
بيسکویت به جای نان
 مردم قباًل شــنيده بودند که برخالف شــرایط اسفناک 
زندگی آن ها، پادشاه و طبقات اشراف زندگی بسيار راحتی 
دارند. اما حداقل دلشــان به این خوش بود که حکومت 
سلسلة » بوربون« )سلسلة پادشــاهی حاکم بر فرانسه( 
برای بهتر شــدن زندگــی آن ها تــالش می کنند. حاال 
شایعه ای پخش شده بود که بدبختی مردم به گوش ملکه 
ماری آنتواِنت رســيده و به او گفته اند: »مردم فرانسه از 
شدت بدبختی، نان ندارند بخورند.« ملکه هم به سادگی 
گفته بود: »خب اگر نان ندارند، بيسکویت بخورند!« )منبع: 

تاریخ تمدن ویل دورانت(
همين یک جمله کافی بود که نفرت مردم از پادشاه، لویی 

شانزدهم و ملکه، بيشتر و بيشتر شود. 
برای مردم گرســنه و فقير، بهانه ای برای خشمگين شدن  
کافی بود. چه بهانه ای بهتر از اینکه ملکه اصليتی خارجی 
داشــت )او اتریشی بود( و تا این اندازه از حال و روز مردم 

بی اطالع بود؟!

عواقب شکست در جنگ هفت ساله
اما چه عواملی فرانســه را به آستانة انفجار رسانده بودند؟ 
پاســخ را باید در یک » لجبازی شاهانه« جست وجو کرد. 
بين سال های 1756 تا 1763، فرانسه در جنگی هولناک 
حضور داشت و عليه بریتانيا نبرد کرد. فرانسوی ها در این 
جنگ با اتریش متحد شــدند و بریتانيا که نيروی دریایی 
قدرتمندی داشت، با »پروس« ) آلمان آینده( - که نيروی 
زمينی قدرتمندی داشــت - پيمان اتحاد بست. در پایان 
»جنگ هفت ساله«، فرانسه و اتریش شکست خوردند و 
عالوه بر خسارت های مالی و جانی ناشی از جنگ، مجبور 
شدند غرامت های فراوانی به کشورهای پيروز بدهند. این 
اتفاق خزانة ســلطنتی را خالی کــرد. حاال خزانه چگونه 
باید پر می شد؟ پاسخ ساده اســت! با زیاد کردن ماليات 
از مردم فقير. ضمن اینکه اشــراف هم از پرداخت ماليات 

معاف بودند!
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انقالب فرانسه
 سؤال های جدید

در شرایطی که نارضایتی مردم روزبه روز بيشتر می شد، 
طبقات تحصيل کرده و فيلسوف های فرانسوی، در طول 
دهه ها با تعاليم خود، همه چيز را آمادة تغييراتی بزرگ 
کردند. آن ها مي گفتند چرا نباید مجلســی تشکيل شود 
که مردم عادی نيز مثل اشــراف در آن حضور داشــته 
باشند و با رأی خود، جلوی زیاده روی اشراف را بگيرند؟

لحظة انفجار
سرانجام لحظة انفجار فرارسيد. روز 14 ژوئيه 1789 مردم 
شنيدند که پادشاه ارتش را احضار کرده است تا به مردم 
حمله کند. مردم هم تصميم گرفتند زودتر دست به کار 
شوند. آن ها هزاران تفنگ را از انبار سلطنتی برداشتند و 
به زندان»باستيل« هجوم بردند. داستان های هولناکی از 
مردمی شنيده بودند که در این زندان از بين رفته بودند. 
مردم تصميم گرفتند این زندان را برای هميشه نابود کنند 
تا دیگر کسی اسير چنان زندان ترسناکی نشود. این زندان، 
یک نماد بود؛ نمادی از حکومت پادشاهی و با خراب شدن 

