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میتران بھ ھنگام بزرگداشت ھرچند فرانسوا. است، کالبد انقالب فرانسھ ھمچنان گرم١٧٨٩دویست سال پس از 
. موبوتو خواستھ بود کھ از بھ خاک سپرده شدن آن اطمینان حاصل کننددویست سالگي آن از مارگارت تاچر و ژورف

بھ معني توسط فرانسیس فوکویاما ھمراه شد، کھ» پایان تاریخ«آن با سقوط دیوار برلن و اعالم بدین ترتیب سالگرد
داري از نو حقانیت الیگارشي ھاي در اما بحران سرمایھ.  بستھ شدن پرانتز انقالبي بودابدی شدن استیالي لیبرال و

ھوا براي بعضي سبک تر و براي گروھي دیگر سنگین تر شده برحسب عالقھ مندي ھا ،. قدرت را در ھم مي شکند
با» را بھ شورش مي خواننداین روشنفکران و ھنرمنداني کھ مردم « فیگارو با اشاره بھ روزنامھ راست گراي. است

François)بنظر مي آید کھ فرانسوا فوره« :تاسف مي نویسد Furet)فرانسھ ھنوز پایان اشتباه کرده و انقالب
).١(» نیافتھ است

کشیده تا با زنده نگھ داشتن خاطرات دردناک انقالب از ھرگونھ این تاریخ نگار، مانند بسیاري دیگر، زحمت فراواني
مي» ضرورت تاریخي«ھمان انقالبي کھ پیش ازاین، مارکس آنرا . سرگیری آن جلوگیری کندبراي ازوسوسھ اي 

را سر » سربازان سال دو»مي خواند و ویکتورھوگو در صالي آن قصیده» دوران نوین تاریخ« دانست ، گوتھ آنرا 
و بااینھمھ فقط نقش خون ) » را مي دیدیم جھاني سرنگون شدهآه اگر راھپیمائي پابرھنھ ھاي باشکوه بر روي« (مي داد 

و) تروریست( عدالت خواھانھ ، ارعاب گر) اتوپي( از روسو تا مائو، یک رویاي . مي شدبر روي دست ھایش نمایانده
« سپس . را آفرید) توتالیتر)اخالق گرا، با زیرپا گذاشتن آزادیھاي فردي، ھیوالي یخ زده دولت ھاي تمامیت خواه

البتھ دمکراسي نیز ارثیھ نوع دیگري ازانقالب است، .پیروز شد و با خود آرامش و لذت بازار را آورد» دمکراسي 
).٢(» بدون کافئین« بیشتر سیاسي تا اجتماعي، گونھ انگلیسي و یا امریکائي آن،

تواري فرانسھ نبود چرا اما مقاومت در برابر اشرافیت بھ اس.البتھ در آنسوي کانال مانش نیز یک پادشاه گردن زده شد
در میان طبقات مرفھ، چنین. اتحاد با مردم براي سرنگوني استیالي آن احساس نمي کردکھ بورژوازي نیازي بھ

Laurence)پاریزوخانم لورانس. الگوئي، بي پابرھنھ ھا و ژنده پوشان، بھ نظر بھتر و کم درد تر می نمود Parisot)
منتخب آنھاست در مصاحبھ با روزنامھ فایناشنال ماھنگي با احساسات کساني کھرئیس اتحادیھ صاحب کاران در ھ

Financial)تایمز Times) چرا کھ بیان . عاشق تاریخ ھستم اما انقالب فرانسھ را زیاد دوست ندارممن«: مي گوید



سپس مي افزاید .«شتھ باشندھمھ مجبور بودند بھ یک گروه تعلق دا. بود کھ ما ھنوز از آن رنج مي بریمآنچنان خشونتي
).٣(»انگلیسي ھا رفتار ما در حوزه دمکراسي با ھمان موفقیتي ھمراه نیست کھ در نزد« : 

ھاي اجتماعي است کھ بخصوص وقتي نارحت کننده مي شود البتھ از آن نوع دستھ بندي» تعلق داشتن بھ یک گروه»
شان ھمبستگي نشان دھند ) مارک(صاحبکارو عالمت تجاري یکپارچھ با شرکت، کھ ھمھ باید با ھم برعکس بصورت

