
 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای

  جهانگشایی های تاریخ
  )صباح(پژوھش  تھیھ و ١٢ -بخش 

 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(

جنگ افروزیھا آگاھی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را

  

  انقالب فرانسه

  
ھای اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسھ و  از دگرگونی) ایدوره ١٧٨٩-١٧٩٩( انقالب فرانسھ

 است کھ پس از فراز و این انقالب، یکی از چند انقالب مادر در طول تاریخ جھان. بود اروپا

عمیقی در کل  ھای بسیار، منجر بھ تغییر نظام سلطنتی بھ جمھوری در فرانسھ و ایجاد پیامدھای نشیب

  .اروپا شد

سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقھ  پس از انقالب در ساختار حکومتی فرانسھ، کھ پیش از آن

ھای مبتنی بر اصول روشنگری، ملی ر شکلبنیادی د اشراف و روحانیون کاتولیک بود، تغییرات

آمیزی شامل  ھای خشونت با این حال این تغییرات با آشفتگی .آمد گرای دموکراسی و شھروندی پدید

 وقایع. ھای انقالبی فرانسھ ھمراه بودھا در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ سرکوبی ھا و اعدام



بازگرداندن رژیم  ھای ناپلئونی وجنگ: ط داد شاملھا را بھ انقالب فرانسھ رب شود آن بعدی کھ می

  .است سلطنتی و دو انقالب دیگر کھ فرانسھ امروزی را شکل داد

مردم ھنوز بھ براندازی  برخی معتقدند اولین جرقھ انقالب، یورش بھ باستیل بود و در آن زمان نیز

یا  ١٧٩۵پایان آن را . نددانمی میالدی ١٧٨٩کردندو برخی آغاز آن را ماه مھ سلطنت فکر نمی

امپراطوری نمودو گاھی تمام دوره ناپلئون را تا  کھ ناپلئون اعالم ١٨٠۴میدانند و برخی سال  ١٧٩٩

می آورند ولی اغلب آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقالبمی نیز در جزء انقالب فرانسھ ١٨١۵

 .شمارند

ھمھ تالش برای وقوع انقالب،  ست کھ با وجود آنعصر انقالب، معتقد ا توکویل، از اندیشمندان ھم

شروع ( ١٧٨٩برخالف بسیاری، سال  شاید بھ ھمین دلیل است کھ وی. نتیجھ کار دموکراسی نبود

نظر بسیاری، انقالب با سقوط زندان باستیل در  با این حال بھ. داندرا سال پایان انقالب می) انقالب

 ١٧٩٩اعدام شد و سرانجام، در سال  ١٧٩٣در سال  ،شاه، لویی شانزدھم. آغاز شد ١٧٨٩سال 

پس از ناپلئون دوباره نظام  .رسید، انقالب پایان پذیرفت ھنگامی کھ ناپلئون بناپارت بھ قدرت

، کودتا نمود و امپراتوری دیگری بھ )برادرزاده ناپلئون(این کھ ناپلئون سوم  جمھوری جایگزین شد تا

فرانسھ  تر از یک قرن، بر بدین ترتیب در کم. ی متعدد شکل گرفتھا پس از آن جمھوری. انداخت راه

متفاوت  ھای گوناگونی مانند جمھوری، دیکتاتوری، سلطنت مشروطھ و دو امپراتوری بھ شکل

  .حکمفرماست تا بھ امروز کھ فرانسھ، جمھوری پنجم بر فرانسھ. حکمفرمایی شد

تفسیرھای . نقالب فرانسھ اختالف نظر دارندسیاسی و اقتصادی اجتماعی ا ی طبیعت مورخین درباره

فئودالی و  مارکسیستی مانند تفسیر ژرژ لوفور این انقالب را نتیجھ برخورد بین طبقھ اشرافی متداول

کنند کھ  استدالل می دانان بعضی از تاریخ. اند ی متوسط جامعھ دانستھ گرای طبقھ اعضای سرمایھ

ی متوسط جامعھ و  طبقھ ر برابر اتحادی از اعضایی اشرافی قدیمی یھ حکومت پیشین د طبقھ

کند کھ انقالب  تفسیری دیگر ادعا می با این حال. گیران شھری تسلیم شدند روستاییان آزرده و حقوق

گوناگون اشرافی و مربوط بھ قشر متوسط جامعھ  ھای اصالحی نتیجھ از کنترل خارج شدن حرکت

گیران شھری جدید و  ھای مردمی حقوق ھمزمان با حرکت ھا مطابق این نظریھ این حرکت. استبوده

اما بسیاری . استھرگونھ اتحاد در بین قشرھا تصادفی و اتفاقی بوده اما. نشین بودند روستاییان ایالت

از دالیل اقتصادی . اند بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دالیل انقالب دانستھ دانان از تاریخ

  :زیر اشاره کردتوان بھ دالیل  می آن

فرانسھ را بھ نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی  ھای بسیاری کرده بود کھ لوئی پانزدھم جنگ

ھا حمایت کرده بود کھ وضع بد مالی حکومت را  نشین از مستعمره شانزدھم در زمان انقالب امریکایی

از جنگ شامل بدھی سنگین  ھای اجتماعی حاصل صدمھ. ملی را باال برده بود بدتر کرده بود و بدھی



 .ھای نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای برای سربازان از جنگ برگشتھ بدتر شد شکست جنگ با

نداشت کھ ھم نتیجھ  ی بدھی ملی فرانسھ را کفایت و منسوخ کھ قدرت اداره داشتن سیستم اقتصادی بی

  .ی آن سیستم مالیاتی ناتوان فرانسھ بود و عامل تشدید کننده

دیمھ . کرده بود دار کشور، بر محصوالت مالیاتی بھ نام دیمھ وضع ترین ملک بزرگ٫لیسای کاتولیک ک

فقیرترین مردم را کھ روزانھ با  تر کرده بود، گرفتاری در حالی کھ شدت افزایش مالیات دولت را کم

یی شانزدھم و خرج ھای اشرافی و اشکار دربار لو .سوءتغذیھ دست بھ گریبان بودند بیشتر کرده بود

  .فشار مالی بر مردم ماری آنتوانت در ورسای با وجود

بیشتری پول برای غذا خرج شود و بھ  آمار بی کاری زیاد و قیمت باالی نان کھ باعث می شد مقداری

   .دیگر زمینھ ھای اقتصادی نرسد

  .گسترده کھ احتمال مرگ و مریضی را بیشتر می کرد قحطی و سوتغذیھ

  .زیاد گمرکی ی داخلی و موانعنبود بازرگان

نتیجھ ی برخاست ایده ھای  دالیل اجتماعی و سیاسی زیادی ھم وجود داشتند کھ بسیاری از ان ھا

 :عصر روشنگری بودند مانند دالیل زیر

  .استبدادی سلطنتی خشم بر حکومت

در حالی  ٫ه و بر زندگی روزمر خشم طبقھ ی حرفھ ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشرافان در

