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         قدمهم

» !در صلح، پسران پدران راسپارند حال آن که  در جنگ، پدران پسران را به خاك مى.  کس دوست نداردچیجنگ را ه«

 هیدی پادشاه لکرزوس

 کار انی نظامژهی به وان،ی نظامدیشا. تر کسى آن را دوست دارد دانند و کم  از مردم جنگ را امرى عبث و قابل اجتناب مىارىیبس

.  از جنگ دورى کنندگرانی از دشی بدهیکشته و جنگ د

 ساده اتفاق اریها بس  نبرد، مرگ انساندانیآورند در م رند، به خوبى به خاطر مى جنگى را دانیادیى مبارزه در م  که سابقهکسانى

 و طی شراریی افراد به محض تغنیکنند اما هم قطاران، دوستان و حتا برادران خود عادت مى  زود به مرگ هملىیافتد و سربازان خ مى

توان فرار   وقت نمىچی نکته هکیاما از . اند منان خود آوردهها گذشته و چه بر سر دش  که در جنگ چه بر آنندبر  جنگ پى مىانیپا

. تواند مانع آغاز آن شود  کس نمىچی ضرورى نباشد اما اگر زمان رخ دادن آن برسد، هدیشا.  استریناپذ جنگ اجتناب: کرد

 ذکر انیهاى غلط نظام عالمت جهی برعکس آنان، جنگ را در نتاستمدارانیدانند و س  مىاستمدارانی نقطه آغاز جنگ را سانینظام

. طلبد افکار عمومى، گاهى افکار عمومى جنگ را مى.  دو عامل اضافه شده استنی به ازی نگرىیکنند اما امروز عامل د مى

 چند ملت ای دو نیى جنگ ناگهان ب هاى محدود، شعله  دست اندازىایدهد پس از مدتى تخاصم لفظى و  ها نشان مى  جنگخی تاربررسى

. شود  مىدهی به آتش کشىیای دنایور و کشور، قاره و  هشعل

 چند عامل ساده ای کی بروز نبرد مربوط به لیدل. ست گرىی دزی چتیکند اما واقع  جلوه مىتی بروز نبردها ساده و گاهى کم اهملیدل

ود و آن زمان که وقت فوران خشم ش  مىگریکدی هیها عل  ملتى نهی صدها علت کوچک و بزرگ باعث انباشت کدی شاایها و  ده. ستین

. دهد  رخ مىرواری و حوادث زنجزدیر  برهم مى»نویدوم« مانند بازى زیهمه چ.  مانع وقوع نبرد شوداندتو رسد، کسى نمى فرا مى

 کیى استفاده از   شخص مهم، نحوهکی گلوله، ترور کی کی واحد جنگى به داخل خاك کشور مقابل، شلکی زن، حرکت کی شدن گم

 قی نژاد تحت ستم، عالکی ادعاى کهنه ارضى، اعالم استقالل کیى مشترك، بندر مشترك، منبع انرژى مشترك، استناد به  ودخانهر

! گری دلیها دل  و دهکىیدئولوژی استى،ی راسستى،ینژادى، شوون

ها به دنبال صلح  آن.  به جنگ ندارندىلیها تما ها و دهه  رساندند تا سالانیهاى خسته از جنگ پس از آن که جنگى را به پا  ملتاما

کنند  شوند تا آن که مجددا با خسته شدن از زندگى در صلح، جنگ را آغاز مى کنند و قدرتمند مى  مىشرفتیروند و در صلح پ مى

 ژگىیها و نگاما ج. دهد اى به نبرد نشان نمى ى جنگ را در حافظه دارد، عالقه  که خاطرات ناراحت کنندهى نسل تا زمانکیمعموال 

 از ریها ناگز آن. جنگند و کشته مى شوند  مىرانهی دل»ها نیبهتر«ها  معموال در جنگ.  دارند و آن مرگ قهرمانان استزی نگرىید

. ستی منفى ناى دهی پدکسرهیالبته جنگ . شوند ها مى هاى ملت  اسطورهه بلی قهرمانان بعدها تبدنی هستند و همدنیجنگ

آموزد و از خود  مى» گذشت«. سازد  مىاتیجنگ ادب. شود ها و بروز اخالق مردانه مى  دالورىشی افزاها، تی سبب رشد خالقجنگ

. قطاران خود را ندارند  طاقت به خاك سپردن همگری مخالفان جنگ هستند چرا که دنی اولدهی مردان جنگ ددیترد اما بى. گذشتن

هاى بزرگ تمدن   مجموعه، اطالعاتى درباره جنگکیه بتواند در قالب  شده کنی هدف تدونی با اخی صد جنگ بزرگ تارمجموعه

 بشر انتخاب شده؟ خی هزاران جنگ تارانی صد جنگ چگونه از منیاما ا. بشرى به خوانندگان بدهد

اد را دارد که  اعتقنیاما نگارنده ا.  فراوانى بتوان بر آن گرفتراداتی مجموعه ممکن است کامل نباشد و انی توان اذعان داشت، امى

.  به کار گرفته استخی تاردهیحداکثر تالش خود را براى بازشناسى صد جنگ برگز

. اند  گذاردهری تأثای دناسىی ساىیها و حتا جغراف  کشورها، ملتاسىی سخیآورى شده، همگى بر تار  مجموعه جمعنی که در اىیها جنگ
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اما قبل از .  را به سرورى رسانده استگرىیها شده و برعکس ملل د ا و ملته ها، دولت ها سبب مرگ تمدن  جنگنی برخى از ارخداد

.  به خوانندگان محترم گوشزده کرددی مقاالت، نکاتى را بانیمطالعه ا

ها ابتدا بضاعت محدود   آنرامونی اندك پحی توضلیها ممکن است اندك به نظر برسد اما دل  اطالعات موجود درباره برخى جنگ-1

.  است و دوم نبود منابع و مآخذ در دسترسندهسیعلمى نو

 بوده و شدت نبرد، دالورى جنگاوران و مدافعان عوامل بعدى در »خی تارانی بر جرریتأث«ها، عنصر اول انتخاب   در انتخاب جنگ-2

تر از پرداختن به  ، طوالنى منطقه وقوع جنگاسىی سىیای جغرافریی بروز جنگ و تغلی گاهى بررسى داللی دلنیاند، به هم نظر گرفته شده

. خود آن بوده است

ست و نگارنده اذعان   کارىدهی ورزهاى می ترىیها وقت و به کارگ  صرف سالازمندیها ن  و موشکافانه جنگقی دقاری بررسى بس-3

ه جلدى شود که اگر اى چند د  مجموعهدی شاقىی تحقنی است که محصول چننی امر از بضاعت او خارج است اما نکته مهم انیکند ا مى

.  اقشار جامعه باشدریساآموزان، جوانان و  دانشریمند نظ  هزاران خواننده عالقهازی فراتر از ندی خواهد داشت اما شاکیچه ارزش آکادم

اگر . بدارم باقرزاده را گرامى درضای حمادی  زندهرمند،ی انتشارات هى ختهی فرهری دوست بزرگوارم، مدادیدانم که   ضرورى مىانی پادر

. گشت  نمىسری اثر منی چاپ اى نهی گاه زمچی نبود، هشانیمساعدت ا

 آشور و مادنبرد

  رحم  بىانی جنگجوان،یآشور

 ن،ی بنیاما در ا.  بودقای جنوب اروپا و شمال شرق آفرن،ی پارس، چن،یالنهر نیهاى قابل توجه منحصر به ب  تمدنمی قداىی دندر

 منطقه به وجود نیهاى متعددى در ا  دولتح،ی مسالدی قبل از م2300از .  بودنیالنهر نیو نفوذ در ب تمرکز قدرت، شوکت نیتر شیب

 هیها داراى روح  ملتنیا.  از قدرت و شکوه فراوانى برخوردار شدندها قىینیها و ف  سورىها، المىی عرینظها  آمدند که برخى از آن

 دولتى در حال پا گرفتن بود که نیالنهر نی در بجیاما به تدر.  غافل نبودندزی ن تمدن بودند اگر چه از جنگاورىجادی و انىیشهرنش

.  خطر اندازدبه را نیالنهر نیهاى ب  تمدناتیتوانست ح مى

   آشوردولت

 زین امر نی اصلى الیدل.  را اتخاذ کردند»شروىیجنگ و پ «استی و سافتهی استقالل الدی قبل از م1300نژاد در   که ملتى سامىآشورى

 خود را گردآورى کرده و به روهاىیدر بهار هر سال دولت آشور ن. هاى مجاور بود ها و آبادانى تمدن  هاى آننی بودن زمزیرحاصلخیغ

 قبل از 600 تا 1300هاى   سالنیاى قوى و جنگاور ساخت که ب ها را به اندازه نبردهاى پى در پى، آن. تاخت شهرهاى آباد اطراف مى

 شهرى در برابر چیهاى متحرك سبب شده بود تا ه  قلعه کوب و برجلیسپرهاى بلند، وسا.  بودندای قدرت نظامى آسنیتر  قوىالدیم

ها نبودند چرا که سرباز   قادر به مبارزه با آنگریهاى د  سربازان تمدنزیها ن  در دشتگریدها توان مقاومت نداشته باشد و از طرف  آن

 تن نیی روبای کالهخود و زره سبب شده بود تا مردان آشورى تقرزه،ی و کمان، نریت.  خود بود سرآمد زمانزاتیآشورى از نظر تجه

.  بودنددهی دمی منظم و تعلاریهاى آشورى بس توان گفت از نظر نظامى، آشور به مانند رم باستان بود و سپاه مى. شوند

ها نبود بلکه   آنشرفتهی پزاتی تجهلیها تنها به دل خطر آشورى: سدینو  جهانى خود مىخی فرانسوى، در کتاب تارسی نوخی تاردوالندلن،

 محو نیآورد از روى زم ها سر فرود نمى ملتى که در مقابل آن. (شد  سبب وحشت دشمنان مىتر شیها ب  آنورشیروش حمله و 

کشتند پوست مردان را  شهرها را مىسکنه . کردند  اقدام مىدار وهیها و قطع درختان م  سوزاندن خرمنت،ها به غارت دها آن.) شد مى

  . رفتند مى ماندند به غالمى ها که زنده مى کندند و آن مى
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   در اوج قدرتآشور

 به تصرف درآمده و بابل تحت فرمان هی متمدن را خراجگزار خود کرده بود، سورهاى نی سرزمتر شی آشور بالدی قبل ازم800 در

 خاور بایکه تقر(سارگن دوم، امپراتور بزرگ آشور، ناگهان تمام ملل تحت فرمان آشور م هم زمان با پادشاهى .  ق722در . دیگرد

 اتحاد بزرگ نظامى نی بتوان اولدیها را شا  آنرومندی نهیاتحاد.  برداشتندانیسر به طغ) گرفت  بر مىدر امروز به عالوه مصر را کینزد

ها ملت کوچک   در کنار دهمی قداىیهاى بزرگ دن شام، ماد به عنوان دولت مصر، الم،ی مرکب از بابل، عاى هیاتحاد.  بشر دانستخیتار

 غافل از آن که قدرت نظامى و جنگاورى دهیهاى آشور فرا رس  سپاهدنی براى درهم کوبن که زمادندی رسجهی نتنی تحت ستم، به اگرید

. ست گرىی دزیآشور چ

سپس با حمله به شمال ملل . دی جا درهم کوبکی مصرى روهاىیهمراه نها را به  رفته و آن) هیسور(م به شام .  ق720 در سارگن

. اورات و مادها را شکست داد و ناگهان حرکت خود را به سمت جنوب سامان داد

 پس از او به زی نب،یپسر سارگن، سناخر.  کردنىینش  عقبنیالنهر نی بابل را رها کرد و به جنوب بدهی نجنگالم،یى ع زده  وحشتارتش

.  تصرف کردزی را نری صغایوى آس.  کردرانی سال نبردها را ادامه داد و بابل را کامال و15مدت 

 خالى از سکنه شدند و با ای ایشهرهاى بزرگ آس. دیم، امپراتورى آشور به حد کمال رس. ق669پال در   آشور بانىدنی به قدرت رسبا

 وادار به زیها را ن  وادار کرد و با نابود کردن شهر تب، مصرىتی را به تبعالمیپال چندى بعد ع بانى.  که به تصرف آشور درآمدندنیا

.  کردتیتبع

   دولت مقتدر مادظهور

م مجددا .  ق744در . ها خراجگزار دولت آشور بودند  ذکر شده در ابتداى کار تا سالایرنی باستان پرانی اخی چنان که در تارها مادى

 مادى فی طواهی نبرد سبب اطاعت کلنیا. شود  به سود دولت آشور تمام مىجهیدهد که نت خ مىها و مادها ر  آشورىنینبردى سخت ب

ها،   آشورىهی اولتختی نبرد به شهر کااله، پانی در اری هزار اس60. شوند  تا کوه دماوند را متصرف مىجمانشود و مها از آشور مى

 قدرت آشور موفق به ریتأث  بودند، همواره تحتادىیو وسعت خاك زمادها که در زمان خود داراى قدرت، نفوس . شود فرستاده مى

 خراجگزار باقى کی مادام که آشور بر قدرت سوار است ماد در حد دانستند مىپادشاهان ماد . نشان دادن قدرت خود نشده بودند

ى  به گفته.  ماد بزرگ را مستحکم کردهاى هیاو کسى بود که پا.  به تخت جلوس کرداکوی پادشاه بزرگ ماد به نام د708در . ماند مى

فرمانرواى آشور، .  آشور فراهم آمدهی علانی طغاى برنهی کردن اقوام ماد زمکپارچهی سال سلطنت کرد و با 50مورخان او حدود 

.  نبودزی جنگ ناى براى پرداخت بهانه مرتب خراج خود را مى بود و چون ماد به طورالمی نبرد با بابل و عری در آن زمان درگب،یسناخر

 قبل از 640هاى   فکر را ادامه داد و در حوالى سالنی اش،یرا نداد، اما پسر او، فرورت» فکر بزرگش« به او اجازه اجرا کردن اکوی دمرگ

ه با  کدندی مادها فهمنی قصد استقالل از آشور را کرد، اما پس از نبردى سنگ633 و پارسى در ىیای آرلی کردن قباعی پس از مطالدیم

ى  بعد از چندى، مادها به واسطه«: سدینو  باستان مىرانی در کتاب اایرنیپ. دیتوان با سربازان معمولى جنگ  نمىر آشوروهاىین

ى آسور که  کرده ها در مقابل قشون مشق  آنکىی اما سپاه چرابندیخالصى ) آشور( آسور دی خود در شرق خواستند تا از قهاى شرفتیپ

» . و شکست خورد و شاه هم کشته شداوردهی شده بود تاب نتر دهیرز والمیدر جنگ با ع

   هوخشترهظهور

 مجبور شد راه گذشتگان خو را براى زین) اکساریک(هوخشتره . دی را بر خود دگرىیم ماد، پادشاه بزرگ د.  ق630هاى   حوالى سالدر

 شیاما او از اشتباه فرورت. برد  مىنیحاصل کند ماد را از بدانست اگر آشور فراغت از نبرد نابودى آشور دنبال کند چرا که خوب مى
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 نی اتیها بر روى ترب ى مورخان، هوخشتره سال به گفته. کرده گذاشت اى و مشق  ارتش حرفهکی خود را براى ى هیعبرت گرفت و پا

. دی آشور برآروهاىینست از پس نتوا  و کمان مىری نظام مجهز به شمشادهی سواره نظام پرقدرت در کنار پکی. دی زحمت کشروین

   اول ماد و آشورنبرد

 لیهاى مادى به دل سواره نظام. هاى آشورى به نبرد پرداختند  با سپاهنیالنهر نی ماد با هجوم به بروهاىی نالدی قبل از م627 حدود از

 دهیه تاکنون طعم شکست را نچشک(ها را   سرانجام آشورىنیها پس از چند جنگ بزرگ و خون  سوارکاران و قدرت اسبدگىیورز

. شکست دادند) بودند

 هر چه نوایى ن محاصره.  کردبیها را تعق آن)  آشورتختیپا (نوایهاى ن  شده را رها نکرد و تا پشت دروازهفی هوخشتره آشور ضعاما

 که دی شد و به هوخشتره خبر رسوانیاى سبب نجات ن اما ناگهان حادثه. افتی  مىشی شدن مدافعان افزامیشد احتمال تسل طوالنى تر مى

.  خود بازگشتنی را رها کرد و به سرزمنوای نریپادشاه ماد ناگز. اند  به شمال ماد آمدهذشته، از قفقاز گها تیس

  ىی دوم و نهانبرد

ده آشور است العا دانست دشمن اصلى او قدرت رزمى فوق  داشت خوب مىها تی فرجامى که با سری به رغم نبرد طوالنى و دهوخشتره

 آن که پس از ژهی به وردیگ  غول نظامى مجددا قدرت مىنی نبرد، به زودى انی است آن را از بفیها که آشور ضع  سالنیو اگر در ا

 سار فرماندار بابل که وپوالسی با کمک نالدی قبل از م610هوخشتره در حدود .  از شوکت افتاده بودت دولنیپال ا مرگ آشور بانى

 هوخشتره و بابل بدون انیسپاه.  را آغاز کردنوایهاى دجله و فرات حرکت به سمت ن  به آشور گرفته بود از کنارهانتی به خمیتصم

 دولت نیاى به پرداخت خراج به ا هاى خراجگزار آشور عالقه  کدام از دولتچیه. د رفتنشی پنوای نوارهاىیبرخورد با مقاومت تا پاى د

.  نکردندستادگىی ازی مهاجم نروهاىی در مقابل ننینداشتند بنابرا

 خود رانی اخی در کتاب تارکسیآن گونه که سرپرسى سا. هاى طوالنى تن به سقوط داد  باالخره پس از محاصرهنوایم ن.  ق606 در

 که به نی براى ادی گردوسیپادشاه تا ممکن بود مقاومت کرد و چون مأ«: دیگو وى مى.  واقع شدعىی به طور فجنوای سقوط ندیگو مى

برخى » .اش در آن داخل شد و در آتش بسوخت  از آتش فراهم کرده و به اتفاق اعضا و افراد خانوادهىدست دشمن گرفتار نشود خرمن

مردان مادى و بابلى به .  و زبر شدری پس از سقوط زنوای نتیدر نها.  را خراب کردنوای که آب دجله حصار نندیگو  مىزیازمورخان ن

. وستیها پ  کردند که به افسانهرانیشهر را و نیاى ا گونه

 سال 500 بار با آشور همان کارى را کردند که آشور نیفاتحان ا.  باقى نماندزی چچیاز آشور ه.  دهشتناك بوداری کار آشور بسعاقبت

 غرب ن،یالنهر نی بدیرس ىاکنون به نظر م.  دادانی سبعانه پازىی دوره جنگ و خونرکیمرگ آشور به . آورد بر سر متصرفان خود مى

البته .  خبرى نبودگریهاهى مرگبار آشور د از گردونه. توانست نفسى به راحتى بکشد  مىکی مصر و خاور نزدر،یغ صاىی آسران،یفالت ا

.  رفت اما ماد متولد شده بودنی نخواهد بود چرا که آشور از بادی آرامش زنیگذشت زمان نشان داد که مدت ا

 بابلنبرد

  کند  بابل را فتح مىشکور

 نیا.  عراق کنونى داشتندای نیالنهر نی تمرکز را در بنیتر شی هزار سال قبل شکل گرفته بودند ب4 که از می قداىی بزرگ دنهاى دولت

. ها اکثرا قدرتمند، ثروتمند و بعضا جنگجو مانند قوم آشور بودند دولت

 تحت فرمان زیها را ن  و مصرىکی کنونى، اقوام خاور نزدرانیند اقوام شرقى مستقر در ا در زمانى که در اوج اقتدار بودنیالنهر نی باقوام

 اقوام گریاز طرف د. ها را تحت الشعاع قرار داد دهد که قدرت گرفتن مادها در شرق قدرت آن  نشان مىخىیداشتند اما منابع تار

ها را مجبور به انجام   آنگریکدی اقوام با نی منافع ادیتضاد شد اروپا در حال قدرت گرفتن بودند، مضافا آن که نوبقدرتمندى در ج
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 نوای در سقوط نانی بابلانتیالبته خ.  محو کردنی آن هوخشتر آشور را از روى زمنی طوالنى کرده بود که در آخراریهاى بس جنگ

 شدن لی قدرت گرفته بودند و اکنون براى تبدرانی در مرکز اانی آخر ماجرا نبود، هخامنشنی انیالنهر نیاما براى مردم ب.  نبودریتأث بى

. داشتند» کم «نیالنهر نی امپراتورى بزرگ تنها فتح بابل را در بکیبه 

 دست خالى باز نیالنهر نی بود که مطمئن شود از نبرد بدهیاى از قدرت رس م به درجه.  ق538م تا .  ق546هاى   سالری کبکورش

. رتشى مجهز و بزرگ از دجله عبور کردم کورش با ا.  ق539در . گردد نمى

ى خود طرفى   بود که کورش از حملهنی بر اارىی بزرگ و مرتفع معروف بود و گمان بساری داشتن برج و باروهاى بسلی به دلبابل

کورش فرستاد اما  پادشاه بابل، که مردى هنر دوست بود براى مقابله با سپاه کورش پسر خود، بلتسر، را به مقابله با د،ینبوئ. نبندد

. بلتسر شکست خورد و به سمت بابل عقب نشست

نمود چرا که مردم بابل در داخل قالع مرتفع خود قادر به کشت و زرع و مقاومت در برابر مهاجمان   مىرممکنی بابل در ابتدا غفتح

 استفاده کرده و رىیکورش از عنصر غافلگ نیبنابرا.  شهر ناتوان بوددنی قلعه کوب کورش براى کوبلی وسازی نگریبودند و از طرف د

 آب سبب شد تا سربازان وى بتوانند ورودى رودخانه به شهر خود را به داخل انیکم شدن جر. دستور داد تا آب فرات را برگردانند

. رخ داد»  مدافعان قلعهرىیغافلگ «عنىی خی تکرارى تارتی جا بود که حکانیا. بابل برسانند

 از شیداند و توجه ب  سقوط بابل را خستگى مردم بابل از اختالفات و تنازعات مىلی دلرانی اخی کتاب تارسندهی نوکسی ساسرپرستى

. کند  نابسامانى بابل ذکر مىلی و معابد را دلخىی فرمانرواى بابل، به آثار تارد،یاندازه نبوئ

رود که  هدارى پادشاه خود حاضر به نبرد بودند گمان نمى و نگاتیهرگاه در مقابل کورش ملت متحدى بود که براى تقو«: دیگو  مىوى

. ندیتوانستند بدون محاصره طوالنى بابل را با آن سه خط حصار و قلعه و آن همه اسباب و استعداد مسخر نما  مىانیرانیا

» . افتاد که همه اوضاع براى کورش مساعدت داشتنی اتفاق چنکنیل

 بیاو دستور داد که شهر از هرگونه تخر.  صادر کرد که براى مردم آن زمان تازگى داشتبىی پس از فتح بابل دستور عجری کبکورش

.  شهر حفظ شودهاى نهیو تعرض در امان بماند و معابد و گنج

   دورانکی انیپا

 و اردن امروزى نیسط شمال عربستان و فلنا،ی صحراى سه،یقینی فه،ی سورن،یالنهر نیتمام ب.  بوددهی قبل از سقوط به اوج قدرت رسبابل

.  و بحر احمر در تالقى بودترانهی مداىیامپراتورى بابل از غرب با در.  دولت مقتدر بودنیدر قلمرو ا

 نی انیبابل سخت جان تر. نیالنهر نی دوران بود؛ دوران حکومت پادشاهان و دولت شهرهاى پرقدرت بکی انی سقوط بابل پااما

 قدرت نیالنهر نیهاى ب  به پادشاهى هخامنشى شد تمدنلی گرفتن امپراتورى ماد که بعدها تبدها بود اما سرانجام با قدرت قدرت

. د نظامى خود را از دست دادناسىیس

 نگرانى از بابت رانی سال ا900 شکست سبب شد که تا نیا.  بودکىی نظامى فتح بابل به دست کورش از نقطه نظر ژئوپولتارزش

 رانی کننده فالت ادیتواند تهد دانست، بابل تا زمانى که مستقل بماند، مى ه باشد حال آن که کورش مى نداشتنىیالنهر نیهاى ب قدرت

.  فرصت داشت که امپراتورى خود را توسعه دهدرانی االدىی م650 در راب تا حمله اعنیباشد بنابرا

هیدی لنبرد

  هیدی و لرانیا

 از دی قدرتى که باهیدیل. نون متوجه مرزهاى شمال غرب و غرب خود شد درخشان در مرزهاى جنوب غربى اکروزىی پس از پکورش

به . دیرس  کنونى مىرماقی مرمره از شرق به قزل ااىی و دراهی ساىی از شمال به درترانه،یشد، از غرب به مد سر راه کنار گذاشته مى
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 روهاىی ثروت فراوان خود اکثرا ازنلی قوى داشتند و به دلرای سواره نظامى بسها دىی باستان لرانی اخی تارتاب کسندهی نوایرنیهاى پ گفته

 قدرت گرفتن مصادف شد با نیا.  داشتادىی در زمان فرمانرواى پرقدرت لودى، قدرت زهیدیل. کردند  استفاده مىونانىیمزدور 

اى نه  م به بهانه.  ق592 در  پس از آن که مرزهاى کشور خود را مستحکم کرد،خشترهو. در ماد) نوایفاتح ن(قدرت گرفتن هوخشتره 

 7 نبرد نیا. سرانجام بود  از نبردهاى خسته کننده بىکىیدر زمان خود ) هیلود (هیدیجنگ ماد و ل.  شداتیچندان مهم آماده نبرد با آل

ى  اه را از ادامه گرفتگى دو پادشدیم خورش.  ق585 و در ماه مه نبرد آمده، در سال هفتم خی و آن طور که در تاردیبه طول انجام سال

 ایها  ها و لودى  پارسنی جنگ طوالنى بنیپس از ا. النصر، پادشاه بابل، صلح کردند  بختانىی کرد و دو پادشاه با پا درممناكینبرد ب

 دهی رسهیدی مرزهاى لکىی غرب، اکنون به نزددر همدان ریپس از تسخ. م. ق550 سال جنگى نبود تا آن که کورش در 35 ها دىیل

 در جنگ، با کمک شدستىی خود سعى کرد با پالی که از قدرت گرفتن پارس در شرق نگران بود، به خه،یدی کرزوس، پادشاه ل.بود

 مأمورى دهد، او براى آن که خاطر جمع باشد کار درست را انجام مى.  کندرىی کورش جلوگشرفتیمردان جنگى بابلى و مصرى از پ

:  پاسخ دادگو بی حمله کند، چه خواهد شد که غانی آن بپرسد اگر به پارساىه گوى بیبه معبد دلفى فرستاد تا از غ

 ونانی به رویآورى ن  کرزوس که قرار بود براى جمعونانىیى   فرستادهانتی خگریاز طرف د» . مقتدرى راشکست خواهد داددولت«

.  شودهیدیبرود، سبب شد که کورش از قصد کرزوس آگاه شود و آماده لشکرکشى به ل

ها به   جنگاورى مردان دو طرف، نبرد، پس از هفتهلی نبرد شدند و به دلری درگومیم دو سپاه در محل مرتفعى به نام پتر.  ق549 در

 زمستان دنی که فرا رسنیکرزوس به گمان ا.  مرتکب اشتباهى بزرگ شدهیدی زمان بود که فرمانرواى لنیپس از ا. دی نرساى جهینت

 متىی با بابل، به هر قکىی به سارد بازگشت غافل از آن که کورش قصد دارد پس از صلحى تاکتکند مىن  جنگ را ناممککىیتاکت

 انی به واسطه کثرت نفرات پارسهی در پترها دىیل«: سدینو  در کتاب خود مىکسیالبته سرپرستى سا.  لودى را شکست دهدروهاىین

وى آن .  شودانی پارسشرفتی سر راه خود را خراب کرد تا مانع پهاى ىادمغلوب شدند و کرزوس شبانه به سارد فرار کرد و حتا آب

 قی خود گفت که نبرد را تا بهار به تعونی خود را مرخص کرده و به متفقروهاىیقدر به عدم حمله کورش مطمئن بود که بخشى از ن

» .ندازندیب

.  امتداد دهدری صغاىیده و آن را تا سارد در غرب آس گرفت خطوط تدارکاتى خود را طوالنى کرمی تصمبی کورش با حرکتى عجاما

هاى   شده با نفرات اندك بهتر از مبارزه با ارتشری با دشمن غافلگتر عی بود که مبارزه هر چه سرنیفکر پادشاه بزرگ هخامنشى ا

.  در بهار استدىیآزموده و آماده مصرى و ل

کرزوس که .  مقابل هم قرار گرفتند و جنگ سختى در گرفتگری بار د کرزوس و کورشروهاىیى صاف هرموس ن م در جلگه.  ق548

 پارسى را با خطر مواجه کرد اما ادهی پروهاىیدانست، با به حرکت درآوردن سواره نظام خود، ن برگ برنده خود را سواره نظام مى

 دىی شد و سواره نظام لدىیهاى ل اسببوى شتر سبب رم کردن ! شتر.  کننده داشتری غافلگاى هاى کرزوس برنامه کورش براى اسب

. دی از هم پاشهیدیها سپاه ل  بجنگند اما با وجود مقاومت آنانیرانی نظام با اادهیمجبور شدند به جاى ادامه نبرد با اسب، مانند پ

 پارسى روهاىیبود ن بود و ممکن نیسارد داراى استحکام قلعه و حصارهاى مت. دندی به اطراف سارد رسرانی اانیسپاه. م.  ق546 در

ها درهاى قلعه   کورش به داخل قلعه شد و آنانی قلعه معطل بماند اما غفلت مدافعان قلعه سبب ورود مقدارى از سپاهنیمدتى پشت ا

 شهر برحذر داشت و بی کورش سرداران خود را از تخرزی بار ننیا.  سارد سقوط کردبی ترتنیرا براى انبوه مهاجمان باز کردند و به ا

. حتا خود کرزوس را تا آخر عمر در دربار جاى داد

 عوض خیشد و مجراى تار  مىروزی دارد چه اگر کرزوس سفاهت نکرده بود، پتی جنگ البته اهمنیا«: سندینو  مىکسی ساسرپرستى

 اىیشاهنشاهى آس) عهتوس( او تنها دولت مرتبى را که ممکن بود مانع تیبارى، مغلوب. گشت  به کلى دگرگون مىایشد و اوضاع دن مى
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در واقع » . بوددهی دولتى بدان وسعت نرسچی برداشت و کورش را داراى مملکتى کرد که سابق بر آن هانیغربى کورش شود از م

هاى جنوب اروپا به  آن زمان سبب باز شدن ناگهانى دروازه) متمدن( غرب اىی قدرت دننیتر  کورش بر بزرگعی نسبتا سرروزىیپ

 نیهاى متمادى به مقدرات ا  قرنرانی سبب شد اریاى صغی خالء قدرت به وجود آمده در آسقتی شد و در حقرانی اانیروى سپاه

 به شمال بابل، مانند هدفى در محاصره همه جانبه رانی مرزهاى ادنی امپراتورى کهنسال با رسنیعالوه بر آن که ا. منطقه مسلط شود

.  شدزی سبب سقوط بابل و مصر نهیدیسقوط ل قرار گرفت و چنان که بعدها رخ داد، رانیا

 ماراتننبرد

ونانی و رانیا

 از انیونانی.  شدونانی» دولت شهرهاى« با انیرانیمرز شدن ا  و همری صغاىی به آسرانی به کرزوس سبب ورود اری کورش کبروزىیپ

 رانی خطرناك بود، حال آن که امپراتورى اریمتوسط و غ قدرتى هیدیچرا که ل.  ناخوانده ناخشنود بودندهمانی منیهمان ابتدا از ورود ا

 نی و در ادندیها شور  پارسهیم عل.  ق499 سرانجام در ونانىی انینینش کوچ.  بودادی زاری امپراتورى جوان با نفوس و قدرت رزم بسکی

 به کمک روی کشتى ن25کردند، اما آتن  مهاجر خوددارى انیونیها از کمک به  اسپارت.  کمک خواستندزی اروپا نانیونانیکار خود از 

 شهرهاى منطقه را گرفتند و در ونى،ی به کمک مردم اانیونانی) 111 جلد اول ص -دوالندلن . ف شی جهانى، تألخیتار. (ها فرستاد آن

و ماوراءالنهر،  داشت اری را در اختخی امپراتورى تارنیتر  بزرگ که در آن زمان بزرگوشیبراى دار. همان سال سارد را آتش زدند

 اری بسها ونانىیاقدام .  داشتاری را در اختنیالنهر نی و ببی هالل خضزیصلخ منطقه حار،ی صغاىی شرقى، آسترانهی مدقا،یشمال شرق آفر

 خود کرد و شهرهاى عی سال کل منطقه را مط4 را به عقب راند و ظرف انیونانی مستقر در منطقه، روهاىیگستاخانه جلوه کرد و با ن

.  هنوز راحت نبودوشیاما دار.  عرض اندام نمانده بودى دشمنى براگری دری صغاىیم در منطقه آس.  ق492در . دی را به آتش کشونىیا

دانست در   مىوشیدار. اى و قدرتمند ساخته بود ها سربازان حرفه ها مزدورى، از آن  بودند و سالدهی از نظر جنگى مردمى ورزها ونانىی

 بتوان مردان جنگى اسپارت را دیشا.  اسپارت بوده استارینها با آتن طرف بوده، حال آن که قدرت اصلى در اخت ترینبردهاى اخ

 خود را از جانب الیخواست مانند سلف بزرگ خود کورش خ  مىوشی اگر دارنیبنابرا.  دانستمی قدخی تاررانآو  رزمنیتر اى حرفه

. برد مى نی آتن و اسپارت را از بدیغرب راحت کند، با

 جنگ مدىنینخست

 از ارىی شد و بسدىی حرکت کرد، اما گرفتار توفان شدونانی به سمت وشی به فرماندهى داماد داررانی اىیای درروىیم ن.  ق492 در

 را ها  آنانیونانی را به آتن و اسپارت فرستاد، اما ىی سفراد،ی که نقشه خود را شکست خورده دوشیدار.  غرق شدندرانیهاى ا کشتى

) 112 جلد اول ص -دوالندلن .  شفیتأل جهانى، خیتار(کشتند 

.  استریناپذ  جنگ اجتنابدیرس  به نظر مىاکنون

 شی را در اروپا در پونانی هزار سرباز راه 100 بود به همراه انیقینی کشتى که اغلب متعلق به ف600 با رانی اروهاىیم ن.  ق490 در

 دیستیها با ار  با آرتافرن و فرماندهى آتنىانیرانیفرماندهى ا.)  به نظر برسدزیآم از ممکن است اغراق هزار سرب100البته رقم (گرفتند 

.  بودسمتوکلیو ت

 به انیونانی مرکز و قلب دنیرغم درهم کوب  شدند و علىانیونی نبرد با ری روز، درگ9 شدند و پس از ادهی در جلگه ماراتن پها رانىیا