آن خشونت نیست، چرا کھ از نظر آنھائي کھ با انقالب مخالفند، ایراد اساسي). ماندن ھرکس در جاي خوداما با باقي(
 براثر نادرتر، یعني سرنگوني نظم اجتماعي است کھکھ پدیده اي پیش پا افتاده در تاریخ است، بلکھ آن واقعھ بسیار

.بوقوع مي پیونددجنگ میان ثروتمندان و پرولتاریا

بوش درباره رقیب دمکرات اش ، آقاي .ھربرت. جورج  در چارچوب استداللي اساسی، رئیس جمھور١٩٨٨در سال 
Michael)میکائیل دوکاسیس Dukakis) او مي خواھد ما را بھ طبقات تقسیم « : کھ دیوانساالري آرام مزاج بود، گفت

امریکاست کھ اشاره فقط در! طبقات . »کھ در اروپا می تواند ممکن باشد اما در مورد امریکا صادق نیستند، امریک
مي آید کھ وضعیت اقتصاد امریکا گذشت ھائي تا جائیکھ بیست سال بعد، وقتي کھ بنظر. بھ آن اتھامی است وحشتناک

مصرعي از سرود(  از آن برده شد ناعادالنھ تقسیم شده اند سودھائي کھ پیشرا الزم مي شمارد کھ بھ ھمان اندازه
[.م.ترجمھ شاملو[تا راھزن آنچھ را کھ ربوده رھا کند« انترناسیونال را مي طلبد  ، ساکن کنوني کاخ سفید مي (....«

قط وقتي از درس ھاي مھم این بحران آنست کھ اقتصاد ما فیکي«: پندارد کھ باید سریعا خشم عمومي را فرونشاند 
ما نمي توانیم کھ ھر سرمایھ گذار و ھر صاحبکاري کھ سعي مي کند سود ببرد ...باشیمدرست کار مي کند کھ ما با ھم

.نداردخوب شد مي دانستیم کھ آقاي اوباما قصد انقالب کردن). ٤(» یک ھیوال بدانیمرا

کسي کھ چنین گسستي .  چیز یک گسست استپیش از ھرانقالب« :  فرانسوامیتران چنین سخن مي گفت ١٩٧١در سال 
از آنزمان بنطر شرائط . »را نمي پذیرد، نمي تواند عضو حزب سوسیالیست باشدبا نظم حاکم ، با جامعھ سرمایھ داري

Dominique)حزب سوسیالیست بسیار آسان تر شده است چرا کھ نھ آقاي دومینیک استراوس کانعضویت در
Strauss-Khan)ق بین المللي پول و نھ آقاي پاسکال المي، رئیس صندو(Pascal Lamy)، مسئول سازمان تجارت

و . کنارگذاشتھ شده حتي در جریان ھاي رادیکال تراز سوي دیگر فکر انقالب نیز. جھاني ازحزب کنار گذاشتھ نشده اند
و ویرانسازي دستاوردھاي بنطر امید زاست، دردست گرفتھ وبا بازسازي این جریان راست است کھ آنرا کھ ھنوز

بھ (بودند بیرون کشیده شده» نظم حاکم «معادل ساختھ است، دستاوردھائي کھ بھ سختي از حلقوم حمایت اجتماعي
.)ضمیمھ مراجعھ کنید

وقایعي ھستند کھ ما را بھ شدت متاثر مي کنند . خشونت شان استبا اینھمھ ایرادي کھ بھ انقالبات بزرگ گرفتھ مي شود
ژوئیھ  ، و یا سربھ نیست کردن خانواده سلطنتي روسیھ در١٧٩٢سوئیس در باغ تویلري در اوت قتل عام گارد: مثل 

. ١٩٤٩کمونیست ھا در سال  در اکاترینگ بورگ، و یا کشتار افسران چیانگ کاي چک پس از بھ قدرت رسیدن١٩١٨
بھاي قحطي و گرسنگي مردم مجالس رقص در بھ اما در اینصورت آیا بھتر نبود کھ پیش از آن در زمان سلطنت

مالیات کلیسا را نمي گرفتند؛ و یا صد تظاھرکننده آرام درپتروگراد در یک ورساي برگزار نمي شد و کشیش ھا بھ زور
 ١٩٢٧شانگھاي در سال توسط سربازان نیکوالي دوم قتل عام نمي شدند؛ و یا انقالبیون کانتون و» خونینیکشنبھ« 

