به ست که به شاه حق میدانم اين ا چه می آن
ای که هنوز در مورد مدتش اختالِف نظر وجود  قّوه مقننه را برای دوره

  .دارد، ُمعلق بگذارد
اين نظريه، که البته مورِد حمايِت شهرونداِن  چه مرا به مبارزه با آن

کند اين است که تعداِد زيادی  بسيار خوبی هم هست، تشويق می
 از من پنهان نکردند که ِوتِو شاه را با اصوِل حقيقی مغایر از ایشان

اند که بخِش بسيار بزرگی از مجلس،  دانند، ولی متقاعد شده می
کنند  ها گمان می از پيش، آن را با تماِم شدتش، پذيرفته است و آن

  .اين فاجعه، پناه ُبردن به نظاِم ِوتِو تعليقی است تنها راِه ُگريز از
که من  ن فقط در یک مورد اختالِف نظر دارم، و آن اینمن با ایشا

باور نکردم که بايد از قدرِت حقيقت و نجاِت عمومی مأیوس بود؛ 
نظِر من، مصالحه بر سِر آزادی، عدالت و خرد درست  وانگهی، به
ناپذير به  ای خدشه بندی ناپذير و پای که شجاعتی تزلزل نيامد و اين

 که با موقعيِت فعلی مدافعاِن مردم ای است مايه اصول تنها دست
نظِر من، اين يا آن نوع  گويم که به صراحت می بنابراين، با. خواند می

که هر دو به يک  تر در لفِظ تفاوت دارند تا در آثاِر خود، و اين ِوتو بيش
  .توانند آزادی نوزاد را در ميان ما از بين ببرند ميزان می

قدر، تسليِم اراده  يد مدتی، حاال هرابتدا، چرا اراده حاکم مّلت با
که  آن ها بعد از يک نفر شود؟ چرا قوانين نبايد اجرا شوند مگر مدت

اند؟  ها را برای سعادِت مردم الزم تشخيص داده نمايندگاِن مردم آن
که قوه ُمجریه بخواهد، فلج شود،  محِض آن چرا باید قّوه ُمقننه، به

د به فعاليتی هراسناک برای آزادی توان یک همواره می که این حال آن



نظِر شما، عقيده وزرائی که با قانون مخالفت  دست یازد؟ آیا به
تر  کنند، وزین تان که آن را تصویب می کنند، از عقيده نمایندگان می

عبارِت بهتر، اگر همه مالحظاتی را که بيان کردم  است؟ به
 قانون و بر بسنجيم، آیا خوِد این مخالفت فرضی مساعد بر فایده

  گزاری نيست؟ وفادارِی ُارگاِن قانون
ها قائل  هایی که برای اجرای مصوباِت آن در طوِل این مهلت

ها و نفوِذ  دهد که دسيسه شوید، چه کسی به شما قول می می
دربار بر حقيقت و منافِع عمومی غلبه نکند؟ آیا همه احتماالِت 

ای هولناک برای  واره ورطهانفکاِک مردم و این رخوِت مرگبار را که هم
طلب را  آزادی بوده و نيز زبردستی و قدرِت شاهزادگاِن کاردان و جاه

نخواهد رسيد  دهيد، آن زمان فرا اید؟ به ما پاسخ مي حساب آورده به
   .ساز باشد که جمِع اين شرایط، برای قانون اساسی، سرنوشت

طور  ود، اينها دوست دارند ِوتِو تعليقِی شاه را، براِی خ بعضی
ها را  کنند آن تصور کنند که دعوتی است از مردم، که گمان می

مورِد قانوِن پيشنهادی شاه و  بينند، تا در صورِت قاضی حاکم می به
   .نظر کنند شان، اظهاِر نمايندگان

شود که اين نظر چقدر خيالی  ليکن، ابتدئًا، چه کسی متوجه نمی
 قانون وضع کنند، اگر کِل توانستند خودشان است؟ اگر مردم مي