. ها شدند  به کشتىنىینش مجبور به عقب ن،ی شکست از جناحلیدل

:  استنی چنونانی و رانی از نبردهاى اول ازی نکسی سرپرستى ساتیروا
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٩

آتن را منظور نظر اصلى قرار دهند، اوقات خود را ) ونانی در خاك هی اولهاى روزىیپس از پ( عوض آن که رانی سپاه افرماندهان«

 شمال شرقى لىی ما20 در ماراتن در رانیم سپاه ا.  ق490در » .بناك و متحد ساختندصرف امور جزئى رساندند و دشمن اصلى را غض

ابتدا قرار بود ارگ قلعه به دست .  آماده شدندانیونانی براى مبارزه با اسی پپی به نام هونانىیک ی زنىیآتن متحد شد و با را

 40 برده و ورشی گریکدی دو سپاه به نی و چند روز بعد جناحدرنی اما طرفداران وى نتوانستند ارگ را بگفتد،ی باسی پپیطرفداران ه

 انیرانیپرستى ا  تجربه و وطنروىیتوان با استفاده از ن  که مىافتندی به سرعت درانیونانی. ختندی درهم آوونانىی هزار 10 و رانىیهزار ا

. را در ماراتن شکست داد

 نیالبته ا( شد مودهی پقهی دق8 بود، ظرف لی مکی دو اردو که درست نیفاصله ب و افتی دره و دانا با کمال سرعت وقوع ری در زحمله«

 که جماعتى از نی از اانیرانی، ا) سرعت حرکت کندنیتوانست با ا  نمىونانی اسلحه نی نظام سنگادهی است، چرا که پدیادعا محل ترد

 ند،ی قبل از آن که به خود آکنی شمردند، لفی واقعه را ضعنیاند، تعجب کردند و ا ها حمله کرده  سواران به آنتی بدون تقوانیونانی

 نیها در جناح بودند خوب مقاومت و بعد غلبه کردند، اما آتنى) سپاه( سکاها که در قلب فهی و طاانیپارس.  بودنددهی رسشانی به اانیونی

) 256 ص -اول  جلد -  کسی سرپرستى سا- رانی اخیتار(» .غالب شدند و پس از آن به قلب روى آوردند

 ماهرى هستند و اگراز دور جنگ کنند، راندازىی تانیرانیدانستند ا  که مىها ونانىی«: دیگو  باستان خود مىرانی اخی در کتاب تارایرنیپ

 عنىی  اسلحه بود،نیسپاه آتنى سنگ.  زدند و جنگ تن به تن را آغاز کردندرانیپروا به سپاه ا ها را ندارند، خود را بى  آنریطاقت ت

 را انیونانی استحکام سپر زی نشانی بود و سپرهازاتی فاقد تجهرانیداشت، در صورتى که سپاه ا)  بلندزهیجوشن، خود و ن (عىاسلحه دفا

» .نداشت

 شکست را مهم نشمرد و بالفاصله در کار تدارك سپاه نی اوشیاگرچه دار.  بودونانی موقت از خاك نىینش  عقبجهی هر حال نتدر

. بزرگى شد اریبس

 دوم مدىهاى جنگ

همان گونه که هوخشتره، پادشاه ماد، .  دوباره تکرار شده بودخ،ی اسلحه بود و اکنون تارنی سپاهى سنگازمندی نونانی براى فتح وشیدار

آورى  جمع.  استریپذ  مشابه آن امکاندهی آموزش دانیاى آشور تنها با سپاه هاى منظم و حرفه  قرن قبل پى برد نابود کردن سپاه2در 

) م.  ق485. ( فوت کردوشی زمان دارنی در همد،ی به طول انجامسال 3 دیسپاه جد

 ىیگو از گزافه.  شدونانیاو پس از خواباندن شورش مصر آماده هجوم به .  وارث ارتى بزرگ و آماده شدارشای خشابی ترتنی ابه

 اىی دنتی از جمعىیاند، حال آن که گو  زدهنیتخم!  نفرونیلی م5هزار تا  800 سپاه وى را م،یبرخى مورخان قد (می که بگذرها ونانىی

 و رانیاکنون نبرد دوم ا.  نداشته استری نظخی تا آن تارارشایآورى شده توسط خشا  اذعان داشت سپاه جمعدیبا) دان اطالع بوده  بىمیقد

.  در راه بودونانی

ى جنگ ماراتن  دربارهحاتىیتوض

 که ىی از ندازه قائل است تا جاشی نبرد ارزشى بنی براى ازیتمدن غرب ن. دانند  خود مىخی را نقطه عطفى در تار جنگ ماراتنانیونی

.  شده استکی با نام دوى ماراتن مبدل به سمبل مسابقات جهانى المپکی ورزش المپنیتر معروف

 مطابق است؟ اتی نبرد تاچه اندازه با واقعنی اطالعات ما از ااما

 نبرد چندان نی مورخان ازاتیداد روا  که نشان مىدی فرمانده ستاد ارتش به چاپ رسکیاى از   مقالهرانیاى ا ه قبل در روزنامه ماچند

 اسلحه نی آن که سنگژهی به وونانىی روهاىی نبی کارشناس نظامى از قول مورخان آلمانى نقل کرده است ترکنیا. ستی ندییمورد تأ

کند که  وى از هانس ولبروك، مورخ آلمانى، نقل مى.  حمله برندانیرانیداد در دشت کم عرض ماراتن به ا  نمىها اجازه اند، به آن بوده
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١٠

 5حدود  (پی ت1 دشت حتا نیدر ا« کرده است دی افسر ستاد ارتش آلمان را خوانده به هنگام بررسى دشت ماراتن تأککیهاى  نوشته

» .ها هزار سرباز باشد  چه برسد به آن که شاهد نبرد دهدبپرداز نیتواند به تمر نمى)  هزار سرباز8تا 

 بودن عرض کی عمل و باردانی متوجه شد مرانیفرمانده سپاه ا«:  آورده استگرىی دسینو خی از قول تارنی کوچک همچنقی تحقنیا

دهد که هرودوت  را مى)  به کشتىو بازگشت( به سربازان خود نىینش  دستور عقبنیبنابرا. شود  مانع از کاربرد سواره نظام مىدانیم

 و رانیهاى ا  جنگاتیتوان گفت، روا  کالم مىکیدر . کند  تلقى مىرانىی اانیى شکست سپاه  منزلهبه را نىینش صدرو فرمان عقب

. ستیستناد نچندان مورد ا) ری درگروهاىی از تلفات نآور رتیى ارقام ح آن هم را ارائه (ونانی مورخان ىیگرا  جانبهکی لی به دلونانی

 دی نباانیونانی اهوىی پرهروزىی پاتیدرباره جزئ«: دیگو  سنت هلن مىى رهیهاى آخر عمر خود در جز  سالهاى ادداشتی در زی نناپلئون

ه از  تاکنون نوشته نشده کاى رانىی اخی تارچیاند و ه گو بوده  است و آنان مردم الفزن و گزافهانیونانیهاى   گفتهها نیفراموش کرد که ا

» .می برسحی داورى صحکی پس از استماع سخنان دو طرف به میتوانروى آن ب

 ونانی باستان و رانیهاى ا  به جنگدی نابغه نظامى با شک و تردکی است، چرا که وى به عنوان زی تأمل برانگاری ناپلئون بسگفته

. داند ها باورنکردنى مى  آنزی نگرینگرد و در جاى د مى

 پالتهنبرد

 به حوالى تسالى هی شاه از سارد حرکت کرده و پس از عبور از هلسپونت، تراس و مقدوناری به فرمان خشارانىی اانیم سپاه.  ق480 در

. کرد ها حرکت مى  در کنار آنرانىی اروهاىی نىیجا  عالوه بر جابهزی نرانی اىیای درروىین. دیرس

چرا .  نداشتقىی توفزی مدافعان بود اما براى مهاجمان نانینددستگى اگر چه به ز چنیا. برد  از چنددستگى رنج مىونانی زمان نی ادر

 اکنون که آتن در خطر تیدر نها. دادند  سردار، روى خوش نشان مىکی به سمت نهیی متلون المزاج بوده و هر آتینها  بىانیونانیکه 

 در تنگه انیونانیسپاه ده هزار نفر .  مرکزى گرفتندونانی به رانیود ا دشمنى را کنار گذاشتند و سعى بر ممانعت از ورقتا موانیونانیبود، 

 سبب شکست رانی اروهاىی شوند اما برترى مطلق نونانی به خاك اصلى انیرانی موضع گرفته و سعى کردند مانع ورود الیترموپ

.  شدارت شاه اسپداس،ی و مرگ لئونانیونانی

. ها شهر را ترك کرده و به اطراف عقب نشستند  آتنىجهی و در نتردی قرار گرانیبرابر شاه ا سبب شد آتن بالدفاع در رانی سپاه اعبور

 شدن سارد بوده دهی اقدام به تالفى به آتش کشنیالبته ا. (کنند  مىرانی آتن را وانیرانیکنند، ا  ذکر مىونانىیآن گونه که منابع غربى و 

 به سی ساالمرهی ساحل و جزانیاى م  در تنگهونانى،ی با استفاده از نبوغ فرمانده ایدر در انیونانی.  نبرد هنوز تمام نشده بوداما.) است

.  پرداختندرانی اىیای درروىینبرد با ن

محلى براى صدمه زدن جدى ) سی ساالمای (نی ساالمجهی نتواند از برترى عددى خود استفاده کند و در نترانی جا سبب شد اتنگى

 . شدرانی اىیای درروىین

از .  زمان صرف کندنی از اشی بونانی داشت، حاضر نبود براى فتح اری را در اختخی امپراتورى تارنیتر عی که در آن زمان وسارشایخشا

 اسپارت ه،ی شده بود اما تراس، مقدونریآتن تسخ.  داشتونانی ختهی از اوضاع درهم رتی حکادیرس  اخبارى که به او مىزیطرفى ن

 ونانىی کوچک االتی مقدور نبود بابت ارانىی نشده بودند و براى شاهنشاه اعی کامال مطونانىی گری دلی قباوى تسالى، تب، پلوپونز

 قوت قلب انیونانی از منطقه سبب شد رانیخروج شاه ا. هاى شرقى، جنوبى و مرکزى امپراتورى را چند سال بدون نظارت رها کند کرانه

 را جمع کنند که به گفته ىیرویها آمده و در دشت پالته ن  و اسپارتى به کمک آتنىها زىون پلوپالد،ی قبل از م479در بهار .ابندی

. مورخان غربى از جمله دوالندلن تا آن زمان سابقه نداشت
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١١

رغم تحمل  ور شدند و على  حملهوسی پارسى به فرماندهى مرادنرهاىی در جلگه پالته به نونانیى   هزارنفرى متحد شده100 سپاه

.  را درهم شکستندرانی قلب سپاه ازاتی برترى تجهلی به دلتی در نهارانىی از کمانداران انی سنگضربات

  ونانىی هاى دروغ

 عظمتى فوق تصور قائل شده رانی را قوى نشان دهد براى سپاه اونانی کرده و براى آنکه ادی مبالغه زارشایى سپاه خشا  دربارهودوتره

) انیچهارپا( کردن رابی براى سلومتری ک5 / 5 طی با محاى اچهیدر: دیگو هرودوت مى«: سدینو د مى در پانوشت کتاب خوایرنیپ. است

» ! که پس از رود نس تس واقع بود، خشک شداچهیر دنیکافى نبود و ا

 آن ای. ى بوده رأس دام کافونیلی م300 کردن رابی تن آب داشته باشد که براى سونیلی م3 دی احتماال بااى اچهی درنی آن که چنحال

 زدند، حال آن که به خوبى واضح است، گردآورى نی نفر تخمونیلی م5 هزار تا 800 نی را برانىیهاى ا  سپاهگرى،ی دانیونانیکه 

 رانی اروهاىیکنند و حداکثر ن  مىدی کامال ترددی بوده و برخى مورخان جدرممکنی غبای تقرمی قداىی در دنزین هزارنفرى 200هاى  سپاه

. دانند  هزار نفر مى160را 

 تعداد نی هزار نفر بوده باشد اما سخن بر سر تمرکز ا500 ای 400 حتا انی ارتش امپراتورى هخامنشروهاىی ممکن است مجموع نالبته

.  استرانی درصد امپراتورى بزرگ اکیتر از  اى به وسعت کم  در منطقهروین

 آباد، مرزهاى ناشناخته شمالى و مرکز پهناور شاهنشاهى را بدون نیالنهر نی شرقى، بمی مرزهاى عظرانی ارفتیتوان پذ  مىچگونه

حفاظت بگذارد و سپاه خود را به منطقه کوچک و کم وسعت آتن بکشاند؟ 

 پالته و ن،یهاى ماراتن، ساالم  جنگرامونی مفصلى پقی که تحقستی نگارنده اذعان دارد از آن بضاعت علمى هم برخوردار نالبته

 شده، ارزش غیها تبل  قرن درباره آن25توان گفت نبردهاى مذکور از نظر نظامى به آن درجه که   انجام دهد اما به جرأت مىلیترموپ

 ای ببرد و نی را از برانىی شود و چند هزار ارانی مانع حرکت قشون الیدر تنگه ترموپ(!)  سرباز 300 بتواند با ىچرا که اگر ملت. ندارند

 1000کند و مانند رم   قناعت نمىونانیهرگز به سادگى به خاك اندك (!)  را از پاى در آورد رانىی هزار ا260شته،  ک150در پالته با 

. ردیگ  مىرانی را از انیالنهر نی و بری صغاىی آساقلکند و حد  حکومت مىایسال به دن

 به خیهاست تحت عنوان تار  اسکندر قرننیدهاى دروغ در کنار نبرلی و ترموپسی ماراتن، ساالمری نظىیها  متأسفانه اکنون دروغاما

 ودى،ی مک انیهاى کال از آن جمله در کتاب. اند رفتهیها را نپذ  آنزی غرب نسندگانی کرده اگر چه تمام نودایها راه پ داخل کتاب

. کند ها را باور نمى  آن که ناپلئون آنای و ستیها اثرى ن  داستاننی ازدوالندلن و ولبروك ا

دانسته   او نمىای آدیگو کند که مى  تعجب مىلی دلنیبه ا» !خ؟یپدر تار( از بزرگى ارقام هرودوت بورین: سدینو  مىبوری به نقل از نایرنیپ

شده است؟  تلف مى) از نظر تنگى جا و گرسنگى (ونانی مقدونى و ه،ی در تراکمی ارتش عظنیا

. زند  مىنی هزار نفر تخم350 را روی ننی اایرنیپ

  ونانی و رانیهاى دوم ا  از جنگکسی سرپرس ساتیروا

 به رانی هرودوت را از لشکرکشى اهاى تی روابیاى عج  بهره برده اما به گونهستمی با آن که از از دانش نظامى قرن بکسی ساسرپرس

 پس از عبور ها رانىیا: دیافزا ه و مى برخوردار بودروی نونیلی مکی در هنگام عبور از هلسپونت حداقل از رانیکند ا  قبول و ذکر مىونانی

. دندی آتن رسکىی نزدبه لیاز ترموپ

 ونانی هم بعد از محاربه به عقب نشستند و راه ونانىی معابر گذشته، ناوهاى نیتر  بود از سختامدهی نشیها بد پ  جا براى پارسىنی اتا

 متوجه م،یگاه قشون عظ  رفت و آن را به غارت داد و آنسی به فوسارشایسپس خشا.  باز شدنیمانع و منازع براى مهاجر مرکزى بى

.  شدکیات
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١٢

 آتن به تی نکرده بودند اما پس از آن عجله کردند و در نهاهیآتن را تخل) تا آن زمان( داشتند تی موفقدی املی چون در ترموپانیآتن

: سدینو  مىزی نسیى جنگ ساالم  دربارهوى» ... افتادرانیدست ا

ور   از کثرت دشمن واهمه کرده و ناوهاى خود را به ساحل بردند اما غفلتا به دشمن حملهها ونانىی صبح ظاهر شد، هعی که طلنیهم

 رانی زمان شاه انی در اد،ی ضرر بخشتر شی بشانی براى ارانىیجنگ در کمال سختى در گرفت و کثرت عده ناوهاى ا... شدند

 که تا آن نی کردند و با امانی فرستادند و عهد و پانی به نزد آتنرانىیامر شدند، سف نی متوجه ان چوانیدرخواست صلح داد و اسپارت

 صدمات کلى خورده بودند، تعهد سفر را قبول کردند و در جاب شاهنشاه انیوقت دولت اسپارت شرکت چندانى در کار نداشت و آتن

 جدا ها ونانىی ری از ساانی چون متوجه شد آتنهیمردون.  شدمیهار متحد نخوایست ما با خشا  در مدار آسمان خود باقىدیگفتند تا خورش

 دست تنها مانده و متحدان کمکى به انیشوند از تسالى متوجه جنوب شد و مجددا ده ماه بعد از نوبت اول آتن را اشغال کرد و آتن نمى

 نی و همچنانی با آتنهی موقع باز مردوننی در ا. ماندندحفوظ فرستادند و در آن جا مسیهاى خود را به ساالم  کردند و خانوادهشانیا

 نی به اشانی الیپرداختند و عقل عل  به استحکام تنگه کنت مىانیاز آن طرف اسپارت. دی مذاکره کردند اما ثمرى نبخشوسیمردم ارگ

 مانهی بود پکیزد کردند که نت به قدرى در تقاعد خود مداومقتیکه لزوم سرعت در عمل را احساس کنند، وافى نبود و در حق

 را گذاشتند و لشکر پلوپونس تی بناى فعالاسی شود، باالخره بعد از وفات کلئومبروتوس و جلوس پوزانزی لبرانیحوصله و صبر آتن

 آن چه را از آتن باقى مانده بود، خراب کرد و به هیمردون. مأمور به حرکت شد و معجال به طرف شمال به مالقات دشمن شتافت

 کیتر از شدت آت  مناسبزی منطقه براى حرکات و گردش سواران ننی به او کمک کردند و به عالوه انی در آن جا متحد. رفتهیپئوت

تر از جلگه در معرض  چه در آن جا کم. هاى کوه کى ته آن قرار گرفتند  که سوار نبودند، دنبال رفتند و ابتدا در دامنهونانیلشکر . بود

.  بودندرسىحمالت سواران پا

 حمالت پى در پى ها رانىی اوهیها به ش  فرستاد و آنوسی تسی تمام سواران خود را در تحت ماسها ونانىی براى خسته کردن هیمردون

 فورا شتافته و سردار افتاده ها ونانىی.  انداختنی مجروح شده و او را به زموسی تسی وارد آوردند و باالخره اسب ماسادیبرده، تلفات ز

 و با کمال ادی بردند، موفق نشدند و با تلفات زدی شداری و هر چند سواران پارسى براى بردن نعش او حمله بسندندرا به قتل رسا

. افسردگى به اردوى خود مراجعت کردند

  الدی قبل از م749 پالته در سال جنگ

رده، از تحت حفاظت تالل درآمده موضعى  کدای پنانی اطمزی آب نهی خود مغرور شده و از نظر فراوانى تهشرفتی پنی از اونانی لشکر

 نی چشمه کارگافى بود و اصل رود آسپ بکی وى نزدنیمی داشت و هی از شعب رود آسپ تککىی آن بر ساری کردند که اریاخت

عبرى را که  دو مها ونانىی دی جدتیموقع. توانستند کار کنند  بهتر مىرانىی حال سواران انیدر ا. شد  مىدهی کشها رانىی و اها ونانىی

 بارکش با رانندگان و وانی قافله اى مرکب از پانصد حنیکرد و بنابرا شد، حفظ نمى  آن دو معبر واقع مىنیها ماب  آنهیخطوط ارتباط

.  شدندقطعهها و قطعه   همراهان آن ها گرفتار پارسىدیشا

 بود که نینقشه او ا.  او به اتمام کار، تنگى واربار بوداقی علت اشتدیالبته شا.  جنگ قطعى کار را تمام کندکی داشت با لی مهیمردون

 بودند و راندازیسوارانش که ت. اى هم موفق شد او تا اندازه. ندازدی را به دست و پا بها ونانىی را به کار انداخته، شیسواران خو

 بود، خراب ونانیه کارگافى را که مشرف تمام  را خسته و چشمونانىی انی لشکرنی زوبراندازىی محاربه کنند با تکی از نزددتوانستن نمى

 مقام تعرض را رها ها ونانىیطورى که . ها داللت دارد کند بر مساعد بودن اوضاع براى پارسى مطالبى که هرودوت نقل مى. و پر کردند

جنگى بود و به خوشى  اعمال نیتر  امر مشکلنیا.  کننداری بهترى اختتی پالنه موقعکی نشسته نزدبکرده مصمم شدند شبانه عق

هاى   و قلب لشکر که از دستهدی امتناع ورزنىینش  ساعت از عقبنی از سرداران اسپارتى چندکىی معنى که نیبه ا. صورت نگرت
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١٣

ى قشون اسپارتى و آتنى به قدرى از هم فاصله داشتند   عمدههاى متچون روز برآمد، قس.  جدا شدنی شده بود، از جناحلیکوچک تشک

. شوند  نمىدهی وجه دچی به هنی متحدری بودند و ساتر کیها به دست دشمن نزد  معاونت کنند و اسپارتىگریکدیانستند به تو که نمى

 از شی داشت و در برابر او بونانىی و پنجاه هزار تن رانىی هزار تن استی دوبای تقررای فتح را مسلم دانسته باشد زدی به قاعده باهیمردون

پس به شوق تمام سواران را .  کمک کنندگریکدیتوانستند به  ها هم الاقل به سه دسته منقسم شده و نمى نبود و آن ونانىیصد هزار تن 

دانستند   که ساعت را نحس مىانیاسپارت.  انداختشانی را هم به دنبال ادی جاوانی واداشت و سپاهانیبه حمله نسبت به اسپارت

.  شدندبانیگاه با دشمن دست به گرنحوست گذشته است آن تا موقعى که معلوم شدوردندای دشمن را تحمل کرده و دست در نربارانیت

 ماند و عاقبت دهیفا ها بى شان کافى نبود و تمام مساعى آن  شجاعت فوق العاده اى از خود نشان دادند، اما حربه و اسلحهها پارسى

 در اطراف جنازه او به قتل زی مذکور نانی هزاران تن از سپاهکرد کشته شد و  فرماندهى مىدی هم که بر سپاه جاودی رشهیمردون

 و قشون دی اثر را بخشنی همزی موقع ننیشود در ا  لشکر مىشانىی اسباب پرىیای که غالبا در محاربات آسرکشته شدن سردا. دندیرس

 شدند اما هی مردونونانىی انیگرفتار لشکرآمدند   مىانی که به مدد اسپارتانیضمنا آتن. پارس با اغتشاش تمام به اردوى خود بازگشت

 شی پرانىی به اردوى اورشیها براى  ها، آتنى  آننىینش  اهتمامى نشان نداد و با عقباربه در امر محها وتىی جماعت به استثناى بنیا

.  بودندشانیها منتظر ورود ا شدند و اسپارتى  محسوب مىونانی نیها مهندس  آنرایز. رفتند

باخته چندان مقاومتى نکردند و از قرارى که هرودوت نقل   دلهاى ىیایآس. العاده بوده است  واقع شد فوقرانیر اردوى ا که دکشتارى

 هی مردوناتیکه مخالف نظر» ارته باز« دسته چهل هزار نفر به سردارى کی کنی جان به در بردند، لشانیکرده فقط سه هزار نفر از ا

 طرف ها ونانىی وجه با چی کردند و به هنىینش  کامل عقببی رفت، با نظم و ترتشی و با تأنى پ صبر کرددیا داشت بدهیبود و عق

ها  خالصه شجاعت اسپارتى.  توانسته باشند قوه مه سواره پارسى را گرفتار کنندونانىی ادگانیرود پ  گذشته گمان نمىنینشدند، از ا

 مساعد گرفتار شده و فقط دو دسته از سه دسته ری و اوضاع غعی وسدانیر م دونانىیان یلشکر.  را قطعى و کامل ساختونانی روزىیف

اما با وجود کثرت عدد طرف مقابل و نواقصى که در کار خودشان بود نظام .  قوه برسانندگریکدیتوانستند به  ها هم نمى آن. حاضر بودند

. د را فراهم آورشانی اسباب نصرت و ظفر کامل اونانىیو اسلحه 

  بردهاى دوم نجهینت

م سالى بود که در .  ق480توان گفت سال  به عبارتى مى.  نتواند وارد خاك اروپا شودچگاهی هرانی سبب شد اونانی نبردهاى حاصلى بى

 نیتر  متعددى داشت که مهملی دالونانی در رانیشکست ا.  مشخص شدخی براى طول تاررانی شمال غربى متصرفات اىیآن حد نها

 تی در مقابل دردسر آن و در نهاونانی خاك تىی به قواى بحرى، کم اهمازی، ن)ونانی( اروپا نوبنگ کم عرض جآن وجود مناطق ت

 و قول خود را به مانی حاکى اقوام مذکور پزیهاى مورخان غربى ن به طورى که در نوشته.  تبار ساکن در منطقه بودونانىی اقوام دگىیچیپ

 را نجات ونانىیها دموکراسى   شکستنیا« برخى مورخان است که ىیگو  برد، گزافهادی از دینباشکستند و در آخر آن چه را  سادگى مى

 جز زىی چونانی نکته را باور نکند چرا که دموکراسى نیتواند به سادگى به نگارنده حق دهد که ا حال آن که هر آدم منصفى مى» !داد

 به گفته خودشان همواره تخصص جالبى در کشتن انیونانی وعادى نبوده حکومت چند ده هزار نفر به صدها هزار برده، زن و مردم 

 آن که ای ماراتوس و سقراط همه به دست هموطنانشان کشته شدند و تراتوس،ی پموستوکل،یت. اند سرداران و افراد موفقشان داشته

  .  هستندا ادعنی بر ااش و اسپارت گواهى اند نبردهاى طوالنى  با آرامش در کنار هم نبودهچگاهی هانیونانی
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١٤

 پلوپونزنبرد

شکل » دوستى« براساس زی از همان ابتدا نهی اتحادنی با مشکل مواجه شود البته اونانی هی سبب شد اتحادرانی و اونانی نبردهاى انیپا

 که قومى جنگجو، انیانونی تی کرد اما در نهاجادی را اهی اتحادنی اىیای امپراتورى آسکی شدن خطر بزرگ کینگرفته بود بلکه نزد

 از کىیتوان  هاى پلوپونز را مى جنگ.  شدندگریکدی دوباره آماده نبرد، با الدی قبل از م433طلب و ناآرام بودند، در سال  فرصت

.  باستان دانستاىی جنگهاى داخلى دننیتر بیمه

   و آتناسپارت

 ثروت، شوکت و بناسازى و اسپارت جادیهاى در ا آتنى. وردار بود برخاى ژهی وتی آتن و اسپارت از موقعونان،ی دولت شهرهاى نی بدر

 سبب شده بود آتن دوباره سی ساالماىی فاتح نبرد درونانى،ی سردار موستوکل،ی تریتداب.  داشتندادىیدر توان باالى رزمى قدرت ز

تند که توان نظام آتن هرگز قادر به مقابله با دانس ها مى اسپارتى. ها قابل تحمل نبود  براى اسپارتنی شد و اونانیمبدل به شهر اول 

ها   مسئله سبب شد اسپارتىنیا» .تر باشد ثروت متعلق به کسى است که قوى« اساس اعتقاد داشتند، نی و به همستی اسپارتى ن»نیزوب«

. براى نبرد منتظر بهانه باشند

.  بهانه به وجود آمدنی االدی قبل از م432 در

. تر خود اسپارت کمک خواست  از برادر بزرگزیو کرنت ن.  شدری و کرنت سبب ورود آتن به نفع کورسریرس دو شهر کونی بنبرد

بار »  پلوپونزهیاتحاد«اکنون .  سال بود دست به اسلحه نبرده بودند، فرصت را مغتنم شمرده و آماده کارزار شدند10ها که  اسپارتى

پالته، .  ننشستکاری بزیآتن ن.  همه به آتن اعالم جنگ دادندهی اتولى و مقدوند،ی لوکرد،ی تب، فوست،اسپار.  شده بودلی تشکگرید

 آن اىی درروىی بزرگ، ناریها که محتاج ثروت آتن بودند آماده کمک به آتن شدند، حصار شهر آتن بس  اکارنانى و تراسر،یکورس

 قادر به مقابله ىیروی نچی هموار هنیدانست در زم  خوبى مى شهر بهنی اما ابود ادی زاریو ثروت آن بس)  کشتى300مجهز به (قدرتمند 

. ستیبا قدرت اسپارت ن

حمله بردند وبه سرعت )  اصلى اطراف آتننیسرزم (کی به آتالدی قبل از م431 نکته در نی با وقوف بر ازی اسپارت نروهاىین

دانستند حمله به حصار آتن کار  آتن را نابود کردند اما مىهاى اطراف  ها و شهرك  اهالى، آبادىهی مدافع را نابود کرده و کلروهاىین

 اسپارت را نی را غارت کرده و هر جا سفاهیرفت و سواحل الکونى و ال  زمان فاتحانه جلو مىنی در ازی آتن نىیای درروىین. ستیها ن آن

. کردند  نابود مىدند،ید مى

نابودى پالته .  سال محاصره از پاى درآوردند2 پالته را پس از 426ده و در آتن استفاده کر) نىیزم( پلوپونز از ضعف نظامى هیاتحاد

تصرف کرده و )  بودهیرا که متعلق به اتحاد (لوسی بندر پ425 خود سرعت دهند و در ىیایها به تالفى، به تحرکات در سبب شد آتنى

 به بی برد و قرنی اسپارت را از بروهاىی ننیا نفر از بهتر نبرد صدهنیموتسن، سردار آتنى، در ا.  ببرندنی از براها کشتى اسپارت  ده

 ری وجود جزالی به دلنى،یرغم قدرت زم  علىدندید ها که مى اسپارت.  را آغاز کرده بودریاکنون آتن تصرف جزا.  کردری تن را اس500

 ستند،یرهاى بلند آتن قادر به فتح آن ن حصالی به دلگری و از طرف دستندی نهی دفاع از اتحادبه قادر ىیای درروىیمتعدد، بدون ن

 422 خواسته را رد کردند و در نی و به قدرت مغرور شده بودند ادواری خود امروزىی آتن که به پانیاما فرمانروا.  صلح دادندشنهادیپ

ها  رترى جنگاورها اسپارت و بدندی با هم جنگسیدو سپاه در آمفى پول.  رفتندپارت فرمانده اسداسیبا سپاهى بزرگ به مقابله با براز

 و داسیبراز( هر دو سپاه فرماندهان بزرگ خود نی نبرد سهمگنیدر ا. ستی اسپارت نفی حر»نیزم«سبب شد آتن مطمئن شود در 

. را از دست دادند) کلئون
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١٥

بخش اول  دو طرف امضا و نی عهدنامه صلحى ب421 در نی بنابراستی نکىی کدام قادر به حذف آن چی پى بردند هبی رقدو

.  استداری صلح ناپانیاما خروج برخى متحدان دو طرف صلح از همان ابتدا، نشان داد ا. هاى پلوپونز تمام شد جنگ

 بار نیا. رندیبگ)  اصلى آتننیسرزم (کی به حمله به آتمی تصمالدی قبل ازم413 در گری بار ددهی و مشکالت سبب شد اعضاى اتحافقر

.  آماده مبارزه شدندزی نری لوکرى، آرگوس، و کورسدى،ی پلوپونز، تب، فوسهی بود به جز اتحادمتیهدف اسپارت محو آتن به هر ق

.  آغاز کردندزیران را نیها حتا مذاکرات با ا آن

ها  ارتاسپ.  مناطق گرفتندنی از مردم ازی بار حتا اجازه کشاورزى را ننی کرده و ارانی مناطق اطراف آتن را به کلى وگری بار دها اسپارت

 متفرقه ىیای درروهاىی با استفاده از ننیگشاست بنابرا  راهاری بسىیای درروىی نونان،ی رهی بار به خاطر داشتند در کشور پر از جزنیا

 مالى میهاى عظ  دوم پادشاه هخامنشى، از کمکوشی کردند و پس از توافق با دارجادی قدرتمند اىیای درهی کوچک اتحادریشهرها و جزا

.  بود، برخوردار شدندرانی که تحت فرمان شاه ادىی لساتراپ

 زی نایها حتى در در  آنالدی قبل از م407 و 408 خود دل ببندند اما در ىیای درروىیها به ن  پى در پى آتن سبب شد آتنىهاى شکست

 را ونانی اسپارتى عمده ناوگان نی در سواحل لسبوس سفاىیای درىیدر نبرد نها. ها شکست خوردند ى اسپارت  شدهتیاز ناوگان تقو

در » ارژى نوز«جنگ سختى در .  شداش ىیای درروىیهاى خود براى نجات ن  کشتىنی به رساندن آخربورمحاصره کردند و آتن مج

ب  ناوگان اسپارت را شکست دادند اما مرتکتی آتنى هر آن چه در توان داشتند، رو کردند و در نهااساالرانی نبرد درنیدر ا. گرفت

.  امر به معناى مرگ ناوگان، ثروت و قدرت آتن بودنیحال آن که ا.  رد کردندرا صلح اسپارت شنهادیها پ آن. اى شدند اشتباه احمقانه

 مزدور در کنار فرماندهى پرقدرت انوردانی در کنار وجود دررانی کمک کننده به اسپارت در راه بود و دوباره پول اروهاىی بعدى نموج

 را گرفته و به ونانی سواحل متعدد اطراف الد،ی قبل از م405 پرقدرت ضد آتن، در هی ساالر اسپارت، سبب شد اتحادای درزاندریل

 امر نیا.  از دست دادزاندریهاى خود را در نبرد با ل  آتن تمام کشتىزی زمان در هلس پونت ننیدر هم.  شوندکینزد» دسلى« و »رهیپ«

 آتن حصارهاى دیگو  جهان خود مىخی و آن گونه که دوالندلن در کتاب تارردی مهاجمان را بپذطی شراى هی کل404سبب شد آتن در 

.  تن دادسی و از همه بدتر آن که به حضور نظامى اسپارت در اکروپولرد کرده و دموکراسى را کنار گذارانیخود را و

   نبردهاى پلوپونزجهینت

 لیآتن به دل.  بودونانی نظامى رگذاریهاى تأث ى قدرت ى اول خروج آتن از چرخه هدر درج.  بزرگ داشتجهی پلوپونز چند نتنبردهاى

 تمدن کی نظامى و توسعه دهنده می امپراتورى عظکیتوانست مرکز   تمدن بزرگ مىکی هاى هی وجود مازیشکوه و جالل خود و ن

 از شهی امکان را براى همنی اونانی دولت شهرهاى ری اسپارت با کمک ساى سهی شود اما دسمی قدونانیتر از خاك اندك   بزرگاریبس

. آتن گرفت

 را تی ظرفنی اونانی.  بودنینش ونىی از گذشته توان اقتصادى، فرهنگى و نظامى مناطق اشی بفیهاى پلوپونز تضع  دوم جنگجهینت

 شود اما ایبرتر اروپا و غرب آس نژاد خود مبدل به قدرت نظامى  کوچک و متعدد اما هماریهاى بس داشت که در صورت اتحاد دولت