خشونت روزمره اي اجتماعي سخن گفتھ باشیم کھ قبال بدون آنکھ از. بھ کوره لوکوموتیوھا انداختھ نمي شدندزنده زنده 
.شعار نابودي آن شنیده مي شد

داستاني نیست کھ تنھا عالقمندان بھ تاریخ چین آنرا بدانند بلکھ ماجراي انقالبیوني کھ زنده زنده سوزانده مي شدند،
بزرگ چراکھ در طي دھھ ھا،. نیز از آن آگاھند.] م.نوشتھ آندره مالرو[» وضعیت بشري  « کتابمیلیون ھا خوانند

ھا و امید بھ فردائي روشن تر ترین نویسندگان، باارزش ترین ھنرمندان با جنبش کارگري ھمراه شدند تا از انقالب
پلیس ( ھ اشکاالت، تراژدي ھا و افراط ھا اھمیت جلوه دادن بو البتھ باید اذعان داشت کھ از جملھ با کم. تجلیل کنند

.)نفوذھاي شخصي، اردوھاي کار، اعدام ھاسیاسي، کیش شخصیت، اعمال

شود؛ و حتي اینکار براي موفقیت در دانشگاه، مطبوعات در عوض از سي سال پیش فقط از این مسائل حرف زده مي
Max)الواین چنین است کھ ماکس گ. شودو درخشیدن در آکادمي توصیھ مي Galo)انقالب معادل است با « : مي گوید

عموم را دارند آنست مسئولیت اساسي آنھائي کھ امکان صحبت براي. جوامع ما بھ شدت شکننده ھستند. خشونتفوران
برآنست کھ تمام تالش ھا براي تغییر رادیکال بنوبھ خود(Furet)فوره). ٥(» کھ در مورد این فوران ھشدار دھند 

فکر کردن در مورد جامعھ اي دیگر « ، و اینکھ )تروریست( اند و یا ارعاب گربوده) توتالیتر(یا تمامیت خواه جامعھ 
دارد کھ معموال از بنظر میرسد کھ چنین سرنوشتي با انتظارات خوانندگانش ھمخواني). ٦(»غیرممکن شده استتقریبا

.مانندميطوفان ھا بدلیل وجود مھماني ھا و بحث ھایشان در امان 



«اما این ما بودیم کھ زیباترین سرودھا را خواندیم.....»

. بلندگوھاي دیگري جز گالو و فوره نیز یافتھ استوحشت از انقالب ھا و خشم آن، توجیھ کردن محافظھ کاري،
در خارج از از سي سال پیش آنھا این فکر را جاانداختھ اند کھ . سینما یاد کردبخصوص باید از رسانھ ھا و ازجملھ

توافق آلمان و جایگاھي کھ. ھاي لیبرال فقط رژیم ھاي استبدادي وجود داشتھ اند و توطئھ گري ھایشاندمکراسي
توافق مونیخ و یا دست دادن آدولف ھیتلر و شوروي مي یابد بسیاربزرگ تر از توافق ھاي غیر طبیعي دیگر است، مثل

و ھمین . نفرت از جبھھ مردمي فرانسھ: قل در یک چیز مشترک بودند الانازي ھا و محافظھ کاران. نویل چامبرلن
حمایت از بھ قدرت براي.) م.آلمان( و اربابان فوالد رور.) م.ایتالیا(کھ الھام بخش اشرافیت فراره ترس طبقاتي است

این مطالب را داریم؟اما آیا ھنوز حق یادآوري.مي شود) ٧(رسیدن موسولیني و رایش سوم 

تئوریزه کردن روشن طرد انقالبي از نوع شوروي کھ یکي از البتھ با.......ین است بازھم پیشتر برویماگر چن
؛ فردي کھ مورد احترام تمام مدرسین اخالق بود »*بالنکیسم با سس تارتار« : مي کرد عالقمندانش آنرا چنین توصیف

Léon)کسي نیست جز لئون بلومو Blum)اجتماعي اندیشید کھ تنھا ت ھاي چنان تغییراتکھ مدتھا درباره محدودی
ما فقط آنچنان نمایندگان و رھبراني در « : مي داد ھشدار١٩٢٤در سال . ابزار جادوئي اش راي گیري عمومي باشد