  .اشنا بودند کھ با زندگی ھم طبقھ ھای خود در بریتینیای بزرگ و ھلند

  .سنتی اشرافان حقوق گیران و طبقھ ی متوسط بر امتیازات ارباب وار و ٫خشم کشاورزان 

  .و آرزوی ازادی اییادین)ضد روحانیت(خشم بر امتیازات روحانیون 

مشاوران  ٫ه بھ دلیل اخراج جاکس نکلر و ترگت خشم مردم بر شا .ارزوی ازادی و جمھوریت

  .عموما بھ عنوان نمایندگان مردم دیده می شدند ٫اقتصادی 

   ١٧٨٩نشست ملی سال 

تالش ھای ناموفق لویی شانزدھم برای حل مشکالت اقتصادی رو بھ بدتر شدن  جرقھ ابتدایی انقالب

 (Limonite de Brienne) ریینھوزیر اقتصادی وی لومنیھ د ب ١٧٨٧ یبرورف در.فرانسھ بود

تعدادی  ٫روحانیون  ٫این مجمع متشکل از گروھی از شریف زادگان .تشکیل داد مجمع برجستگان را

 ھدف از تشکیل این مجمع کنار گذاشتن پارلمان کھ قدرت.متوسط و ماموران دولتی بود از طبقھ

 د را مجریان نظارت ھایاعضای پارلمان خو.کنترل کردن فرمان ھای سلطنتی را داشتند بود

از مجمع  کنترل کننده عموم اقتصاد چارلز الکساندر د کالونھ.مشروطھ سنتی بر سلطنت می دانستند

بر اموال  برجستگان خواست تا مالیت زمین جدیدی را تصویب کنند کھ در آن برای اولین بار

جای آن از لویی  و بھمجمع این قانون را تصویب نکرد .روحانیون و اشراف مالیات بستھ می شد



آخرین بار نشست ملی در .بخواند شانزدھم خواست تا نشست ملی نمایندگانی از رستھ اجتماعی را فرا

این در حالی بود کھ .نشست ملی تن داد شاه بھ تشکیل ١٧٨٨ست اگ ٨در .فراخوانده شده بود ١۶١۴

  .اقتصاد بود جکس نکلر در دومین دوره خود بھ عنوان وزیر

 مجمع ملی

 مجمع موکالن ملی

  باستیل سقوط

. در آن زندانی بودند باستیل نام زندان بزرگی بود در پاریس کھ بسیاری از مخالفان دولت و سلطنت

بھ آتش کشیدند و برای ھمیشھ  باستیل را. سقوط کرد ١٧٨٩ یجنور ١۴این زندان با یورش مردم در 

بسیاری، . بزرگی بھ نشانھ آن باقی است دانآن را از بین بردند آنچنان کھ امروزه از آن، تنھا می

  .دانند می سقوط زندان باستیل را اولین جرقھ انقالب

  نویس قانون اساسی الغاء فئودالیتھ و پیش

سازی جنگ و آشوب داخلی،  باستیل، مجلس اصناف فرانسھ، بھ منظور آرام روز پس از سقوط ٢٠

مجلس اصناف، بیگاری کشیدن از . ملغا نمودنظام فئودالیتھ را برای ھمیشھ  در شب چھارم اوت،

 بدین ترتیب امتیازات صدھا. ھای فئودالیتھ دانست و عشریھ کلیسا را نیز برداشتنشان رعیت را از

شھروندی  در روز چھارم اوت اعالمیھ حقوق بشر و. سالھ اشراف و کلیسا از میان برداشتھ شد

حقوق شاه و ملت را تعیین  ساسی بعدی گنجانده شود تافرانسھ نوشتھ شد و بنا شد تا در مقدمھ قانون ا

  .نماید

 راه پیمایی زنان در ورسای

 و کلیسا انقالب

 ظھور احزاب

 توطئھ و تندروی

ٔ سلطنتی بھ  وارناس فرار خانواده

 کامل شدن قانون اساسی

  مجمع قانون گذار و فروپاشی سلطنت

 جنگ

 بحران قانون اساسی

  مجمع ملی فرانسھ

  وحشت و ترور تدوران حکوم



تصاویر انقالب کبیر فرانسھاز  اثر ژاک لوئی داوید، از ماندگارترین) میالدی ١٧٩٣(مرگ مارا 

یکی از افتخارات مجلس در این دوران، . کنندمی دوران روبسپیر بھ دوران ترور و وحشت انقالب یاد

» ماشین مرگ انقالب«ودی بھ اش گیوتین نام گرفتھ بود و بھ زسازنده اختراع دستگاھی بود کھ بھ نام

دوران بسیاری از مردم بھ عنوان دشمن مردم و مخالفان جمھوری و آزادی  در این. لقب یافت

  .و فورا بھ دست گیوتین سپرده شدند دستگیر، محاکمھ

یعنی ھنگامیکھ شاه فرمان شروع بکار مجلس اصناف » ١٧٨٩ماه مھ «باال  اگر آغاز انقالب را دست

سال امپراتوری ناپلئون، درینصورت  ،»١٨٠۴سال «داد، بدانیم و پایان آن را  سال ١۵٠را پس از 

  :مروری اجمالی بر گاھشمار انقالب نمود میتوان

   میالدی ١٧٨٩مھ 

این اولین نشست پس از سال . لوئی شانزدھم، اعضای مجلس اصناف را فرا می خواند پادشاه فرانسھ،

  .د تا مالیاتھا را افزایش دھندو از آنھا می خواھ. میالدی است ١۶١۴

  میالدی ١٧٨٩ جون

گردند و خود را بھ می طبقھ متوسط مجلس موسوم بھ طبقھ سوم از مجلس اصناف، جدا: جون١٧

تنیس قصر پادشاه در ورسای  مجمع ملی در زمین: جون ٢٠. عنوان مجمع ملی اعالم می نمایند

  .تدوین کنند دید راتحصن می کنند و قسم یاد می کنند تا قانون اساسی ج

   میالدی ١٧٨٩ ١۴یجوال

شنیدن اینکھ سربازان پادشاه در راه ھستند، سی ھزار تفنگ  اوباش و انبوه خشمگین مردم پاریس با

  .برندسلطنتی می دزدند و بھ زندان باستیل ھجوم می سرپر را از اسلحھ خانھ

   میالدی١٧٨٩ت گسا

شھروندان  مجمع ملی، بیانیھ حقوق بشر و: تگسا ٢۶تی الغای نظام فئودالیتھ و ارباب رعی: تگسا ۴

تساوی تمام  بر طبق این بیانیھ، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و. فرانسھ را تصویب می کند

  .شھروندان در برابر قانون تضمین می گردد

   میالدی ١٧٨٩اکتبر  ۵

اکثر آنھا را زنان  مردم کھدر پنجم اکتبر جمعیتی از . کمبود مواد غذائی و شورشھا ادامھ می یابند

آنھا . و تقاضای نان می کنند تشکیل می دادند از پاریس بھ سمت قصر پادشاه در ورسای، راھپیمایی