ها خارج  هاى بزرگ باقى بمانند و نتوانند خود را از سلطه آن  سبب شد همواره آلت دست قدرتجو زهی ستم اقوانی انینبردهاى داخلى ب

 ماندگار هی اتحادکی جادی دادند به جاى تالش براى احی ترجنینش ونىی و مناطق اونانیهاى مختلف   دستهخیبارها و بارها در تار. کنند

 منحصر به فردى بود و از روىی از نظر نظامى نونانىی اذعان کرد سرباز دیبا.  بپردازنددنژادان خو  و همشانیک قدرتمند به دفع هم

جود  در صورت وونانی.  و مبارز ساخته بوددهیها مردمانى رزم د  گذشته، صدها سال جنگ از آنونانی سانی نوخیهاى تار پردازى افسانه

ها به منطقه حکومت کند اما چنان  قرن) اى  از سربازان حرفهرخوردارى بلیبه دل(توانست مانند آشور  گر مى  مغز متفکر حکومتکی
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١٦

 مسئله سبب محکم شدن جاپاى نیا.  دادندحی مزدورى را همواره بر مبارزه در راه اعتالى کشورشان ترجها ونانىی ثابت کرد، خیچه تار

.  اقوام مرکز اروپا شدجىی و قدرت گرفتن تدرریصغ اىی بر آسرانیا

ای ورود اسکندر به آس56

  نیالنهر نی اسکندر به بورود

 در جنوب اروپا حضور داشته باشد و ارتش اسىی پس از آن تنها به عنوان ناظر سرانی سبب شد االدی قبل از م479 پالته در شکست

دانستند چرا   را دشمن خود مىرانی در هر حال اانیونانیاما . ندازدی به خطر نونانی رهی بار در مناطق تنگ و پرجزگریبزرگ خود را د

 متعدد و از هم اریکه بس (ونانیهاى نظامى   قدرتنیها سبب بروز عدم تعادل در ب که پادشاهان هخامنشى با پرداخت بودجه جنگ

 تا آن زمان شد ونانیاى   سپاه حرفهنیتر میآورى عظ  جمع مقدونى موفق بهپیلی فالدی قبل از م335در . شدند مى)  بودندختهیگس

 50 هزار سرباز و 30)  رقم بوده باشدنیتر از ا  بزرگونانیرسد در پالته سپاه   مىرست چرا که به نظ ى مورخان غربى  گفتهنیالبته ا(

 بی ترترانی اهی بزرگى را علهی آن زمان اتحاد ناکام گذاشت حال آن که او دررانی، حمله او را به ا336 در پیلیاما مرگ ف. هزار سوار

» پدر«اسکندر براى آن که بتواند جاى .  به نام اسکندر سپرده شده بوده سال20 به جوانى پیلیاى ف اکنون عنان ارتش حرفه. داده بود

و )  کردندامیها ق  مقدونىهیعلکه ( مردم تراس انهی اقدام حمالت وحشنیزد و ا  مىىی دست به اقدام پر سر و صدادی بارد،یخود را بگ

 ریی تغری درگرانی بار متحد بود و انی اونانی.  بوددرش رقباى خود در خانواده پى هیو کشتن کل(!) تصرف تب و فروش مردم به بردگى 

. مداوم سلطنت

  ای به آسورود

 لیاى از داستان و تخ  مجموعهرانیجوم وى به ا هلی دلنیکنند و به هم ى نبردهاى اسکندر چندان با دقت عمل نمى  دربارهسانینو خیتار

: کند  مىری گونه تصونیرا ا جهان خودورود اسکندرخیکتاب تار درستهی نگرخی منصفانه به تاربایدوالندلن که تقر.  استاتیدر کنار واقع

 پارسى براى نبرد آماده روىین هزار 40گذرد در حالى که   مقاومت از هلس پونت مىای اسکندر بدون برخورد الد،ی قبل از م334 در

 لت،ی کارى، مدى،ی را آزاد ساخته، لونیمتوجه جنوب شد و ا....  گذشتزىیى م  از رودخانهفیاسکندر در برابر چشم حر. نبودند

.  استقبال کردنددی از فاتح جدزی شهرها نری کرد و ساریخ را با حمله تسکارناسیوهال

... دهد  سوم را شکست مىوشیسپاه دار) کنونىهیدر سور(سوسی دراتینهادرودهد ادامه مىری صغاىیآس درشروىیبه پ اسکندر333 در

 لطف را نیدوالندلن حداقل ا. دندی او از هم پاشانی سال بعد مجددا در آربل نتوانست مانع حرکت اسکندر شود و سپاه2 وشیدار

 ک،ی در نبردهاى سه گانه گرانانیونانیتفاده نکرده چرا که  اسىیکرده که در کتاب خود از ارقام باور نکردنى برخى مورخان اروپا

. اند ذکر کرده) ؟(! هزار نفر 450 تا 2000 نی را بانیرانی نفر و تلفات ا2000 حدود را تلفات خود لی و آربسوسیا

 بابل و ل،ی آربروزىیس از پکنند اسکندر پ شوند و ذکر مى  نمىلی قاگاهىی جارانی سه نبرد براى تتمه ارتش انی غربى پس از امورخان

. کند  مىری و پاساگارد را تسخسیشوش را متصرف شده و پرسپول

 تیروا. شود  منصرف مىشروىی از پگریرسد و از آن جا د  همدان، رى، دامغان، بلخ و پنجاب را گرفته و به حوالى سند مىسپس

ها را در سال  ست که نگارنده مختصر از آن ى و اصالن غفارى مرحوم دکتر احمد حامری نظرانىی برخى مورخان اتیتر، روا منصفانه

. منتشر کرد) 83بهشت ماه یارد (رانیگذشته در روزنامه ا

 شود بلکه با استفاده از فرسودگى امپراتورى هخامنشى، مرگ رانی اسکندر نتوانسته داخل خاك اصلى اقتیها معتقدند، در حق آن

  .  برداردانی امپراتورى باستان را از منیتر شانسى موفق شده بزرگ ى خوش نگهبانان و اندکسی به دست رئوشیدار

  

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١٧

   وجود دارد؟دیهاى اسکندر ترد  نسبت به جنگچرا

 نیاند، بنابرا اطالعاتى را ارائه نداده) انیرانی اعنىی( طرف دعوا کی رانی با اشانی از نبردهاانیونانی اتی معتقد بود چون در رواناپلئون

. خی است تا تارهی شبىیسرا  به داستانتر شی بونانىی گفته شده توسط مورخان خی و عالوه بر آن تارستی قابل اتکا نانیونانی تیروا

 صدها شهر بزرگ را ای چند صد هزار نفرى هخامنشى را با استفاده از نبوغ شکست دهد و انیتوانسته سپاه  نمىری زلیاسکندر به دال

. ردیظرف چند سال بگ

 تن به نبرد دند،ید  را در طرف مقابل مىکی سه بر ایشدند اگر برترى دو   هم وارد نبرد مىهی که علانىی سپاهمی قدىای در دن-1

.  در سپاه مقابل بوده باشدزگىیانگ  بىایدانستند مگر آن که امکان شورش  دادند چرا که شکست را قطعى مى نمى

داشت  ها را فتح کند و اگر مى توانست قلعه  صورت نمىنی متحرك نداشت در اهاى  و برجقی منجنری نظرىیگ  قلعهلی اسکندر وسا-2

. دیمای راه بپلومتریتوانست به سرعت هزاران ک  نمىزین

 6توانستند جسورانه   نمىنیبنابرا.  و ماوراالنهر را نداشتندرانی شمال اران،ی مرکز اران،ی شرق ان،یالنهر نی با بىی سابقه آشناانیونانی -3

.  و غرب هند بشوندانهی ماىی آسران،ی وارد عمق خاك الومتریر کهزا

 سردار کی زی نکی ناممکن بود و بدون لجستونانی آن هم توسط کشور کوچکى مانند می قداىی ارتشى در دننی براى چنکی لجست-4

.  کندشروىیتوانسته پ نمى

 باستان نبرد کرده و اىی دنخیهاى منظم تار  ارتشنیتر زه دهد با قوى ساله اجا20توانسته به عنوان جوان   سن و سابقه اسکندر نمى-5

.  آورده بود، شکست دهدونانی هزار نفرى که از همان ابتداى از 30ها را با همان  به سادگى آن

 رگذاریى تأثها هاى او را جزو جنگ  جنگدی سؤال مطرح شود که اگر نسبت به داستان اسکندر شک و شبه وجود دارد چرا بانی ادیشا

 دانست؟ خیتار

البته ممکن است اما حتمى  (دهی رسروزىی به پهی مصر و سورر،ی صغای آسن،یالنهر نی در منطقه برانی گفت اسکندر در نبرد با اتوان مى

) ستین

ال بعد اعراب  س1000 اى که وهیهاى آخر کار استفاده کرده و به همان ش توانسته از سستى ارکان حکومت هخامنشى در سال  مىاو

 کار نتوانسته براى ورود نیاما او از ا.  را متفرق کرده باشدرانی اانی را از پاى در آورده و سپاهفیرغبت حر استفاده کردند سربازان بى

تى  خطوط مواصالزی نرانیشده و عظمت خاك ا  مىرانیچرا که زاگرس مانند مانع بزرگى، مانع ورود او به فالت ا. برد بهره برانیبه ا

آن سوتر نرفته )  بخشى از خوزستاندیو شا (نیالنهر نی وى از جنوب بنی وى را ناممکن ساخته است بنابراروزىیاو طوالنى کرده و پ

 ساله هخامنشى 200 حکومت کری خالص را بر پری امپراتورى باستان را رقم زده و تکی ىی نهات سرنوشریاما اسکندر به هر تقد. است

.  کرده استکیشل

به خود داده و در ) رانی ااىیدر قلمرو آس( را رانی بوده که جرأت حمله به اونانىی اذعان کرد که اسکندر تنها سردار دی نکته را بانیا

قدرت )  استناد کردونانیتوان به گفته مورخان  ها نمى  آناتییکه درباره جز (لی و آربسوسی اک،ی که در سه نبرد گراننی اتینها

ها و   آنانتی تنفر از فرماندهانشان، خلیاند مثال به دل  از نبرد با او سرباز زدهروهای ننی که انی اایو (ان را بال اثر کرده ری شاه اروهاىین

 جهی نتای و شکست و انی سقوط هخامنشران،یبه هر حال مرگ شاه ا. اى رسانده است و خود را حتا به بابل افسانه)  مزدور بودنشانای

 فرصت خوبى براى قدرت گرفتن مردم اروپاى نی حذف شود و االمللى نی سال از صحنه ب80 رانیسبب شد تا انگرفتن از سه جنگ 

  .  بودکیجنوبى، کارتاژها و مردم خاور نزد
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١٨

  کی پوننبردهاى

 جنوب  سرنوشتدىیهاى جد  سبب شد به مرور قدرتانیونانی نظامى ىی روز افزون توانافی پادشاهى هخامنشى در کنار تضعانحطاط

ها که با درهم  رمى. ها کسى نبودند جز مردان رمى و کارتاژى  قدرتنیا. رندی را در دست بگترانهی و حوزه مدقا،یاروپا، شمال آفر

 جنوبى اروپا شده بودند، خود را در مصادف با ری امروزى و بنادر و جزاایتالی قدرت خود در اتی مهاجمان شمالى موفق به تثبدنیکوب

 سواحل ى هی کلنی سرزمنیا.  کرده بودندجادی االدی قبل از م800 قىی فننانینش کشورى که کوچ. دندید  به نام کارتاژ مىىیایکشورى در

کارتاژ . گرفت  را در برمىونانی و ایتالی فرانسه، اا،ی سو و سواحل جنوبى اسپانکی از غرب مصر تا مراکش امروزى از قایشمالى آفر

 قدرت گرفتن در ابتدا چندان مورد نی آرام آرام در حال قدرت گرفتن بود حال آن که االدیقبل از م 270 تا 400هاى  سراسر سال

 ریی اوضاع تغالد،ی قرن سوم قبل از ملیگر مدعى نداشت اما از اوای دونانی و رانی قواى الیتوجه نبود و چنان که ذکر شد پس از تحل

 رم به سمت جنوب به شروىی بود پعىیطب.  پرقدرت در حال قدرت گرفتن بودند ارکان قوى حکومتى و ارتشىجادیها با ا رمى. کرد

.  تضاد با کارتاژ کمک کنددیتشد

  کی جنگ پوننینخست

برترى نظامى رم سبب .  پرداختندایتالی در جنوب اراکوزی اهالى ستی رم به حماهی کارتاژها با اعالم جنگ علالدی قبل از م264 در

هاى کوچکى در  رم که کشتى.  قدرت کارتاژ، سبب کندى کار رم شدای به تصرف رم درآمد اما در درلیسیسها شد و  شکست کارتاژى

 و دیهاى جد  کنسول رم با استفاده از کشتىلوسی قوى شد و سال بعد دوئىیای درروىی نجادی ااندرکار  داشت، به مرور دستاریاخت

سب شد ابتکار عمل .  ساالر رمى بودایها که ابتکار جالب در  چنگکنیا. شد فاتح »لهیم «اىیهاى مخصوص و بزرگ در نبرد در چنگک

.  کارتاژ خارج شودىیای درروىیاز دست ن

رگولوس، فرمانده رمى با سپاهى .  دادندریی تغقای جبهه نبرد را از اروپا به آفرقا،ی کردن قوا در شمال آفرادهیها با پ  زمان رمىنی ادر

.  مبارزان کارتاژ شدری استی در نهاهی اولهاى روزىی برد اما با وجود پها حمله بزرگ به کارتاژى

. دندی کننده نرسنیی تعروزىی به پنی از طرفکی چی و خشکى ادامه داشت اما های در درنی طرفنی جنگ بزیهاى بعد ن  سالطى

م سرانجام مقاومت کارتاژى را درهم شکست و  به رم زد اما قدرت نظامى رنىیها ضربات سنگ  سالنی سردار کارتاژى، در اکالر،یهام

) الدی قبل از م241. (رفتی و پرداخت غرامت شکست را پذلیسی سرهی جزهیکارتاژ با تخل

   به جنگبالی ورود هانک؛ی دوم پونهاى جنگ

ر حال قلع و قمع حال آن که رم با قدرت گرفتن دائم، د. ها نسبت به رم شد  آنى نهی کشور و کنی ادی کارتاژ سبب فقر شدشکست

.  بودترانهی مداىیهاى کوچک در و انهدام قدرت) مردم گل(دشمنان سنتى شمال خود 

 مجبور شده بود با وجود خی تارنی سال قبل از ا20 که لیسی فاتح نبردهاى سکالریهام. دی دای چاره را در حمله به اسپان»ری فقکارتاژ«

. برخوردار بود) پسرش (بالی سردارى شجاع به نام هانارانیوى از.رتاژ پادشاه شددر کا،ردی را بپذلیسی سهی رمى تخلروهاىین برروزىیپ

حوالى ( شمالى قاىی کشاندن نبرد از آفرعنىی بالی حرکت هاننی کردند اای در اسپانشروىی شروع به پالدی قبل از م218 سال انیکارتاژ

ها را به  تواند حتا خاك اصلى آن  نبرد مىنی اابندیها در  سبب شد رمىبه اروپا در نوع خود حرکت قابل توجهى بود و) تونس امروزى

آن هم با ( به جنوب فرانسه رساند و با عبور از آلپ ای خود را از اسپانىی در حرکتى تماشاالدی قبل از م218 سال بالینها. ندازدیخطر ب

 اکتفا نکرده و آماده عبور از سلسله زی ننیدار بى باك به ا سرنیا. زده کرد ها را وحشت رمى!)  الجثهمی عظهاى لمی و فمیسپاهى عظ

.  شدایتالی ااصلى و ورود به خاك نیجبال آپن
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١٩

حرکت وى در ورود .  داشتلی ف37 هزار سرباز و 90 خود که به برادرش سپرده شده بود، ىیای به جز سپاه اسپانبالی زمان هاننی ادر

 شینتوانستند کارى از پ.  کننده بود که دو سپاه رمى که براى مقابله با وى فرستاده شدندریاى غافلگ  به اندازهایتالیبه خاك اصلى ا

 متحمل هی در تربوسی سمپرونعنىی رم گری شکست سختى خورد و کنسول دسی در کنار رود تون،یپی رم، سسول کننیاول. ببرند

 را گرفته ایتالی جنوب فرانسه و شمال اا،یرتاژها سراسر اسپان از طرفى کارای قدم تا سقوط فاصله داشت زکیرم تنها .  شدگریشکستى د

. دانستند  فرصت را براى نابودى دشمن خود مغتنم مىزیها ن  گلری نظها، خورده از رمى  ملل شکستگریبودند و از طرف د

   استراتژىرییتغ

هاى   پس از شکست217سناى رم در .  دانستکی را بتوان در نبردهاى دوم پونشىی تجربه عملى استراتژى نبردهاى فرسانی اولدیشا

 استراتژى احتراز وسیفاب. و خسته کردن دشمن بود» کشى وقت« انتخاب کرد، وى استاد استی را به روسیپى در پى، مردى به نام فاب

.  نبوددیی او در آن زمان چندان مورد تأاستیس.  را دنبال کردبالیاز نبرد و سخته کردن هان

 را به فرماندهى وارون که ونوی هزار لژ86 سپاهى بزرگ مرکب از 216 را باور نداشتند، سال بالیهان رت مخوف فرماندهى که قدها رمى

 را مورد بالی هزار نفرى هان40سپاه ) جنوب فرانسه(وارون همان سال در کان . سردارى مغرور و جنگ لب بود، روانه جنگ کردند

سپس در حالى که .  هالل نفوذ کنندنیا» قعر« رمى به ونرهاىی به شکل هالل درآورد و اجازه داد لژ سپاه خود رابالیهان. حمله قرار داد

 ونری هزار لژ80شود، منجر به مرگ   محسوب مىبالینبرد کان که شاهکار نظامى هان. ها را کامال محاصره کرده بود، از پاى درآورد آن

طورى که تنها وارون و چند هزار سرباز .  دادندخیهاى تار  شکستنیتر از سخت کی تن به کیآنان با وجود برترى دو بر . رمى شد

.  مهلکه جان به در ببرندنیتوانستند از ا

ها هنوز دلسرد نشده بودند و  رمى.  و جنوب آلپ شدراکوزی سه،ی رم در مقدونتی موقعفی رمى در کان سبب تضعونرهاىی لژنابودى

 شىی بار به دنبال فرسانی رمى اانینظام. رندی بهره بگزی نوسیه بودند، توانستند از اندرزهاى فاب آگابالیاگر چه از قدرت طراحى هان

.  کندافتیتواند کمکى از کارتاژ در  نمىبالیدانستند هان  مىکهکردن جنگ رفتند چرا 

.  کردزیبه نام مارسلوس تجه را به فرماندهى سردارى ماهر می بار سپاهى عظگری رم با کمک ثروت خود دالدی قبل از م215 در

 را محاصره کرد و با کمک راکوزیوى سپس س.  را شکست دادبالی بار در جنگى در حوالى شهر نوال هاننیمارسلوس همان سال براى اول

.) دی نبرد به قتل رسنی در ادسیارشم(ها را شکست داد   معروف، کارتاژىدانیاضی ردسیاهالى شهر و ارشم

 جنگ و طوالنى شدن جبهه، دانیوسعت گرفتن م.  بودلیسی و سای به اسپانروید را انجام داد و آن اعزام ن سپس حرکت دوم خورم

 کارتاژ در روهاىین.  رم بوداری در اختزی نایدر. توانست هم زمان در سه جبهه بجنگد  را به زحمت انداخته بود چرا که نمىبالیهان

 در جبهه الد،ی قبل از م206 سال نبرد در سال 5رم سرانجام سبب شد کارتاژ پس از برترى .  نبردى سخت شده بودندری درگایاسپان

دو کنسول رمى .  کندبالی نتوانست کمکى به هانزی کارتاژ نگری زمان حتا کمک هاسدروبال، سردار دنیدر ا.  شکست بخوردایاسپان

.  کشتندزیى هاسدروبال را شکست داده و خود وى را ن در کنار رودخانه متور سپاه کارتاژ به فرمانده207در )  و نرونوسیویل(

رم در سال .  کارت خودنی تنها بود و رم آماده بازى با آخرزی نایتالی شکست خورده و در الیسی و سای کارتاژ در نبردهاى اسپاناکنون

. کارتاژ مرکزى را به خطر انداخت) کردند  امروزى زندگى مىریکه در شمال الجزا (هیدی با انعقاد قراردادى با پادشاهى نوم204

سردار کارتاژى .  فرا بخواندایتالی را در ابالی کشور را وادار کردند هاننی شده و دولت اادهی زمان لشکرهاى رمى در کارتاژ پنی همدر

 زیسال بعد ن.  شدرای شکست را از دشمنان رمى خود پذقا،یدر شمال آفر) الدی قبل از م202( در نبردى در زاما زهی و انگهیبدون روح

 سال به حال خود رها 55 شده را فی و رم، کارتاژ ضعافتی خاتمه کی نبردهاى دوم پوننیبنابرا.  جنگ را باخته استرفتیکارتاژ پذ
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٢٠

د اى مور  کارتاژ به گونهنیسرزم!  محو کردنی بار به آن کشور حمله برد و آن را از روى زمگری دالدی قبل از م146کرد تا آن که در 

. دی ملتى را به عنوان سکنه به خود ندچی هگری دها رن قرار گرفت که تا قبیحمله و تخر

  کی نبرد پونرىیگ جهینت

 بى باك، باهوش و بااستعداد بود اما همان اشتباهى که ناپلئون ده،ی ورزاریوى سردارى بس. توان ناپلئون زمان خود دانست  را مىبالیهان

 هزار سرباز و 90عبور . بود و ابداعاتى جالب داشت» هنرمند«او .  کردالدی قبل از م210 در زی، او ن هزار سال بعد مرتکب آن شد2

)  کانهای( استراتژى جالب او در نبرد کان ایهاى مرتفع و ورود به پشت خطوط دفاعى دشمن و   ناشناخته، کوههاى نیها قبل از سرزم ده

. توانست مؤثر باشد مى» زدن سر مار«رحم رم تنها   مبارزه با قدرت سرسخت و بى و ترس دشمنان او شد اما براىریهمگى سبب تح

 لیکند و او نتوانست به دل  رساندن آذوقه، ساز و برگ و سرباز را مشکل مىریبانى واحدها نظیطوالنى کردن خطوط دفاعى، کار پشت

. شدند  داده مىلی شهرها به سوى او گسنی از اها ونیآن که لژ حال ردی را بگایتالیها، شهرهاى مهم ا  قلعهر،ی تسخلهیکمى تجربه و وس

 برنده کسى است که حوصله شى،یدر نبردهاى فرسا«.  و درس مهمى به سرداران داددی سال به طول انجام16 کی دوم پوننبرد

» . از خود نشان دهدشترىیب

 مهرداد ششمنبردهاى

   دولت پونتسقوط

 نیا.  مشکالتش دولت پونت بودنی از اکىی. و جنوب شرق اروپا هنوز مشکالتى را به سر راه داشت ری صغاىی به آسالی براى استرم

 بود، پس از عقد ونانىی و رانىی امهیبا پادشاهى فردى به نام مهرداد ششم که ن.  شده بودجادی امپراتورى کهن اهیدولت که از تجز

 هزار رمى به قتل 80 نبرد سخت نیدر ا.  حمله بردری صغاىی رم در آسروهاىی ن بهالدی قبل از م88 در سال تان با پادشاه ارمنسمانیپ

اما بدشانسى .  کردقی را به تمرد از رم تشوها ونانىی الدی قبل از م87 کارتاژى داشت در بالی که جسارتى در حد هانوى. دندیرس

 را فتح کرد و ونانىیسال در نبرد کرونه اکثر شهرهاى  بزرگ رم، بود که همان کتاتوریبزرگ او وجود سردارى بزرگ به نام سوال، د

 با پرداخت خسارت و د،ید  مىدهیفا  شد مهرداد که نبرد با او را بىری صغاىی وارد آسالدی مز قبل ا85 در هیپس از فتح مقدون

.  گذاشت اما مترصد زدن ضربه به رم بودنی متصرفه موقتا اسلحه را زمهاى نی از سرزمنىینش عقب

ها به   آنکىی نزدنی داشتند و ااری را در اختاهی ساىی امروزى، قفقاز و اطراف درهی بخش بزرگ ترکبای پونت و ارمنستان تقرهاى تدول

 سبب شد ىیایو جنگ با دزدان در) اسپارتاکوس(هاى داخلى رم، جنگ با غالمان  جنگ.  نگران کننده بودزیامپراتورى رم، براى سنا ن

 پادشاه ارمنستان، و مهرداد، پادشاه پونت، به گران،ی مدت تنیدر ا.  شودفی ضعالدی قبل از م67 تا 83 هاى سالامپراتورى رم طى 

)  بودگرانیکه پدر زن ت( و مهرداد گرانی زمان تنیدر ا.  بودندهی و سورری صغاىی در غرب آسدیسرعت در حال تصرف مناطق جد

.  خطرناك شده بودندزی نرانیحتا براى ا

 رم شکست روهاىی پادشاه جنگ طلب در مقابل ننیا.  لوکولوس را مأمور سرکوب مهرداد کردالد،ی قبل از م70 حدود  رمسناى

 و دی پادشاه ارمنستان را از هم پاشمی خود سپاه عظونی لژروىیلوکولوس با حمله به ارمنستان با ن. خورده و به ارمنستان پناهنده شد

.  از مهرداد کردتی را مجبور به عقد قرارداد صلح و عدم حمانگرای تر کشونی اتختیپس از تصرف پا

ها هزار  هدف او انتقال ده. تمام ماندمهی پسرش نانتی خلی که به دلدی نقشه خطرناکى براى حمله به رم کشالدی قبل از م63 مهرداد

 انتیخ. دهدلیها تشک  رمىهیعل قوى،اى هیوى قصد داشت با کمک مردم جنوب اروپا اتحاد. سرباز از دره دانوب به سمت رم بود

  .  شدگری ماجراجوى قوى دکی رم ازالیمرگ او سبب راحتى خ شد،الدی قبل از م63سال  وى وخودکشى دردىیپسرش به او سبب ناام
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٢١

 از نبردهاى مهرداد ششم و رمکسی سرپرستى ساتیروا

وى در خود قوتى حس کرد که پنجه در پنجه ... «: سدینو نت مى خود درباره پادشاه قدرتمند پورانی اخی در کتاب تارکسی ساسرپرستى

سال از 5به پرکاموس هجوم برد و مردم مناطق مذکور را تا . ها نبود  رمىاری تحت اختتی چون لشکرى به کفافکند،یدولت غربى رم ب

 را ضبط کرد و رائوسی او دلوس و پاىیر دروىی را قتل عام کرد و نای ساکن حوزه آسىیایتالی مردم اگری درفاز ط.  معاف کرداتیمال

اوضاع مهرداد تا قبل از ورود سوال خوب بود اما عاقبت ورود سردار رمى سبب »  هم به او اقتدا کردندونانی شهرهاى تر شیآتن و ب

. شکست مهرداد شد

 نیسوال که در ا...  تصرف شد ودالی قبل از م86آتن در ..  رفتشی شد و به طرف آتن پادهی پروسی با سى هزار لشکر در اپسوال«

مالقات کرد و شکست سختى به مهرداد ) کرونه (هی صد هزار سرباز در کارونکی در فرمان داشت، مهرداد را با روی هزار ن15زمان 

» .وارد شد

ا در کنار قدرت ها ر  برترى داشتند اما نظم فاالنژهاى رمى و سابقه رزمى آنفی بر حر1 بر 7 نبرد به نسبت نی پونت در امردم

.  مهرداد نتوانند از برترى خود استفاده کنندانیفرماندهى سوال سبب شد سپاه

 غالمان به رهبرى اسپارتاکوس دست امی بار به دنبال مرگ سوال و آغاز قگری دالدی قبل از م75 مهرداد در کس،ی گفته سرپرسى سابه

 آمد، سپاه پونت محصور و متحمل شکستى سخت شد و دانیوس، سردار رم، به م وقتى لوکولکنیل. نى حمله برد تى  برده و بىریبه شمش

.  که در اثر توفان از کنار افتاده بود، راهى جز پناهندگى به ارمنستان براى او نگذاشتزی مهرداد نىیای درروىین

 و زیآم ى حقارت خوددارى کرد جملهها  به رمى) پدر زنش( از دعوت مهرداد زی فرمانرواى ارمنستان، نگران،ی که گفته شد تچنان

» .اند  کماری بسزیاند ن  و اگر براى جنگ آمدهادندی زاریاند که بس  آمدهریها اگر به عنوان سف  رمىنیا«: معروفى را درباره سپاه رمى گفت

 قبل از 69 خود در سال  همانند پدر زنگرانی دشوار و سخت است و تاری رمى کارى بسونرهاىی گذشت زمان نشان داد نبرد با لژاما

 نشود ریهاى آرارات سبب شد ارمنستان کامال تسخ ها از ورود به کوه ها شد و تنها ترس لوکولوس سردار رمى  مقهور انضباط رمىالدیم

.  بار مأمور خاتمه دادن به غائله مهرداد شدنی نبرد دشمنان رم بود، انیادی منیتر  که فاتح بزرگرمى گریاما پمپى سردار د

 مشاهده کرد پونت در تصرف مهرداد است و دی حرکت کرد و زمانى که به خشکى رستیپمپى به فور«: دیگو  مىکسی ساسرپرسى

 خود تی تاکنون اقدامى در جهت اجراى مأمورزی او ننی جانشویبرد و گالبر  به سر مىای علسیلوکولوس هنوز در کوهستان هاى هال

اى   روح تازهبىیپشتکار غر وتی رمى بزرگ با جدنیا. هستندکاری بهیکی در کلونیو سه لژ) رآمدهد( جنگى به حال وقفه اتینکرده و عمل

» . او جمع شدندرقی بری بودند، زدهیسربازان کارآزموده که دست از جنگ کشز اارىیتا بس و شهرت نام او سبب شددیدر جنگ دم

 با وى زی داشت، به جنگ و گرزی با وى پرهمین مهرداد از مواجهه مستق پمپى حمالت خود را آغاز کرد و چوالدی قبل از م66 بهار در

.  مهرداد از سه طرف محاصره شده و به کلى منهدم شدندروهاىی قواى کمکى رم ندنیپرداخت تا آن که با رس مى

ارمنستان . ه خودکشى زد پسرش دست بانتی از ورود مجدد او به ارمنستان و خگرانی ترىی پس از جلوگالدی قبل از م63 در مهرداد

. دی خود را درهم کوبىیای کرد و عمال رم تمام دشمنان آسهی را تخلترانهی و شرق مدهی تحت فشار ارتش رم، سورزین

   جنگنی اى جهینت

:  جهان متمدن آن زمان داشتاسىی سىیای در جغرافادىی مهرداد ششم و رم اثرات زنبردهاى

 امپراتورى را با مشکل مواجه کند، نی توسعه ابالیتواست به مانند هان رحم و جنگجو که مى ر، بى جسوىی ارتش رم از دست فرمانروا-1

. خالص شد
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٢٢

 شکست بی ترتنی شد و به اری صغاىی ممالک آسى هی رمى به پادشاهى پونت باعث رعب در کلهاى ونی ضربات پى در پى لژ-2

. رندی را بپذهاى کوچک منطقه را واداشت همگى سرورى رم مهرداد دولت

اول : بزرگ کرد» برد« پارت که تازه در حال قدرت گرفتن بود به دنبال نبردهاى رم و ارمنستان و پونت همزمان دو رانىی دولت ا-3

اى   از نظر و قدرت بزرگ منطقهرانی در شرق مرتفع کرد و دوم آن که ادیها براى نبرد جد  نبردها خطر ارتش رم را سالنیآن که ا

 زی که فرهاد سوم ننیگو ا. را با مشکل مواجه کند) اشکانى(توانست دولت پارت   ارمنستان مىژهیحال آنکه به و. د راحت شدشمال خو

.  با پمپى داشت که نوعى هماهنگى براى مبارزه با ارمنستان بوددارىید

. فتدی به دست رم بهیها محو شودو سور آن ازکىی و شدهفیپونت به شدت تضعهاى شرقى ارمنستان و  شدتا دولت نبردها سببنی ا-5

 ری و سواحل و جزاای فرانسه، اسپانا،یتالی جنوب اروپا، بالکان، اقا،ی شمال آفرک،ی نزداىیالعنان آس  رمى اکنون مالک مطلقسرداران

.  مشخص کنندزی اشکانى نرانىی خود را با دولت افی تکلنیالنهر نی سال فرصت داشتند با ورود به ب10 بودند و ترانهیمد

 کارهنبرد

  )نبرد کاره( و رم رانی نبردهاى اآغاز

 دشمنى نداشت ترانهی و مدری صغاىی در آسبای تقرونانی ری ارمنستان و تسخفی که پس از نابودى کارتاژ، نابودى پادشاه پونت، تضعرم

 نیالنهر نی وارد بدیبراى فتح جهان متمدن آن روز با به اسارت گرفته بود، اکنون نانینش  تا توانسته بود از جنگلزیو در شمال اروپا ن

 به قدرتى قابل الدی سال قبل از م100 در حدود انی اشکانایها  پارت.  در حال توسعه بوددىی که در شرق قدرت جدآنحال . شد مى

 عىیطب.  را داشتندنیالنهر نی ب وری صغاىی اکنون قصد ورود به ارمنستان، آسرانی اصلى انی از سرزمانی و با اخراج سلوکدهیتوجه رس

 شرقى رها شود، ابانگردانیمهرداد اول، پادشاه اشکانى، ابتدا براى آن که از جانب ب.  باشدریناپذ  جنگ اجتنابطی شرانیبود که در ا

 نیبنابرا. شدند نرانیها سال مزاحم ا  شکست تا دهنی کننده شکست داد و سکاها و صحرانوردها در اثر انیی نبرد تعکیها را در  آن

.  او از جانب شمال و شرق راحت بودندنانیجانش

   و رمرانی انی تضاد بشیدای پهی اوللیدل

 ارمنستان شرکت کند و در مقابل دو شهر انی نبرد به زنی خواست تا در ارانی زمان نبردهاى ارمنستان و رم، پمپه، سردار رمى، از ادر

 در جنگ با ارمنستان جدى رانی استدالل که انی جنگ و شکست ارمنستان، پمپه با اانی از پااما پس.  باشدرانی ااریارمنستان در اخت

.  خود شانه خالى کردقول نینبوده، از ا

 را رانى،ی تقاضاى فرهاد، پادشاه انی شده و انیالنهر نی وارد بری صغاىی و آسهی ساختن سورعی سردار پرقدرت رمى، پس از مطپمپه،

 را به رانی ورود به االیى مورخان، پمپه در همان زمان حتا خ به گفته. رفتید فرات حد فاصل دو کشور باشد را نپذمبنى بر آن که رو

.  منصرف شد و آتش جنگ موقتا خاموش شدمی تصمنی از ارانی وسعت خاك الیدلسر داشت، اما به 