کھ بنظرمان اصول اساسي آن شدیدا مورد تھدید باشد ، بازھم از کادر قانوني جامعھ کنوني ھستیم کھ حتي در زماني
pronunciamentoالبتھ زیرپاگذاشتن قانون بدین صورت از آنزمان کم نبوده است از. »واھیم شدنخخارج ي **

رھبر . ١٩٥٣کردن سرنگوني مصدق در  و البتھ بدون فراموش١٩٧٣ تا کودتاي پینوشھ در ١٩٣٦فرانکو در 
ني اي منتج از اشکال رسمي اعالم در فرانسھ با حکم راي قانوھرگز جمھوري« سوسیالیست با اینھمھ تاکید داشت کھ 

.)٨(»مردمي کھ در مقابل قانونیت حاکم شورش کرده بودند مستقر گردیدبلکھ توسط اراده. نگردید

اعتصاب در ادارات دولتي بھ ( دیگري از مشارکت جمعی البتھ از آنزمان از جملھ براي بي ارزش کردن ھرشکل
با اینھمھ سوالي کھ لئون . گیري عمومي بھ الفباي ھرگونھ فعالیت سیاسي تبدل شد، راي) گروگان گیري تشبیھ مي شود

زمین داران، ھمراه آیا امروزھنوز این یک واقعیت است ؟ نفوذ صاحبکاران و« :مطرح مي کرد اصال کھنھ نشده بلوم
 آیا ھرکس واقعا در مورد سنگیني نمي کند ؟با فشار قدرت ھاي مالي و مطبوعات بزرگ ، آیا بھ دوش راي دھندگان

آزاد از ارتباطات شخصي ؟ و براي آزاد ساختن وي، آیا یک انقالب الزم راي اش آزاد است، آزاد از فرھنگ فکري ،
صاحبکاران، زیر فشار مشترک) فرانسھ، ھلند و ایرلند( بیاد آوریم کھ نتیجھ راي سھ کشور اروپائي .(٩(» نیست ؟

.ادیده گرفتھ شدقدرت ھاي مالي و مطبوعات ن

این جملھ یک مبارز جمھوري . »زیباترین سرودھا را خواندیمدر تمام نبردھا شکست خوردیم اما این ما بودیم کھ»
پیروزي فرانکو بھ فرانسھ پناھنده شد و بھ زبان خویش مشکل محافظھ کاران و آموزشخواه اسپانیاست کھ پس از

در تاریخ و در وجدان انساني بھ زبان ساده ، انقالب ھا نقشي نازدودني. دفرمانبرداري تکراري شان را خالصھ مي کن
آنھا نماد آن لحظھ نادري . زماني کھ بي آبرو شده باشندباقي مي گذارند، حتي زماني کھ شکست خورده باشند، حتي

 کس بھ شیوه چرا کھ ھر. مي شود و مردم سرنوشت خویش را در دست مي گیرندھستند کھ تقدیري ابدي زیر ورو
(رزم ناو پوتمکین، نجات یافتگان راھپیمائي بزرگ، خویش، ملوانان barbudosھمان واکنش سیرا ماسترا) ریشوھاي

انقالب فرانسھ « را بر آن میدارد کھ بنویسد سربازھاي سال دو را زنده مي کنند کھ تاریخ نگار انگلیسي اریک ھابسباوم
دولتي ھرگز اجازه فراموش کردن آنرا بھ خود نداد حتي اگر فقط از ارتشي یاد ھیچآنچنان قدرت مردم را نمایاند کھ 

پیروز شود کھ از سریعا از افراد آموزش ندیده بوجود آمد و اما توانست بر نیروھاي اتحاد ضد انقالبي ايکنیم کھ
).١٠(شده بود لشکرھاي نخبگان پرتجربھ ترین ارتش ھاي امپراطوري ھاي اروپا تشکیل

ھشدار درمورد بازگشت محافظھ کاري اي کھ زائیده دانش و ثروت است

و نیمي از سیستم قضائي جھان از قوانیني کھ توسط انقالب لغات سیاسي مدرن: اما ھمھ این ھا فقط یک خاطره نیستند
آلن مقالھ( طر دارند  را بھ خا١٩٦٠سالھاي » جھان سوم گرائي« و ھمھ آنھائي کھ . گیرندفرانسھ بوجود آمدند الھام مي