  .می برند اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود بھ پاریس

   میالدی ١٧٩٠ یبرورف

  .کندمی ھای کلیسا را مصادرهدولی دارایی

   میالدی ١٧٩١سال 



فرانسھ دارند، اما دستگیر شده و بھ فرانسھ رجعت  پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از: جون ٢١

کشیشھا و افسران ارتش کھ مخالف انقالب ھستند،  ،زادگان ھزاران تن از اشراف. داده می شوند

  .گویند فرانسھ را ترک می

ترتیب سلطنت مشروطھ را می ینلویی شانزدھم، قانون اساسی جدید را امضا نموده و بد: سپتامبر ١۴

 .پذیرد

   میالدی ١٧٩٢ریل پآ

نقشھ حملھ بھ فرانسھ را داشتند،  ،و پروس کھ برای حمایت از پادشاه فرانسھ فرانسھ علیھ اتریش

 این آغاز جنگھای انقالبی علیھ نیروھای مشترک اتریش، پروس، انگلستان و. می کند اعالن جنگ

  .بھ مبارزه خود ادامھ می دھند) میالدی( ١٨٠٢آنھاتا سال . اسپانیا است

  میالدی ١٧٩٢ تگسا

ھای انقالبی و پس از آن اعدام. نمایندمی ھا و انقالبیون افراطی پادشاه را عزل و دستگیرژاکوبین

  .گرددآغاز می

  میالدی ١٧٩٢سپتامبر  ٢٢

. ق رای برخوردار استاز ح برای اولین بار در تاریخ فرانسھ، ھر فرانسوی. انتخابات بر پا می گردد

از این . مردمی اعالم می گردد رژیم پادشاھی از میان می رود و در فرانسھ یک جمھوری و دولت

سپتامبر  ٢٢شروع تقویم انقالب از . شود پس، حتی پادشاه لوئی شانزدھم نیز یک شھروند خوانده می

  .است

 میالدی ١٧٩٣ یجوال ٢١

شناختھ  انت و شرکت در توطئھ با قدرتھای خارجی گناھکارلوئی شانزدھم بھ جرم خی جونیازدھم  در

 .روز بعد اعدام می گردد ١٠شده و 

  میالدی ١٧٩٣سپتامبر  ۵

ماکسیمیلیان  دوره وحشت و ترور در فرانسھ؛ ژاکوبین ھا، گروھی انقالبی افراطی بھ رھبری آغاز

  .دانجاممی ماه بطول ١٠این دوره . روبسپیر، قدرت را در دست می گیرند

  میالدی ١٧٩٣اکتبر  ١۶

 .اعدام می گردد ھمسر لوئی شانزدھم، ماری آنتوانت،

  میالدی ١٧٩۴ یجوال ٢٨

 .کنندیارانش دوره وحشت پایان می پذیرد و از آن بھ ترمیدور یاد می تن از ٢١با اعدام روبسپیر و 

   میالدی١٧٩۵سال 



با پروس و ھلند و  قرار داد صلح :اکتبر. رسدبھ تصویب می ١٩٧۵قانون اساسی سال : تگسا ٢٢

تشکیل می ) ھیت مدیره(دیرکتوار  یک دولت جدید بھ نام. چند ماه بعد با اسپانیا بھ امضاء می رسد

این دولت چندان موفق نیست و نارضایتی . عالیرتبھ متشکل از پنج مقام اجرایی و دو حقوقدان. یابد

  .بوجود می آورد

   میالدی ١٧٩٩سال 

دولت بھ ناچار کناره گیری  .نرال ارتش انقالبی، قدرت را در دست می گیردجرت، یک ناپلئون بناپا

  .اولین کنسول می خواند ناپلئون بسرعت امنیت را برقرار می سازد و خود را. می کند

  میالدی ١٨٠٢سال 

 .مادام العمر، انتخاب می گردد اولناپلئون بھ عنوان کنسول

  میالدی ١٨٠۴مھ  ٢٨

  .امپراتور فرانسھ و ھمسرش ژوزفین را امپراتریس اعالم نمود را ناپلئون خود

  ينبرد سه امپراطور

  
  ١٨٠٥دوم دسامبر : تاریخ

 اشترلیتز، موراویا واقع در جمھوری چک امروزی : محل

 پیروزی قاطع فرانسھ : نتیجھ

 امپراطوری ناپلئون امپراطوری روس؛امپراطوری اتریش  :متخاصمین

  :ناپلئونفرماندھان سپاه 

 ناپلئون اول 

 مارشال برتیھ رئیس ستادناپلئون 

 مارشال برنادوت فرمانده سپاه اول 



 مارشال داووت فرمانده سپاه سوم 

 مارشال سولت فرمانده سپاه چھارم 

 مارشال الن فرمانده سپاه پنجم 

 مارشال مورا فرمانده سواره نظام احتیاط 

 چھارم  ژنرال سنت ھلیار فرمانده لشکر اول سپاه

 ژنرال وندام فرمانده لشکر دوم سپاه چھارم 

  :فرماندھان سپاه متحدین

 امپراطور الکساندر اول 

 امپراطور فرانسوای دوم 

 شاھزاده میخائیل کوتوزوف سرفرمانده نیروھای متحد 

 ویروثر 

 باگراتیون فرمانده گاردتزار 

 نرال باکس ھاودن فرمانده گارد پیشرفتھ ج

 انتین فرمانده گارد سلطنتی روس گراند دوک کنست

 داکتروف فرمانده ستون اول 

 النگرن فرمانده ستون دوم 

 پرزبویسکی فرمانده ستون سوم 

 میلورادویچ 

 کلورات 

 شاھزاده لیختن اشتاین فرمانده ستون سواره نظام 

 استعداد رزمی 

   .قبضھ توپ ٢٧٨نفر؛ ٨٥٠٠٠قبضھ توپ در حدود  ١٣٩نفر؛ ٧٥٠٠٠تا ٦٥٠٠٠

کشتھ و  ١٥٠٠٠واحد متالشی شده  ١اسیر؛ ٥٧٣مجروح؛ ٦٩٤٠کشتھ؛ ١٣٠٥ :فاتتل

نبرد اشترلیتز را بھ نام نبرد سھ  واحد متالشی شده ٥٠قبضھ توپ؛١٨٠اسیر؛ ١٢٠٠٠مجروح؛

در روز . این نبرد یکی از بزرگترین پیروزیھای ناپلئون را در پی داشت. امپراطور نیز می شناسند

ساعت نبرد خونبار، ارتش مشترک روس و اتریش را  ٩ھای فرانسھ پس از ، نیرو١٨٠٥دوم دسامبر 

  .اغلب، از این نبرد بھ عنوان یک شاھکار تاکتیکی یادمی شود. بھ صورت کامل درھم کوبیدند

امپراطوریھای  .آشفتھ شده بود )م ١٧٩٢(اروپا پس از جنگھای انقالب فرانسھ  :پس زمینھ تاریخی

ب را در تقابل با منافع خود می دیدند در برابر انقالب دست بھ ائتالف اروپایی کھ آرمانھای انقال