  رانی و اکراسوس

 هماهنگ باشند گریکدی توافق کردند که در انجام کارها با گریکدی با الدیم قبل از 60 پمپه و سزار، سه سردار بزرگ رم در کراسوس،

او در .  منصور شدهی سورىی به حکمرواالدی قبل از م55کراسوس در .  سه نفر حاکم امپراتورى بودندنیرغم وجود سنا، ا  علىنیو بنابرا

 مداوم رم در اروپا و هاى روزىیپ. مرز کرد  و رم را همرانیمال ا و عری را تسخنیالنهر نی رم، بهاى ونی از قدرت لژفادهسال بعد با است

  . اى فرض کند  کار سادهزی را نرانیشرق سبب شد تا رم ظفر بر ا
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٢٣

   بزرگ کراسوساشتباه

ور  ه حملرانی کشور به انی داد که از خاك اشنهادی کراسوس مطلع شد، به او پمی پادشاه ارمنستان، پس از آن که از تصمس،یآرتاورد

توانند در خاك کوهستان ارمنستان به  نمى) رانینقطه قوت ارتش ا(جنگند و سواران پارت   در کوهستان بهتر مىونرهایچرا که لژ. شود

 غرور ناشى از لی را به کراسوس داد، اما کراسوس به دلادهی هزار پ30 هزار سوار و 16وى حتا وعده . نندخوبى تاخت و تاز ک

.  شدرانیاى جدال با  آمادهالدی قبل از م54 و رفتی درخواست او را نپذنیالنهر نی به خاك بىیآشنا رمى وهاى ونی مکرر لژهاى روزىیپ

  دی ددی را خواهرانی اد،ینیب  کفت دست من مو مىاگر

 امی پنیفرستاد با ا به نزد کراسوس رىیوى در ابتدا خواهان جنگ با سربازان کراسوس نبود و سف.  زمان اورد بودنی در ارانی اپادشاه

با هدف شخصى ) کراسوس( نداشتم، اما اگر شما می بزی عواقب آن ننیکه اگر مردم رم خواهان جنگ با من بودند، من از بدتر

کراسوس مغرور، در ) تا جنگ نشود( حاضرم به سفاهت شما رحم کرده و اسراى رم را پس دهم د،ی کنندازىا  دسترانی به ادیخواه مى

 در جواب او با زی نرانی اریو سف)  استرانی خاك اه،یمراد از سلوک(» .دهم  مىهیجواب شما را در سلوک«:  گفترانی اریپاسخ به سف

: خنده جمله معروفى را گفت

  » .دی ددی را خواهرانی ادینیب  در دست من مو مىاگر«

  رانی عمل شاه اسرعت

برد، اول به سرعت به ارمنستان حمله برد تا از  بهره مى) سورنا(ه نام سورن  بدهی باهوش و ورزاری زمان از سردارى بسنی که در ااورد

اقدام اورد از نظر نظامى . سپس سورن را به جنگ با کراسوس فرستاد.  کندرىی خود جلوگروهاىی نهی سپاه بزرگ ارمنى علرىیگ شکل

 تنها به رشادت روزىیاکنون براى پ. مى قطع شده بود شده و ارتباطش با سردار رری بود، چرا که ارمنستان تسختی داراى اهماریبس

.  بوداجیسواران پارت احت

اى  دانست سربازان حرفه سورن که مى. دی کاره رسای شده و به حران نیالنهر نیهاى ب  خود وارد جلگهونی هزار سرباز لژ42 با کراسوس

ها  وى عمده سواران پارتى خود را پشت تپه.  جنگى زدى لهی حتوان شکست داد، دست به و غرق در جوشن و فوالد رم را به سادگى نمى

.  لباس پنهان کنندریهاى خود را ز  موظف کرد تا سالحزی را به سمت کراسوس کشاند نىیها پنهان کرد و آن

 رمى حمله هاى ونیهاى مختلف به لژ  به صداى طبل از گوشهها رانىیرا به خود گرفتند ناگهان ا» فاالنژ «بی ترکها ونی که لژهنگامى

ها را پشت مورد هجوم قرار دادند   که آنىیروهای خود را به سمت نهاى زهی داده و نرییسربازان منظم رمى جهت مبارزه را تغ. بردند

.  دهندرییها، جاى خود را تغ  نتوانستند به سرعت آنها ونی لژنیها به اندازه سواران پارت نبود و ا  آنرعتبرگرداندند اما س

 گزاگىیسرداران پارت با حرکت ز.  کردندانیهاى خود را نما ها و زره ها، سالح  لباس خود را کنار زده و کمانرانىی اثنا سواران انی ادر

 و دندی کشابانی را به سمت بها ونیها لژ آن.  بودرانیابتکار عمل اکنون در دست سپاه ا.  رمى رها کردندهاى ونی را به سمت لژرهایت

ها هم رزم سزار بزرگ بود،   پسر کراسوس که سالوس،ی زمان فابنیدر ا.  افتادندنیها بر زم  پارتریاز مردان رمى با ت مىیبخش عظ

. دی اسلحه به کمک کراسوس رسنی سوار سنگ1400با 

 مدت نی اما ظرف همدی آرونیها ب  ضربات پارتری و دالورى سواران وى سبب شد تا کراسوس براى ساعاتى از زوسی فابورود

. ها منهدم شدند  و سواران آن به کلى توسط پارتوسیفاب

ها اکنون به   رمىهیروح. دی مردان سوار پارت دزهیخواست مجددا فرمان حمله بدهد ناگهان سر پسر خود را به ن  زمانى که مىکراسوس

 به نىینش  عقبشنهادی موقع پنیى، در ا رمگری سردار دوس،یاکتاو.  کردنددیها حمالتشان را تشد  شده و بالعکس پارتفیشدت تضع
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٢٤

 سورن به جهیدرنت)  اشتباه کردایو ( کرد انتیها خ داد اما راهنماى عرب به رمى)  از حمله سوارانماندنبراى در امان (کوهستان 

. ها ادامه داد حمالت خود به رمى

   کراسوسمرگ

کراسوس . دیای براى امضاى صلح به ساحل رودخانه بدی کرد که بافی صلح به کراسوس را داد اما به او تکلشنهادی زمان پنی در اسورن

مجبور به )  رم شدنداانیکه بعدها فرمانروا (وسی و کاسوسی اکتاوژهی اعتماد نکرد اما تحت فشار سربازان و سردارانش به وها رانىیبه ا

.  شده و کشته شدندریها درگ  با پارترانی حرکت به سمت اردوى انیوى و سواران همراه او در ح.  شدسته خوانی ارشیپذ

دانند، برخى بروز شورش   امر مىنی الی گفت که برخى مورخان خلف وعده سورن را دلدی که چه کسى مسبب مرگ او بود بانی ادر

.  دست به اسلحه بردن همراهان کراسوس رازیدر اردوى رمى و برخى ن

 ری هزار نفر اس10 هزار نفر کشته، 20شود از سپاه رم  گفته مى. پراکنده کرد مرگ کراسوس سپاه رم را متوحش و ری به هر تقداما

.  شدندابانگردی هزار نفر شکار اعراب ب10 و ها رانىیا

   نبرد کارهجهینت

  درصد90 دولت، شکست قطعى خورده و کی بار رم در مصاف با نیبراى اول.  کننده و مرگبار بودنیی حران نبردى تعای نبرد کاره -1

. اشکانى خورده بودای پارت ى افتهیاوج قدرت از دولت تازه قدرت  شکست را رم درنیا. شرقى خود را از دست دادهاى ونی لژنیاز بهتر

ى عالقه رم به  دهنده  حضور داشتند که نشانوسی و کاسوسی نبرد چنان که ذکر شد سه سردار بزرگ رم کراسوس، اکتاونی در ا-2

.  براى رم قابل تحمل نبودگری سردار و سرافکندگى دو سردار دکی  بود اما مرگرانیفتح ا

 مورد استفاده کی تاکتکی به عنوان خیهاى منظم تار  سپاههی علزی مشهور گشت تا آن جا که جنگ و گرخیها در تار  حمله پارت-3

. دیآ ى پارت مى مه از کلزانىی پارتزیشود، جنگ و گر  از سرداران جنگى قرار گرفت چنان که گفته مىارىیبس

. ها به سوى شرق اقدامى پرزحمت است  آنشروىی و پستی که عبور از دجله و فرات کار آسانى ندندیها فهم  ظاهرا رمى-4

 ژهیها به شرق به و  آنابىی در دوران اشکالى و بعد ساسانى مانع اصلى توسعه دول غربى براى دسترانی بتوان به جرأت گفت که ادیشا

.  شدرانیاالنهر و خاك اهند، ماور

شده بود، قدرتى که ) بالیها و هان ها، ژرمن پادشاه پونت، گل(تر از دشمنان قبل خود   بزرگاری دشمن بسکی رم اکنون متوجه وجود -5

. داد  شکست نشان مىرقابلی پهناورى خاك، نفوس فراوان و تواتن باالى جنگاورى غلیبه دل

 بردگاننبرد

  برى اسپارتاکوس بردگان به رهامیق

 جدى اری بسدی امپراتورى با تهدالدی از مشی پ73در .  بوداتورهایکشى از غالمان، بردگان و گالد  قدرت امپراتورى رم در بهرهاساس

. شد  عمر امپراتورى مىانی شورش سبب پانی رمى نبود، همروهاىیرو شد که اگر تازه نفسى ن  بردگان روبهامیداخلى به نام ق

  ارتاکوس اسپظهور

 اما جنگاور بودند،مردانى قوى و)  اشراف رمحیبراى تفر (گریکدیدانى که دراثر مبارزات دائمى بامر. بوداتوری گالدکی اسپارتاکوس

 نی انهیکشود، چنان که گفته مى. رهبرى بود باهوش و داراى قدرت اری عادى مردى بساتورهاىیگالداسپارتاکوس برخالف بردگان و

 نیو انندیگز  را برمىىیقای مردان آفرانی از ماهپوستی سالجثه میبا او مردى عظرسدکه براى نبرد  به اوج مىنىماجنگجوى اسپارت ز

. شود دست نگهبانان کشته مىکندودرآمفى تئاتربزرگ رم ب رتاکوس ازکشتن اوامتناع مى در جنگ تن به تن با اسپاروزىیرغم پ مرد على
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٢٥

 هیشکند و پس از کشتن کل  شهر ماپوا را مىهاى اهچالی ساتورها،یا شوراندن غالمان و گالد هر صورت اسپارتاکوس در ابتدا بدر

ها را  هاى آن داران رمى سالح  و با حمله به امالك بردهافتی قدرت جیاو در آن جا به تدر. کند نگهبانان و قراوالن به کوه وزوو فرار مى

.  نفرات خود افزودبهمصادره کرده و 

   نبردنیاول

 اغىی نی براى سرکوبى اىیرویها از سنا خواستند تا ن  رمى شد و آنداران نی اشراف و زمدی اسپارتاکوس سبب وحشت شداقدامات

 تصور نی به اانیرم. هاى اطراف آن را محاصره کرد  شد و کوه وزوو و تاکستانانیبفرستند، سپاه بزرگى از رم عازم سرکوب شورش

 کردند و شبانه از شکاف بزرگ و جادیآورد، اما بردگان با استفاده از درختان تاك پلکانى ا  پاى در مىزا را انیبودند که گرسنگى شورش

 از جان خود دند،یجنگ مى» زندگى«بردگان که براى .  در گرفتبىینبرد مه.  رم حمله کردندروهاىیبلند کوه گذشتند و از پشت به ن

 مجبور به جنگ تن به تن شدند و رند،ی بگشی چون نتوانسته بودند آرازی نها ونی لژردند،ب  رمى حمله مىهاى ونیمحابا به لژ گذشته و بى

 نوع نبردها به سرعت مردان رمى را از پاى نی مهارت و جسارت در الی که مرکز و قلب واحدهاى شورشى بودند، به دلاتورهایگالد

.  رمى را به کلى نابود ساختندونیدرآورده و لژ

ها   آنوستنیها هزار برده از مزارع و پ  قدرتمند رمى توسط بردگان بدون سالح نابود شده، سبب فرار دهونی لژکی  خبر کهنی اپخش

 در قای و شمال آفرونانی ه،ی مقدونه،ی از کشورهاى گل، سورروی هزار ن40 اسپارتاکوس الد،ی قبل از م73 زییدر پا. به اسپارتاکوس شد

 نیاسپارتاکوس در ب. کردند  اما فرمان اسپارتاکوس را به عنوان رهبر اطاعت مىدند،یفهم  را نمىگریکدی زبان گرچه داشت که ااریاخت

پا  او غارت اموال دهقانان خرده.  کنندهی سپاهش را تهازیها دستور داد اسلحه مورد ن سپاه خود صدها آهنگر زبردست داشت که به آن

.  شدبی مهار نشدنى و مهىیروی به نلیداران کرد و اندك اندك تبد  و برده امالك اشرافبهرا ممنوع کرد، اما حمالت متعددى 

   قدرتاوج

توان با امپراتورى رم که در آن زمان قدرت   هزار نفرى نمى40 اى رحرفهی سپاه غکیدانست با   با هوش فراوان خود مىاسپارتاکوس

او سپاهش را به سمت شمال .  بودایتالی استراتژى او خروج از انیابرابن.  داشت، بجنگداری در اختونی هزار لژ200 بود و حداقل ایاول دن

.  بردگان شودانی فرستاد تا مانع خروج سپاهایتالی به شمال ادی رم دو سپاه جدسناى.  راندایتالیا

 انهدام پى در پى .دیها را جداگانه درهم کوب  دو سپاه شد و آننی جنگى مناسبى مانع به هم متصل شدن الهی اسپارتاکوس با حاما

 می و تصماتورهای بردگان و دوم مغرور شدن گالدامی قدنی کل امپراتورى براى کوبجیاول بس: زمان داشت  رمى دو اثر همهاى ونیلژ

! ها براى فتح رم آن

گوش نداده و براى هاى اسپارتاکوس   داشتند، ولى آن ها به استداللرو شیهاى آلپ را پ  براى آزادى تنها کوهانی زمان شورشنی ادر

. بازگشت به داخل رم اصرار کردند

   کراسوس و پمپهورود

 دو به عرصه نبرد کار نیورود ا.  داشتنداری را در اختانی لشکرنیتر دهی و پمپه سرداران بزرگ رم در آن زمان بودند و ورزکراسوس

 نىیزده کرد و چنان که فئودور کوروفک ى رم را وحشتخبر بازگشت ارتش بردگان، برده داران و سنا.  سخت کرداریاسپارتاکوس را بس

 حرف گریشود، چرا که د  کنندگان آغاز مىامی جا به بعد شمارش معکوس براى سقوط قنیاز ا: سدینو  مىتان رم باسخیدر کتاب تار

پراتورى حمله کند اما اسپارتاکوس اى ام  افسانهتختیها از وى خواستند که به رم پا آن.  بوددهی رسانیها از اسپارتاکوس به پا شنوى آن

 کند اما ایتالی را وادار به بازگشت به شمال ااتورهای وى امکان ندارد و حتا سعى کرد گالدپاه با سمی شهر عظنی اریدانست تسخ خوب مى

 و دیودند، درهم کوب شهر موضع گرفته بکىی رمى را که در نزدونیسپس او ابتدا دو لژ. هاى او با مخالفت بردگان مواجه شد درخواست
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٢٦

کراسوس سعى داشت که بردگان را با .  وى پرداختبی به تعقکراسوس میاما سپاه عظ.  به حرکت درآمدایتالیبه سمت جنوب ا

از . ها را به محاصره انداخت عقب راند و آن) ایتالیپاشنه چکمه ا (نینی ارهیها را به جنوب شبه جز  آنن،یبنابرا. گرسنگى از پاى درآورد

 هاى ونیها که تاکنون تنها با لژ آن.  و بردگان انداختاتورهای بار در دل گالدنی کراسوس ترس را براى اولهاى ونی طرف عظمت لژآن

.  کشور بودندنی از ارتش امپراتورى رم در جنوب امىی نىیآرا  بودند، اکنون شاهد صفدهی هزار نفره جنگ20 تا 5

 و بالکان فراخواند تا شتابان خود را ای بزرگش از اسپانانیاى رم، را با سپاه ، پمپه، سردار افسانه خود را راحت کندالی براى آن که خسنا

.  برساندایتالیبه جنوب غرب ا

 را انتخاب کىی ها ونی لژری مرگ در اثر گرسنگى و مرگ با شمشنی بدیبا) و زنان و کودکان همراهشان( اسپارتاکوس و مردانش اکنون

ها اکنون در   برساند، خلف وعده کرده و آنلیسیها را به س ها قول داده بود آن  که به آنىیایهاى دزدان در ه کشتىکردند چرا ک مى

 به همراه اری به جسارت بسالدی قبل از م72 شب توفانى زمستان کیاسپارتاکوس در . مواجه با تمام قدرت جهنمى امپراتورى بودند

ى خط محاصره کراسوس حمله کرد و موفق شد مردان و زنان خود را از   نقطهنیتر فیه ضع مردانش بنیتر چند هزار نفر از شجاع

هاى کوچک از   از سپاهش را که به صورت دستهمىی همراه او سبب شد تا او نست مردم فرودنیمحاصره نجات دهد اما باز هم تفرقه ب

 کراسوس جداگانه قتل عام شدند بدون آن که بتوانند روهاىی مردان و زنان ظرف چند روز توسط ننیا. او جدا شدند، از دست بدهد

.  بوددهی رسزیاکنون پمپه ن. از خود دفاع کنند

   نبردنیآخر

ها حمله کرد اما   به آنالدی قبل از م71 ببرد، در نی توسط پمپه از بتی کراسوس را قبل از تقوروهاىی براى آن که ناسپارتاکوس

 گر،یاز طرف د)  هزار مرد جنگى تازه نفس100 پمپه با دنی فرا رسلیبه دل( مردانش دىیاام طرف و نکیکوچک شدن سپاه او از 

 سپاه رمى را بشکند اما با هیاسپارتاکوس سعى کرد خود را به کراسوس برساند تا با کشتن او روح. ندیرآ دروزی پدانی منینگذاشت از ا

 هسته کی از پاى خود زهی ندنیاما او با کش. از پشت به رانش اصابت کرد اى زهی و ندهیوجود کشتن دو فرمانده رمى به کراسوس نرس

 خسته و اتورهاىی جنگ شدند و گالددانی وارد مگرىی پس از دکىی رهی ذخهاى ونیاکنون لژ.  دادلی تشکدانیمقاومت در مرکز م

.  است، به مبارزه ادامه دادندبی بر روى صل بهتر از مرگدانیدانستند مرگ در م ها که مى اما آن. شدند  مىتر فیغالمان، مرتب ضع

 هزار نفر بودند، توان خود را 6 زمان به بعد باقى مانده بردگان که نی و از ادی سر رسزی تا آن که پمپه نافتیرحمانه ادامه  نبرد بى

ها را بر روى هزاران  تور سنا، آنها را قتل عام کرد و به دس ها را به اسارت نگرفت، بلکه همه آن  آنزی و پمپه ندندی دافتهی انیپا

.ختیآو) امی آغاز قهیمحل اول( در جاده شهر کوپوآ بیصل

   بردگانامی قجهینت

 در رانی در اانی آن که حکومت اشکانلی زمان به دلنی در امی قدرت عظنیا.  در اوج قدرت بودالدی قبل از م70 و 60 در دهه رم

 امیدارى در حال توسعه خود بود، ق  بردهستمیگرى و س بود، دشمنى نداشت و با قدرت نظامى نابوده شده زیابتداى کار بود و کارتاژ ن

 و امپراتورى را از هم بپاشد ابدی توسعه عی سرلىیتوانست خ  داخلى بود، مىامی آن که قلیبردگان به دل

 عدم لی به دلزی اسپارتاکوس نگرید قدرتمند کرده بود و از طرف اری کشور را بسنی وجود مردان بزرگ جنگى در رم که ااما

البته او اگر اندکى . دی خود بهره جوهاى روزىی سردار نظامى از پکی نتوانست به سان ریپذ  شده و فرمانتی تربروهاىیبرخوردارى از ن

 ایهاى گل و ژرمن و   هنگام گرفتارى رم در جنگایهاى داخلى سزار با پمپه و  مثال دراوج جنگ.  شودروزیپتوانست  آورد، مى شانس مى

دهد، رم در   نشان مىخیاما چنان چه بررسى تار.  مبارزه با او نبوداراىی قطعا کسى را رانىی اانیگرفتارى مرگ کراسوس در نبرد با پارت
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٢٧

ها بار  رغم رشادت و ده  علىزی نبالی کنندگى برخوردار بوده و مردانى چون هانجی باالى بستبرابر دشمنان جدى خود همواره از قدر

. اند رفتهیزدگى شکست و نابودى کامل را پذ  شگفتتی رمى عاقبت با مشاهده قدرت مقاومت امپراتورى با نهاهاى ونیشکست دادن لژ

 امپراتورى زىیر ها با برنامه ها و گل  به ژرمنوستنیتوانست با عبور از آلپ با پ مى) کردند اگر همراهانش موافقت مى (زی ناسپارتاکوس

.  بماند تا آنکه از درون بپاشدبیرق  بىزی نگری قرن د5 بود که رم نی چنریاما تقد. عمل کند

 سزارظهور

   دوران سزارنبردهاى

 فرماندهى و اسى،یها نتوان مردى به قدرت س  آننی در بدی اما شادی خود فرماندهان بزرگى به خود دىی رم در دوران طالامپراتورى

ها   سالنی و نظامى رم ظاهر شد و توانست طى ااسىی در عرصه سالدی قبل از م44 تا 70هاى  ى سالسزار ط.  کرددایجنگاورى سزار پ

ها بزند و حتا درانگلستان   ضربات را به گلنیتر نی کند و در شمال سنگتی و جنوب غرب اروپا تثبقای آفرالامپراتورى رم را در شم

.  کندادهی پروین

  ى بزرگ  فرماندهسه

.  کدام در بستر نمردندچیه) سزار، پومپه و کراسوس( سه مرد نیا.  بود44 تا 60هاى  ى بزرگ رم در سال ه فرمانده از سکىی سزار

در مصر و خود سزار توسط اشراف ) ظاهرا بدون موافقت او( پومپه توسط عوامل سزار ران،یکراسوس چنان چه ذکر شد در جنگ با ا

اتحاد .  در راه توسعه رم بکوشندگریکدی گرفتند با می تصمالدی قبل از م60 اتفاقات در نی قبل از ادان مرنیا. دیدر سنا به قتل رس

 و سزار به ونانی و ری صغاىیرفت، پومپه به سمت آس) نیالنهر نی و بهیسور(کراسوس به سمت شرق . ها سنا را از قدرت انداخت آن

.  ناشناخته شمال غرب اروپا تاختهاى نیسمت سرزم

   غربىگل

 رمى هاى ونیشدند و نبردهاى بزرگ لژ  مىدیها تهد ها، بلژها و ژرمن  گلژهی از مدتى قبل همواره توسط اقوام شمال اروپا به وها رمى

 روهاىی حد فاصل نایتالیها نتوانسته بود مرز شمالى امپراتورى را به جلو ببرد و کماکان جنوب فرانسه امروزى و شمال ا طى قرن

 قبل از 58در .  بودزیطلبى ن  حرکت جاهنیهدف او از ا.  به فتح کامل گرفتمی تصمالدی قبل از م59سزار . د بواه  و رمىنینش جنگل

وى پس از عبور از . ها همراهى کند را مجبور کرد او را در نبرد با ژرمن» ها هلوت «دی کنونى رسسی هنگامى که سزار به سوئالدیم

در جنوب (سزار با عبور از رن . ها را درهم شکست  کرد، آنزىیهاى سو  دسته از ژرمننیولآلپ، در نبردى که در ساحل رود رن با ا

در .  شدندعیخورده مط  پس از چند ماه نبرد، شکستزیبلژهاى جنگجو ن.  بار هدف خود را نابودى اقوام بلژ قرار دادنیا) شرق فرانسه

 الدی قبل از م55سال . ها را به تصرف درآورد  اعظم منطقه گل بخشبی ترتنی شکست داد و به ازیرا ن» ها ونت «الدی قبل از م56

. امدی قطعى به دست نجهی کدام نتچی داشت اما در هها تانیها، بر وى دو نبرد سخت با ژرمن. براى سزار سال خوبى نبود

  ایتانی ناشناخته بررهی به جزورود

 که در انگلستان امروزى سکنى داشت، ممکن ها تونی بردنیهم کوب بر اقوام شمالى گل بدون درروزىی که پدی رسجهی نتنی به اسزار

 گرفت و پس از چند ایتانی در برروی کردن نادهی خود اقدام به پىیای درروىی طى اقدامى جسورانه با نالدی قبل از م54وى . ستین

در . دیها و بلژها را درهم کوب واى ژرمن قاپىی مجددا در دو نبرد پروزىی پنیپس از ا.  مصالحه کردقبولها را مجبور به  شکست آن

ها وجود داشت اما   رمى به شدت از جنگ خسته شده بودند و حتا بارها امکان نافرمانى آنروهاىین)  سال مداوم5(ها   سالنیطول ا

  . سزار با قدرت سخنورى خود، سربازان را در کنار خود نگاه داشت
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٢٨

   بزرگ سزاردشمن

پنداشت، ناگهان باخبر شد اقوام متعدد و پراکنده گل و   مىافتهیها خاتمه  ها و ژرمن  گلنیود را در سرزم ختی که سزار موفقهنگامى

 اری که مردى بسکسیژتور. اند و قصد آزاد کردن کشور خود را دارند  جمع شدهکسی مردى به نام ورسن ژتوررقی بریژرمن در ز

هاى متوالى   تمام اقوام گل را به شورش دعوت کرد و با شورشالدیم قبل از 52 بود در سرسخت و روزىیدالور و در کسب پ

سزار به جاى از دست دادن وقت ابتدا با تصرف چند .  کهنه سربازى به نام سزار بودزی او نفی رمى را به زانو درآورد اما حرهاى ونیلژ

مردان . هجوم آورد) دیکش  انتظار او را مىکسیه ژتور کىیجا(ها   آرورنتختیپا به مای کرد و مستقهیشهر مهم منطقه آذوقه خود را ته

 مای رمى را، که مستقروهاىی بار ننیروى داد، براى اول) ها  گلتختیپا( در پاى قلعه ژرگوى الدی قبل از م52شمالى در نبرد سختى که 

 نىینش  را شکست دهند، ناچار عقب مبارزان شمالىنتوانستنداى رمى سرانجام   فرمان سزار بودند، شکست دادند، سربازان حرفهریز

.  کندمی بار سردار گل را محاصره کرده و بعد وادار به تسلنی داد، احیسزار ترج.  روى دادای کننده در شهر آلزنییکردند اما نبرد تع

 دارىی داد اما پا زمان روىنی سزار در ااى نبردهنیتر رحمانه بى.  آمدندکسی به کمک ژتورکیها از سراسر فرانسه امروزى و بلژ گل

 کسیگذشت و ژتور  مىایها از محاصره آلز اکنون ماه.  را شکست دادنانینش  جنگى سزار قواى جنگلری در کنار قدرت تدبونرهایلژ

 مردان نژاد گل و ژرمن را از او گرفته نی ساله، بهتر6هاى  گرسنگى مردم او را نابود کرده بود و جنگ.  نداشتمیقهرمان راهى جز تسل

 کرد و از همان زمان همه مشکوك زده رتی بزرگ سزار همه را در سنا حروزىیخبر پ.  دادمی تن به تسلالدی قبل از م51او در . دبو

 ایتالی به سزار دستور داد سربازانش را مرخص کرده و از شمال االدی قبل از م49سنا در . شدند که سزار به دنبال پادشاهى روم است

 را اشغال کرد چرا که باخبر شد ایتالی دستور را عادالنه ندانست و در آن سال با قواى خود سراسر خاك انی ااما سزار. دیایبه رم ب

 ى هی به حذف کلمیها به خشم آمده بود، تصم سزار که از ناسپاسى رمى.  سنا قصد نابودى او را داردکیپومپه سردار بزرگ رمى به تحر

 مارسى، ساردنى و ریساز دو سردار پومپه را شکست داد و سپس با تسخ ردى سرنوشت درنبایوى در اسپان. رفتسرداران رمى گ

 موفق شد عمال پومپه را از سر راه بردارد، چرا که در شمال الدی قبل از م48وى در . کردرونی مخالفان خود را از اروپاى غربى بلیسیس

 تا آن که سال بعد در مصر به قتل دی روى خوش ندگری پومپه دنیپس ا.  مغلوب کردبودند سردار رمى را که برابر او نی اروهاىین

 الدی قبل از م47در ) هیپسران پومپه، پدر زن پومپه، کاتون و پادشاه کشور نومد(طرفداران پومپه، .  بودافتهی نانیاما نبرد هنوز پا. دیرس

 در اوج الدی قبل از م46را درهم شکست و در سال ها   تاپسوس تمامى آنزرگ جمع کردند اما سزار در جنگ بمی سپاهى عظقایدر آفر

 رم از وى خی سردار تارنیتر  درهم شکست و با ورود به رم به عنوان بزرگای را در اسپانگرىی دامیوى در همان سال ق. قدرت بود

مرگ او سبب . ا کشتند ضربه کارد در سن23 با ا شده بودند، وى رمناكی او بتی شاهانه شد اما اشراف که نسبت به محبوبىیرایپذ

.  هرج و مرج در رم شدگری دوره دکی

   نبردهاى سزارجهینت

اى در عمر خود   کنندهنیی شکست تعچی هبای بود که تقرخیسزار از معدود سرداران تار.  داشتتی جهات اهمارىی سزار از بسنبردهاى

او تنها بر اثر جنوى ناگهانى . ارجى خود وارد کرد داخلى و خهاى فیاى به حر  جنگ بزرگ شکست خردکننده7نخورد و حداقل در 

وى در هنگام . تر از آن چه که بود، برساند  خطرناكاریتوانست رم را به قدرتى بس ماند، مى  زنده مىر و اگدیرقباى خود به قتل رس

 و نظامى به صورت داراستمیطلب و مال دوست بلکه فردى س  نه فردى جاهگریحال آن که در آن زمان وى د.  سال داشت56مرگ 

 شیها ونی زمان که هنوز از دست رم خارج مانده بود و حتا هند از او و لژن متمدن آاىیماند دن شک اگر سزار زنده مى بى. توأمان بود

 قتل عام  را در کارهشیها ونی کراسوس و لژالدی قبل از م53 از مردان پارتى بود که در رىیگ  هدف سزار انتقامنیاول. در امان نبودند

 نی که سزار عمال با فتح شمال غرب اروپا فرهنگ رمى را به انیا گرید.  بودمی سپاهى عظهیاندرکار ته  کار دستنیکرده بودند و براى ا
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٢٩

 لیهاى کوچک تحت فرمان رم تبد  به حکومتنىینش  و جنگلاى لهی قبتی مناطق به مرور از وضعنی داد و موجب شد اتیمناطق سرا

 و ونریها هزار لژ ها ده  جنگنیااگر چه در .  کرد»کپارچهیکل  «کینبردهاى متعدد خود امپراتورى رم را مبدل به وى با . شوند

 تىی مربع وضعلومتری کونیلی م6 از شی به وسعت بنىی سال جنگ، در سرزم10 جان خود را از دست دادند، سزار عمال با نینش جنگل

.  و مرگ باشدرانىی برابر با انهدام، و»ها ونیصداى پاى لژ«را به وجود آورد که 

 و رمرانی انبرد

   و رمرانی نبرد اران؛ی و اآنتوانت

 در اروپا قدرت را در وسیاکتاو.  شدوسی مارك آنتوانت و اکتاودنی سبب به قدرت رستیهاى داخلى رم در نها  سزار و جنگمرگ

ها  رم در آن سال.  گرفتاری را در اختکی نزداىی و آسقای شمال آفردست گرفت و آنتوانت پس از ازدواج با کلوپاتراى معروف، مصر،

ها موفق به ورود به   داشتند اما در شرق، آنطرهی متمدن آن روزگار را کامال تحت ساىی کشور، دننی اونرهاىیدر اوج قدرت بود و لژ

. و بعد از آن دسترسى به ثروت هندوستان نشده بودندرانیخاك ا

   کراسوسانتقام

 متی به هر قدیکردند با  ببرند و فکر مىادی کراسوس را از زیتوانستند سرنوشت غم انگ  از سرداران رمى نمىارىی آنتوانت و بساركم

عالوه بر آن که دولت پارت پس از قدرت گرفتن چند بار سعى در تصرف . رندی بگانیرانی را از اونری هزار لژ20شده انتقام خون او و 

بهانه جنگ در ابتدا .  بودرانی اکنون به طور نسبى در تصرف ازی ننیالنهر نی کرده بوده و بری صغاىی و آسهیرمتصرفات رم در سو

 سعى زی نران،ی به جنگ کرد و فرهد چهارم، پادشاه الیپرده ابراز تما بى) آنتونى( استناد بود اما بعدا آنتوانت رقابلی جزئى و غاریبس

 خود در سمت راست ساحل فرات پرداخت، برداشت آنتوانت روهاىی نزی دهد اما در خفا به تجهنعالقه به جنگ نشا کرد خود را بى

را به )  هزار نفر70 تا 60( بزرگ رمى ونی لژ16 لی دلنی برود و به همرانیتر از کراسوس به جنگ ا  با سپاهى بزرگدی بود که بانیا

 مرگبار، سردار رمى را زىیر  برنامهنی در ازیپادشاه ارمنستان ن. ردب به سمت فرات رهی ذخروىی هزار ن30 هزار سوار و 10همراه 

 اما دفاع دی به فرات رسالدی قبل از م36 رمى در تابستان میسپاه عظم.  براى او آماده ساختادهی هزار سوار و پ13کرد و  همراهى مى

 آن جا در کنار شاه ارمنستان، ارتاوسدس، نقشه ورود به ر او را وادار کرد تا قواى خود را تا ارمنستان عقب بکشد و دها رانىیمحکم ا

 در کتاب کسیسرپرسى سا.  انتقال دادندرانی مدت قواى خود را به شمال انی در ازی نانیرانی را طراحى کند؛ غافل از آن که ارانیا

 پارت در فرات جمع هستند، بهتر ن کرد چون قشوشنهادیبه او پ) شاه ارامنه(ارتاوسدس «: دیگو خود درباره لشکرکشى آنتوانت مى

 آن جا را به تصرف درآورد، چه حکمران آن جا از تختی حمله برده و پاجانی داده، از ارمنستان به آذربارییاست نقشه جنگ را تغ

 خود رىیگ  جنگى و قلعهآالت نی خود را به دو قسمت کرده و ماشروهاىی ارتاوسدس سبب شد آنتونى نىیراهنما» . پارت استنیمتفق

 د،یاما وقتى به آن جا رس. ، برساند)جانیآذربا( ماد کوچک تختی پاا،ی بر جاى گذارده و به سرعت خود را به پراسروهایرا با بخشى از ن

.  ماندرىیگ  ادوات قلعهری و ساقیهاى متحرك، منجن  برجدنیاند، پس در انتظار رس  آماده مقاومتانیرانیمشاهده کرد ا