مورد مزايا و مضاِر آن  توانستند با اجالِس خود، در شهروندان می
بحث کنند، آيا مجبور به تعيين نماينده بودند؟ لذا اين روش در مرحله 

شود به واگذاری قوانين به قضاوِت انواع مجالِس  اجرا، محدود می
ِس نمایندگی ها خود نيز نوعی مجل جزئِی مناطق و نواحی که آن

گزاری مجلِس عمومی  خواهند بود؛ این يعنی انتقاِل اختياِر قانون
نمايندگاِن ملت به مجالِس ابتدائی و خاِص والیات و نواحِی مختلف 

شان  ها را گرد آورد و آراء متنوع که بدوِن ترديد، بايد نظراِت پراکنده آن
شکِل  نهايت شمرد و جایگزيِن خواسِت ُمشترک و يک را تا بی

  .مجلِس مّلی کرد
بار آورد، آسان  تواند به بينی تماِم عواقبی که اين روش می پيش

رسد، اين است که این نظر با  نظِر من بديهی می چه به است؛ آن
شده ُمغايرت دارد که در يک امپراتورِی  کنون پذيرفته اين عقيده تا

 واگذار شود و بزرگ، قّوه مقننه بايد به يک ُارگاِن واحد از نمايندگان
ايم،  رسيد از پيش پذيرفته نظر مي مطلقًا طرحی از حکومت را که به

این نظِم تازه امور، قّوه مقننه هيچ  که در کند و اين ُمختل می



هایی ارائه  شود که طرح شود؛ و کارش صرفًا به این ُمنحصر می می
گيرند و سپس، توسِط  کند که بدوًا مورِد قضاوِت شاه قرار می

من اين را ديگر به قّوه تخيِل . شوند لِس والیتی تصويب يا رّد میمجا
گذارم که خود محاسبه کنند از اختالِف آراء در  شهرونداِن خوب وامي

ها و  ها، ابهام های مختلف اين مملکِت بزرگ، چه ُکندی بخش
ها و  مياِن تفرقه تواند حاصل شود و در هایی می آشفتگی

تواند به چنگ آورد  ن، شاه چه امکاناتی ميآ هاِی ناشی از مرج و هرج
 .های قوه مقننه برپا کند روی ويرانه تا سرانجاِم قدرتش را بر

معرِض آن قرار  و تازه، اين تنها خطری نيست که آزادی ملی در
کنيد که دولت هرگز قوانيِن ُمساعد با  پس اگر فکر می. دارد

اصطالح دعوِت مردِم  اين به دهد، از منافعش را مورِد ِوتو قرار نمی
که قوانيِن مفيد و ضروری برای  ماَند ُجز آن شما ديگر چه باقی می

معرِض ترديد، تعليق و ابطال قرار دهد؟   بقای قانوِن اساسی را در
دولت اما هميشه مجبور نيست به اين َترفند متوسل شود؛ حداقل، 

نيازی به ِوتو نظر کند، دیگر  بار که بتواند نمایندگان را با خود هم هر
وانگهی، بايد قبول کرد که دولت از امکاِن ایجاِد . نخواهد داشت

پا کردن  گرفت اگر شما، با بر تر فاصله می چنين خطری خيلی بيش
ناپذير بيِن دو قّوه، به شاه حِق بررسی و سانسوِر  مانعی عبور

 را ها زنی و ُمصالحه با آن نتيجه، امکاِن چانه مصوباِت نمایندگان و در
گونه قرار دادِن نمایندگان در وابستگی به  داديد و نيز اگر با اين نمی

ای دعوا با  بيِن ضرورِت وارد شدن به گونه نوعی در ها را به شاه، آن
طرِف نيرومند، و وسوسه خريدِن الطاف و مراحِم وی، از راِه  اين

   .دادید ای ُمهلک برای منافِع عمومی، قرار نمی ُمجامله
ای  تِک مجالِس ناحيه گزاری را یا به تک کالم، اختياِر قانوندر يک 