ائتالف . مقھور خود کرد ١٧٩٧سال جنگ، جمھوری فرانسھ ائتالف اول را در سال ٥پس از . زدند

بھ عنوان - شکست خورد و بریتانیا  ١٨٠١شکل گرفت اما این ائتالف نیز در سال  ١٧٩٨دوم در سال 

، فرانسھ و بریتانیا در عھدنامھ آمین توافق ١٨٠٢در مارس . تنھا شد -ر اروپاتنھا رقیب فرانسھ د

بھ . سال برای اولین بار اروپا بھ صلح می رسید ١٠پس از . کردند کھ بھ مخاصماتشان پایان دھند

. اجرای تعھدات پذیرفتھ شده را با سختی روبرو می کرد ،ھرحال، بعضی مسائل مابین دو کشور

در ھندوستان تصرف کرده بود خشمگین  ١٧٩٣از بازگرداندن کلنی ھایی کھ از سال  دولت بریتانیا

ھنگامی کھ . بود و ناپلئون از اینکھ بریتانیا سربازانش را از جزیره مالت خارج نکرده بود ناراحت

. ناپلئون یک قشون برای سرکوب انقالب ھاییتی اعزام کرد ھیجان در دو کشور بھ حد انفجار رسید

   .، بریتانیا بھ فرانسھ اعالم جنگ داد١٨٠٣ در می

ویلیام . ، یک توافقنامھ بین سوئد و بریتانیا سنگ بنای ائتالف سوم شد١٨٠٤در دسامبر  :ائتالف سوم

را سراسیمھ صرف فعالیتھای دیپلماتیک برای  ١٨٠٥و  ١٨٠٤سالھای  -نخست وزیر بریتانیا- پیت 

بھ دلیل چند اشتباه سیاسی فرانسھ، بدگمانی بین روسھا  .ردتشکیل یک ائتالف جدید در برابر فرانسھ ک

چندماه بعد اتریش نیز با داشتن . دو کشور با یکدیگر متحد شدند ١٨٠٥و بریتانیا رفع شد و در آوریل 

بریتانیا متعھد . خاطرات دو شکست در برابر فرانسھ و تشدید حس انتقام جویی، بھ این اتحاد پیوست

   .میلیون لیر کمک کنند ٣١دھزار نفری متحدین ساالنھ شد کھ بھ ھر لشکر ص

. قبل از تشکیل ائتالف سوم، ناپلئون در حال ایجاد ارتشی برای حملھ بھ بریتانیا بود :ارتش بزرگ

اردوگاه در شمال فرانسھ  ٦یک نیروی ضربت برای تھاجم بھ جزیره بریتانیا در نظر گرفتھ شد و 

سربازان ناپلئون از توانایی . اه پای بر خاک اصلی بریتانیا نگذاشتندبرپاشد، اگرچھ این سربازان ھیچگ

گاه کھ در آنھا . ھای خود مطمئن بودند و تمرینات با ارزشی برای ھرگونھ عملیات نظامی انجام دادند

عالئم ماللت دیده می شد ناپلون از آنھا بازدید می کرد و رژه ھای پرھزینھ ای انجام می داد تا روحیھ 

  .را باال نگھ دارد آنھا

  . نامید" ارتش بزرگ"ین سربازان ھستھ نیرویی را تشکیل دادند کھ اندکی بعد ناپلئون آن را 

ھر سپاه در حدود . سپاه سازمان داده شدند ٧نفر می شد کھ در  ٢٠٠٠٠٠در ابتدا، این ارتش شامل 

ستقل بھ جنگ ادامھ دھد قبضھ توپ در اختیار داشت کھ آن را قادر می ساخت بھ صورت م ٤٠تا  ٣٦

کھ شامل - در راس این نیروھا، ناپلئون سواره نظام احتیاط اش را . تا نیروھای کمکی سربرسند

لشکر اژدھای پیاده  ٢لشکر اژدھا ی سوار و  ٤ ،در دو لشکر سوار زره پوش - نفر می شد ٢٢٠٠٠

نھا را برگزده برگزیدگان نفر بود کھ آ ٧٠٠٠گارد امپراطور شامل . و سواره نظام سبک سازمان داد

 ٣٥٠٠٠٠، ارتش بزرگ بالغ بر ١٨٠٥در سال . قبضھ توپ پشتیبانی می شدند ٢٤می گفتند و توسط 

نفر شده بود کھ ھمگی بھ خوبی تجھیز شده و بھ خوبی آموزش دیده بودند و فرمانده ھای الیق و 



ای مشخصھ ھای دار ١٨٠٥ارتش روسیھ در سال  :ارتش روس و اتریش .شایستھ ای داشتند

. در این ارتش ھیچ واحد ثابت بزرگتر از ھنگ وجود نداشت .سازماندھی قدیمی برپایھ ھنگ بود

سربازان روسی از روشھای . افسران بلند پایھ بھ صورتی گسترده از خانواده ھای اشراف بودند

 .آنھا تزریق شودجنگی قرن ھجدھم استفاده می کردند و بھ صورتی ثابت تنبیھ می شدند تا انضباط بھ 

بھ عالوه، تمرینھای تعداد زیادی از افسران جزء اندک بود و بھ سختی می توانستند برای انجام 

با وجود این، روسھا توپخانھ خوبی داشتند کھ  .مانورھای پیچیده میدان نبرد افرادشان را رھبری کنند

   .ست دشمن بیافتدپرسنل آن بھ سختی می جنگیدند ولی حاضر نبودند تا ادواتشان بھ د

. شروع بھ اصالح ارتش اتریش کرده بود ١٨٠١در سال  - برادر امپراطور اتریش- آرشیدوک چارلز 

چارلز بھترین فرمانده میدان اتریش بود اما . نظامی خارج کرد-او قدرت را از دست کنسول سیاسی

تصمیم بھ جنگ با  اتریش -برخالف نظر او-در میان اعضای دربار محبوبیتی نداشت و ھنگامی کھ 

  . فرانسھ گرفت باز ھم از نفوذش در دربار کاستھ شد

را کھ  جزوتاماو ھر. کارل ماخ فرمانده جدید ارتش اتریش شد و اصالحات در پیاده نظام را دنبال کرد

 -کندک ٤ھر یک شامل - قطعھ ٤تشکیل می شد بر اساس  -کندک ٦ھر کدام دارای - غند ٣سابقا از 

این تغییر ناگھانی، با کمبود افسران آموزش دیده مصادف شد و در نتیجھ، این  .سازماندھی کرد

سواره نظام اتریش بھ عنوان بھترین سواره نظام . واحدھای جدید نتوانستند بھ انتظارات پاسخ دھند

اروپا شناختھ شده بود اما تقسیم کردن آنھا در میان واحدھای گوناگون پیاده نظام از توان ضربت آنھا 

بھ  - امپراطوراتریش- فرانسوای دوم  :حرکات اولیھ .کاستھ بود -در برابر ھمآوردھای فرانسوی شان-

تصور اینکھ ناپلئون مشغول بریتانیا است و نمی تواند باسرعت در برابر حرکات نظامی در مرکز 