   ضربه مرگبارنیاول

وار  ها صاعقه  گران تمام شد چرا که پارتىاری جنگى با چند هزار سرباز براى او بسآالت نی بزرگ آنتوانت در برجاى گذاشتن ماشاشتباه

 او را هاى نی قتل عام و ماشد،یرس ها را که شمار آنان به هزار نفر مى ها حمله برده و رمى  سردار آنانوس،یبه سربازان رمى و، استات

 بى صدا با نیهاست، بنابرا  بدى در انتظار رمىندهی و حدس زد آدی زمان اوضاع را نامناسب دنیپادشاه ارمنستان در ا. ندتصاحب کرد

  . ها جدا شد و ناگهان آنتوانت متوجه شد قرار است بالى کراسوس سر او و سربازانش نازل شود سپاه خود از رمى
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٣٠

   دومى ضربه

 داد محاصره حی و آنتوانت ترجدی فرا رسزییپا.  را آغاز کردندزیها جنگ و گر  به اتمام بود، پارتها رو  رمىىی حالى که مواد غذادر

 گذاشت نىینش  امروزى بناى عقبهی ارومقیسپاه رم از طر. ها بودند که او را راحت نگذاشتند  پارتنی بار انی اما اد،ی را ترك گوایپراس

 نی برخورد سنگنی اولزی از مناطق کوهستانى را ادامه داد اما در حوالى تبرنىینش  عقبد،یایها ن و براى آن که بالى کراسوس بر سر آن

. وستی پارتى به وقوع پانیبا سپاه

 از جانب زی آورد و سواران گل ندانی آخر خود به مریکردند، به عنوان ت هاى سربى استفاده مى اندازان را که از گلوله  فالخنآنتوانت

ها را کامال خسته   رمىزی جنگ و گروهی روز مداوم با ش19ها  اما پارت. ها را به عقب راندند  پرداختند و پارتها ونیژ به دفاع از لگرید

ها به سمت غرب، فرهاد را بر آن داشت   رمىمتیهز.  کشته شدندگری هزار رمى د8 در نبردى بزرگ در حوالى رود ارس وکردند 

هزاران .  از پاى درآوردزیها آمده و باقى مانده سپاه او را ن اکنون به کمک پارت» رما و گرسنگىس«ها را به حال خود رها کند اما  رمى

. افتی خاتمه الدی قبل از م35 در نبردها نیا. رمى کشته شدند

   و رمرانی نبردهاى دوم اجهینت

 نی و ارمنستان در ارانیهاى او در ا شکستشود اما بى شک   رمى کشته مىگری سردار دوس،ی آنتونى چندى بعد از شکست از، اکتاو-1

 قبل از 31شکست او در .  استختهیهاى خردکننده در شرق فرو ر  سردار رمى پس از شکستنی نبوده و ابهت اریتأث بى» افول قدرت«

. شود  او وکلوپاترا مىدکشى سبب خووسی از اکتاوالدیم

 ن،یالنهر نیبه ب» امپراتورى«اندازى  ود چرا که دولتى پرقدرت مانع دستجلوتر بر» حدى« از ستی در شرق قادر نابدی  رم در مى-2

 که اکنون به نام اگوستوس معروف شده و قدرتى در سطح سزار و سوال زی نوسی شکست سبب شد اکتاونیا.  استالمیپارس، پارت و ا

 داشت و به گفته مورخان تنها ارتش ادی زاری بس زمان قدرتىنیاگوستوس در ا.  دهدحی فرهاد به جنگ ترجا بود مصالحه را که بافتهی

 س،کلی سوئش،ی فرانسه، بخشى از آلمان،اترا،ی زمان کل اسپاننی رم در اانیسپاه. بود)  هزار نفر125( هزار نفرى 5 ونی لژ25ثابت او 

 داشتند اری را در اختقایصر و شمال آفر، شمال عربستان، م)نیاردن، لبنان، فلسط( و شامات هیور سه،ی غرب ترکونان،ی کل بالکان، ا،یتالیا

. افتادند و ارمنستان مى) جانیآذربا( آتروپاتن الم،ی ان،یالنهر نی بران،ی خاك ادنیها به فکر بلع شک اگر دولت پارت نبود آن و بى

 شروىی رم را براى پاشتهاى) الدی قبل از م34 و آنتوانت الدی قبل از م53 سکراسو( سال 20 دو سردار رمى به فاصله اپىیشکست پ

. به سوى شرق سرد کرد

 نیتوان براى ا  فکر افتادند که چگونه مىنیها به ا ها را به وحشت انداخت و آن ، رمى) سوارانزیجنگ و گر(ها   روش رزمى پارت-3

.  کردشىیاند نوع مبارزه چاره

رانی تراژان و انبردهاى

. شد  مىتر فی دوران پارت مرتب ضعرانی مجددا رو به ترقى بود حال آن که ا به بعد امپراتورى رمالدىی م20هاى   حدود سالاز

.  قرن قبل خود را نداشت1 قدرت گریدادند و امپراتورى پارت د پادشاهان اشکانى به سرعت جاى خود خود را به نفرات بعدى مى

شت مرزهاى شرقى رم را  بود که قصد دادهید نظامى جنگ کی اما در رم پس از مرگ نروا، حاکم بزرگ رمى، تراژان انی منی ادر

.  شدهیعازم سور خودىی اروپادهی ورزونرهاىی با لژالدىی م114ارمنستان در  در اموررانی جهت به بهانه دخالت انیبه هموسعت دهدو

 مانع ورود ای و هداشکشیپ زمان عالقه چندانى به جنگ با امپراتور رم نداشت ابتدا سعى کرد با فرستادن نی شاه اشکانى، که دراخسرو،

 هی پاسخ داد که در سوررانی اری را رد کرد و به سفرانی ااىیتراژان به شرق شود اما تراژان که به قدرت نظامى خود مغرور بود هدا

 آمده بود  اوشی از رم به پتیاو حتا شاهزاده ارمنستان را که براى اعالم آمادگى کشورش در تبع. کنم  شما اعالم مىه خود را بمیتصم
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٣١

 شهرآباد هاترا در 116 شد و در نیالنهر نی را گرفت و عازم بهی، انطاک115 کامل ارمنستان در سال ری پس ازتسختراژان. به قتل رساند

.  را گرفتنیالنهر نیب

وى پس . ها غالب شد نبردى هی تراژان در کلجهی و در نتدی مدافع شهرها نرسانی کمکى براى سپاهچی هرانی زمان متأسفانه از انی ادر

. هاى جنگى در همان سال از فرات به سمت جنوب رفت و بابل را گرفت از به آب انداختن کشتى

.  بوددهی رمى نرسچی که تاکنون پاى هىی فارس برساند جاجی توانست خود را به سواحل شمالى خلهی پس از تصرف و سلوکتراژان

  شىی نبرد فرسااستراتژى

 کی مصمم شد تا با تحرنی ندارد بنابرااى دهی جنگ آزموده رمى فاهاى ونیدانست که مبارزه با لژ  خوبى مى زمان بهنی در اخسرو

.  سردار رمى به راه اندازدهی را علشىیمناطق متصرفه جنگ طوالنى و فرسا

ر کرد چرا که ارتش او از  احساس خطنیالنهر نی که انتظار مقاومت از سوى مناطق اشغال شده را نداشت ناگهان در جنوب بتراژان

 فتوحات هی که اکنون کلانیتوانست نقطه ضعف اساسى او در مقابل با شورش  مىهی طوالنى او با سوراریشد و فاصله بس  مىهی تغذهیسور

.  باشدبودنداو را به خطر انداخته 

آن قدر مقاومت کرد تا سردار )  الخضرای(هاترا ها را سرکوب کند اما شهر   سعى کرد تا شورشنیالنهر نی با بازگشت به داخل بتراژان

.  شدنىینش رمى مجبور به عقب

.  قصد نبرد با تراژان را کردسفونی حرکت را شروع کرد و پس از تصرف تنیالنهر نی خسرو از جنوب بالدىی م117 در

. ستیها سخت ن اکنون شکست دادن آن رمى را خسته کرده و هاى ونی شرقى لژهاى نی سال نبرد مداوم در سرزم3دانست که   مىاو

 دنی صالح را در عقب کشزی شد و وى نانیها در مرگ تراژان سبب روى کار آمدن.  در خال رخ دادن بوددىی در رم اتفاقات جداما

 اریدر اخت ابنی بازگشتند و تنها در شمال ارمنستان و آدهیها مجددا در شرق به سور  رمىنیبنابرا. دی رمى به غرب فرات دروهاىین

). 122سال (ها ماند  آن

   نبردهاى تراژانجهینت

 هنوز براى او رانیرفت و ا  متمدن به سمت شرق مىاىی براى تصرف دندیرسانده بودند اما رم با» حداکثر« و تراژان رم را به نروا

ها   داشت که قدرت هر کدام از آناریت هزار سوار در اخ20 هزار سرباز و 180 را با حدود می عظونی لژ30 زمان نیرم در ا. سدى بود

 فتح طىی شرانیدر چن. گرفتند  به کار مىزی ندی جدروىیها در نبردهاى محلى ن  در حالى است که رمىنیا. برابر سه جنگجو بود

 سبب تصرف  توسط رم را منتقى کرد اگر چهرانی خطر اشغال اگریها بار د  رمىنىینش  نبود اما عقببی توسط تراژان عجنیالنهر نیب

.  توسط ارتش رم شدرانیکشورهاى شمال غرب ا

.  برساندنی النهرنیخود را به جنوب ب) هرچند به طور موقت( زمان توانست نی رم در انیهمچن

انی و رم در زمان ساسانرانیا

  ها  جنگ سلسله ساسانى با رمىنیاول

اى به   عالقهزیها ن  رمىدیرس قدرت امپراتورى رم و به نظر مىها مصادف شده بود با اوج   که ذکر شد ادامه ضعف دولت پارتچنان

 ها رانىیاى ا ها در چند نبرد منطقه  اواخر آننیها راحت بود چرا که ا  از پارتىالشانی خگری که از طرف دنیهجوم به شرق ندارند گو ا

. دندرا شکست داده بو
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٣٢

 پادشاه پارس، اردوان را در سه جنگ متوالى شکست داد و سلسله ر،ی اردش،الدىی م226در .  توازن را برهم زدنی ادی اتفاقاتى جداما

 و توسعه مرزهاى رانی کامل نقاط مختلف اادی سپاهى بزرگ کرد آورد و پس از انق226 در سال ریاردش.  حذف کردرانیاشکانى را از ا

.  کندرونی غربى باىیها را از آس ن رمى را تالفى کند و در ضمانیرانی اریهاى اخ  گذشت تا شکستت از فرا228شرقى در 

دانست نبرد با سپاه گردآورى شده   نبود چرا که مىری به جنگ با اردشلی زمان جوانى به نام سوروس بود که مانی رم در اصریق

.  نبودندری قادر به مقابله با مردان اردشىی به تنهاهیبرد و پادگان سور  سال زمان مى1 الاقل ها، رانىیا

 نظامى رم که ضرب شست آن را قبال تراژان به ملل شرق نشان می نوشت و از او خواست تا از قدرت عظریاى به اردش بتدا نامه اوى

 افراد نی دستور بازداشت ازی نصریق.  تند براى سوروس دادهاى امی با پری سف400 پاسخ امپراتور را با اعزام ریداده برحذر باشد اما اردش

. نگ شد جدهرا داده و آما

.  اشتباه نظامى خود را مرتکب شدنی فراهم آورد ولى بزرگترهی بزرگى را در انطاکروىی سوروس نالدىی م231 در

 اما سوروس به اشتباه سپاه خود را سه دی برآری جنگى بوده و قادر بود از عهده سپاه اردشروىی هزار ن100 متجاوز از ای وى گوسپاه

 کرد و رانی مأمور فتح جنوب ازی بخش را نکیو ماد فرستاد و ) جانیآذربا(مال براى حمله به آتروپاتن  دسته را به شکی: دسته کرده

.  و پارس حمله کردرانیخود به قلب ا

 سپاه رم را خسته کنند و خود با حمله زی شمالى دستور داد که با جنگ و گرروهاىی استفاده را کرده و به نتی اشتباه نهانی از اریاردش

 سپاه شمالى و نابودى سپاه جنوبى، سوروس را درمواجهه فیتضع.  بردنیها را کامال از ب سپاه جنوبى رمى که در حوالى شوش بود آنبه 

.  عقب نشستهیزده به داخل سور  وى وحشتجهی تنها گذاشت و در نترانیبا شاه ا

 غربى بود اما اىیها از آس  و خارج کردن کامل رمىهیو انطاک هیدر سور  مرحله قادر به نابود کردن ساخلوى رمىنی در اری چه اردشاگر

 و حران را در نیبی دژ نصنیبنابرا. تر نکند  بزرگری و ارمنستان قناعت کند و خود را درگنیالنهر نی رم از بدی داد به خلع حیترج

. صلح کردصریتصرف نگاه داشت و با ق

   نبردجهینت

و چنان که گذشت ) ها شده بود  در نبردهاى فرعى موفق به شکست رمىرانیاگر چه ا. (اد سال مجددا رخ د250 پس از روزىی پنیا

 امپراتورى کی رشی امپراتورى را در اوج قدرت مجبور به پذنی کرد و افی ضعنیالنهر نیها را در ب  ثابت کرد مواضع رمىزیزمان ن

.  خود کردى در مرزهاى شرقگریقدرتمند د

.  شدن دولت ساسانى در سطح جهان شد سبب مطرحنی جنگ همچننیا

رانی و اوسیوالر

   مناسبزمان

 نیبی و پس از آن که از سامان اوضاع داخلى مطمئن شد در همان سال به نصدی به قدرت رسرانی شاهپور اول در االدىی م241 در

 سپاهى بزرگ وى را شکست داد نو پس از  امپراتور رم، بان،ی حمله برد اما گوردهیو از آن جا به انطاک)  موصل امروزىکىیدر نزد(

 چرا که در رم افسرى که از نژاد افتی دوام نروزىی پنیاما ا.  را محاصره کردسفونیشکست دادن شاهپور او را به دجله عقب راند و ت

اما خود وى . ذار کرد واگرانی منطقه و ارمنستان را به انی نداشت انیالنهر نی را کشت و چون اعتقادى به جنگ در بنیعرب بود گورد

ها کشته شد و پس از وى سه امپراتور به طور هم زمان به   در نبرد با ژرمنزی نىو. تامر جاى وى را گرفتوسی کشته شد و دسزین

.  ماندنیحکومت در رم پرداختند که دو نفر اول به سرعت کشته شده و تنها والر
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٣٣

 نبرد با ری چرا که در شمال امپراتورى مذکور به شدت درگدی رم مناسب د شاهپور زمان را براى مبارزه با ارتشالدىی م258 در

 را تصرف هی شاهپور با گذر از فرات، انطاکنیبنابرا.  کرده بودفی مداوم امپراتوران قدرت رم را ضعراتیی تغزیدر مرکز ن. ها بود ژرمن

 باز پس رانی شهر را از ا259 شده و در هیجنوب اروپا عازم انطاک از می سپاهى عظزیامپراتور رم با تجه.  شدنی والراکرد و آماده نبرد ب

 ارتش او را به مانند ارتش کراسوس رانی انداخت اما سپاه انیالنهر نی بری او را به طمع تسخها رانىی زود هنگام انىینش گرفت و عقب

ها هزار رمى کشته شدند و هر   ادسا روى داد ده شهرکی نبرد که در نزدنیدر ا.  کردندجادی اشی براهمحاصره کرده و سرنوشتى مشاب

ها تحت خدمت شاهپور   به اسارت شاهپور درآمد و تا سالم،ی پس از تسلنیوالر. چه تالش کردند توانستند از محاصره خالص شوند

.  کرده از او به عنوان خدمتکار استفادرانیبود چرا که شاه ا

   جنگجهینت

 سبب توجه جهان متمدن آن نی ابتدا آن که امپراتور رم به طور خفت بارى به اسارت گرفته شد و ا. مهمى داشتاری جنگ آثار بسنیا

شاهپور .  شدرانی غربى به دست سپاه ااىی سپاه رم سبب سقوط آسنی شکست سنگنیدوم آن که ا.  شدانیروز نسبت به قدرت ساسان

 بدون مزاحم ری صغاىی غربى و آساىیها در آس اند تا سال ان نوشته کرد و چنان چه مورخری تسخزی را نری صغاىی آسالدىی م260در 

.  کردن او از مرزهاى شرقى خود نبودندرونی داخلى قادر به بفی ضعلیها به دل حال آنکه رمى. جدى به تاخت و تاز سرگرم بود

 امپراتورى شد به طورى که  نقاطری رم در سااسىی قدرت سعف سبب ضنی و اسارت او در جنوب امپراتورى همچننیشکست والر

.  کردندری را تسخونانی با عبور از دانوب زیها ن  حمله کردند و گوتایتالیها از آلپ گذشته و به ا آالمن

 رانی سواران عرب ضربات جدى به ارتش اشىی نبرد فرسانی بود، در ااتی عرب، ادنری با املیدل  اشتباه بزرگ شاهپور نبردى بىتنها

 امپراتورى رم از دوران قدرت خود فاصله دیرس  شدند اما به هر حال به نظر مىهی در سوررانی اتی موقعفیب تضعوارد کرده و سب

.  از مرز شرقى خود دادلومتری صدها کری به تسخنگرفته چرا که به سادگى ت

   و رمرانیهاى ا  جنگدرباره

 برخوردار بوده که بخش بزرگى از تی درجه اهمنی از ارانی ا که چرا نبردهاى رم ودی آشی سؤال براى خوانندگان پنی است اممکن

 متمدن آن زمان اىی و در دندی سال به طول انجام700 و رم رانیهاى ا  گفت که جنگدیبا.  جنگ را به خود اختصاص داده است100

 و نیالنهر نیمال غرب اروپا در بتوانست مشابه فتوحات قطعى در مرکز و ش  بود چرا که اگر رم مىار برخوردادىی زاری بستیاز اهم

 کار مشکلى نبود زیگرفت و براى ارتش رم گذر از سند و پنجاب ن  مىاری به مانند غرب در اختزیرا ن» شرق «ابدی دست رانیفالت ا

 رم می عظاریرى بستوانست جزو امپراتو  ماوراءالنهر و شبه قاره هند هم مىنیبنابرا جنگاورى برخوردار نبودند هیها از روح چرا که هندى

.  نداشتری نظای دنخی در تاربایامپراتورى رم تقر. شود

 شهرستان، سنا و ثروت فراوان قادر به 96 محلى، وجود روىی مقدار ننیاى و هم  هزار سرباز حرفه200 امپراتورى با برخوردارى از نیا

 و پرتغال و ای بالکان، اروپاى غربى، اسپانر،ی صغاىی آسانه،تری مدقا،ی آن زمان بود چنان که شمال آفراىی دنزی هر نقطه حاصلخریتسخ

.  داشتاری و سواحل مهم آن زمان را در اختری جزاهیکل

کردند، که مقاومت گروه اول به   امپراتورى مقاومت مىنی در شرق در برابر توسعه اها رانىیها در شمال و ا  تنها ژرمنطىی شرانی چندر

.  کننده بودنییتوانست گسترده باشد اما نبردهاى شرق جدى و تع نمى عدم وجود سازمان جدى لیدل

توانست با نفوذ به داخل مصر و بالکان امپراتورى رم را   صورت مىنی اری رزم به مقدار کافى نداشت در غروىی اول برنامه و نشاهپور

. رم دوباره قوى شد فرصت استفاده کند و نی نتوانست از ارانی اری اما به هر تقدندازدیبه زحمت ب
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٣٤

 بتوان دی دانست و شاالدىی تا قرن ششم مالدی نظامى قرن دوم قبل از معی وقانیتر توان مهم  و رم را مىرانی هر حال نبردهاى ابه

 نیراى ا نبردها بنیالبته ا. ها دانست  امپراتورى رم و ناتوانى آن در سرکوب اقوام شمالى و هونشی فرسالی نبردها را از دالنیتداوم هم

 ونیهاى نظامى کرده بود که مرتب مجبور به جنگ با لژ  نداشت چرا که شاهنشاهى پارت و ساسانى را مبدل به دولتهترى بجهی نتزین

. هاى رمى بودند

 به اروپاالی آتورود

  )شالون( اورلئان نبرد

 در مرزهاى روزىی پتیابتدا عدم قطع: و شدر  رم با چند مشکل بزرگ نظامى روبهمی به بعد امپراتورى عظالدىی قرن چهارم ماز

 از اندازه امپراتورى و چهارم بروز شیامان قواى اقوام شمال اروپا، سوم وسعت ب  قدرت امپراتورى ساسانى، دوم فشار بىلیشرقى، به دل

. ها قدرت گرفتن هون.  عوامل اضافه شدنی به ادىی عامل جدالدىی م400 زاما ا. هاى داخلى جنگ

در . آمده بودند اکنون آرام آرام در حال نفوذ به داخل شرق اروپا بودند) نیشمال چ( دوردر شرق اری بسهاى نی که از سرزمها هون

 و اهی ساىی خزر، شمال دراىی قدرت جنگاورى بخش بزرگى از غرب درلیپوشى نبوده و به دل  چشمرقابلی غگریها د  آنالدىی م406

.  براى رم خطرناك نبودند433 فقدان رهبرى مقتدر تا لیاما به دل. دبالکان امروزى را در تصرف گرفتن

 ژرمنى، ن،ینش ها اکنون با برنامه، اقوام پرقدرت جنگل هون.  دادریی ناگهان صحنه نبرد را تغ433 در سال خی به صحنه تارالی آتورود

.  پنجم حذف کردند از صحنه مبارزات اروپاى قرنگرىی پس از دکىی فرانک و بورگوندى را زگوت،یو

 چی تا آن روز هدینام  که خود را بالى آسمانى مىالیآت.  سراسر آلمان را گرفت443 و در دی بورگوندها را درهم کوب436 ابتدا در الیآت

 60 زانسیالبته مردم ب.  خوددارى کندزانسی امپراتورى رم شرقى بتختیشکستى نخورده بود و تنها حاضر شده بود ازنابود کردن پا

.  او غرامت دادند و حاضر شدند خراجگذار وى باقى بمانندههزار تاالن طال ب

 از ىی کرد که به تنهاجادی قدرتى را االیهاى آلپ وسعت داشت و طى سه دهه آت ها از قفقاز تا کوه  زمان امپراتورى هوننی ادر

. تر شده بود  بزرگرانیى رم و امپراتورى ا امپراتورى دو تکه شده

ها،   فرانکری از اقوام شمالى اروپا نظنی بنابراستی نىیبه تنها) گل( از سقوط فرانسه رىیدانست قادر به جلوگ مى»  شدهفیع ضرم«

دانستند که سرنوشت   اگر چه تا آن زمان دشمن رم بودند اما اکنون به خوبى مىزی اقوام ننیا. ها کمک خواست  و بورگوندىها زگوتیو

. بستگى دارد نبرد نیغرب اروپا به ا

 الیدر شمال فرانسه در انتظار آت) کیشالوئ(شان   در دشتىی اروپاروهاىی فرمانده رمى، با سپاه بزرگى از نوسی آسالدىی م451 در

 و افتی مدتى ادامه روی دو ننینبرد ب.  رفتمی عظاری بسروىی ننی نشده بود به مصاف با ادی که از تصرف ارولئان ناامالیآت. ماند

 بار نی بودند چرا که براى اولىی اروپانیاگر چه برنده واقعى متحد.  قطعى حاصل نشدجهی نتنی از طرفادی زاریهاى بس م کشتهرغ على

 در زی کند اگر چه رم غربى نشروىی نتوانست در غرب پگری ضربه دنی اافتی پس از درالیآت.  را متوقف کنندالی آتروهاىیتوانستند ن

 خود دست می موقتا از توسعه امپراتورى عظزی داد تا او به رم حمله نکند و سردار خونخوار هون نالی آت بهنیسال بعد غرامتى سنگ

.  قوا پرداختدی و به تجددیکش

  الی آتمرگ

 اقوام وحشى تنها با مردانى چون نی در بزی بود و در فرماندهى نظامى ناستمداریالعاده س رغم خوى وحشى و خونخوارش فوق  علىالیآت

 نی اری را از شر او نجات داد در غای دختر به اسارت گرفته شد دنکی به دست 453مرگ او در .  استاسی قابل قموری و تزیگچن
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٣٥

 اش تیکفا حال آن که با مرگ وى پسران بى. کرد  براى گرفتن غرب و جنوب غرب اروپا اقدام مىعد سال ب2صورت بدون شک او 

.  دهه به باد دادندکیکل امپراتورى او را در ) خوشبختانه(

   نبرد شالونتیاهم

 آلمان، شرق فرانسه، صربستان، ش،ی که امروز لهستان، مجارستان، اترىیها نی امروزى و سرزمهی سال غرب روس20 ظرف الیآت

 کی تنها به شود را تصرف کرد و براى اطاعت کامل اروپا  رمانى و بالروس خوانده مىک،یهاى بالت  دانمارك، جمهورىن،یکراوسى، اکرا

.  بودرفتهیقدرت او را پذ) رم شرقى (زانسیاز داشت چرا که در شرق بی در غرب نگری بزرگ دروزىیپ

اى براى مردم اروپا باقى   آبادىالی و دول اروپا شکل نگرفته بود بى شک آتلی در دشت شالون و اورلئان اتحاد بزرگ قبااگر

. گذاشت نمى

 نظامى رمى در کنار ادهیپ.  اثر مناسبى داشتزی مدافع نروهاىی نبیران جنگى برخوردار بود اما ترک سوانی اگر چه از جنگجوترالیآت

 شد اما متأسفانه قادر به رخنه زخانی شرق گرفتار فردى به نام چنگزی سال بعد ن800.  را خنثى کردالیسواران شمالى قدرت نظامى آت

. ام خطرناك باقى ماند اقونی اری سال شرق در تسخصدهااو و قومش نشد و 

 رم غربىفروپاشى

   امپراتورى رم غربى، برهم خوردن ثبات نظامى اروپاسقوط

 600 پس از جی به تدرالدىی مطرح بود از قرن سوم ممی قداىی به عنوان قدرت اول دنالدی از مشی رم که از قرن سوم پامپراتورى

 سال 80 سال بعد دوام آورد و رم غربى که 105 شد؛ رم شرقى که تا  دو قسمتالدىی م395سال قدرت خود را از دست داد و در 

 بود و حتا دهی نبردها را به خود دنیتر ها بزرگ تر امپراتورى بود که سال البته رم غربى قسمت قوى. دی ناگهان فرو پاشخی تارنیپس از ا

اند   نوشتهادىیهاى ز  کتابنگاران خیى انحطاط رم غربى تار درباره.  واحدها بودنیتر در نبرد با دشمنان شرقى امپراتورى فرستنده بزرگ

. شود  امپراتورى بسنده مىنی فروپاشى اى نظاملی فصل تنها به ذکر دالنیو در ا

 رم را از خطر بزرگ نجات نداد بلکه اقوام ژرمن، فرانکى را از خطر جارو شدن به دست جنگاورانى الی آتنی شکست سنگ451 در

.  امپراتورى فرتوت رم بودنددنیها آماده درهم کوب اکنون آن. شان نجات دادتر از خود خشتن

: سدینو  مىنیهاى آخر امپراتورى رم چن  درباره سالدوالندلن

 از مردم گل امپراتور شد ولى وسیپس از وى آوت...  اداره مملکت آن روزگار آشفته را نداشتاقتی به تخت نشست ولى لمیماگز«

هاى رم   بود و خرابىستهیوى مردى شا.  را به جاى او به تخت گذاشتنی فرمانده رمى، او را خلع و ماژورمر،یسی نگذشت که رزىیچ

امپراتورى همچنان رو به ..  او را به قتل رساندمریسی را در گل شکست داد اما رها زگوتیها، و  ونداللهرا برطرف کرد و پس از رفع حم

» .داد را از دست مى قسمت خاك خود تیرفت و آخر ضعف مى

شمال شرقى گل در .  دره را متصرف بودندزی داشتند و بورگاندها ناری و جنوب غربى گل را در اختای اسپانزگوتی زمان اقوام ونی ادر

.  فرانکى بوداریاخت

 کسى بود نیده بود آخر ششنهادی مرد که از طرف امپراتورى رم شرقى پنیا. رفتی را به امپراتورى پذموسی انتمر،یسی ر465 سال در

 از قای رفت اما در نبرد آفرترانهیها در جنوب مد  وى ابتدا با ناوگان خود به جنگ وندالردیتوانست جلوى سقوط رم را بگ که مى

 را براى گریامپراتورى شرقى سه نفر د. دی را برگزوسی او را برکنار کرد و ادلى برمریسی مجددا ر472 رها شکست خورد و د وندال

 کردند و ناگهان امی اودواکر قاستی سرباران رمى به ر476در .  کار رم تمام استدیرس  بر رم فرستاد اما به نظر مىىیرمانرواف

.  ندارداورىی چی که هدی رم دمیامپراتورى عظ
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٣٦

 سال 15ه قطعه کردند و ظرف ها ناگهان امپراتورى را قطع ها و سوئدى ها و انگلوساکسون ها، آلمان  غربى، باسکى، فرانکى، وندالهاى گت

)  امپراتورى رم476 امپراتورى هون و 453. (ها قدرت محلى شد  اروپا شاهد حذف دو قدرت بزرگ و به وجود آمدن دهاىیجغراف

 رفتند؟ نی از باش می عظهاى ونی از نقطه نظر نظامى چرا رم و لژاما

:  عامل اصلى فروپاشى نظام رم غربى بودلی دلسه

.  بودندشیها مرتب در حال افزا  رمى، ژرمنونرهاىیعددى مهاجمان شمال بر لژ برترى -1

 فنون سواره نظام آشنا شده بودند و سربازان ژرمن از نیها با آخر  بود گتافتهی شی فرانک، ژرمن افزاروهاىی قدرت رزمى ن-2

. مند بودند  مقاوم بهرهاری با فوالد بسىیرهایشمش

براى کشتن هموطنان خود )  اواخرنیدر ا (اى زهیها انگ  شده بود و آنلی شده تشکری تسخهاى نی سرزماز مردان  رمىانی سپاه-3

. نداشتند

ها پى ببرند که امپراتورى رم غربى تا   و گتها زگتیها، و ها، واندال ها، فرانک ها به صحنه نبردهاى اروپا سبب شد تا ژرمن  ورود هون-4

.  استریپذ بیاى آس چه اندازه

   فروپاشى رمجهینت

 نی اروپا در اىیایجغراف. دی دقای در اروپا و شمال آفردی جدتیها مل  رم غربى پس از مواجه با فروپاشى، ناگهان خود را با دهامپراتورى

ها،  برها، ساکسونها، بر ها، وندال  بورگاندىها، ىیایتالیهاى غربى، ا ها، گت ها، آلمان  اسالوها، فرانکالدىی م476در . ردیگ جا شکل مى

. دهند  مىلی در شرق چند حکومت تشکزیکنند و هونها ن  مىجادیهر کدام براى خود کشور مستقلى را ا..  لمباردها وها، ئدىسو

 امپراتورى رم عی راحت وقاالی و رم شرقى، امپراتورى ساسانى با خرانی ان،ی فقط سه امپراتورى قدرتمند وجود دارد؛ چای در دناکنون

 ندهی فشار فزاریدانند که رم شرقى قدرت گذشته خود را ندارند چرا که از طرفى در ز  اکنون مىانیساسان. نظر دارد  را تحتشرقى

. ستی خبر ننی جنگنده غربى در نبردهاى مشرق زمهاى ونی از لژگریو از طرفى د» غربى است« اما جنگاور راکندههاى متعدد و پ قدرت

  رانی توسط اهی سورفتح

 در قتی ارتش رم بود و در حقاری در اختنیو فلسط)  کنونىهیسور(، شامات )نیالنهر نیب( رودان انی سو، شمال منیها قبل به ا قرن از

اما در .  بودندرفتهیپذ) و بعدها رم شرقى(ها جز امپراتورى رم   بخشنی اجای تدرانیرانی و رمى ارانىیهاى ا  ارتشنی بمیکشمکش دا

قرار ) اقوام به اصطالح بربر(ها و لمباردها  ها، فرانک  آوارها، گتندهیرم شرقى از طرفى تحت فشار فزا. تفاوت بود مع اوضاالدىی م603

.  بر سر کار بودزی پادشاه قدرتمندى به نام خسرو پرورانی در اگریداشت و از طرف د

 سال به 12 و اکنون پس از ردی پس بگاغىیى  با کمک سپاه رم توانسته بود تاج خود را از سردارالدىی م591 در زی پروخسرو

.  رم، شددی امپراتور مقتول رم، آماده نبرد با فاکس، امپراتور جدس،یخونخواهى قتل مور

 رودان را فتح کرده و شهرهاى مهم انی رودان و سپس غرب مانی استحکامات رمى در شمال مهی کلرانىی اانی سپاهالدىی م605 در

.  و حلب امروزى را فتح کردسیراپولینمود و سپس ه ریحران و ادسا را تسخ

 فتوحات غربى خود را رانی ا611در .  را گرفتندزىی و فرهی کرده و کاپادوکشروىی در ارمنستان شروع به پرانىی اروهاىی آن طرف ناز

. را فتح کرد) می اورشلای (المقدس تی ب614 و در دی رم شرقى رستختی پاهیهاى قسطنطن  کرده و به دروازهلیتکم

 سال با 900 بار پس از نی براى اول616 و در ختندی رترانهی رمى را جارو کرده و به مدروهاىی نهی سال کل9 ظرف رانی اهاى ارتش

 رانیرا فتح کرده و ا) نیکنستانت( در سال بعد زی نرانى،ی براز، سردار انیشاه.  را در مصر تصرف کردندهی اسکندرنایعبور از صحراى س

.  رساندندانی پس از دوران هخامنشودبه اوج قدرت خرا 
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٣٧

  ها  جنگنی اجینتا

 در حالى بود که نی شود الی به قدرت اول جهان تبدرانی امپرتورى ا617 تا 602هاى   ساله سبب شد که طى سال15 نبردهاى جهینت

 عقب افتاده و رانی از اتی از نظر وسعت و جمعها  بار رمىنی سو قدرت غالب جهان رم بود و اکنون براى اولنی سال قبل به ا800از 

. کامال منفعل شدند

ها شد چرا که رسما  شد سبب منگنه شدن رمى  براز، رهبرى مىنی که توسط دو سردار بزرگش، شهر براز و شاهزی خسرو پرونبردهاى

 رم، قیاگر هرقل، امپراتور ال. درآورده بودند را از چنگ رم قای شمال آفرزیها ن در همان زمان توسط آوارها تحت فشار بودند و وندال

.  کار امپراتورى رم تمام بودالدىی م620ظهور نکرده بود در 

نیالنهر نی به متصرفات بوسی هراکلحمله

  وسی هراکلنی حمله سنگضد

اکنون وارد ) الدیم بعد از م تا هفتالدیپنجم قبل از م( و رم بر جهان متمدن در قرون متوالى رانی مطلق دو قدرت اىی فرمانرواخیتار

اى   ناشناختهروهاىی در اوج قدرت بود ناگهان توسط نرانیکرد در زمانى که شاهنشاهى ا کسى گمان نمى.  صحنه خرد شده بودنیآخر