علي رغم ( زایش یک احساس قدردانی مي توانند از خود سوال کنند کھ آیا محبوبیت این گرایش در اروپا بھ دلیل) گرش
آرمان انقالبي، عدالت خواه، رھائي ساز عصر روشنگري در جنوب بنظر مي رسید کھ. نبود) تعبیر دوگانھ این لغت

قاره  از جملھ در بستر مبارزه ویتنامي ھا، الجزایري ھا، چیني ھا، شیلیائي ھا کھ ازیابد ،است کھ دوباره حیات مي
.کھن نسخھ برمي داشتند

وضعیت . دست مي گرفتند و انقالب ادامھ مي یافتامپراطوري در گل مي نشست ، مستعمرات سابق درفش را بھ
 عرصھ جھاني، اینجا و آنجا کنجکاوی و ھمدلي ھند ، تائید حضورشان دررھائي چین و یا. کنوني اما متفاوت است



ستمدیدگان، الگوي نمي آفریند کھ مثال در ارتباط با برابري، حقوق» جھانشمولی«اما ھیچ گونھ امید بوجود مي آورد
اي وجود دارد کھ زائیده دانش و ثروت دیگري براي رشد باشد و برعکس نگراني از احتمال بازگشت محافظھ کاري

.است

کرده ، از آنروست کھ جھت گیري ھاي سیاسي اش در عین حال  اگر امریکاي التین شور بین المللي بیشتري ایجاداما
در حالیکھ گونھ اي از چپ اروپائي از بیست سال). مقالھ موریس لوموان در ھمین شماره)دمکراتیک و اجتماعي اند

و ازبین رفتن اقشار «پرانتز انقالبي«کرد و پایان پیش الویت ھایش را برروي خواست ھاي طبقات متوسط تنظیم 
طبقات محروم تکیھ مي کنند و بھ آنھا نشان مي مردمي را تئوریزه نمود، دولت ھاي ونزوئال و یا بولیوي برعکس بر

.مي شود و سرنوشت تاریخي آنھا مختوم نیست و خالصھ نبرد ادامھ دارددھند کھ برعکس وضعیت شان در نظر گرفتھ

الزمھ آنھا در درجھ اول وجود توده ھائي ناراضي است . شده اند ھرچند ھم آرزویش را داشتھ باشیم، انقالب ھا نادراما
اجتماعي باشند، سپس دولتي است کھ رسمیت و اعتبار آن از سوي بخشي از مدافعین ھمیشگيکھ آماده براي حرکت
کھ آنرا ناتوان و سپس فلج ضگي نظامي، یا اختالفات داخليبھ دلیل ناتواني اقتصادي، یا بي عر(اش زیر سوال باشد 

است کھ نظم اجتماعي را زیر سوال برند و ھرچند در ، و باالخره از پیش موجود بودن نظرات رادیکالي)کرده باشد
مینان شاناما امید تمام آنھائي گردند کھ باورھاي کھنھ و یا اط) بونلي در ھمین شمارهمقالھ لوران(آغاز بشدت منزوي 

).١١(بھ حکومت از بین رفتھ است 

Victoria)تاریخ نگار امریکائي، ویکتوریا بونل Bonnell) وضعیت کارگران مسکو و سن پترزبورگ را در آستانھ ،
از آنجا کھ تنھا موردي است کھ این گروه اجتماعي بازیگر اصلي یک انقالب. کرده استجنگ جھاني اول مطالعھ

عمیق بھ آن است کھ مشخصھ آگاھي انقالبي اعتقاد« :  نتیجھ گیري اش ارزش مطرح شدن دارد مي باشد،» پیروز»
» سازماندھي اجتماعي نوین، ممکن استبرآورده شدن خواست ھا تنھا با تغییر نھادھاي موجود و پیدایش یک

 فعالیت سیاسي و جوشش فکري ناگھاني پدید نمي آید و پیش شرط آن وجودالبتھ باید گفت کھ این آگاھي بصورتي).١٢(
.است