. نمایيد کنيد، يا تعلِق آن را به مجلِس ملی تأييد می واگذار می
جاِی  حالِت دوم، به صورِت اّول، اين مجلس اخير ديگر زائد است؛ در در

خط دادن به آن و تحقيرش، بايد همه نيرو و اقتداری را که برای دفاع 
مقابِل اعماِل همواره َمهيِب قّوه  عنواِن نگاهباِن آن در ی و بهاز آزاد

  .ُمجريه الزم دارد، به آن بدهيد
لذا اين در ِوتِو شاه، یا هر اسِم دیگری که به آن بدهند، نيست که 

های  استفاده جوی وسایلی برای جلوگيری از سوِء و بايد در جست
توانيد وسایلی  که می یگزاری باشيد، در جای احتمالی ُارگاِن قانون



به این سادگی و به این معقولی حتی در اصوِل قانوِن اساسی 
  .بيابيد

ای بسيار کوتاه انتخاب کنيد که پس  نمايندگاِن خود را برای دوره
آن، ناچار باشند به مياِن توده شهروندان برونند و مورِد قضاوِت  از
ِی خود را نه با اصوِل گزار ُارگاِن قانون. طرفانه آنان قرار گيرند بي

. اشرافی، بلکه مطابِق قواعد ابدِی عدالت و انسانيت شکل دهيد
همه شهروندان را بدون هيچ امتيازی، ُجز فضيلت و قابليت، به آن 

اینان نيز نباید  پس از انقضای دوره عادی نمایندگی، . دعوت کنيد
طمينان ها به شما ا اگر اين احتياط. دیگر قادر به تداوم آن باشند

دهد، ُملتفت باشيد که بدوِن نياز به طرِح وتِو شاه، همه  نمی
اثر  اصطالح دعوِت مردم انتظار داريد، بر اين به مزايایی که ظاهرًا از

شود، زيرا قوانيِن بد لزومًا  خوِد طبيعِت امور، برای شما حاصل می
کم  ترديد دسِت گيرد، کسانی که بی مورِد قضاوِت مردم قرار می

گزار  اند، و خطاهای قانون اندازه وزرا بر حقوق و منافِع خود واقف به
  .گزار بعدی اصالح شود سهولت به دسِت قانون تواند به مي

به این مطلب اين را هم اضافه کنيد که يک قانوِن اساسی معقول 
آن، مردم نمايندگانی واجِد  همواره بايد دورانی را ُمعين کند تا در

ُگزينند تا آن را مورِد بررسی و بازبينی قرار صالحيِت مؤسسان بر
العاده، تضمينی مفيد، البته  دهند و در وجوِد اين کنوانسيوِن فوق
  .بيند کامًال متفاوت از مراقبِت دولتی، می

اگر اين داليل و بسياری ادله ديگر شما را به ردِّ روِش ُمهلک وتِو 
ای ما کاری کنم، ديگر بر سازد، من اعتراف مي شاه مصمم نمی

خورده؛ زيرا برای  روزی ملِت فريب ماند ُجز زاری بر تيره باقی نمی
که ملت بتواند در پرتِو چنين قانونی آزاد باشد، محال  من، تصور اين
من . اين زمينه، برای من نمونه انگليس را ذکر نکنيد است و ديگر در
ردار گویم که نمايندگاِن ملت فرانسه، استاد در برخو به شما نمی

خوِر  ساختِن وطِن خود از يک قانوِن اساسی شايسته آن و در
اند که چاکرانه از  های اين قرن، برای این ساخته نشده روشنگری

هاِی جهل، مسکنت و  برداری کنند که در دوران نهادهایی نسخه
گویم ملِت شما که  من به شما می... اند ای پديد آمده های فرقه نزاع

 متفاوتی قرار دارد، قادر نيست اين عيِب بنيادِی در اوضاع و احواِل
اند،  آن واقف ها نيز بر قانوِن اساسی انگليس را، که خوِد انگليسی