 نی توسط اعراب اتفاقى مهم براى ارانیاما قبل از فروپاشى امپراتورى بزرگ ا.  شوددهیدرهم کوب) اعراب (ىاز مرزهاى جنوب غرب

.  نبودریتأث  بىزی اعراب نافتنیکشور رخ داد که در قدرت 

 افکار عمومى جیی هرقل، امپراتور رم شرقى، شود وى بالفاصله با تهای وسی هراکلالدىی م610 فرماندهى فکاس سبب شد که در ضعف

 از داردانل 622 و در دی خود تدارك د براىمی قدرتى عظانیرانی اهی علتیحیها در کنار فراخوانى مس پرستى رمى  وطنهیو شارژ روح

نبردى سخت در گرفت و در .  شدرانى،ی با شهر براز، سردار ارىی و آماده درگدی رسسوسی اجی به خلوگذشت ) هلسپونت آن زمان(

.  رم شدبی نصروزىی پنی سال اول20انتها پس از 

 دستور داد زی خود نانی سپاهریجمع کرد و به سا) ارمنستان ( هزار سرباز را در کانزاکا40 متشکل از مىی در سال بعد سپاه عظخسرو

وى به سرعت خود را به سپاه خسرو . خود زد  حرکت نظامىنی جا دست به بهترنی اما هرقل در اوندندی منطقه به او بپنیکه در ا

اى شکست نخورده   جبههچیدر ه تاکنون زیخسرو پرو. ناگهان ورق برگشت.  کمکى خود بهره ببردانیپاهرسانده و نگذاشت وى از س

 تی به شهر مذهبى و با اهمحىی هرقل مسدنی سبب رسنىینش  عقبنیا. هاى اطراف فرار کرد بود سپاه خود را ترك کرد و به کوه

 را هی آتش مقدس ارومسفونی به تمی از اورشلزی مقدس توسط خسرو پروبیشد و هرقل به تالفى انتقال صل) محل تولد زرتشت (هیاروم

. خاموش کرد) بود  روشن مىدیکه همواره با(

 و شکست خسرو را به شدت عصبانى کرد چرا که وى اعتبار خود را از دست داده بود اما او هنوز حداقل سه سپاه نىینش  عقبنیا

اما از بد حادثه  کردند بی را تعقوسی هراکلای او از جنوب وارد ارمنستان شده و هرقل روهاىی ن624 داشت در اری در اختگریبزرگ د

.  آورد که آن ها انتظار نداشتندرانىیهاى ا  سر سپاهز اىیدوباره سردار رمى بال

شود اما هرقل بدون از دست   خارج مىرانی کرده بود که امپراتور رمى از خاك اجادی انتظار را در خسرو انی ارانىی اروهاىی نبرترى

. شکند  بودند و درهم مىگریکدیا از  را که هر کدام جدرانىیدادن فرصت هر سه سپاه ا

ها در   از رمىگری شکستى درانى،ی شهر براز، سردار ا625در .  نداردانی پاىی مجموعه نبردها گونی در ارانیهاى ا  شکسترهیزنج

  . خورد  مىنیالنهر نیب
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٣٨

  هی قسطنطنمحاصره

 اتحادى را 626وى در . دیى او د  به جاى ضربه زدن به تنه سر ماردنی رم و کوبتختی پاری زمان چاره را در تسخنی درازی پروخسرو

اما .  را درهم بکوبدهیها از شمال و جنوب قسطنطن با خانات آوار که در شمال امپراتورى رم مستقر بودند بست و قرار گذاشت که با آن

 در حالى بود نیا.  نبردنداى دهی از حمله خود فازین آوارها جهی از تنگه دارد انل شد و در نترانىی اروهاىی رمى مانع عبور نىیای درروىین

.  را شکست دادرانى،ی براز، فرمانده انی شاهنىیکه تئودور، برادر هرقل، در نبرد زم

 همان زییوى در پا.  ساسانى را هدف گرفتتختی رفته پالی پس از آن که هرقل مطمئن شد توان خسرو کامال تحلالدىی م627 در

. خورده عقب نشست  شد اما شکسترانىیهاى ا  با سپاهنوای نبردى بزرگ در نری و درگدیرس) دستگرد (سفونی ترىلومتی ک110سال به 

 بدون رانىی اروهاىیاما ن. دینما کند و او سپاه را ترك مى  مىنىینش  نظام رمى در ابتدا خسرو را وادار به عقبادهی پروهاىیظاهرا فشار ن

سبب تنفر ) آن هم دوباره(اما بدنامى فرار . شود  منصرف مىسفونی از فتح توسی هراکلجهیو در نت کنند مىسردار به خوبى مقاومت 

. شود  مىزی از خسرو پرورانیسرداران، اشراف و مردم ا

   و رمرانیى ا  نبردهاى پنج سالهجهینت

 به رانی عالوه بر کشته شدن وى ارتش ا هاى بزرگ او روى داد و سبب شد تاروزىی بالفاصله پس از پبای تقرزی خسرو پروهاى شکست

 کدام نتوانستند مانع انحطاط چی اما هدندی به سلطنت رسگرىی پس از دکىی چند نفر زی نزیپس از خسرو پرو.  شودفیشدت ضع

م  را براى صدها سال از قدرت متمرکز ملى محرورانی ضربات خردکننده اعراب االدىی م635 ر شوند تا آن که درانیشاهنشاهى ا

 کند اما رىی جلوگرانیتوانست از انحطاط ا گرفت مى  خود بهره مىهاى روزىی از پترى شی بتی با درازی اگر خسرو پرودیشا. کرد

.  کردعی تسررانی را براى سقوط انهیها و ستم او زم حماقت

   صدر اسالمنبرهاى

 خود در هاى هی پامی و تحکرانی به شکست دادن قواى ا موفقرانی نبرد بزرگشان با شاهنشاهى انی رمى در آخرروهاىی حالى که ندر

 بود، نی چنریتقد.  بودرىیگ  در حال شکلگریاى د  به گونهخیها و در شنزارهاى عربستان تار  جنوبى آنهاى نیشامات بودند، در سرزم

. العاده برسد  خارقىی توانا بهىی از قدرتى خدارىیگ آمد، با بهره  در محاسبات نظامى به حساب نمىگز که تاکنون هرنىیسرزم

 آن زمان میهاى عظ  در ابتدا از نظر قدرتالدىی م622 در نهیو پس از آن هجرت آن حضرت به مد) ص( حضرت محمد بعثت

 قواى اسالم در نبردى کوچک اما الدىی م623در .  بودرییشد، اما اوضاع به سرعت در حال تغ اى مهم محسوب نمى واقعه

هاى بدر صورت گرفت، براى  نبردى که در چاه. دندی را درهم کوبشی نفرى قر900 سپاه روی نفر ن313بدر با ساز به نام  سرنوشت

 دیهاى جد  روشرىیبرند، بلکه با به کارگ  نه تنها از عنصر اعتقاد بهره مىشیروهایو ن) ص( بار نشان داد که حضرت محمد نیاول

به سرعت سپاه )  سوران مهاجمهی علادهی فاالنژ پماز جمله استفاده از صفوف منظ( آشنا نبود شیرزمى که اصال براى اعراب بدوى قر

.  را درهم شکستندشیقر

   احدنبرد

سوم  (الدىی م625بالغ بر سه هزار نفر در )  عرب بدوىاسیدر مق (مىیها با سپاه عظ  قابل تحمل نبود و آنشی بدر براى قرشکست

 شیدانست برترى سواره نظام عرب قر حضرت محمد که مى. هاى احد حمله بردند  کوه هزار نفرى مسلمانان درروىیبه ن) هجرى

 950 از تنگه احد باشند و آن گاه با شی دستور داد تا مراقب حمله سواران قرراندازی ت50 با ری جببنتوان خطرناك باشد، به عبداهللا  مى

 رزنىی نظام مسلمانان در کنار قدرت شمشدارىی جنگ آغاز شد و پا. رفتانی خود به مقابله با قواى سه هزار نفرى ابوسفروىینفر ن

 سبب حرکت سپاه شیفرار ناگهانى سپاه قر.  شدشی شدن قلب سپاه قردهیش سبب از هم پاامبر،یو حمزه، عموى پ) ع(حضرت على 
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٣٩

ها فرموده بود تا آخر   که حضرت به آن آمدند حال آننیی لحظه کمانداران عبداهللا از تنگه به پانیدر ا. ها شد مسلمانان به تعاقب آن

. دیجنگ در همان نقطه بمان

 سردار صبور د،ی خالد بن ولبتی و حتا سر اسب خود را به سوى مکه بازگرداند، ناگهان با نهدید  را تمام شده مىزی که همه چانیابوسف

. ستادیعرب که سواران خود را هنوز وارد کارزار نکرده بود، ا

 بی سوار عرب با سرعتى عج200» .دهم  تنگه مسلمانان را شکست مىنیاز هم«: ون محافظ احد را نشان داد و گفتى بد  تنگهخالد

 بودند، ناگهان متوجه ادهیمردان مسلمان که عمدتا پ. تنگه بدون مراقب را دور زده و درست از پشت سر سپاه اسالم سر درآوردند

. دی به شهادت رسنیاز فاصله دور با زوب» هنده« به دست غالم زی حال حمزه ننیدر هم.  شدنده آخترهاىیحمله سواران با شمش

و .  مردان مسلمان را به شهادت رساندندنیتر ها تن از شجاع  خود دهرهاىی به ضرب شمششیسواران قر. ناگهان ورق برگشت

 چند نفر از مردىیدر اثر پا» تنها«شکست احد . ن به راه افتادی دوباره به صحنه نبرد بازگشتند و جنگى خونزی نشی فرارى قرروهاىین

ها  به نابودى کامل سپاه اسالم منجر نشد، اما توان رزمى مسلمانان را تا آن جا کاهش داد که تا سال) ص(مسلمانان و حضرت محمد 

.  تدافعى مقابل قواى مکه قرار گرفتندتیدر وضع

   خندقجنگ

 روىین. ساز با مسلمانان بپردازند  عرب را راضى کرد که به نبردى سرنوشتلی قباالدىیم 627 در سال پنجم هجرى برابر با انیابوسف

 هزار 3 از شینتوانست ب) ص( به راه افتاد و چون حضرت محمد نهی داشت، به سمت مدزی نفر سوار ن600ده هزار نفرى اعراب که 

. رده و با حفر خندق به مقابله با اعراب مهاجم بپردازندم گرفتند از تجربه سلمان فارسى استفاده کی جمع آورى کند، تصمروىین

 مسلمان رانی کمانگزی طرف توسط خندق در احاطه بود و پشت خندق نکی از سه طرف توسط نخلستان و ساختمان و از نهیاکنون مد

 پشت جهی بدون نتستادگىی روز ا15ها پس از   شد و آنانی مسلمانان سبب توقف تهاجم مکدی جدکی تاکتزی بار ننیا. راندازىیآماده ت

.  مسلمانان را از دست دادهی عللی فرصت جمع کردن احزاب و قباشهی براى همانیگر ابوسفی کردند و دنىینش خندق عقب

  بری خجنگ

توانند دشمنان   حساس مىطی ثابت کرده بودند که در شراانیهودی.  داشتزی نگرىیبه جز مشرکان دشمن د) ص( محمد حضرت

 در بریهاى خ عازم قلعه) ع(سپاه مسلمانان به فرماندهى حضرت على ) هفتم هجرى (628در . ظهیقر ى باشند، مانند واقعه بنىخطرناک

. ها را فتح کردند  قلعههی کلروزمندانه،ی از نبردى پس شدند و پنهی شمال مدلومترىی ک150

   مکهفتح

 ادی تمام مناطق مهم عربستان تحت انقبایبه فتح مکه داشت، چرا که تقر ازی عربستان تنها نرهی اسالم براى تسلط بر شبه جزسپاه

. درآمده بود

 آزادانه وارد مکه روی هزار ن2با ) ص( قبول کند که حضرت محمد انی ابوسفالدىی م629 مسلمان سبب شد که در روهاىی نتیموفق

 خود را به مکه از دست داده است و هنگامى که در ادتی سشی زمان همه پى بردند که قرنیدر ا. شود و به طواف کعبه مشغول شوند

 شیهاى مکه ظاهر شد، رمقى براى قر  و منظم ناگهان پشت دروازهدهی ورزروىی هزار ن10سپاه اسالم با ) سال هشتم هجرى(سال بعد 

 مسلمانان رگذارىی براى تأثزیاکنون همه چ.  به تصرف درآمدزىی شهر بدون خونرنیها ممانعت کند و ا نمانده بود که از ورود آن

  .  جهان آماده بوداسىیعرب بر نقشه س
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٤٠

 توسط اعرابرانی افتح

  رانی اعراب به احمله

 دیصورت جدى امپراتورى ساسانى را تهدکه مسلمانان بیاره کردتا زمانرا پ) ص(ى حضرت محمد نامه فرستادهزی زمانى که خسرو پرواز

 فیهاى طوالنى با رم تضع کشمکش دراثررانیشاهنشاهى ا.  کرده بودریی تغزی مدت همه چنیار سال فاصله شد اما د20کردندم تر از 

ازآن . آن زمان آماده فروپاشى باشداسىی دولت سنیتر تا بزرگعلت شددیرحم هم مز  پادشاهى و جامعه طبقاتى بىداوم مرییتغشده و

. حال توسعه بودند ازفرماندهى مناسب با سرعت دررىیگ بهره واحد متشکل نظامى باکی لیتشکطرف اعراب مسلمان عالوه بر

  ری زنججنگ

وى مرد . دی آماده درانی زمان را براى نبرد با االدىی م633 در دوازدهم هجرى برابر د،ی به خالفت رسامبری که پس از پابوبکر

.  را مأمور حمله کردد،یقدرتمند عرب، خالد بن ول

 شد و درنبردى تن به تن وى را کشت و ری درگرانىیتدا در جنوب بصره با قواى هرمز سردار ا ابرانی در حرکت خود به سمت اخالد

 درهم زی به سردارى قارن را نرانی به طور هم زمان سپاه کمکى اگرىی درىیاعراب در درگ.  بردندنی سپاه وى را از بزیاعراب ن

.  شدرانیبه قواى ا برترى اعراب مسلمان نی سبب اولری زنجای و جنگ سالسل ددنیکوب

.  کردندرانی سپاه ابی نصگریشکستى د)  مصب دجله و فراتکینزد (زی در ولجا ناعراب

  سی اولجنگ

 در رانی اانی و سپاهرانی عرب تحت فرمان اانیسپاه.  فرات روى دادکىی در نزد»سیاول« برخورد جدى در برابر سپاه خالد در نیاول

ها قرمز کند و پس   خالد مقاومت کردند تا آن جا که خالد قسم خورد آب رودخانه را از خون آنروهاىی نبرد به شدت در برابر ننیا

. دی را برری قسم خود را عملى کند و سر صدها اسنی اسرار سعى کرد که ان با کشتزی نروزىیاز پ

 را از دست نیالنهر نی جنوب ببایبل تقر باکىی خود را به سوى فرات ادامه داده و پس از گرفتن شهر انبار در نزدشروىی سپس پخالد

موقتا )  داده خواهد شدحیچنان چه در جنگ بعدى توض(اما سپس به دستور ابوبکر براى دخالت در نبرد اعراب و رم .  خارج کردرانیا

.  گذاشتر را کنارانیجنگ با ا

   گرفتن عمرقدرت

که مردى ( و روى کار آمدن عمر مارىیها شد اما بعدها پس از ب  و رمىانیرانی بود ابتدا سبب خوشحالى امی که مردى مالابوبکر

. پى بردند که زنده بودن ابوبکر براى آنها بهتر بوده است) جنگجو بود

 رانی اعراب رستم فرخزاد را مأمور سرکوبى دشمنان اشروىی دادن به پانی پادشاه ساسانى، براى پانی سوم، آخرزدگردی زمان نی همدر

بخشى از آن را به نرسى و .  کردمی گردآورد و آن را به دو قسمت تقسمیسردارى بزرگ و پرقدرت بود سپاهى عظرستم که . کرد

. دبخشى از آن را به جاپان سپر

 بن ثقفى را با دهی بر منبر رفت و از مردم کمک خواست و ابوعبنهیبا خبر شده بود در مد» مقابله« براى انیرانی که از عزم اعمر

. فرستادرانی به سمت الشکرى بزرگ

   پلجنگ

 روهاىی و منتظر ننىینش  مجبور به عقبروی قلت نلی به دلانیرانی خالد شده بود، پس از چند نبرد با انی سردار عرب که جانشمثنا،

.  رفتندرانى،ی سردار اه،ی سپاه عرب از فرات گذشته و به جنگ بهمن جادودهی ابوعبدنیپس از رس.  شدنهیاعزامى از مد
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٤١

 مثنا سبب دارىی در آن کشته شد و تنها پادهی جنگى استفاده کرد و نبردى سخت درگرفت که ابوعبلی از سى فهی جنگ جادونی ادر

. شد تا لشکر عرب کامال از هم نپاشد

. ها صرف نظر کرد  آنبی عقب نشستند و بهمن به اشتباه از تعقسی به اولمهی سراساعراب

  بی بوانبرد

 634( هجرى زدهمی کمکى در رمضان سال سروهاىی ندنیارى سپاه به مثنا سپرده شد و اعراب پس از رس دستور عمر سردبه

 مردانه اری نبرد بسنی در انی طرفروهاىین.  نبردى سخت را آغاز کردندبی کوفه محلى به نام بواکىی در نزدرانىی اروهاىیبا ن) الدىیم

که در اثر آن چند هفته بعد فوت ( زخمى کارى برداشت زیى جنگ کشته شد و مثنا ن در اثنارانى،ی سردار اهی و مردان مهرودندیجنگ

.  کسى زنده نماندبای تقررانی شکست خورده و از سپاه ارانی اتیاما در نها) کرد

  هی قادسنبرد

 نی نفرى بود و ا هزار120 می کردن سپاه عظای برابر با چهاردهم هجرى رستم فرخزاد بدون فوت وقت در حال مهالدىی م636 در

وقاص مأمور حمله به   هزار نفرى را به فرماندهى سعد بن ابى30 ننشست و سپاهى کاری بزیوى ن. مسئله دور از چشمان عمر باقى نماند

.  با رم فاتحانه بازگشته بودندرای شامى بود که اخدهی جنگاوران عرب و مردان رزم دنی سپاه متشکل از بهترنی کرد ارانیا

ى   کنندهنیی جنگ که از نبردهاى تعنیدر ا.  کردندىیآرا در برابر هم صف)  کوفه امروزىلومترىی ک30در  (هیو طرف در قادس دسپاه

 را از سر النی عرب فراندازانی کردند اما پس از آن تنىینش  سواران عرب را وادار به عقبرانىی االنی در ابتدا فدیآ  به شمار مىخیتار

 را رانیها مضاعف شد و در روز سوم نبرد اعراب سواره نظام ا  امدادى سورى به صف اعراب قدرت آنروهاىید ن وروباراه برداشتند 

.  هزار نفر ذکر شده است2 هزار نفر و تلفات اعراب 10 رانی زمان تلفات انیشکست دادند در ا

 رانىی اهاى لیاحت کند و از طرفى زخمى شدن ف نتواند استررانی سپاه ازی جسارت سربازان عرب سبب شد تا در شب سوم جنگ ناما

.  را برهم زدرانی اردوى اشی آرازین

 و مرگ رستم به دست رانی اروىی کرد برخاستن توفان خاك به سمت نرانی ابی روز چهارم آن چه که شکست قطعى را نصدر

 در رودخانه زی نرانىی نبرد هزاران سرباز انیدر ا. تاد به دست اعراب افانىی و درفش کاودی از هم پاشرانی سپاه انیپس از ا. اعراب بود

.  شدانرودانیران موجب برترى نظامى اعراب در منطقه می انیغرق شدند و تلفات سنگ

   مدائننبرد

سربازان . روى اعراب قرار داشت هاى بزرگش اکنون روبه  با گنجسفونیت.  بودانی ساسانتختی سعد دو ماه بعد بر سر دروازه پاعمر

 زمان در نیتا ا.  بودزدگردی ترس و فرار ب،ی جا اتفاق عجنی کرده بود اما در ادای پشی هزار نفر افزا60عرب اکنون به حدود 

 و سرسختى اعراب دارىی مردانه مقاومت کرده بودند اما چون پازی نانیرانی بود و افتادهی نبىی اتفاق قروز هنرانیهاى اعراب و ا جنگ

رغم مقابله قدرتمندانه مجبور به   زمان علىنی در همزیشدند چنان که دولت رم ن اى فاتح مى  هر معرکه بود عاقبت درتر شیب

 او فرخ هرمز، نی است و جانشزی را بدون مبارزه رها کرد سؤال برانگسفونیزدگرد تی که چرا نی گام به گام شده بود اما انىینش عقب

.  واگذار کردانیاى را به تاز  شهر افسانهنی قلعه عاقبت ارونیر برغم چند مبارزه محدود د  علىزیبرادر رستم، ن

   نهاوندجنگ

هاى   استانهی به کلری با فرستادن سفنی بنابرادیازمای بار شانس خود را بنی گرفت براى آخرمی که به رى عقب نشسته بود تصمزدگردی

 روی نجانی بلخ، اصفهان، فارس، کرمان و آذرباستان،یز خراسان، سبه زودى ا.  بفرستدروی از آن خواست تا براى وى نرانیباقى مانده ا

 هزار 30 از شیاما اعراب نتوانستند ب.  گرد آمدندران،ی اری سردار پروزان،ی در نهاوند به فرماندهى فرانىی سرباز ازار ه150جمع شد و 
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٤٢

 گرى، خود را لهیرداختند اما پس از آنکه اعراب با ح در داخل شهر به دفاع پانیرانیبه گفته برخى مورخان عرب ا. سرباز گرد آورند

 نبرد در اثر نیاگر چه در ا. دندی آمده و ناگهان خو را با اعراب آماده به جنگ درونی از اردو بانیرانی اند نشان دادنىینش در حال عقب

 هزار 150 گاه چی چرا که همی شک کننیطرف روهاىی نسبت به مقدار ندیرسد با  شکست خوردند اما به نظر مىها رانىی اعراب ادارىیپا

 شده گرد ری سپاه براى پس گرفتن نواحى تسخنیبرند مضافا آن که ا  پنجم خود به شهرى پناه نمىکی در حد ىیسرباز از ترس قوا

 و پناه به قلعه را نىینش ها باشد ابتدا عقب تر از آن  کمای اعراب روىی قدرتى در حد ندی مذکور حداقل باروىی ننیبنابرا. آمده بود

. شود  به دست اعراب مىرانی ااتی والری هر حال شکست نهاوند سبب سقوط سادر) الدىی م622. (کند انتخاب مى

  رانیهاى اعراب و ا  جنگجی نتابررسى

م داشت  از شکست رترى شی بتی اهمرانیکنند اما شکست ا  را جمع مىای مسلمان طى مدت کوتاهى طومار دو قدرت بزرگ دناعراب

 در آن زمان حداقل دو برابر خاك فعلى خود وسعت داشت و سقوط رانیا.  خود را از دست دادىیقای و آفرىیای آساتیکه تنها وال

 اری نفوس بسانهی ماىی و آسنیالنهر نی بران،یدر فالت ا. تر از ربع قرن سبب قدرت گرفتن قابل توجه اعراب شد کامل آن در کم

.  شددهی تازه از راه رسروىی ننیها به اعراب سبب قدرت گرفتن ا  آنوستنی وجود داشت و پادىیز

 گذاشت چرا که سربازان مذکور عمدتا از طبقات رانىی فقط به حساب سستى رزمندگان ادی از اعراب را نبارانیهاى ا  شکستاما

 بوده و خود را در هر صورت زهی با انگزیسلمان ن اعراب تازه مگریفرودست بوده و به شدت از ظلم طبقاتى در عذاب بودند و از سوى د

. دانستند برنده جنگها مى

 ساسانى انیهاى اعراب و سپاه جنگ«: سدینو  در کتاب خود به نام مهر مىخىیهاى متعدد تار  کتابسندهی دکتر احمد حامى نومرحوم

.  مسلمانان بودمانی و ارانیجوى ا  و انتقامدهی د و رنجدهی مردم ستم کشروزىی بود بله پانیرانی اعراب و نه شکست اروزىینه پ

 بود که شکست بخورند تا نیها خواستشان ا دارى از دست بدهند آن  نداشتند که براى نگهزىی چرای زند جنگ نکردرانىیسربازان ا

» . برسدانی برافتد و رنجشان به پاانیجامعه طبقاتى ساسان

 مانى و مزدك به عربستان رفته و مسلمان شدند و روانی از آن که باقى مانده پکىی: آورد  مىزی منطقى نلىی براى سخنان خود دالحامى

 امر سبب شد تا چی جامعه طبقاتى داشتند ههیها عل  و شوراندن آنرانی اثر را بر آشفتگى فکرى سربازان و مردم انیتر شیها ب همان

.  سربازان، فرماندهان خود را بکشند کند و حتافی را ضعرانی قواى نظامى ااخلىهاى متعدد د شورش

 20ها همواره   شمار آنخیاند چرا که درتوار  کافى نبودهرانی عرب براى فتح شهرهاى بزرگ اانیکند که سپاه  به درستى ذکر مىحامى

صور است که شهرها  متنی شهر آباد برخوردار بوده بنابرا100 حداقل از الدىی در قرن هفتم مرانی هزار نفر بوده حال آن که ا30 ای

. شده است کرده و سپس چپاول مى  مىوطبه دست خود مردم سق

ها را رد   و کال آندهی کشرونی متداول نوشته شده توسط اعراب را بخی تارنی جدى را از باریدر کتاب خود تضادهاى بس  حامىاستاد

 هزار سرباز را 150 در جنوب نجف اصال جاى نبرد هی معتقد است، صحراى قادسهیى جنگ قادس از جمله آن که درباره. کرده است

. توانسته شاهد مبارزه ده هزار سرباز باشد  کم بوده و هرگز نمىاری بسشی با گنجامىی دژهاى قداینداشته و 

 چه ستی نزی چند هزار نفر ندنیدر ده نهاوند جا براى جنگ«: دیگو وى مى. دهد  خوبى به ما مىاری اطالعات بسزی نبرد نهاوند ندرباره

 شده و رودى که در آن روان است به گاماسب دهیدره نهاوند از جنوب شرقى به شمال باخترى کش.  هزار سرباز180برسد به مبارزه 

» .اند  خود گرفتهانی نهاوند را چون دژى در مدهی به فلک کشرهاى س  و کوهزدیر مى
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٤٣

 نبرد در ای قاعدتا زی نبرد ننی درانیگذاشتند بنابرا  نمىشیاند و پاپ بودههاى کوهستانى موفق ن ى حامى، اعراب هرگز در جنگ  گفتهبه

 30شوند و » حصارى« هزار نفر در شهرى 150 قابل توجه بوده است نه آن که اری آن که برترى عددى اعراب بسای ابعاد نبوده و نیا

. ب کنندها را تعاق اند آن  صاف عادت کردهنی و زمابانی در بنبردهزار عرب که به 

 و مجموعه دیحکومتى در ابعاد حکومت ساسانى ظرف ربع قرن به کلى از هم پاش. ستی در مجموع تفاوتى در اصل ماجرا نالبته

.  را رقم زدالدىی قرن هفتم مخىی واقعه تارنیتر  اعراب مسلمان بزرگشروىیتضادهاى درونى آن در کنار پ

   اعراب و رمنبردهاى

 دایهاى منظم رمى تماس پ  امروزى با سپاهتی بحرالمکی بار در موته نزدنیها براى اول مان سبب شد تا آن مسلروهاىی گرفتن نقدرت

 روهاىی نهی شکست را در نبرد علنیدر نبرد موته برترى نفرات رمى سبب شد تا سپاه مسلمانان اول. ردی درگنیکنند و نبردى سنگ

 به گرىی پس از دکىی) طالب، و عبداهللا بن رواهه  بن حارث، جعفر بن ابىدیز(ن نبرد سه فرمانده عرب یدرا.  متحمل شوندرعربیغ

 بود، سبب شد تا سپاه مسلمان دهی که اکنون به اسالم گرود،ی خالد بن ولری و در آخر تنها تدبدندیفرماندهى انتخاب و به شهادت رس

) الدىی م629. ( کندنىینش به صورت منظم عقب

   تبوكلشکرکشى

 سپاهى نیتر بزرگ (می بودند با سپاهى عظافتهی مسلمان که اکنون با فتح مکه قدرتى مضاعف روهاىین) نهم هجرى (الدىی م630 در

، )وسیهراکل( هرقل انی هزار سوار براى مصاف با لشکر10 و ادهی هزار پ20مرکب از )  بوددهی به خود درهیکه تا آن زمان شبه جز

 به لی رمى که ظاهرا تماروهاىی عدم برخورد با نلی به دلروی ننیعربستان اعزام شد اما ا غرب شمالامپراتور رم شرقى، به طرف 

.  به مکه بازگشتجهی با مسلمانان نداشتند بدون نترىیدرگ

. کشاند هاى آن زمان مى  داشت از جمله آن که قدرت مسلمانان را به رخ قدرتادىی زتی اهماسىی لشکرکشى از نظر سنی االبته

وكرمی جنگ

 633 مسلمانان، در دی جدفهیابوبکر، خل.  کرده بودریزناپذیها و رم را در شامات گر  آننی برىی مسلمان درگروهاىی گرفتن نقدرت

چهاردهم  (الدىی م634 سپاه رمى در دنی پس از درهم کوبروی دو ننی اعزام کرد که انی را به دره اردن و فلسطىیروهای نالدىیم

 وارد عمل شدند اما سپاه وسی سپاه هراکلهی و متفقا علدندیبه هم رس) هی طبراچهی درکی در اردن نزدىیصحرا (رموكیدر) هجرى

 را، که در عراق بود، به کمک دی زمان ابوبکر، خالد بن ولنیدر ا. شد و کار سپاه اسالم مشکل شد تر از آنى بود که تصور مى رمى قوى

 و تنها با عزم و اراده خود را به لیآب و علف، بدون وسا  الشام خشک و بىهی بادراهاز  خود روهاىی فرستاد و خالد با ن»ریسپاه درگ«

 نبرد سبب شد که بخش بزرگى نیا. دیسپاه رمى از هم پاشود گرفتن مسلمانان شهی سبب روحدی جدروىی ننی ادنیرس.  رساندرموكی

. اکنون اعراب کامال به شامات مستولى شده بودندالدىیم 635 و پس از فتح دمشق در ردی مسلمانان قرار گاریاز شامات در اخت

  هی و انطاکنی فلسطسقوط

 ریهاى اخ که شکست) هرقل (وسیهراکل.  تصرف کردندزی حمله برده و آن جا را نهی سپاه اسالم به حمص و انطاکرموكی از جنگ پس

 زمان اتفاق مهمى رخ نیدر ا. دی کشرونی رمى را از منطقه بروهاىی را به حال خود رها کرد و کال نالمقدس تی کرده بود، بوسیاو را مأ

 دی از راه رسىیروی منطقه شکست داد خود توسط ننی را در ارانی سال قبل با قدرتى قابل توجه شاهنشاهى ا10 که وسیهراکل. داده بود

.  بودافتهیهاى رم هنوز خاتمه ن  شکسترهیاما زنج. شکست خورد

   مصرسقوط
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٤٤

 قاهره امروزى در برخوردى با کی نزدنیعمر و عاص به دستور عمر به مصر حمله کرد و درام دن)  هجرى19( الدىی م641 در

 نی اری و تقدمیتصم.  کردنىینش  عقبوسی به کمک وى آمدند هراکلدی جدروىی هزار ن14 رم متوقف شد اما پس از آن که روهاىین

 اری در اختروین» عمر «روهاىیسادگى شکست بخورد حال آن که چهار برابر ن رم، به ىیراروپای شهر غنیتر  بزرگه،یبود که اسکندر

. شد  دژى بزرگ محسوب مىزیداشت و خود ن

 می امپراتورى تسلهی بدون روحروهاىی ساله سبب شد تا فرصت از دست رود و ن11 وى توسط کودکى نىی و جانشوسی هراکلمرگ

)  ماه محاصره14البته پس از . (سپاه عرب شود

ها   تا طرابلس راندند و حمالت رمىجیها به تدر  شد و آنقای قدرت اعراب در شمال آفرمی سبب تحکالدىی م641 مصر در سقوط

.  بودجهینت  قرن هفتم بىلی به اواتیبراى برگرداندن وضع

اى   نقطهنیاندند و تونس آخر شمالى عقب رقاىی تصرف کردند و امپراتورى رم را به غرب آفرزی کارتاژ و قبرس را نجی به تدرها آن

. بود که رم توانست اعراب را متوقف کند

   نبردهاجینتا

 اسىی درجه دو در صحنه سروىی نکی سال رخ داد امپراتورى رم شرقى را به سطح 8 شکست رم از اعراب مسلمان که طى -1

.  تنزل دادالدىی قرن هفتم مهاى مهین

 محمد فاتح حتا 1453 تا در افتی دفاع آن قدر ادامه نی تدافعى قرار داد و اتیم را در وضع امپراتورى رشهی نبردها براى همنی ا-2

.  گرفتانیحی از دست مسزی را نزانسیب

هاى باخترى شد و قدرت گرفتن خانات   به دست گتای ضعف رم در مقابله با مسلمانان سبب سقوط جنوا به دست لمباردها و اسپان-3

. مپراتورى را به خطر انداخت مرکز ازیخزر و آوار ن

 طارق به اروپاحمله

   طارق به اروپاورود

 دىی شدلی خود هنوز مریالعاده شمش  جوانى امپراتورى و قدرت خارقلی داخلى بودند اما به دلنی نبردهاى سنگری با آن که درگاعراب

غصب کرد بر آن شد ) ع(و امام حسن ) ع( حضرت على  خالفت را ازلهی پس از آن که با حان،ی پسر ابوسفه،یمعاو.  داشتندشرفتیبه پ

. دی بزرگى رسهاى تی راه به موفقنی را ادامه دهد و در ادی به داخل قلمروهاى جدشروىیکه به اسم اسالم پ

، 708 رفت و در رونی از تونس ببای رم تقر696 و در افتی ادامه قای از حمالت اعراب به آفردىیهاى جد  رشتهالدىی م695 سال در

.  به تصرف اعراب در آمدتانىی و موردىینوم

   به اروپا از غربورود

 نی پى درپى نتوانست اهاى ورشی اعراب به داخل اروپا باقى ماند و شرفتی مانند سدى مانع پزانسیاى ب  افسانهتختی پاهیقسطنطن

.  فاتحان کندمیشهر را تسل

.  برساندای امروز به نام وى مشهور است خود را به جنوب اسپاناى که  گرفت از تنگهمی تصمادی طارق بن ز711 در اما

 طارق موافق بودند اما آن را میها با تصم آن.  بودقا،ی والى آفرر،ی و عبدالرحمن موسى بن نصفه،ی بن عبدالملک، خلدی زمان ولنی ادر

هاى   گتترانهیموفق شد با عبور از مد)  هزار نفر7( اندك ىیروی هجرى طارق با ن92 برابر با الدىی م711اما در . دانستند عملى نمى