خواست جنبش ھاي اجتماعي بیشتر دفاعي ) ھمین شمارهمقالھ میکائل کلردر(اما عموما و بخصوص در لحظھ حاضر
اجتماعي اي را کھ بنظر وي از سوي صاحبکاران، زمین داران، بانکداران و دولت ھاو بدنبال آنست کھ قرارداد. است

یک پروژه براي زندگي اند و این جنبش ھا بھ دنبال نان، مسکن، آموزش و. ددا معتبر سازدزیرپاگذاشتھ شده است، مج
وضعیت موجودي کھ جنبھ ھاي دردناکش کنار گذاشتھ »بسر نمی برند بلکھ بیشتر» آینده درخشان « در رویای یک 

تعھداتي کھ بھ قدرت و امتیازات شان از مشاھده ناتواني استیالگران در انجام تنھا پس. را می طلبند) ١٣(» شده باشد
پادشاه ھا، سرمایھ »مي بخشد ، است کھ از وراي حلقھ بستھ مبارزین، گاه این سوال مطرح مي شود کھ آیاقانونیت

تنھا در این زمان است کھ مي توان ). ١٤(» دارندداران، کشیش ھا، ژنرال ھا و دیوان ساالران کاربرد اجتماعي اي نیز
، چند ماه در ١٧٨٩دوسال در ( بھ مرحلھ اي دیگر، ھم مي تواند سریعا گذار از یک مرحلھ. سخن گفتاز انقالب 

.و ھم ھرگز بوقوع نپیوندداتفاق اقتد) ١٩١٧

چرا شوروي این چنین باثبات است؟:  سوال مي شد ١٩٧٧در سال 

عھ شناسان عوامل پیدایش آن را بررسي تاریخ نگاران و جاماز دو قرن پیش، میلیون ھا مبارز سیاسي یا سندیکائي،
نیروھاي چند دستھ شده و روحیھ اش پائین است ؟ آیا دستگاه سرکوب بخوبی کار می کند ؟ آیاآیا طبقھ حاکم: کرده اند 

گوش ھا برسانند؟ در ھیچ کجا بھ اندازه اجتماعي خواھان تغییرات ، سازماندھي شده ھستند و مي توانند صدایشان را بھ
نیست؛ چرا کھ اغلب مي بایست انقالب ھا درک شده، تمام دستاوردھاي آن ت متحده این چنین مطالعاتی در دسترسایاال

.بتوان بھتر احتمال وقوع آنرا از بین بردپذیرفتھ شود تا

اظھار جوامع سرمایھ داري » اداره ناپذیري« از ١٩٧٧در سال بعنوان مثال. البتھ کارائي این مطالعات جاي بحث دارد
در مقام مقایسھ سوال مي شد کھ چرا شوروي ثبات دارد ؟ و سپس رگبار توضیحات فرا ميو بالفاصلھ. نگراني مي شد

ارزش ھاي رژیم مي شود؛ نیاز رھبران و مردم شوروي بھ نظم و ثبات؛ سوسیالیزه کردن عمومي باعث پذیرش: رسید
نتایج خوب اقتصادي کھ باعث ثبات مورد نظر مي  مي دھد؛طبیعت تلمبار نشدني مشکالت کھ بھ حزب اجازه مانور

).١٥( اعتبار ابر قدرتی و غیره شوند؛ باالرفتن سطح زندگي؛ داشتن



کھ ھمانزمان ھم بسیار مشھور بود از مجموعھ این ساموئل ھانتینگتون، متخصص امور سیاسي در دانشگاه یل ،
الش ھاي قابل پیش بیني در سالھاي آینده ، بنظرنمي رسد از لحاظ کدام از چھیچ« : شاخص ھا چنین نتیجھ مي گرفت 

).١٦(» با آنچیزي باشد کھ سیستم شوروي توانستھ با موفقیت بھ آن پاسخ دھد کیفي متفاوت

……………وھمھ ما از ادامھ ماجرا باخبریم

آلود بودن استیک تارتاربازي با کلمات با اشاره بھ لوئي بالنکي و خامي و خون*

از زبان ھا براي نامیدن شورش ارتش بھ قصد سرنگوني لغتي اسپانیائي کھ بھ معني اعالمیھ است و در بسیاري**
.حکومت بکار گرفتھ مي شود
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