تحمل کند؛ عيبی که لزومًا آزادی فرانسه را در گاهواره خفه خواهد 



ها قوانيِن َمَدنِی قابِل تحسينی دارند که معايِب  انگليسی. کرد
قوانيِن مدنی . کند ا حدودی ُمرتفع میها را ت قوانين سياسی آن

ها را اصالح  شما را غوِل استبداد ديکته کرده است و شما هنوز آن
  .ايد نکرده

انگلستان اين کشور را از نگاهدارِی اين ] جغرافيایی[موقعيِت 
نيروهاِی نظامِی عظيم، که قّوه مجريه را برای آزادی چنين 

که موقعيت   آندارد، حال سازد، معاف می دهشتناک می
کشور شما به چنين احتياِط خطيری مجبورتان  ] جغرافيایی[

  .کند می
های طوالنی و مهيب بيِن ملت و شاه به  انقالبات ُمکرر، نزاع

ها شخصيتی قوی، عاداتی ُمحکم و بخصوص اين  انگليسی
ترين نگاهباِن آزادی  بخش را داده است که وفادار اعتمادِی حيات بی

که  قرائنی در دست باشد که فکر کنيم ما با آناست؛ و شايد 
عرِض يک  ايم، بتوانيم در ها را نکشيده گونه سختی وجه از آن هيچ به

روز، اين سُبکی شخصيت و ضعِف اخالقی را، که تا امروز به ما 
   .اند، تصحيح کنيم نسبت داده

سرانجام، انگلستان توانسته است خود را از شرِّ اين زالوی 
کند و از  برهاند؛ زالویی که از شيره جاِن مردمان تغذيه میاشرافيت 

مياِن ما، به  بالد؛ اين اشرافيت هنوز هم در خود می تحقيِر آنان به
نفسی تازه،  به اکنون، مملو از اعتماد دهد؛ هم حياِت خود ادامه مي

ای است تا  های تازه صد هزار سِر تهديد بلند کرده و به فکِر فتنه
های آزادی و شايد روِی عيوب قانون  ِت خود را روی ويرانهباره قدر دو

های  این امپراتوری پهناور، چه بسيار ُنطفه در. اساسی نوزاد برپا کند
سرعتی ُکشنده، پا  توانند هر لحظه و با خودکامگی، هنوز می

  بگيرند؟
سرانجام، موقعيت و شخصيِت مردم فرانسه چنان است که يک 

ا گسترِش اين روحيه عمومی و اين انرژی قانوِن اساسی عالی، ب
سپارند،  های طوالنی تحمِل خّفت را به فراموشی می که ياِد دوران

تواند  های روشنگرانه اين مردم، می و نيز با وجوِد پيشرفِت انديشه
ولی يک قانوِن . در مدتی نسبتًا کوتاه، آنان را به آزادی برساند

روی استبداد و اشرافيت،  اساسی معيوب، این تنها دِر گشوده به
ببرد که چون با خود قانون  ای فرو باره به بردگی تواند آنان را دو می

 .شود ناپذير می کاری شده، بخصوص خلل اساسی محکم



ترين تکليِف ما اين بود که هم با  نخستين و شريف! و نيز، آقايان
اصوِل خود و هم با سرمشِق خود، روحيه همشهرونداِن خود را تا 
سطِح افکار و احساساِت واالیی که انقالبی چنين بزرگ و باشکوه 

ما به ايفای اين وظيفه آغاز کرده . کند، ارتقاء بخشيم ايجاب می
بوديم، و حساسّيت سخاوتمندانه آنان، با چه بهاِی لطيف و 

آن  از! باشکوهی، پاداِش کارها و مخاطراِت ما را که نپرداخته بود
رنوشِت واالی خود عقب نمانيم؟ آیا شد که از س پس، آيا می

بخِش  خواستيم نجات شد که هنوز در چشِم فرانسويان که می مي
توانستيم برايش ُالگو  آنان باشيم، و نيز در چشِم اروپا که می

  مان جلوه کنيم؟ باشيم، شايسته مأموريت
 
 
 
 
 
 