. را کامال فتح کند)  کنونىاىیاسپان(غربى را شکست دهد و ظرف مدتى کوتاه اندلس 
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٤٥

 د،ی ندارزىیراه گر«: هاى آذوقه خود را نابود کرد و به سربازانش گفت کنند که وى پس از عبور از تنگه، کشتى  نقل مىسانینو خیتار

از طرفى .  بوددی خواهمانیتی بدتر از دی شکست بخوررهی جزنی اگر در ااورتان،ی پشت سر شماست و خدا ای و در روىشیدشمن پ

 رشته کوه در شمال کی و جز دی سال طول کش3 اینبردهاى اسپان. »دی مردانه بجنگنیبنابرا.  دشمن استت در دسازتانیغذاى مورد ن

.  در آمد کشور به تصرف اعرابنیى خاك ا  همهایاسپان

   نبردجینتا

 اعراب ری اندازه خود را به شمشنی گاه تا اچیها ه آن.  غرب و شمال اروپا شدىیهاى قرون وسطا  طارق سبب وحشت دولتروزىیپ

 که در چند قرن با قدرت ىیروین.  شدزی نای در اسپانها زگوتیى و  حکومت چند سالهانیشکست از طارق سبب پا.  بودنددهی ندکینزد

.  بوددهیا را در هم کوبه رمى

 دی امراى عرب در داخل کشورهاى جدشروىی پنی آخرنی شد و اای ساله اعراب به اسپان300 طارق سبب حکومت روزىی هر حال پدر

 عربستان، شمال رهی شبه جزرانیتا ماوراءالنهر و رود سند در شرق و کل فالت ا) نیدر غرب چ( زمان اعراب از کاشغر نیدر ا. بود

.  بودندای داشتند و قدرت بالمنازع دناری را در اختای ارمنستان و اسپانر،ی صغاىی آسقا،یآفر

  هی پواتنبرد

ها اکنون از شرق و غرب  آن.  شدالدىی قرن هشتم محىی سبب به صدا درآمدن زنگ خطر در اروپاى مسزگوتی دولت وشکست

. ها را در سپتى مانى عقب راندند ها آن  برخورد با فرانکنیتند و در اول گذشرنهیهاى پ  اعراب از کوه713در . تحت فشار اعراب بودند

آورى   به دنبال جمعنی شده هستند، بنابرافیهاى تضع  رمىای و ها زگوتی از وشی باریها داراى قدرتى بس  فرانکافتندی به زودى دراما

. دندید قواى انبوهى را براى حمله به مرکز فرانسه تدارك 732 رفته و در روین

 سواران نیى براى مبارزه بود و قواى مجهز و قدرتمند او مرکب از بهتر  آمادهزی آن طرف شارل مارتل، فرمانرواى معروف فرانک، ناز

.  نفس بودندنیى مبارزه تا آخر  اروپا آمادههاى هیو شوال

بار قتل عام  اى دهشت ها شکست خوردند و به گونه ها از فرانکى  عربى آنروهاىیرغم رشادت ن  درگرفت و علىهی پواتدر مىی عظنبرد

.  آن غرور اعراب بودلی دالنیتر  از مهمکىی متعددى داشت اما لیشکست مذکور دال. شدند

   نبردجهینت

  اروپاىهیشد تصرف بق  از آن اعراب مسلمان مىروزىی نبرد پنیاگر در ا.  استخی نبردهاى تارنیتر  کنندهنیی از تعکىی هی پواتنبرد

ها محسوب  ها مشتى دولت کوچک و جدا از هم بودند و قدرت غالب اروپا فرانک غربى براى مسلمانان کارى نداشت چرا که آن

. شدند مى

 سبب شد تا »تیقطع «لی شکست به دلنیا. اعراب در اروپاى غربى را به همراه داشتشروىی توقف کامل پنی همچنهی در پواتشکست

 نیی تعروزىی پلی به دلحىیاروپاى مس.  در اروپا نرونددی جدهاى نی به سرزمابىی به دنبال دستانی آن عباس و پس ازانیامپراتورى امو

  . دانند  و وى را ناجى اروپا مىندیستا  قهرمان مىکیکننده شارل مارتل او را به مانند 

   مالزگردنبرد

 دانست چرا خی نبردهاى تارنیرگذارتری از تأثکىیتوان   مىزیرا ن نابود شد انی سلجوقى لهی به وسزانسی مالزگرد که در آن ارتش بنبرد

.  شدری صغاىیها به آس که سبب ورود ترك

  .  رفتندشی قرن تا مرکز اروپا پ7اى که طى  به گونه.  کردندشروىی به بعد دائما به سمت غرب پخی از آن تارها ترك
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٤٦

  انیسلجوق

اما طى .  بودابانگردیبان و ب  گلهقتی که از ترکستان گذشته و وارد ماوراءالنهر شد در حقلی انیا. اى از ترکان غز بودند  شعبهانیسلجوق

 در غرب ترانهی از ترکستان در شرق تا سواحل مدفى،یالطوا هاى ملوك  قدرتری و ساانی قدرت غزنودنی کوتاه با درهم کوباریمدت بس

.  آوردنددررا به تصرف 

 انی فاطمروهاىی با ننیالنهر نی ابتدا با عبور از بمیاو با سپاهى عظ. دیلپ ارسالن به اوج خود رس در زمان آانی نظامى سلجوققدرت

 از شیاما انرژى سالجقه ب.  کردرونی بنهی و سپس مکه و مدنی فلسطه،یها را کامال از سور  آننی شد و پس از چندى جنگ خونریدرگ

.  پرداختندشروىی به پزانسیپراتورى ب داخل قلمرو امنیبنابرا. آن که بود که متوقف شوند

   امپراتوراسارت

 جی رومانوس بسوژنی به فرماندهى امپراتور دمی شده بود براى نجات خود سپاهى عظری زمان داراى قدرتى چشمگنی که در ازانسیب

 نی بنینبردى سنگ. دین را دروى خود سپاه بزرگ آلپ ارسال اى به نام مالزگرد روبه  در منطقهری صغاىی سپاه در غرب آسنیا. کرد

.  سپاه رومانوس کامال منهدم شداباورى ننیدو سپاه درگرفت و در ع

. افتی به نصف کاهش زانسی گشت و وسعت بری اسزی رومانوس نبی ترتنی ابه

   نبردجهینت

 نی شد و اری صغاىیربستان و آس ماوراءالنهر، شامات و عانه،ی ماىی آسران،ی در اکپارچهی امپراتورى کی جادی مالزگرد سبب انبرد

 تیحی به عنوان کشور مقدس مسزانسیچرا که ب.  مسلمانان انداختهی علجی را به فکر بستیحی مساىی دنبار نی براى اولمیقدرت عظ

 لی دلنیبه هم.  کرده بودندری تسخزیرا ن) میاورشل (المقدس تی بری نظانیحیمضافا آن که ترکان شهرهاى مقدس مس. در خطر بود

. دانند  مىبىیهاى صل  آغاز جنگلیمورخان نبرد مالزگرد را از دال

 دوام آورد اما به ری قرن بعد از نبرد مالزگرد ن4 تا زانسیاگر چه ب.  اثر مهم نبرد، شمارش معکوس براى نابودى رم شرقى بودنیدوم

ر نبرد مالزگرد باز شدن پاى ترکان به آناتولى و  اثنیتر  و مهمنیسوم.  محاسبات نظامى کنار گذشته شدهی گشت و از کلفیشدت ضع

 شده و متوالى حمالت زىیر  قرن بعد به صورت برنامه2ها   تماس سبب شد تا آننیا.  بودانیی با اروپاها آن و تماس ری صغاىیآس

.  را فتح کنندهی قسطنطن1453 و در ندی جنوب و شرق اروپا آغاز نماهیاى را عل گسترده

اول بىی صلهاى جنگ

  بىی اول صلجنگ

 سی در شرق وارد شد و بر اثر تقاضاى الکسحىی به علت ناراحتى از صدماتى که به زائران مسالدىی م1905 اروبان دوم در پاپ

.  کرد که با اسلحه به نجات اماکن مقدس بشتابندقی را تشوانیی داد و اروپالی در کلرمون فران تشکىی شورازانس،یکومنون، امپراتور ب

.  کردقی مسلمانان تشوهی در اروپا به راه افتاد و مردم را به نبرد علزی پطرس، ن، فرانسوىشین سوى کشاز آ

 شد، چهار سپاه بزرگ از چهار نقطه اروپا حرکت کرده الدىی م1095 مسلمانان در اوت هی ارتشى بزرگ علجی دو مسئله سبب بسنیا

. دندی به هم رسهی در قسطنطن1096و در 

. کردند  را رهبرى مىانی سپاهنی بودند که احىی چهار سردار مسماندی و بوهلی سنت بموندیت، گودفروا، ر کورروبرت

  هیقی ننبرد

 ای هیقی نبرد براى فتح ننیا. ردیگ  هجرى در مى491 برابر با 1097 با جنگاوران مسلمان در ىی اروپاانی سپاهنی نبرد بزرگ بنیاول

 ری سلجوقى به سرعت ساریام.  شدری غافلگبای واقع شده بود تقرهی قسطنطنکىی شهر که در نزدنی ا. بودانی سلجوقتختی پاه،ییکاین
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٤٧

 سبب شد تا وى انیی نفرات اروپانی نمود اما برترى سنگانیحی خود را صرف متوقف کردن مسروىی کرد و نفنبردهاى خود را متوق

.  فتح کردندگرىی پس از دکىی شهرهاى سلجوقى را ری صغاىی در آسانی سپاهنیها شود و ا  آنشروىینتواند مانع پ

 به مرزهاى شرقى سلجوقى و انی از اندازه خوارزمشاهشیابتدا فشار ب:  شدىی عامل هم زمان سبب قدرت گرفتن مهاجمان اروپاچند

 بىی همکارى با مبارزان صل بهلیما) مصر (قای در شمال شرق آفرانیاى که در ابتدا، حکومت فاطم  مسلمانان به گونهانی تفرقه مگرید

 و بىی صلانیحی مسنی تمام مانع بروز اختالف بتی فرد با درانیا. ونی و سوم قدرت رهبرى گودفروا دبوقه از سالجتیبودند تا حما

.  اراضى متصرفى را به او بدهنددی در ازاى غذا و اسلحه باونیبی شد چرا که امپراتور اعتقاد داشت صلزانسیامپراتور ب

  هی انطاکسقوط

 نیا.  مواجه شدنددىی شهر با مقاومت شدنیها در ا آن.  بودندهی انطاکعنىی شهر شام نیتر  پشت دروازه بزرگها بىی صل1097 در

هاى شهر،   از محافظان برجکىی انتی خلی به دلن،ی سپاه ترك به کمک محصورکیرغم اعزام   علىتای اما نهادی سال طول کش1مقاومت 

.  تصرف شدزی حال ادسا را ننی شکست داد و در همزی اعزامى سلجوقى را نروىی نبىی صلسپاه. افتندی هل قلعه را به داخها بىیصل

  انیحی به دست مسالمقدس تی بفتح

.  شدندنی ادامه دادند و پس از فتح طرابلس وارد فلسطترانهی خود را در مدشروىی به فرماندهى گودفروا با قدرت پبىی صلروهاىین

 دستور احداث سه برج حىیفرمانده مس.  شدن نداشتندمی قصد تسلزی آغاز شد اما مدافعان مسلمان شهر نالمقدس تیى ب محاصره

. دندی صدمه دزی نگری و دو برج ددندی اما مسلمانان برج اول را به آتش کشدچوبى را براى ورود به قلعه دا

 ىی فراخواندند سرانجام پس از نفوذ ابتدادارىی سربازان را به پانیهاى آتش  و گلولهزهی نر،ی تنیرغم بارش سنگ  علىحىی مسفرماندهان

 زمان احساسات نیدر ا.  قلعه شدندوارهاىی از مرگ وارد دمی سربازان بدون بهی آلمانى و شخص گودفروا، بقهاى هیها و شوال نرمان

شد و شهر   مانع کارى بودن ضربات مدافعان مىها بىیصل نیرغم دالورى مسلمانان اسلحه سنگ  بود و علىدهی رسخود به اوج انیحیمس

.  گذشته و مسجداالقصى غرق خون شدانیحی مسغی هزار نفر از مسلمانان از دم ت70شود  گفته مى.  روز مقاومت سقوط کرد40پس از 

 حمله کرده و سپاه اعزامى زی شهرهاى شام نری به سا1099ها در   شد و آنها بىی صلتر شی سبب تهور بالمقدس تی در نبرد بروزىیپ

 انی جنگ با سلجوقونیبیهاى اسالمى پى بردند هدف صل  زمان بود که حکومتنیتازه در ا.  شکست دادندزیدولت فاطمى مصر را ن

.ند با جهان اسالم هستاری نبرد مذهبى تمام عکیها به دنبال   بلکه آنستین

   نبردهاى اولجینتا

ها پس از ظهور اسالم   برتر قرار داد چرا که آنتی را در موفقىی و اروپاحىی مسروهاىی قرن ن5س از  پبار نی براى اولبىی اول صلجنگ

ى   کرد و حمالت سازماندهى شدهفی را ضعانی سلجوقبىیهاى صل تر آن که جنگ  بودند مهمنىینش همواره در موقع تدافعى و عقب

.  عقب انداخترن ق3ها به اروپا را  ترك

هاى   هنوز ابتداى داستان جنگنی تلقى شد اما اونیبی براى صلنی جنگ خوننی دستاورد انیتر  مهمزی نالمقدس تی ب شهر مذهبىسقوط

.  بودبىیطوالنى صل

 دومبىی صلهاى جنگ

  بىی دوم صلجنگ

وش آورده  آن که کشتار مسجد االقصى خون مسلمانان را به جژهی مسلمانان از خواب غفلت شد به ودارىی سبب ببىی اول صلجنگ

 بودند تنها زانسی مبارزه با بری درگزی نداشت و سالجقه نالمقدس تی برىیگ  کمکى براى بازپسروىی به اعزام نلىیبود اما بغداد تما
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٤٨

 سبب آغاز مقاومت بىیرغم شکست از قواى صل  علىروی ننی اعزام کرد و انی فتح شام و فلسطبراىدولت فاطمى مصر سپاهى را 

.  شدونیبی صلهی علانیشام

 به فرماندهى بىی شهر رمله را فتح کرد و سپاه صلروی هزار ن20 با 1102 فاطمى مصر، حمالت خود را از سر گرفت و در ری وزافضل،

.  دو گردان مصرى را در سال بعد شکست دادندونیبی ناموفق ماند و صلافایى   را شکست داد اما در محاصرهنیبلدو

 روىی فاطمى در عسقالن گرد آمده اما از نری پسر وزن،ی به فرماندهى سناءالملک حسروی هزار ن5  با1105مجددا در   فاطمىسپاه

.  که از برترى نفرات و فرماندهى مناسب بهره برد شکست خوردبىیصل

ال  س40به طور مثال خود عسقالن .  برخى شهرهاى شام مستقال مقاومت را ادامه دادندونیهاى پى درپى فاطم  شکسترغم على

 رها عمال ضد ریمسلمانان با تسخ.  مسلمانان مجددا جمع شوندروهاىی سال گذشت تا ن40ها، مدت   تالشنی از اشیپ. مقاومت کرد

. ند آغاز کردبىیحمله را در جنگ دوم صل

   سن برنارددعوت

 هی اروپا علجیفرمان بس)  اولىبیمانند پاپ اوربانوس در جنگ صل( صومعه کلرو، در شامپانى فرانسه سی سن برنارد، رئ1147 در

 باخترى اىی خود را به آسروهاىیهاى غربى خواست تا ن  داد و از سران دولتلیفرانسه تشک» وزله«او مجمعى در . مسلمانان را داد

. آوردند گفته و سپاه خود را به حرکت در کی فرانسه، و کنراد سوم، امپراتور آلمان، دعوت او را لبه هفتم، پادشاىیلو. برسانند

شد محاصره کردند اما قادر   به شام رساندند و دمشق را که به سختى توسط مسلمانان محافظت مىونانی قی دو سپاه خود را از طرنیا

 قدرتمندى به حرکت در آمده بود اری بسروىی دو سپاه که با ننیا.  همچنان در دست مسلمانان ماندزیبه فتح آن نشدند و شهر رها ن

. با نابود شدیزگشت تقربه هنگام با

   نبردجهینت

 شد حىی متجاوزان مسهی مسلمانان براى ادامه حمالت علقی عمال سبب تشوانیحی بودن براى مسجهینت  بىلی به دلبىی دوم صلنبرد

.  ببرندشی نبرد نتوانستند کارى از پنی آلمان و فرانسه در اعنىیچرا که دو قدرت اول اروپا 

 سومبىی صلهاى جنگ

  بىی به جنگ، جنگ سوم صلوبىی انی صالح الددورو

 امکان سقوط متصرفاتشان وجود دارد نهییدانستند که هر آ  مىانیحی کامال متزلزل شد و مسنی اوضاع شام و فلسطالدىی م1160 در

 فی سبب تضعها شروىی پنیااثر .  بودندشروىی در حال پنیالنهر نی و بای اسپانقا،یهاى شمال آفر  جبهههی آن که مسلمانان در کلژهیبه و

.  بودنیلسط در فانیحیقواى مس

 عباسى قرائت و فهی قرن به نام خل2 بر دولت فاطمى مصر غلبه کرد و چون سنى بود خطبه را پس از وبىی انیالد  صالح1171 در

 خود با ىی زورآزمانی در اولهی در طبر1186 قواى بزرگ مسلمانان پرداخت و در زی به تجهنیالد صالح.  را بنا نهادها وبىیسلسله ا

.  راندالمقدس تی وارد کرد آن گاه به سوى بها ن به آنىی شکست سنگانیبیصل

  المقدس تی بفتح

 شدن در می داد که در صورت تسلغامیهاى شهر پ  ابتدا به مدافعان برجنیالد صالح.  بودالمقدس تیهاى ب  او پشت دروازه1187 در

 مدافع، تهور مسلمانان سبب روهاىی ندیرغم مقاومت شد نبرد آغاز شد و على.  به مقاومت گرفتندمی تصمانیسویامان هستند اما ع

.  قلعه و نفوذ سربازان مسلمان به داخل شهر شدواریانهدام بخشى از د
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٤٩

کند  ها خوددارى مى ن از کشتار آهی زمان تنها در ازاى پرداخت فدنی امان خواستند اما او گفت که در انیالد  از صالححىی مسمبارزان

.  به تصرف مسلمانان درآمدالمقدس تی سال ب91 پس از نیبنابرا

به .  گذراندغیها را از دم ت ى آن  شکست داد و باقى ماندهنی را در شمال فلسطبىی سپاه صلزی ننی در سال بعد در نبرد حصنیالد صالح

 صبره و افا،ی عکا، دا،ی صور، صروت،ی خارج شد از جمله بونیبی از دست صلگرىی پس از دکىیها شهر مهم   دهروزىی پنیدنبال ا

. قه و قالع مهم منطونیصه

  بىی اردوى صلحرکت

پاپ مجددا فرمان .  را مجددا به جوش آوردونیبی خون صلالمقدس تی اروپا شده و فتح برتی مسلمانان سبب حدی جدهاى روزىیپ

 سی از انگلردلی شچاردی اگوست از فرانسه و رپیلی بار باروسا از آلمان، فکی فردرنىعی بار سه شاه بزرگ اروپا نی عمومى داد و اجیبس

.  رساندندای خود را به آس1189در 

قدر بودند که   آنسی فرانسه و انگلانی شد اما سپاهشیروهای ندنی رودخانه سبب از هم پاشکی چه غرق شدن پادشاه آلمان در اگر

اى که صدها هزار سرباز   زمان انجام شد به گونهنی در ابىی نبردهاى صلنیتر معروف.  سال سقوط کردنیعکا در ا. نبرد را ادامه دهند

 فرجامى زی ننیالد  و صالحردلی شچاردی سردار بزرگ جان خود را از دست دادند اگر چه مصاف طوالنى رها  و مسلمان و دهحىیمس

 و امراى ترك و فهی تقاضاى کمک از خلبى،ی مداوم سپاه صلتی تقولیان، به دلام رغم مبارزات بى  علىنیالد صالح. براى اروپا نداشت

.  شدلی تبدشىی فرساتىی خود بازگشتند و عمال نبرد به وضعکشور به زی نپیلی و فچاردی رگریعرب کرد از طرف د

. دی رسانی سوم به پابىیگ صل و پراکنده شده بود، عمال جندی ناامالمقدس تی که از به دست آوردن ببىی از مدتى سپاه صلپس

   نبردى جهینت

 ن،یالد درپى صالح  پىهاى روزىی شد مضافا آن که پانیحی از چنگ مسالمقدس تی سوم سبب از دست رفتن شهر مهم ببىی صلنبردهاى

. ند را داشتنیی دست پابىی صلگری در نبردهاى دانیی اروپانیها خارج کرد و پس از ا  را از دست آنانیحیفتوحات مس

 سال 16 به مدت 1228تنها در سال ( مسلمانان بماند اری در اختگری قرن د9 تا المقدس تی سبب شد که بنی صالح الدهاى روزىیپ

 غربى به اىی آسهاى نی سرزمرىیگ  به قصد بازپسونیبی صلگری بار د5ها   جنگنیپس از ا)  شهر به تصرف پادشاه آلمان درآمدنیا

 روهاىی نهی کلالدىی م1270 در تی چهارم تا هشتم معروف شد اما در نهابىیهاى صل ن نبردها به جنگیکه ا دندی نواحى لشکر کشنیا

 شده بود که آثار جادی توسط مغوالن ادىی بازگشت اگر چه در شرق تندباد جد1095 شکست خورده و اوضاع منطقه به سال ىیاروپا

. هاى اسالمى را زائل کرد  دولتروزىی پهیکل

نی به چزینگ چحمله

  نی در چمغوالن

 خطرى گریکدی پراکنده بودن از لیرغم جنگاورى و جسارت به دل  بودند که علىنیاى در شمال چ  متعدد و پراکندهفی طوامغوالن

 ى لهی قبکی سی رئنیاى به نام تموچ  ساله12 پسر سوکاى،ی با مرگ 1174شدند، اما در  هاى متمدن محسوب نمى جدى براى دولت

.  شدمغولى

 1188 و در افتی دست بىی ببرد، ولى در طى چند سال به قدرت مهشی صغر سن نتوانست کار چندانى از پلی کار به دللی در اواوى

 براى انجام دادن ادىی مغولى هنوز کارهاى زلی قباى هی بر کلاستیاما او براى ر.  خواندزخانی چنگعنىیخود را خان تمام مغوالن 

. مانی بزرگ نالیقبازه با داشت، از جمله مبار
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 پس از چند 1206 در رفتندیپذ  را نمىزی چنگادی قدرتمند مغول بودند و به سادگى انقلی دور جزو قبااریهاى بس  ها از گذشتهمانینا

ها را   آند،ی تاتارهاى سفلهیاى ناگهانى به قب  سپس با حملهنیتموچ. دندی شکست خورده و از هم پاشها مانینبرد هولناك، سرانجام نا

.  شکست دادزی را نروی ننی بود و اها ىی مبارزه با قره ختازینبرد بعدى چنگ. ها را به هالکت رساند  آناهشکت داد و پادش

 زمان در نیدر ا.  بودنی کار مهم داشت و آن شکست چکی شرقى اىی رساندن فتوحات خود را در آسانی اکنون براى به پازیچنگ

 را داشتند، اما زی بوده و آمادگى مقابله براى چنگری سلسله داراى قدرتى چشمگنی اانیفرمانروا. راند مت مى حکونیى ک  سلسلهنیچ

، سه 1218 تا 1215هاى   سالنی بزیچنگ. ها را متالشى کرد ها، قدرت مقاومت آن  آنهی مغوالن بر علدار حمالت متعدد، منظم و دامنه

تر از حمله   کمتی و از نظر اهمدی سال طول کش14 نبردها نیا.  را تصرف کردنیهرهاى چ شنیبهتر و دی لشکر کشنیبار به شمال چ

.  نبودای به غرب آسزیچنگ

   نبردجینتا

چون   کوچک مبدل به مالک بىى لهی قبکی از مردى گمنام در سوکاى،ی فرزند ن،ی سال تموچ30 طى عنىی الدىی م1218 تا 1188 از

 اصلى قدرت لیتر مورد توجه بوده، اما دل  شمالى کمنی ساله او با چ14 نبردهاى ژهی سال به و30 نی ا شد و اگر چهایو چراى شرق آس

 نبردها نی مغول دانست و در هملیاش بر قبا  و غلبهنی او بر چروزىی در پدی را باهی و مرکز روسرانی فالت انهر، او و فتح ماوراءالافتنی

از . آمد  به کار مىاری فنون بعدها براى فتح شهرهاى بزرگ و آباد خراسان و ترکستان بسنیا.  شدرىیگ  فنون قلعهرىیموفق به فراگ

هاى خود   در لشکرکشىزی سبب شد تا چنگادی زتی جمعنی برخوردار بود و همادىی زاریت بسی از جمعنی منطقه شمالى چگر،یطرف د

 جهی آن که به نتایشد و   مغلوب مىها نىی در نبرد با چزیاگر چنگ که نیو نکته سوم ا.  گاه کمبودى نداشته باشدچیاز لحاظ نفرات ه

 پاى مغوالن به دی لشکرکشى کند و شانی و اوکراهی و اعماق روسرانی ااد که به نواحى آبافتی  قدرت را نمىنی هرگز اد،یرس خاصى نمى

. دیرس  گرم غربى هرگز نمىهاى نیسرزم

رانی مغوالن به احمله

  انری به ازی چنگحمله

 کنی نبود، لرانىی اصالتا اروی ننیهر چند ا.  به وجود آمد، شهرهاى بزرگى بنا شدرانی قدرت بزرگى در االدىی مزدهمی قرن سدر

.  گشتکپارچهی سال 500کشورهاى پس از 

رسد، اما  ها نمى ه آن بزی مطمئن بودند توفان چنگکی و خاور نزدری صغاىیهاى آس  دولتهیاى بود که کل  به اندازهانی خوارزمشاهقدرت

.  را نشان دادگرىی دزیگذشت زمان چ

   برخوردنیاول

 باز تی مرکفی که آن زمان از نبرد با طوازی خوارزم با مردان چنگداران هی طالزستانیهاى قرق  بار در دشتنی براى اول1216 در

 زمان هنوز قصد نی در ازیچنگ.  کردندنىینش  شب عقبمهیاى به نبرد نشان ندادند و ن  عالقهزیرو شدند و سربازان چنگ گشتند، روبه مى

.  سلطان محمد عمال او را مجبور به جنگ کردتینبرد با سلطان محمد خوارزمشاه را نداشت، اما حما

ها   واموال آنریى محمد خوارزمشاه بود، بازرگان مغول را به جرم جاسوسى دستگ  اترار که دست نشاندهزحاکمی فرستادگان چنگمرگ

اى جز جنگ نداشت، چرا که سلطان   اکنون براى حفظ آبروى خود چارهزیچنگ. ها را کشت را غارت کرد و سپس به دستور سلطان، آن

 سپاهى که تا آن زمان نیتر می با عظزخانیچنگ)  هجرى616 (الدىی م1219 در.  چندى قبل کشته بودزی وى را نری سفنیمحمد آخر

  . ار شد بود، عازم اتردهیشرق به خود د
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   قشون سلطانانهدام

 هزار تن 400تر از خود برخورد مورخان، سپاه سلطان محمد خوارزمشاهى را   به سپاهى بزرگزی اوش و اترار سپاه چنگنی باى هی ناحدر

 طرفى  سبب بروز شکاف در صفوف سپاه خوارزم شد، ازابانگردی درگرفت، اما قدرت سواران بنی طرفنینبردى سخت ب. کنند ذکر مى

 سپاه به راه نی از امىیها قتل عام عظ  سپاه دشمن شد و با محاصره آنزی نبرد با ابراز رشادت مانع گرنی در ازی نز،یجوچى، پسر چنگ

 شد و وى عمال مرزهاى شرقى را بدون انی جنگاورى خوارزمشاههی رفتن روحنی سلطان محمد سبب از بنیشکست سنگ. انداخت

 اترار شدند، ریم شده و بخشى به فرماندهى جغتاى و اکتاى مأمور تسخین، سپاه مغولى به سه دسته تقسپس از آ. محافظ رها کرد

تنها شهر اترار مقاومت .  به سمت شهرهاى آباد سمرقند و بخارا حرکت کردزی نزیبخشى به سمت خجند حرکت کرده و خود چنگ

 هزار 20 که زیحاکم بخارا ن. ادى سبب انهدام شهر و مرگ حاکم آن شد امدروىی ندنیاز خود نشان داد، اما نرس)  ماهه6 (رىینظ بى

 بدون بایاما خجند تقر. دیها گرد  آنمی شد، اما پس از شکست، شهر تسلری با سپاه مغول درگحونیسرباز داشت، ابتدا در کنار رود س

 کند، چرا که پادگان سمرقند در رىیان جلوگتوانست از ورود مغوالن به خراس  شهرى بود که مىنیسمرقند آخر.  شدمیمبارزه تسل

ها نه تنها جان خود   مسئله سبب شد تا آننی کردن شهر گرفتند و امی به تسلمیها تصم متأسفانه ترك.  هزار نظامى ترك بود40 اریاخت

 نیها از ا چرا که آن. ن کند شهر با ارزش و آباد سمرقند، قدرت مغوالن را دو چنداریاز دست بدهند، بلکه تسخ)  قتل عاملیبه دل(را 

 اری در اختزی زرافشان را نزی فتح سمرقند، دره معروف حاصلخنیهمچن.  هزار صنعتگر به کار گرفتند30 و دی هزار سرباز جد30 رشه

. مهاجمان قرار داد

   اورگنجحونی به جحمله

 نی به مقاومت در شهرها گرفت اما امیو تصم با مغوالن شد و امی مستقرىیى سلطان محمد سبب اجتناب او از درگ  احمقانهترس

ها شهر   سمرقند، بخارا، سبزوار و دهشابور،یتوانست کمک شهرهاى بزرگ مانند، اورگنج، ن چرا که وى مى.  کامال اشتباه بودکیتاکت

 به ارتش مغول بىیآستوانستند  کدام نمىچی شهرهاى جدا از هم هنی فراهم کند حال آن که امجهز بزرگ و اری ارتشى بسگر،ید

 باره به پدر هشدار داده نیسلطان محمد در ا پسرنیالد  که جاللنیکما ا.  شهرها را گرفتنی اهی سال کل2 ظرف زی نزیبرسانند و چنگ

. هى کردتوج بىاو بدهد که متأسفانه سلطان به اوبراى مبارزه رودررو با مغوالن به  راان امکنیو از او خواسته بود که با دادن سپاه به او ا

 قوچان، ری از مسروهای ننیا.  شاه خوارزم کردبی را مأمور تعقروی که از ترس سلطان باخبر بود دو ستون نزی چنگگری طرف داز

 خزر فرار کرد و در اىی به درنی مرد زبون از قزونی کردند اما ابی کرده و محمد خوارزم شاه را تعقشروىی دامغان و رى پن،یاسفرا

.  دادستد را از دهمان جا جان خو

 تختیوى ابتدا در گورگنج، پا.  مغوالن را کند کندشروىی خوارزمشاهى سعى کرد سرعت پنیالد  سلطان جاللن،ی از اپس

ها را شکست داد اما با   از قلعه شهر آنرونی بزی جوچى و جغتاى رفت و در ابتدا نعنىی زی به نبرد با دو پسر چنگان،یخوارزمشاه

 دنی با رسالدىی م1220 در تای ماه مقاومت کرد اما نها6اورگنج .  کردنىینش  قلعه عقبخلها به دا مکى به آن کروهاىی ندنیرس

.  شهر سقوط کرد و مردم را قتل عام کردندز،ی اوکتاى، پسر سوم چنگروهاىین

  شابوری نفتح

شهرهاى . منهدم و به سوى خراسان حرکت کرد گرىی پس از دکىی پس از فتح ترکستان و ماوراءالنهر شهرهاى سر راه را زخانیچنگ

.  و اهالى آن را قتل عام کردریغزنه، توس و قوچان کنونى را تسخ
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 که شابور،ی حمله به ننی رحم نکرد اما در اولزی شهر نواناتیحتا به ح) اى  شهر افسانهنیا( مرو ری با تسخزی تولى، نز،ی کوچک چنگپسر

 70 مسافت ناگهان خود را به سبزوار رسانده و لومتری ک100 با طى زیپسر چنگ. بود، ناموفق ماند زدهمی شهر جهان در قرن سنیآبادتر

.  را قتل عام کردرهزار سکنه شه

 هزار سنگر موقت بر روى 3 با استفاده از شابور،ی مردم ننیرغم مقاومت سنگ  حمله کرد و علىشابوری به نمی مجددا با سپاهى عظتولى

 شهر را درهم وارهاىی بزرگ دهاى قی نتوانستند در برابر مغالن دوام آورند، چرا که مغوالن با استفاده از منجنق،ی منجن500ها و  برج

رو شد گفته  شهر پس از سقوط با فرمان قتل عام روبه.  کردندنىینش هاى نفتى مدافعان را مجبور به عقب  گلولهرتاب و با پدهیکوب

  .  گذراندندغی را از دم ترانىی نفوس اونیلی م1 / 5 شابور،یو و نشود مغوالن در هنگام انهدام مر مى

  رانی کامل افتح

 1221وى ابتدا در نسا و سپس در غزنه در بهار .  شودزی کامل چنگتیهاى فراوان نتوانست مانع موفق رغم رشادت  علىنیالد جالل

. ان کرد بار نگرنی را براى اولزیسپاه سى هزار نفرى مغول را شکست داد و چنگ

 خان مغول می قادر به مقابله با سپاه عظدی چون دنیالد  همان سال با سپاهى بزرگ به غزنه حمله کرد اما جاللزیی در پازخانیچنگ

.  با اسب خود از رود سند گذشتزی کرد و در مقابل چشم چنگنىینش  به رود سند عقبستین

پس از سقوط شهرهاى .  و صدها هزار نفر از مردمان آن را کشتریسخ هرات را تعنىی شهر مهم منطقه نی آخرزی چنگ1222 در

 ری سال تسخ4 ساوه، قم و کاشان را ظرف ز،ی زنجان، همدان، تبرن،یها قزو  مانعى بر سر راه ارتش مغول نبود و آنگریبزرگ شرق، د

. کردند  نابود مىزیالن شرق اروپا را ن فوت کرد و اگر مرگ او نبود مغوىی سال فرمانروا53 پس از 1227 در سال زیچنگ. کردند

  زی نبردهاى چنگجهینت

 ای و نی چری نظىی بوده و عمال کشورهاای برد که همواره فلش حمالت از غرب به شرق آسمی پى خواهمی جهان را بدانخی تاراگر

 هاى رهیا تحت اشغال مغوالن و ت مرکزى و غرب راىی سال آس200 تا زیاند؛ اما حمله چنگ  نداشتهای طمع به غرب آسانینیصحرانش

.  غربى شداىیماندگى آس  سبب عقبئله مسنی قرار داد و همابانگردیب

 ای را دوباره احرانی قدرت ابای تقرجىی با قدرت گرفتن تدرزدهمی که در قرن دوازدهم و ابتداى قرن سانی خوارزمشاهگری طرف داز