 .کرد -متحد ناپلئون-سپتامبر ارتش خود را وارد ایالت بایر  ھفتاروپا واکنش نشان دھد در روز 

دلگرم بود اما  -کھ بھ سمت مرکز اروپا حرکت کرده بود-امپراطور اتریش بھ کمک سپاه روس 

سرعت حرکت روسھا بسیار اندک بود و سرعت حرکت  .پیشبینی ھای او درست از آب درنیامدند

ھ کھ از ماه می سال قبل خود را امپراطور فرانس-، ناپلئون ١٨٠٥در اگست . ناپلئون چونان گردباد

جھت ارتش خود را از کانال مانش بھ سوی راین برگرداند تا با تھدید ارتش مشترک جدید  - نامیده بود

سپتامبر، پس از یک راھپیمایی مخفیانھ و در نھایت  ٢٥در روز . اتریش روبرو شود-روس

کیلمتر را  ٢٦٠سرباز فرانسوی عبور خود از رود راین در جبھھ ای بھ عرض  ٢٠٠٠٠٠پنھانکاری 

   .ماه ارتش بزرگ را از کناره دریای مانش بھ کنار رود راین رساند ١ناپلئون در کمتر از . غازکردندآ

ماخ بیشترین قسمت . ناپلئون، جنرال ماخ بد شانس و ارتش اتریش را در نبرد اولم وادار بھ تسلیم کرد

تا بتواند نیروھایش را ناپلئون آرزو داشت . جمع آوری کرد - در باواریا- ارتش اتریش را در دژ اولم 

بھ سمت شمال سوق دھد و یک حرکت دورانی وسیع را اجراکند تا نیروھای فرانسھ از پشت اتریشی 



اتریشی در اولم بھ محاصره افتادند و تسلیم  ٢٣٠٠٠مانور ناپلئون بھ خوبی اجراشد و . ھا سردرآورند

ست ناوگان متحد اسپانیا و فرانسھ اگرچھ، شک .نفر رسیده بود ٦٠٠٠٠تعداد اسرای اتریش بھ . شدند

در نبرد ترافالگار در فردای آن، روز شیرینی این پیروزی تماشایی را از بین برد، اما پیروزیھای 

   .فرانسھ با سقوط وین در ماه نوامبر کامل شد

نیروھای روسی تحت فرمان کوتوزوف از نجات ارتش اتریش بازماندند و بنابراین بھ سمت شمال 

ناپلئون  .نشینی کردند تا منتظر نیروھای تقویتی و نیروھای باقیمانده ارتش اتریش بمانندشرق عقب 

در ھنگام . روز خود را از اولم بھ وین رسانید تا مانع پیوستن روسھا بھ اتریشی ھا شود ٢٣در طی 

ه باقیماند." بگذارید روسھا را از زحمت طی نیمھ مسافت برھانیم:"آغاز حرکت بھ سمت وین گفت

قبضھ تفنگ  ١٠٠٠٠٠. ارتش اتریش از وین عقب نشینی کرده و در اولموتز بھ سپاه روس پیوستند

حال  .قبضھ توپ و پلھای استراتژیک دانوب بھ صورت سالم بھ دست فرانسھ افتادند ٥٠٠سر پر، 

. بود مقاصد پروس نامعلوم و احتماال خصمانھ. ناپلئون خود را در موقعیت استراتژیکی نامناسبی یافت

ارتشھای روسیھ و اتریش در حال ملحق شدن بھ یکدیگر بودند و ممکن بود کھ ارتش پروس نیز بھ 

آنھا می توانستند خطوط تدارکاتی ناپلئون را قطع کنند و راه عقب نشینی ناپلئون بھ . آنھا بپیوندد

برای بازنگھ داشتن آنھا خطوط تدارکاتی ناپلئون بیش از اندازه گسترده شده بودند و . فرانسھ را ببندند

ناپلئون می دانست کھ تنھا راه استفاده از موفقیت نبرد  .نیاز بھ پادگانھا قدرتمندی در طول مسیر بود

سالھ روس  ٢٤تزار  - برای او- خوشبختانھ . اولم مجبور کردن دشمن بھ جنگ و شکست دادن آن بود

اتریش -کت کرد تا بھ مقابلھ با ارتش روسپس از آن ناپلئون با شمال حر .نیز بھ جنگیدن عالقھ داشت

   .سرمشق نبردھای عالم در حال آغازشدن بود. بپردازد

قبضھ  ١٣٩نفر و  ٧٥٠٠٠ناپلئون می توانست برای نبردی کھ در پیش رو داشت در حدود  :نبرد

نفر تحت فرمان مارشال داووت ھنوز در جنوب و در مسیر  ٧٠٠٠در حدود . توپ جمع آوری کند

درصد ٧٠. قبضھ توپ در اختیار داشتند ٢٧٨نفر و  ٨٥٠٠٠متحدین در حدود . تقر بودندوین مس

در روز اول دسامبر ھر دو طرف شروع بھ اشغال مواضع خود . نیروھای ائتالف، روس بودند

   .کردند

متری زوران بر قسمت شمالی میدان نبرد و جاده  ٢٦٠متری سانتون و تپھ  ٢١٠تپھ  :میدان نبرد

در غرب این دو تپھ، روستای بلووتیز قرارداشت و بین تپھ ھا و . برونو مسلط بودند-لموتزحیاتی او

روستا نھر بوسنیتز بھ سمت جنوب می رفت تا بھ نھر گلدباخ بپیوندد و بعد از کنار روستاھای 

ا، این تپھ ھ. در مرکز میدان، بلندی ھای پراتزن قرارداشت. کوبلنیتز، سوکولنیتز و تلنیتز عبورکند

   .متر داشتند ١٢تا  ١١شیبی مالیم و ارتفاعی برابر با 



  :واحدھای سپاه ناپلئون

  .قبضھ توپ و بھ فرماندھی بسیر ٢٤نفر و  ٥٥٠٠گارد امپراطوری بھ استعداد 

  .قبضھ توپ بھ فرماندھی برنادوت ٢٤نفر و  ١٣٠٠٠سپاه اول بھ استعداد 

  .و بھ فرماندھی داووت قبضھ توپ ١٢نفر و  ٦٣٠٠سپاه سوم بھ استعداد 

  .قبضھ توپ و بھ فرماندھی سولت ٣٥نفر و  ٢٣٦٠٠سپاه چھارم بھ استعداد 

  .قبضھ توپ و بھ فرماندھی الن ٢٠نفر و  ١٢٧٠٠سپاه پنجم بھ استعداد 

  .نفر و بھ فرماندھی اودینوت ٥٧٠٠لشکر نارنجک اندازان بھ استعداد 

  .و بھ فرماندھی مورا نفر ٧٤٠٠سواره نظام احتیاط بھ استعداد 

  :واحدھای سپاه متحدین

  .قبضھ توپ و بھ فرماندھی گراند دوک کنستانتین ٤٠نفر و ١٠٥٠٠گارد سلطنتی روسیھ بھ استعداد