آن، نماد قدرت پادشاهی نيز از بين رفت. 
بعد از آن، همه چيز به سرعت اتفاق افتاد. شورش ها ادامه 
یافتند و حکومت روز به روز بيشتر عقب نشينی کرد. تنها 
یک ماه بعد، مجلس قانونــي را امضا کرد که مطابق آن، 
»آزادی حق طبيعی تمامی انســان ها  بود و همه در برابر 

قانون مساوی بودند.«
قدرت پادشاه لویی شــانزدهم نيز کم شد و سرانجام دو 
ســال بعد، وقتی مشخص شد که پادشــاه همچنان در 
تالش است که انقالب را به کمک متحدان خارجی خود 
نابود کند، پادشــاه و ملکه اعدام شدند و حکومت فرانسه 

جمهوری شد.

ثبت احوال



ماليات پنجره و کمبود نان
هر چند گرفتن انتقام از بریتانيا بسيار لذت بخش بود، اما 
حاال خزانة حکومت فرانسه از قبل هم خالی تر شده بود. به 
همين خاطر الزم بود ماليات های بيشتری از مردم گرفته 
شــود. مثاًل » ماليات پنجره«! طبق این ماليات، هر کس 
تعداد پنجره های خانه اش از اندازة معينی بيشتر می شد، 
یا اندازة پنجره اش بزرگ تر  از حد قانونی بود، باید ماليات 
می داد. ولي اشــراف همچنــان از پرداخت ماليات معاف 
بودند و هم مالياتی جدید برای محصوالت مردم مشخص 
شد تا فشار ماليات ها و تبعيض بيشتر از قبل روی دوش 
مردم احساس شود. قيمت نان هم روز به روز باال و باالتر 
می رفت و هر وقت حکومت می خواست برای مردم کاری 
انجام دهد، ناچار بود بيشــتر پول خــود را به خرید نان 

اختصاص دهد. 
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ســال 1789 نزدیک می شــد که خبری دهان به دهان بين مردم فرانسه گشت و به گوش همه رسيد. در آن روزها خبری از فضای 
مجازی نبود که به این سرعت، مردم خبری را بشنوند. اما چيزی که مردم فقير فرانسه شنيده بودند، به قدری آن ها را ناراحت کرده 

بود که کسی نمی توانست آن را برای دیگران بازگو نکند.

رو کم کنی شاهانه!
اما آیا بعد از این اتفاقات، حکومت فرانسه ادب شد؟ پاسخ 
منفی است. آن هم به بدترین شکل ممکن. چگونه؟ با فکر 
انتقام از بریتانيا. فرانسوی ها وقتی دیدند که در قارة آمریکا، 
آمریکایی ها می خواهند با بریتانيا مبارزه کنند و استقالل 
خود را به دســت آوردند، تصميم گرفتند به آمریکایی ها 
کمــک مالی کنند. زیرا از قدیم گفته اند: »دیگی که برای 
من نجوشــد، سر سگ در آن بجوشــد!« حاال که فرانسه 
در قارة آمریکا منافعی نداشت، چه انتقامی بهتر از اینکه 

منافع بریتانيا را هم از بين ببرد؟
به این ترتيب کمک های مالی و جانی فرانسه به آمریکایی ها 
آغاز شد و سرانجام وقتی در سال 1776آمریکا موفق شد 
بریتانيا را شکست دهد  و سرانجام کشوری مستقل شود، 

فرانسوی ها توانستند ضربة محکمی به بریتانيا بزنند. 

یک کتاب خوب
اگر دوست دارید با حال و هوای دوران قبل و بعد از انقالب 
کبير فرانسه در قالب یک داستان زیبا، اخالقی و تاریخی 
آشنا شــوید، بهترین کار این است که کتاب»داستان دو 
شهر« اثر چارلز دیکنز)انتشــارات افق( را بخوانيد. این 
رمان، بهتر از بســياری کتاب های تاریخی دیگر، حال و 

هوای اتفاقات آن دوران را به تصویر کشيده است. 