  .قبضھ توپ و بھ فرماندھی باگراتیون ٤٢نفر و ١٣٧٠٠گارد تزار بھ استعداد 

  .ماندھی ژنرال باکس ھاودنقبضھ توپ سبک بھ فر ١٢نفر و ٦٨٨٠گارد پیشرفتھ بھ استعداد 

قبضھ توپ سنگین بھ فرماندھی  ٢٤قبضھ توپ سبک و  ٤٠نفر، ١٣٥٠٠اول بھ استعداد  جزوتام

  .سپھبد داکتروف

  .قبضھ توپ سبک و بھ فرماندھی سپھبد النگرن ٣٠نفر و  ١١٥٥٠دوم بھ استعداد  جزوتام

   .مانھی سپھبد پرزبویسکیقبضھ توپ سبک و بھ فر ٣٠نفر و ٧٧٠٠سوم بھ استعداد  جزوتام

قبضھ توپ سنگین بھ فرماندھی  ٢٤قبضھ توپ سبک و  ٥٢نفر، ٢٣٩٠٠چھارم بھ استعداد  جزوتام

قبضھ توپ بھ فرماندھی  ٢٤نفر و ٥٣٧٥سواره نظام بھ استعداد  جزوتام .سپھبد میلورادویچ و کلورات

   .شاھزاده لیختن اشتاین

دسامبر، ھیاتی از فرماندھان متحدین برای بحث درباره در روز اول  :نقشھ ھا و تمایالت متحدین

برخورد با  .بیشتر استراتژیستھای متحدین دو عقیده اساسی در ذھن داشتند. اھداف نبرد تشکیل شد

اگرچھ تزار و نزدیکانش برای نبرد فشار می . دشمن و حفاظت از جناح جنوبی کھ در سمت وین بود

از او  -فرمانده اصلی روسھا -بیشتر محتاط بود و کوتوزوف آوردند اما امپراطور فرانسوای دوم

بھ ھرحال، فشار برای جنگیدن از جانب اشراف روس و فرماندھان اتریش زیاد . پشتیبانی می کرد

این نقشھ بر اساس حملھ مستقیم بھ . را برگزیدند - ویروثر - بود و متحدین نقشھ سرفرمانده اتریش 

و حملھ احاطھ ای بھ جناح چپ  -متوجھ شده بودند دفاع سبکی داردکھ متحدین - جناح راست فرانسھ 

کھ قرار بود بھ جناح راست - جزوتام ٤متحدین بیشتر نیروھایشان را در . فرانسھ طراحی شده بود

گارد سلطنتی روسھا بھ عنوان نیروی احتیاط درنظرگرفتھ شده . بکارگرفتھ بودند - فرانسھ حملھ کنند



ن روس تحت فرمان باگراتیون جناح راست قشون متحدین را محافظت می بود در حالیکھ سربازا

   .کردند

روز قبل از وقوع درگیری، ناپلئون این عقیده را بھ متحدین القا کرده بود  :نقشھ ھا و تمایالت ناپلئون

در . کھ ارتش او در وضعیت بدی قراردارد و او مایل است تا برای رسیدن بھ صلح مذاکرده کند

او آرزو داشت کھ متحدین حملھ کنند و برای ترغیب آنھا بھ حملھ از روی عمد جناح راست حقیقت، 

نوامبر، ناپلئون با مارشالھایش در سرفرماندھی سلطنتی دیدار  ٢٨در روز . خود را ضعیفتر کرده بود

و حتی  کرد و آنھا بھ او اطالع دادند کھ از نبرد بیمناک ھستند و تردید دارند کھ بھ پیروزی برسند

. اما ناپلئون بھ شکایت آنھا اعتنایی نکرد و بھ کارش ادامھ داد. پیشنھاد کردند کھ عقب نشینی کنند

ناپلئون خیال می کرد کھ متحدین بیشتر نیرویشان را برای مقابلھ با جناح راست او بکار می گیرند و 

سنگین فرانسوی ھا بر او سپس بر روی ضدحملھ . در نتیجھ مرکز سپاه خود را ضعیف خواھند کرد

سرباز سپاه چھارم سولت باید بھ مرکز  ١٦٠٠٠. روی مرکز ضعیف شده متحدین حساب می کرد

درضمن، برای پشتیبانی جناح راست فرانسھ، . سپاه متحدین یورش می برد تا دشمن را زمینگیرکنند

. ل لگراند ملحق شودناپلئون بھ سپاه سوم داووت دستور داد تا از وین حرکت کند و بھ افراد ژنرا

نرال لگراند و افرادش جناح گسترده جنوبی را نگھ داشتھ بودند و وظیفھ داشتند تا سنگین ترین ج

کیلومتر را طی ١١٠ساعت مسافت  ٤٨سربازان داووت در مدت . قسمت حمالت دشمن را تحمل کنند

طرح ناپلئون را روشن زمان رسیدن آنھا بھ میدان نبرد، بھ صورتی قاطع موفقیت یا شکست ! کردند

  . می کرد

گاردسلطنتی و سپاه اول برنادوت بھ عنوان احتیاط در نظر گرفتھ شدند و سپاه پنجم الن قسمت شمالی 

ستونھای متحدین شبانھ  .کیلومتر می رسید١٠عرض جبھھ سپاه فرانسھ بھ . میدان را حفاظت می کرد

را غافلگیر کنند و این دقیقا ھمان حرکتی بود کھ  بھ راه افتادند تا با حملھ بھ جناح راست ناپلئون او

روز دوشنبھ دوم دسامبر با حملھ اولین  ٨:٠٠نبرد در حدود ساعت. ناپلئون در انتظار آن نشستھ بود

این قسمت از میدان  .تلنیتز توسط ھنگ سوم دفاع می شد. ستون متحدین بھ روستای تلنیتز آغازشد

کھ فرانسوی ھا را مجبور بھ تخلیھ روستا کرد و آنھا را بھ آن نبرد شاھد حملھ سنگین متحدین بود 

در این ھنگام، طالیھ داران سپاه داووت سررسیدند و متحدین را از روستا . سوی رود گلدباخ راند

. آنگاه سواره نظام سبک متحدین حملھ کرد و روستا دوباره بھ دست متحدین افتاد. بیرون کردند

   .ین بھ تلنیتز را با آتش توپخانھ پاسخ دادندفرانسوی ھا نیز حملھ متحد

متحدین بھ سوی جناح راست فرانسوی ھا جاری شدند اما سرعت الزم را نداشتند و بنابراین  جزوتام

در حقیقت، آرایش آنھا اشتباه و . فرانسوی ھا در متوقف کردن حملھ آنھا تا حد زیادی موفق شدند

در جناح چپ - اره نظام تحت فرمان شاھزاده لیختن اشتاین واحدھای سو .زمان حرکتشان نامناسب بود



باید در جناح راست آنھا بکارگرفتھ می شد و در طی نبرد، حرکت آنھا باعث کندشدن  -متحدین

در آن زمان، طراحان فکر می . پیشروی ستون دوم پیاده نظام بھ سوی جناح راست فرانسوی ھا شد

در این اثنا، طالیھ . ی بعد ھمین اشتباه بھ کمک متحدین آمدکردند کھ این امر یک فاجعھ است اما کم

پیاده سبک و چریک ھای  ٢٦ جزوتامکھ توسط -دوم بھ سوکولنیتز حملھ بردند  جزوتامداران 

نرال النگرون دستور داد تا دھکده را جحملھ آغازین متحدین موفق نبود و  - فرانسوی حفاظت می شد

مرگبار فرانسوی ھا را مجبور کرد تا عقب نشینی کنند و تقریبا در این گلولھ باران . بھ توپ ببندند

بھ ھرحال، فرانسوی ھا ضدحملھ کردند و . ھمین زمان بود کھ ستون سوم بھ دژ سوکولنیتز حملھ کرد

  . روستا را بازپس گرفتند ولی دوباره بیرون رانده شدند

گرفت، درگیری در این ناحیھ موقتا  دھکده را بازپس - از سپاه سوم سولت-ھنگامی کھ لشکر فریانت 

سوکولنیتز احتماال سنگین ترین قسمت نبرد بوده است و درطی آن روز، چندین بار . فروکش کرد

حملھ قاطع بھ مرکز متحدین توسط نیروھای ھالیار و وندام نیروھای متحدین را از  .دست بھ دست شد

   .رسیدن بھ پیروزی قراردادوسط شکافت و فرانسوی ھا را در یک موقعیت طالیی برای 

از سولت پرسید کھ . ناپلئون کھ از ضعف مرکز حریف راضی بھ نظر می رسید ٨:٤٥درساعت 

کمتر از :"چقدر طول می کشد تا او و مردانش بتوانند بھ تپھ ھای پراتزن برسند و مارشال پاسخ داد

یک طوفان تند و پایان :"پلئون گفتدقیقھ بعد فرمان حملھ داده شد و نا ١٥در حدود !" دقیقھ، قربان ٢٠

   ".نبرد

یک مھ غلیظ بھ پیشروی لشکر سنت ھلیار کمک کرد اما ھنگامی کھ آنھا در حال باالرفتن از تپھ 

سربازان و . بودند خورشید افسانھ ای اشترلیتز تابیدن گرفت و پاره شدن مھ آنھا را دلگرم کرد

بازان فرانسوی کھ بھ سویشان می آمدند سراسیمھ فرماندھان روس در باالی تپھ از دیدن انبوه سر

حال، فرماندھان متفقین می توانستند تعدادی از واحدھای ستون چھارم را کھ در حرکت خود . شدند

ساعت بھ  ١نبرد خونباری کھ بیش از . تاخیر کرده بودند بھ سوی این کشمکش خونبار اعزام کنند

کھ بیشتر اتریشی - سربازان دیگری از ستون دوم  .دساختطول انجامید تلفاتی سنگینی بھ متحدین وار

در این درگیری شریک شدند و در برابر یکی از بھترین واحدھای ارتش فرانسھ  - ھای باتجربھ بودند

بھ ھرحال، مردان سن ھلیار با ناامیدی . جنگیدند و آنھا را وادارکردند تا از تپھ ھا عقب نشینی کنند

در ساعت . متحدین را بھ زور سرنیزه از بلندی ھای پراتزن راندند یک بار دیگر ھجوم بردند و

  . پراتزن سقوط کرد ١٣:٠٠

در قسمت شمال میدان، لشکر ژنرال وندام بھ اشتاره وینوھرادی حملھ کردند و با زد و خورد و شلیک 

اما ھنوز نبرد بھ دلخواه ناپلئون جریان می یافت  .دستھ جمعی چند گردان متحدین را در ھم شکستند

ناپلئون بھ سپاه اول برنادوت فرمان داد تا جناح چپ وندام را . ھم درگیریھای بیشتری در پیش رو بود



پوشش دھد و مقر فرماندھی خود را از تپھ زوران بھ کلیسای آنتونی مقدس در تپھ ھای پراتزن منتقل 

رد سلطنتی روس بھ میدان وخامت اوضاع متحدین مسبب اعزام گراندوک کنستانتین بھ ھمراه گا. کرد

برادر تزار بھ گارد سلطنتی فرمان حملھ بھ واحدھای تحت فرمان وندام را داد و باعث شد تا . نبرد شد

   .تنھا واحد فرانسھ در میدان نبرد متالشی شود

این افراد بھ  .ناپلئون با مشاھده دردسر بھ گارد سواره نظام سنگین خود دستور پیشروی داد

س خود یورش بردند اما با وجود سیل سواره نظام دو طرف، برنده میدان ھنوز ھمآوردھای رو

روسھا در این حملھ برتری عددی داشتند اما خیلی زود با ورود لشکر دوم از سپاه . مشخص نشده بود

برنادوت بھ پھلوی نیروھای وندام ورق برگشت و سواره نظام فرانسھ توانستند پشت صفوف پیاده 

توپخانھ اسبی گاردسلطنتی نیز آماده شد تا تلفات زیادی بر سواره نظام و . ه بگیرندنظام خودی پنا

روسھا شکست خوردند و سواره نظام تجدید قواکرده فرانسھ تعداد زیادی . تفنگداران روس وارد سازد

  .از آنھا را تعقیب کرد و از دم تیغ گذراند

 .خطرناکی از ھمدیگر جداشده بودند واحدھای متحدین بھ صورت ١٤:٠٠در ساعت  :پایان بازی

ناپلئون جناح چپ متحدین را انتخاب . حال، ناپلئون می توانست بھ یکی از دو جناح آنھا حملھ کند

   .کرد

سواره نظام سنگین شاھزاده  .در این اثنا، قسمت شمال میدان نبرد نیز شاھد درگیری ھای سنگینی بود

موقعیت صحیح خود رسید، بھ سواره نظام سبک کلرمن حملھ لیختن اشتاین پس از اینکھ در نھایت بھ 

ستیزه بھ نفع فرانسوی ھا بھ پیش می رفت اما این مطلب کھ سواره نظام کلرمن مجبور بھ پناه . برد

. گرفتن پشت لشکر پیاده نظام ژنرال کافارلی شد نشان می دھد کھ تعداد روسھا بسیار زیاد بوده است

را سدکردند و اجازه دادند تا مورا دو لشکر سواره نظام زرھپوش را  افراد کافارلی حملھ روسھا

. ستیزه ھای بعدی خونبارتر و طوالنی تر بودند. اعزام کند تا کار سواره نظام روس را یکسره کنند

الن نیروھایش را در برابر سربازان باگراتیون ھدایت کرد و پس از جنگی سخت، فرمانده با تجربھ 

کھ فرمانده آن قسمت -او می خواست کھ روسھا را تعقیب کند اما مورا . ان بھ دربردروسھا را از مید

  .با او مخالفت کرد - از جبھھ بود

در آنجا ھنوز فرانسوی . حال، تمرکز ناپلئون بھ سمت جنوبی ترین قسمت میدان نبرد معطوف شده بود

گازانبری موفقیت آمیز، لشکر در یک حملھ . ھا و متحدین بر سر سوکولنیتز و تلنیتز می جنگیدند

سنت ھلیار و قسمتی از سپاه سوم داووت در سوکولنیتز خطوط دشمن را شکافتند و فرماندھان 

حال فرانسوی ھا از . از میدان متواری شدند -ژنرال کینمایر و ژنرال النگرون-ستونھای اول و دوم 

. نیتز و سوکولنیتز آمده بودندمسیری حرکت می کردند کھ شب پیش متحدین از آن مسیر بھ سمت تل

کینمایر عقب نشینی او را با . نیز کامال گیج شد و فرارکرد -باخ ھاودن -فرمانده جناح چپ متحدین 



 ٥این واحد قبل از عقب نشینی خود با شجاعت . استفاده از سواره نظام سبک اورایلی پوشش داد

  .ھنگ سواره نظام فرانسھ را شکست داده بود ٦ھنگ از 

نون ارتش متحدین در آشوب سراسری غرق شده بود و واحدھا از ھر جھتی کھ می توانستند سعی اک

. اما ھنوز یک پرده مشھور و ترسناک از این نمایش باقی مانده بود. در فرار از میدان نبرد داشتند

روسھایی کھ از جناح راست فرانسھ شکست خورده بودند درحال عقب نشینی بھ سمت جنوب و از 

توپخانھ فرانسھ بھ سمت سربازان روس شلیک می کرد اما . یق دریاچھ یخ زده ساتچان بودندطر

سربازان روس بر روی یخھای شکستھ . ناپلئون دستور داد تا توپچی ھا بھ سمت یخ ھدفگیری کنند

شده غافلگیر شدند و تعداد زیادی از آنھا بھ ھمراه چندین قبضھ توپ در آبھای سرد دریاچھ غرق 

قبضھ  ١٠٠تا بیش از  ٣٨تخمین تعداد توپھای غنیمت گرفتھ شده متفاوت است و آنھا را بین . دشدن

تا  ٢٠٠منابع ھمچنین درباره تعداد تلفات اختالف دارند و تلفات را بین . توپ برآورد کرده اند

ده است بھ خاطر اغراقی کھ ناپلئون در ثبت وقایع این قسمت از نبرد کر. نفر برآورده می کنند٢٠٠٠

بسیاری، این دستور را بیرحمانھ ترین دستور . احتماال اعداد کوچکتر بھ واقعیت نزدیک تر می باشند

  .ناپلئون در میدان نبرد می دانند

ماه،  ٣در عرض . نبرد اشترلیتز جغرافیای سیاسی اروپا را کامال دگرگون ساخت :پس از نبرد

الشی کرده بود و امپراطور اتریش را خوار و زبون فرانسھ وین را گرفتھ بود، دو ارتش دشمن را مت

این وقایع در تضاد کامل با ساختار صلب قدرت در قرن ھجدھم بودند کھ در آن پایتخت . ساختھ بود

اشترلیتز شروع گسترش سلطھ فرانسھ بر تمامی . ھیچ کشور بزرگی توسط دشمن گشوده نمی شد

   .بود ١٨٠٦دایت پروس بھ جنگ اروپا بود اما یکی از نتایج آنی این نبرد، ھ

از نیروھایشان را از دست دادند و ارتش ناپلئون در % ٣٧متحدین در حدود  :نتایج نظامی و سیاسی

  . واحد را نیز از دست دادند ٥٠قبضھ توپ و  ١٨٠متحدین ھمچنین . تلفات داشت% ١٣حدود 

ما بچھ ھایی ھستیم در :" نوشتتزار . پیروزی با شگفتی و دیوانگی در میان مردم پاریس مواجھ شد

قوای ٢٥٠٠٠نفر استفاده کرد و ٤٥٠٠٠ناپلئون برای شکست دادن دشمن تنھا از ." دستان یک غول

برنامھ ریزی ناپلئون بھ گونھ ای بود کھ انگار . احتیاط خود را حتی یک دقیقھ ھم وارد نبرد نکرد

حرکات رزمی خود را مطابق با تمایالت  خود بھ فرماندھان اتریش و روس فرمان می راند و آنھا تمام

فرانسھ و اتریش در . پیروزی اشترلیتز بھ صورتی موثر بھ ائتالف سوم خاتمھ داد .وی انجام دادند

، اتریش و فرانسھ عھدنامھ پرزبورگ را امضا ١٨٠٥دسامبر٢٦چھارم دسامبر متارکھ کردند و در 

صحھ  -کامپوفرمیو و لونئویل-دنامھ ھای قبلی اتریش بر ادعاھای ارضی ناپلئون مبنی بر عھ. کردند

گذاشت و از قسمتی از سرزمین ھایش بھ نفع ناپلئون و متحدان آلمانی اش صرف نظر کرد و غرامتی 

این پایانی ناخوشایند برای . ونیز بھ پادشاھی ایتالیا واگذار شد. میلیون فرانک را تقبل نمود ٤بالغ بر 



بھ سربازان روس اجازه داده شد تا بھ خاک کشور  .لح فاجعھ آمیزاتریش بود، اما مطمئنا نھ یک ص

پیروزی اشترلیتز، ھمچنین، اجازه داد تا . خود بازگردند و فرانسوی ھا در جنوب آلمان اردو زدند

این کنفدراسیون بھ عنوان سپری بین فرانسھ و . کنفدراسیون راین توسط ایالتھای آلمانی تشکیل شود

   .پروس عمل می کرد

 - امپراطور اتریش- ، امپراطوری مقدس روم عمال از بین رفت چرا کھ فرانسوای دوم ١٨٠٦در سال  

تنھا بھ پادشاھی اتریش بسنده کرد و لقب افتخاری پادشاه روم مقدس را کنارنھاد و از آن بھ بعد خود 

 ٦آغازکرد و در  ناپلئون خود را در نقش شارلمانی یافتھ بود و تاج بخشی را .را فرانسوای اول نامید

ژوزف و لوی برادران خود را پادشاه ایتالیا و ھلند . چھار پادشاھی ساخت ١٨٠٦ماه نخستین سال 

پروس فعالیتھای فرانسھ را در . بھ ھرحال، این موفقیتھای نتوانست صلح را در قاره مستقر کند .کرد

بھ ھمراه رشد نفوذ -ن پروس تقابل با منافع خود در اروپای مرکزی می دانست و در نتیجھ جنگاوار

آتش جنگ دیگری را شعلھ ور ساختند ھرچند کھ ناپلئون برای خوش  ١٨٠٦در سال - فرانسھ در اروپا

اطریش و روسیھ ھیچگاه ناپلئون را نبخشیدند و . آیند پادشاه پروس ایالت ھانور را بھ وی بخشیده بود

  .وری آرمانی ناپلئون تصفیھ کننددرنھایت با کمک بریتانیا توانستند اروپا را از امپراط
  

  

  

  ٢٠١٠جون  ٢٢سھ شنبھ، 

  

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