.  را مبدل به قدرتى درجه دو در عرصه جهانى کردرانی خأل قدرت تا صدها سال بعد انی رفتند و انی و بن از بخیکردند ناگهان از ب مى

وى بدون هراس از قطع شدن خطوط مواصالتى خود هزاران .  سردار نظامى دانستنیتوان متهورتر  را مىزخانی که چنگنی مهم انکته

 اسىی سىیای جغرافریی به شرق سبب تغزی هجوم چنگ. جلو رفتهی و روسای از صحراهاى شرقى فاصله گرفت و تا غرب آسلومتریک

 داد و اقوام ریی را کال تغالمللى نی بگرانی عربى شد و بازانهی و حتا خاورمنیالنهر نی به،ی روسنستان، هندوستان، افغانستان، ترکمران،یا

.  منطقه کردنی امىی اقوام قدنیمغول و تاتار را جانش

ا و شرق اروپهی مغوالن به روسحمله

   و شرق اروپاهی مغوالن به روسهجوم

 در 1220 و 1219هاى   شمالى، ماورالنهر و بخشى از هند نشد بلکه در طول سالنی چران،ی تنها سبب محو آثار تمدن در ازخانیچنگ

 جبه و 1221وى ابتدا در .  افتادهی روسهاى نینش  باقى مانده تمدن خوارزمشاهى بود به فکر حمله به شاهزادهدنیحالى درهم کوب

 ىی بدون برخورد با مشکل جدى به داخل خاك اروپاروهای ننی خزر فرستاد و ااىیسوبتاى، دو سردارش، را به نواحى اورال و شرق در

  .  وارد شدندهیروس
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   سختشکست

 کىی در نزددهدی م مورد حمله قرارزیها را ن  خاك آندیترد  بىزی شاهزادگان روسى پس از آن که مطمئن شدند چنگالدىی م1223 در

 تمامى سپاه روس را از بایرحمانه تقر  اما مغوالن در نبردى بىرندی تا جلوى سپاه او را بگدندی دمىی آزوف امروزى تدارکات عظاىیدر

 رىیگ  آن زمان که تمدنى تازه در حل شکلهی نبرد مرگبار سبب شد تا در روسنیا.  روسى کسى زنده نماندزادگان بردند و از شاهنیب

.  در برابر مغول نماندىیرویبود ن

 نی به چزی مرگ چنگدنی فرا رسلی داشته باشند به دلهیاى براى فتح کل روس  تاختند و سپس بدون آن که برنامهپری رود دنها آن

. بازگشتند

   دومموج

اش باتو را   برادرزادهزخانی چنگنیاآن جانشاکتاى ق.  مغول درامان نماندلغاری از ازی و اروپاى اسالو نهی بود که روسنی چننی اری تقداما

 هزار سوار در اورال متمرکز شد و پس از 120 با 1236 در زی سردار مغول ننیا. باکمک سوبتاى فاتح قبلى مأمور حمله به اروپا کرد

را شکست داده به فکر  هی روسروهاىی نهیها سپس تا وگل کل آن.  غارت کرد1238 در زی مسکو را نر،یمی و والدازانی رىفتح شهرها

.  افتادندفی کى ریتسخ

ها هزار سرباز مغول پس از شکست   ده1240در زمستان .  قبل از اروپا بودستگاهی انیها و آخر  هسته مقاومت روسنی آخرفی کى

 مغوالن ریتسخ مردم عاقبت شهر به دی شداریرغم مقاومت بس  قلعه، خود شهر را محاصره کرده و علىرونی روس در بروهاىیدادن ن

 شد رانیغارتگر درآمد و کامال و

   به اروپاى شرقىورود

 و دندی شتابان به سمت غرب راه افتادند و پس از فتح کراکوى به شهر پست در مجارستان امروزى رسفی پس از فتح کى مغوالن

 مغول بود تا آن جا که ریا در تسخ شرق اروپ1241 و در اوردی پاى مقاومت نزی شهر ننی آن به زاگرب تاختند و اریپس از تسخ

. دندیس رکیاتی آدراىیبه در» مردان باتو«

  ها  نبردهاى مغوالن با روسجینتا

 سال 5تر از  هاى بلغار، مجار و صرب از مغوالن ظرف کم  و سقوط دستهفی  کىنینش درپى شاهزادگان روسى، شاهزاده  پىهاى شکست

 به زیسربازان مغول براى آن که اروپاى غربى را ن. را براى هجوم مغول باز گذاشت»  اروپاگارد«ناگهان ) پس از موج دوم حمله مغول(

هاى شرق اروپا خود را به   جلگهقی که از طرنی اایگذشتند و   مىکیاتی از آدردی مبتال کنند، بارانی و اهیوس شرقى، رىیبالى اروپا

.  مرد1241 کرد و اوکتاى قاآن در ارىیروپا رساندند، اما شانس به غرب ا هاى آلمان و فرانسه مى دشت

 رانی از مناطق وارىیوتاز مغول باشد و بس  قرن محل تاخت3 مناطق تا نی از مغوالن سبب شد تا افی ها و مردم کى  روسهاى شکست

.  از معادالت جهانى حذف شودهی، روس1500 سوم در وانی آباد نگردد و تا ظهور اگریشده د

 زیسبب شد تا نژادهاى غربى ن) توسط مغوالن( و قزاق به سمت غرب زیکه جارو شدن اقوان ترکمن، قفقاز، ازبک، قرق در حالى بود نیا

. رندی قرار بگروهای ننی اریتأث ها بعد تحت تا قرن

 بغداد به دست هوالگوسقوط

   هوالگو به بغدادحمله

اما وى سه . دی وى مانع از تداوم فتوحات مغوالن گرداشىی بود، اما ع اگر چه سربازى قوىشابور،ی و فاتح مرو و نزخانی پسر چنگتولى،

.  و هوالگوخانالىیپسر داشت که فتوحات پدربزرگ خود را با قدرت ادامه دادند؛ منگو، قوب
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.  شدانهیهاى کوچک خاورم  از دولتارىی مؤثر بوده و حضور او سبب نابودى بساری بسای غرب آسخی در تارهوالگو

وى در .  بودهیلی فرقه اسماعانیاى از صحراى قراقروم حرکت کرده و قصد او برانداختن بن  با سپاه زبدهالدىی م1252بتدا در  اهوالگو

 گرفت که به بغداد می تصمرانی به غرب ادنیاما در سال بعد پس از رس. ها را به کلى نابود کرد  و آندی رسهیلی به قالع اسماع1256

. حمله کند

 تختیکرد که پا  باور نمىدی خود را به امورات جزئى مشغول کرده و شارو،یآورى ن  عباسى، به جاى جمعفهی خلنیهللا آخر باالمستعصم

. دیبوده، به سادگى از پاى درآ هاى بزرگ اسالمى  قرن محل اداره حکومت7بزرگ عباسى و شهرى که 

  .  شهر شدنی به اىیآماده هجوم نها بغدد رسانده وکىیرا به نزدخود د،ی کمکى که به او رسانی هوالگوخان با کمک لشکر1257 زیی پادر

  تی تکرنبرد

حال آن که .  را به مقابله با سپاه مغول فرستادروی هزار ن20 تنها فهی سستى خللی حالى که بغداد مملو از ثروت و نفوس بود، به دلدر

.  هزار سرباز بودند100 زمان سربازان مغول افزون بر نیدر ا

 خراب کردند، اما مغوالن از دجله عبور کرده و پس از شکست تی مغوالن پل دجله را در تکرشروىی از پرىی عرب براى جلوگاهسپ

. ها را به کلى تار و مار کردند  شده و آنری عرب درگروهاىی با نلی در دجگریدادن سپاه عرب بار د

البته .  مغوالن کردمی مقاومت شهر را تقدنیتر  عباسى با کمى هیت بن سسى فهی و خلدندی نکشادىی براى فتح بغداد زحمت زمغوالن

 هفته تمام غارت شد و کیبه گفته مورخان، بغداد .  سم اسبان انداختندری و زدهیچیاى پ مغوالن به وى رحم نکردند و او را داخل پارچه

.  از دست دادکیخود را به عنوان شهر اول شرق نزد و بزرگى تی اهمشهی شهر براى همنی کشته شدند و اگناه بىصدها هزار انسان 

   فتح بغدادجهینت

 کند، جی مغوالن بسهی را علنیالنهر نیتوانست ب  بود، مىری مردى با جربزه و مداش، فهی داشت که اگر خلعتی آن قدر ثروت و جمبغداد

. ن گرفت بزرگ مسلماناتختی را از پاىی فرصت طالنی عباسى افهی خلنی آخرمىیتصم اما بى

 خیى تار  اعراب در صحنهگری دخی تارنیپس از ا.  سال قدرت اعراب مسلمان700 انی دوران دانست، پاکی انیتوان پا  بغداد را مىفتح

. را بازى نکردند جهان نقش مهمى

. ند و مصر متوقف کردنی او را به سمت فلسطشروىی مصر بودند که پکی رفت و تنها ممالشی بعدها تا حلب پهوالگو

.  دوران بودکی انی سقوط بغداد پاقتیاى مانند سقوط رم غربى دانست، در حق  سقوط بغداد را حادثهتوان مى

  رانی به اموری تحمله

 و غرب انهی ماىی او به آسرانگریحمالت و.  بودزیاصالتا از نوادگان چنگ. باشد  به تامرالن مشهور مىانیی اروپانی که در بمورلنگیت

 سال پس از حمله اولى صورت گرفت، در آن از برخى 150 حمله نیگرچه ا. توان موج دوم حمالت مغوالن دانست  را مىایآس

. دکشتارهاى کور مغولى اثرى نبو

 ابتدا با موریت.  متحد گذشته خود را نداشتتی زمان هونی در ارانیاگر چه ا.  دانسترانیتوان حمله به ا  را مىموریى ت  حملهنیتر مهم

او شهر .  خراسان بزرگ صورت دادهی ابتدا عل1380 حمله بزرگ خود را موریت. بر رقباى خود، ماوراءالنهر و خوارزم را گرفتغلبه 

 14آن هم پس از (اما در فتح کالت نادرى .  کرد و قندهار و کابل پس از آن مجبور به اطاعت شدندری تسخاگهانىهرات را کامال ن

.  بوددهیهاى سر به فلک کش  کوهنی ارتفاعات بلند قالع و محصور بودن آن در بزیمر ن انی الیدل. ناموفق ماند) بار

 قالع را فتح کرد و هیى مردم آن نواحى، کل رغم مقاومت سرسختانه  علىالدىی م1383 لشکرکشى کرد و در ستانی به سموری تسپس

. به تالفى مقاومت مردم، دستور قتل عام داد
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  رانی به شمال و مرکز احمله

 را اشغال کرده و از ارس جانی آذربا1386 جلو رفت و در هی پس از فتح مازندران به طرف رى و سلطانالدىی م1384 در سال موریت

) 1387. (گذشت

رو شد و گفته   با فرمان قتل عام روبهدی مقاومت شدلیاصفهان به دل.  کردرازی از آن حمالت اصلى خود را معطوف اصفهان و شپس

 ری تسخزی را نرانی سپس غرب اموریت.  باز کردن دروازه شهر سالم ماندلی به دلرازی گذشتند اما شغی هزار نفر از دم ت70شود  مى

. دی لشکر کشتیکرده و به تکر

  رانی به اموری حمالت تجهینت

 حمالت خود را متوجه تر شیدانست اما ب کرد که از حمالت خود هدف مذهبى دارد و خود را مسلمان مى  اگر چه ادعا مىموریت

:  چند اثر مهم داشترانی به اموریى ت حمله.  کردرانیمسلمانان از جمله ا

.  آبادانى را دوباره از کشور ما دور کردزی مرد ننیهاى ناشى از حمالت ا  را صد سال به عقب انداخت و خرابىرانی اتحاد ا-1

 برساند و بر هی و شرق اروپا و جنوب روسای به غرب آسعیه خود را سر به او کمک کرد کرانی بر سراسر اموری تعی سرروزىی پ-2

.  به راحتى فتح کندزی گذارد و هند را نری کشورها تأثنی ااسىی سىیایمسائل نظامى و جغراف

 ران،یهاى ا  با انهدام دولتموری تقتیهاى شرقى دانست در حق  دولتفیتوان در مجموع تضع  را مىای دنخی به تارموری اثر مهم ت-3

 و شرق رانی مغوالن بر اتازى کهی سال 250 دیترد  را براى قدرت گرفتن غربى آماده کرد بىنهی و خوازم زمکیعثمانى، هند، ممال

» . بودافتهیجهانى بود که از قرن هفدهم سرعت قابل توجهى « شرق از تحوالت دگىافتا  عقبلی دلنیتر مهم

   آنقورهنبرد

هاى کهنسال   دولترىیگ  قدرت در حال اوجکیمعموال .  که دو قدرت نظامى هر دو در اوج به هم برسنددیآ  مىشیتر پ  کمخی تاردر

 است؛ دو قدرت بزرگ که هر دو در حال خی اول استثناى تاردیزی و با موریرود اما نبرد ت  مىشیکوبد و به پ بر سر راه را درهم مى

.  فاتحان خداحافظى کنداىی با دندیها با ز آن اکىی و الجرم رسند مى بودند به هم رىیگ اوج

   که بود؟دیزیبا

 به قدرت لیها ناگهان تبد  اول، آندیزی قدرت گرفته بودند اما از زمان باری صغاىی در آسالدىی قرن چهاردهم ممهی از نها عثمانى

 سرسخت صرب روهاىیها را شکست داد نساز بلغار  درنبردى سرنوشت1371 مرد قدرتمند عثمانى، در نیا.مطلقه جنوب اروپا شدند

 آناتولى را شکست داد و بوسنى و واالکى را از آن نیرنشیوى سپس در طى چند لشکرکشى موفق هفت ام. دی در کوزوو درهم کوبزیرا ن

 رشیرعت ستاخت و س وار مى  صاعقه معروف شد چرا که بر دشمن صاعقهای لدرمی به اها ىی اروپانی زمان وى در بنیدر ا. خود کرد

.  روى نداشتشیمانعى را در پ) هیقسطنطن (زانسیاى ب  افسانهتختی اکنون براى فتح پادیزیبا.  کننده بودرهیخ

  ری صغاىی به آسموری تورود

به  را دیزی کرد و سپس باری را تسخواسی س1401وى در . ها بود  از تصادم با عثمانىریاش اکنون ناگز اى  در ادامه فتوحات افسانهموریت

 را دیزیشود که با  مصمم مىموریشود و ت هاى تندى رد و بدل مى  دو سلطان نامهنی مذکور است بخیقتل رساند آنگونه که در تار

. شکست دهد

 نی طرفنینبردى مرگبار ب.  بودندتر شی بموری نفرات تای اما گوندینش  مىموری تروهاىی به انتظار ندیزی هزار نفرى با60 سپاه 1402 در

افتد پس از آن که   بار به زحمت مىنیرو شده بود براى اول هاى سست روبه  و ارتشروهای که تاکنون اکثرا با نموریت. ردیگ مىدر 

رحم   از جا کنده گردد اما سلطان بىموریشود، قلب لشکر ت  چرى متعلق به ارتش عثمانى وارد عرصه نبرد مىنىی فس تازه نروهاىین
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 نىی سپاه دارىیرغم پا  علىتیآورد و در نها  مىدانی را به مرهیکند دو واحد ذخ  وارد کارزار مىدیزی بامغول به ازاى هر واحدى که

. شود ها مى  فروپاشى آنسببچرى، تلف شدن دو سوم ارتش عثمانى 

 بر روزىیپ. ر قفس کنند را ددیزیدهد که با رحم دستور مى  سلطان بىنیاى بازنده نباشد اما ا  جبههچی در هموری بود که تنی چنریتقد

  . شود  مىموری به دست تری صغاىیها سبب فتح کل آس عثمانى

  )آنکارا( نبرد انقوره ى جهینت

.  بوده استزی ناسىی ستیرغم ارزش نظامى داراى اهم  انقوره از جمله نبردهاى ممتاز جهان بوده که علىنبرد

. افتد  مى1453ى سلطان محمد فاتح در   امر مهم به عهدهنیااندازدو ب مى سال به عق50 را هی آن که قدرت عثمانى و فتح قسطنطناول

 با ىیایشود ناظران اسپان گفته مى. دهد  بود فرصت تنفس مىریپذ بیها آس  آن که به اروپا که در آن زمان کامال در برابر عثمانىدوم

 س،یو آن که هنرى پادشاه انگل. ندیرا به چشم خود بب) دیزیبا(کردند تا نابودى دشمن اروپا   را همراهى مىموری ارتش تادی زتیحساس

. فرستد  مىکیام تبری پموریبراى ت

. رود ها مى  به سرعت آناتولى از دست آنجهیو در نت بودند»اقتیل بى «موری تنانیکه جانشنیو آن ا شانس بزرگ دارندکی انی عثمانتنها

   صد سالههاى جنگ

هدف .  بودسی فرانسه و انگلنیهاى صد ساله ب هاى موسوم به جنگ  جنگبى،یهاى صل  از جنگ پسخیهاى تار  جنگنیتر طوالنى

آغاز .  جنگى از فالندر در شمال غرب فرانسه آغاز گشتاتی عمللی دلنیها تسلط بر فرانسه غربى بود و به هم  جنگنی از اسیانگل

.  به نبردهاى صد ساله معروف شددی سال طول کش116غ بر  بود و اگر چه بال1453 آن انی و پاالدىی م1337ها سال   جنگنیا

   کرسىنبرد

ها با اتکا به سواره نظام خود به   نبرد فرانسوىنیدر ا.  آن نبرد کرسى استنی صد ساله چند جنگ معروف دارد که اولنبردهاى

) کمانداران (راندازانی تىی، مغلوب هنرنمارغم برترى عددى  شده بودند حمله کردند و علىادهی که در شمال فرانسه پسی انگلروهاىین

بندر شمال (در داخل خاك فرانسه به دست آورد و با تصرف کاله   جا پاى محکمىسی شکست سبب شد تا انگلنیا.  شدندسىیانگل

) 1350. ( را فراهم کندسىیها هزار سرباز انگل  ورود دهنهیزم) فرانسه

  هی پواتنبرد

 به مقابله با ارتش هی پواتهی از چند سال زحمت ارتشى بزرگ فراهم کرد و در غرب فرانسه در ناح لوبون، پادشاه فرانسه، پسژان

 نی بود چرا که شکست سنگهی از مورخان نقطه عطف استفاده از شوالارىی از نظر بسهینبرد پوات.  به فرماندهى ادوارد رفتسیانگل

.  نظام و کمانداران بدهدادهیسواران در اروپا جاى خود را به پ نبرد سبب شد تا اتکا به نیسواران زرهپوش فرانسوى در ا

 زرهپوش براى هی فرانسوى به اضافه برخوردارى از صدها شوالروهاىی نکیظاهرا برترى سه بر  (دید  خود را قطعى مىروزىی که پژان

 ها سىی حمله برند حال آنکه انگلسىی انگلروهاىینبه سواران خود اجازه داد که آزادانه و متهورانه به )  نگذاشته بودروزىیاو شکى در پ

 متر 80تر از   متر برد داشت و تا کم200 کمانداران تا نی ارهاىیت.  کمانداران اروپا را پنهان کرده بودندنیتر بی مهددر پشت سپاه خو

 فرانسوى قبل از آن که به هیا شوال نبرد هولناك که در جنوب رودخانه لوآر فرانسه روى داد صدهنیدر ا. کرد حتا از زره عبور مى

 کردند که سوارى نتوانست از مهلکه کی را شلرهایکمانداران با چنان سرعتى ت.  کشته شدندری تت برسند با اصابها سىیصف انگل

.  کردندری اسزیها به شدت درهم شکستند و ژان را ن  فرانسوىزی نها سىی ودر ضد حمله انگلزدیبگر

ها براى   در سراسر فرانسه پراکنده شدند و چون فرانسوىسی عمال گارد فرانسه را باز کرد و لشکرهاى انگلهیت پوازیانگ  دهشتشکست

. کردند  بزرگ اجتناب مىرىی نداشتند عمال از درگىیروی نسىیمقابله با کمانداران انگل
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 نی از نکات قابل توجه اکىی. ( آزاد گشتزیرانسه ن پادشاه ف1360 شد و از سی انگلطیها با شرا  نبرد منجر به کنار آمدن فرانسوىنیا

)  بار بودنیها استفاده از توپ در جنگ براى اول دوره از جنگ

  ها  حمله فرانسوىضد

 پس از سامان دادن اوضاع داخلى فرانسه 1369 توانست در استمداری فرانسوى سنیا.  ژان سبب روى کار آمدن شارل پنجم شدمرگ

 و فرانسه شدت سی انگلنی برىی درگ1415 پس تا نیاز ا. ردی را از آن بازپس بگها تانىیواحى متفرقه توسط بر نایو اتحاد با اسپان

.  کرددای پشی و نبردهاى دهقانى افزالىهاى داخ  و جنگافتیترى  کم

   دوم نبردهاى صد سالهمرحله

 و فتح نرماندى، نکورتی در نبرد آزروزىیکرد و پس از پ ادهی را در فرانسه پادىی زروهاىی نس،ی هانرى پنجم، پادشاه انگل1415 در

 معاهده نیا. رسد اى را امضا کرد که بر اساس آن هانرى پنجم پس از وى به پادشاهى فرانسه مى شارل ششم پسر شارل پنجم عهدنامه

 و هم فرانسه سی خود را هم پادشاه انگلهانرى ششم.  رفتندای زمان از قضا هر دو پادشاه ازدننی و در همرفتندینپذها   را فرانسوىنیننگ

 که داراى ها سیانگل.  بودریناپذ جنگ اجتناب. دانست  خود را پادشاه فرانسه مىزیخواند، در حالى که شارل هفتم پسر شارل ششم ن

.  به سرعت به دنبال تصرف اورلئان رفتندسی پارری پس از تسخ1422قدرت غالب بودند در 

   اورلئاننبرد

 زمان نیدر ا.  به سمت جنوب و غرب فرانسه قرار داشت و فتح آن اجبارى بودها سىی حرکت انگلری بر سر راه ورود لوآر مساورلئان

 سی به دفاع از اورلئان در برابر ارتش مجهز انگلمیهاى مردمى در فرانسه تصم که اشراف فرانسه اکثرا خود را باخته بودند، جنبش

 روز به طول 200ى اورلئان  محاصره.  خود را به اورلئان رساندزی فرانسه نى دهیده ارتش از هم پاش ماناقى موقع بنیدر ا. گرفتند

 مهاجمان را به دیرس  مشعلى که به دستشان مىزی قلعه شوند چرا که مردم اورلئان با هر چنی نتوانستند داخل اها سىی اما انگلدیانجام

. راندند عقب مى

   ژانداركظهور

ساله از جنوب رود لوآر به سمت 18 دختر نیا.  او ژاندارك بودرینام عالمگ.  زمان در مرکز فرانسه ظهور کردنی در اىی روستادخترى

 7 لیاورلئان که اکنون به دل.  را براى فتح اورلئان همراه کردریها هزار کشاورز و مردم فق اورلئان حرکت کرد و در سر راه با خود ده

 از دو سو مورد حمله قرار گرفت و سی و سپاه انگلافتی قواى کمکى ژاندارك جانى تازه دنیط بود با رسى سقو ماه گرسنگى در آستانه

 اری همراه ژاندارك مبدل به قدرتى بسروهاىی ن1429در . از آن پس ورق جنگ برگشت. خود را آغاز کردنىینش  روز عقب9طى 

 رونی از شامپانى شد وى را در بها سىیدارك موفق به عقب راندن انگل شدند و اشراف فرانسه به وحشت افتاده و پس از آن ژانبیمه

 دشمن شجاع و بزرگ خود را به جرم جادوگرى نی از اها سىی انگل1431در .  تنها گذاشتندها سی در محاصره انگلنىیقلعه کومپ

. سوزاندند

 کرد به طورى که در رونی بسیز نرماندى و پار را اها سىی او زنده ماند و انگلسىی از مرگ ژاندارك جنبش مردمى ضد انگلپس

 آغاز شده بود و پس از مرگ صدها هزار 1337نبردى که در .  باقى ماندسی تنها کاله، بندرى در شمال فرانسه، در دست انگل1453

. دی رسانی سال به پا116 پس از 1453 در سی انگلتصادىنفر و نابودى فرانسه و توان اق

   نبرد صد سالهجهینت

 ساله در اروپاى غربى شد اما چند اثر مهم 115 بشر بود که سبب فقر و فالکت خی محاربات تارنیتر نی از خوندیترد  صد ساله بىجنگ

 قابل توجهى نکرده ریی قرن تغ6 هنوز پس از ای جغرافنی مشخص کرد و ابای غرب اروپا را تقراسىی ساىیابتدا آن که جغراف.  داشتزین
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 همه جا در خی تارنی برد و انگلستان پس از انی را از بىی به متصرفات اروپاابىی براى دستسی انگلدی شداقیتدوم آن که اش. است

. شود  کمکى ظاهر مىروىیمبارزات قاره اروپا به عنوان ن

ها، دو کشور  گ جننیچنان چه گفته شد در اثر ا.  و فرانسه استسی انگلروىی دو ننی جنگ رشد قابل توجه فنون رزمى بنی سوم ااثر

 استفاده نیها همچن  جنگنیا.  به کار گرفته شدزی نىیهاى ابتدا  از توپ استفاده کردند و تفنگىی بار در نبردهاى اروپانیمزبور براى اول

شتند و  سرباز دا10 قدرتى برابر با ها هی شوالالدىی و دوازدهم مازدهمی کاهش داد حال آن که در قرون زی زرهپوش را نماز سواره نظا

  .  بودندشتازیدر شکافتن سپاه دشمن پ

ها تی هوسنبرد

  ها تی هوسجنگ

هاى   توسط فئودالها امی قنیا. هاى اروپا بود  فئودالهیها و محرومان عل  سراسر شرح نبرد دهقانالدىی چهاردهم و پانزدهم مقرون

 بزرگ براى امی قزیمى در غرب اروپا، در مرکز اروپا ن قرن پس ازمبارزات مردمیحدود ن.  شددهی به شدت درهم کوبسیفرانسه و انگل

. ها صورت گرفت  چنگ پاپ و آلماناز ریآزادسازى مردم فق

   در اشغالبوهم

 به اشغال جی فراوان بود که به تدرتیشود و در اواسط قرن چهاردهم داراى ثروت و جمع  بوهم که امروز به نام چک شناخته مىمنطقه

 نی هزاران نفر از محرومان ا1414 پراگ و بوهم سبب شد تا در ریکشى مضاعف از مردم فق بهره.  درآمدکیول کاتساىیها و کل ژرمن

 دانشگاه پراگ و لیالتحص هوس فارغ.  هوس شوندانی شجاع به نام بىیى خط ک روى برگردانند و شنوندهی کاتولساىیمنطقه از کل

.  در آتش سوزاندىی او را گرفت و به جرم کفرگولهی با حسای کلتیا شخص پاپ بود و در نهباز رنگی نشانیدشمن سرسخت کش

.  در سراسر بوهم شدامیور شدن آتش ق مرگ او سبب شعله) 1415(

 را از کی کاتولهاى شیها و کش  شهر پراگ شدند و ژرمنری موفق به تسخ1419 در دندینام  مىتی هوس که خود را هوسطرفداران

 که ثروتمندان ونی بودند و اعتدالدستی که مردم عادى و تهها تیتابور:  در ابتدا دو دسته بودندها تیهوس.  کردندرونیکشورشان ب

. ها بود  و ژرمنسای کلنی سنگهاى اتی از مالالصىبوهمى بودند و تنها هدفشان خ

 زیرا نآورند تابند و هر چه به دست مىبش فقرا ارىیکه به  کرده بودندادی اعتقاد داشتند و با هم قسم دای به اقدامات خود شدها تیتابور

. همان ابتدا مشخص بود ازونی گروه با اعتدالنیتفاوت ا.کردند  خواهر خطاب مىای را برادر گریها همد آن.  کنندمیبه طور مساوى تقس

  بىی جنگ صلکی آغاز

 در نیبنابرا.  را تحمل کنندردهی گاو شنین اتوانستند از دست داد  کدام نمىچی هسایها و نه کل  منطقه ثروتمندى بود و نه ژرمنبوهم

 براى هجوم به بوهم ای آلمان، فرانسه و اسپانریهزاران نفر از کشورهاى مختلف نظ.  کردبىی اعالم جنگ صلها تی هوسهی پاپ عل1419

 سانینو خیبرخى تار. دور بودند مززی نروهای ننی و چپاول بود و برخى از اغماگرىی افراد تنها نی از اارىی هدف بسبتهگرد هم آمدند ال

 در اروپاى قرن ادىی زانی و ماجراجوها هی آن که شواللی رقم را به دلنیاند که ا  ذکر کردهزی هزار نفر ن100 ارتش را تا نینفرات ا

و در راه  شهر ثروتمند پراگ را هدف اول خود قرار داد ری تسخمی ارتش عظنیا. ستی نتی از واقعورپانزدهم وجود داشت چندان د

.  مواجه شدندها تی تابوررانهی به پراگ با مقاومت دلدنیها روستا و شهر کوچک را غارت کرد اما به هنگام رس  شهر دهنی به ادنیرس

مند بودند و در طرف   تبر و چماق و داس بهرهری نظىیهاى ابتدا  از سالحتنها ها تی طرف آن تابورکی که در رینظ  نبرد کمنیدر ا

 روىی شدن هزاران نری دادند اما باز شدن ناگهانى در قلعه پراگ و سرازادىی تلفات زنی کار آزموده قرار داشتند طرفهاى هی شوالگرید

.  کردنىینش تازه نفس، سپاه محاصره کننده را مجبور به عقب
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 روزىی پها ستیهو. ها نشدند  بر آنروزىی انجام دادند اما موفق به پها ستی هوهی علزی نگری و امپراتور آلمان چهار لشکرکشى دپاپ

تنها نام او کافى بود تا سپاه .  بودژکای ژانیها  از جمله فرماندهان معروف آن.  فرماندهى مناسب و انضباط بودندونی مدتر شیخود را ب

.  کندوسی مأروزىیپ را از فیحر

  تی جنبش هوساوج

ها و   و دوكسای کلروهاىی نهی علعىیهاى وس ه دست به ضد حمله بودند کدهیاى از قدرت رس  به درجه1425 در سال ها تیهوس

. هاى مجارى، لهستانى و حتا آلمانى زدند فئودال

ها کم کم موجب  حرکت آن.  و دهقانان کارى نداشتندریکردند اما با مردم فق  در نبردهاى خود دژهاى فئودالى را تاراج مىها آن

 نی قابل تحمل نبود بنابراگری و پادشاهان دسای براى کلنی شده بود و ازیى شرقى و مرکزى ن اروپادستانی و تهانیی روستاری ساکیتحر

.  رفتندها تی هوسنی در بستگى دو دجادیبه دنبال ا

   و شکست جنبشونی اعتدالانتیخ

 به ها تی خارج از مرز تابورىها روزىی گروه از پنیا.  داشتندها تی از همان ابتدا هدفى متفاوت از تابورونی که گفته شد اعتدالچنان

 شنهادىی پونی زمان پاپ و امپراتور آلمان به اعتدالنیدر هم.  گروه بودندنیوحشت افتاده بودند و مترصد فرصتى براى محدود کردن ا

اف بوهم سپس باکمک اشر.  را خواهانندها تی که کارى که به خاك بوهم ندارند و تنها حذف تابورنی مبنى بر اادند دزیانگ وسوسه

شکست ) پانیحوالى شهر ل( بتوانند خود را آماده کنند در شرق پراگ ها تی ارتشى بزرگ را تقبل کردند و قبل از آن که تابورنهیهز

 در چهار روهای ننی ااىی نتوانستند سربلند کنند و بقاگری دها تی بود که تابوردیاى شد  اندازهبه ضربه نیا. ها وارد کردند سختى بر آن

.  سوزانده شدندزیها ن ها کسى زنده نماند چرا که حتا اسراى آن  شدند و از آندهیبوهم به سختى درهم کوبطرف 

   نبردهاجهینت

 جنبش چون سازماندهى شده نیاول آن که ا.  برخوردار بودادىی زتیاز اهم) 1434-1419 (دی سال طول کش15 که ها تی هوسنبرد

 را از درون می قدرت عظنی اشراف بوهم اانتی اما چنان که گفته شد خردیبه سرعت فرابگتوانست مرکز و شرق اروپا را  بود مى

. متالشى کرد

اما اثر سوم و مهم آن نشان دادن .  کردندجیها را به بوهم کاهش دادند و زبان چک را را  ژرمنالىی استها تی آن که هوسدوم

 نی چارلز اول همگى نشانگر اهی علامیجنبش پروتستان به رهبرى لوتر و ق. دند در برابر جنبش مردمى بوسایها و کل  فئودالرىیپذ ضربه

 اگر دیشا. شکند  در اروپا درهم مىتهی فئودالستمی زود سای ری و دستی و شاهان، حرکتى قابل دوام نساینکته بود که ظلم و ستم کل

. دیرس رن زودتر به انتها مى ق4 سای کنند قدرت کلجیتوانستند افکار خود را آزادانه ترو  مىتهایهوس

سی و انگلای اسپانىیای درنبرد

  ای و اسپانسی انگلىیای درهاى جنگ

 خود مبدل ىیای درروىی با کمک نجی کشور به تدرنی کامال از تسلط اعراب خارج شد، اای پس از آن که اسپانالدىی قرن چهاردهم مدر

 الدىی آن در قرن شانزدهم مجىی و تصرف تدرکای با شناخت قاره آمرالدىی در قرن پانزدهم مایاسپان. دیبه قدرتى فرامرزى گرد

 کند دست به ىیسرانجام اروپا  به جاى آن که خود را مشغول نبردهاى بىایاسپان.  شدای دنىیایمبدل به قدرت اول تجارى و در

 . اطلس و آرام رفتندهاى انوسی تا انتهاى اقانوردانشی بزرگ زد و درىیایاکتشافات در

 به طور ها سیانگل.  بودسی انگلىیای درروىی نشان نیتر  شدند که بزرگدای پای قرن شانزدهم مزاحمانى بر سر راه اسپانلی از اواجی تدربه

 سی انلگىیایمضافا آنکه دزدان در.  نبودریپذ  تحملای براى اسپاننیکردند و ا  رفت و آمد مىای به داخل متصرفات اسپانندهیدائم و فزا
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٦٠

 نی اس،ی اول، ملکه انگلزابتیبا روى کار آمدن ال. کردند ها را غارت مى  حمله کرده و آنایهاى حامل طالى اسپان  کشتىبها مرتب

 16 تا 8 توپ 4 ای 2هاى خود به جاى   شد و براى کشتىىیایانگلستان در زمان او مجهز به ناوگان قوى در. ها شدت گرفت مزاحمت

. توپ را در نظر گرفت

  ای اسپانىیایر دجیبس

از نظر پادشاه . دی کشور دنی و حمله به خاك اسی انگلىیای درروىی براى نابودسازى نمىی چاره کار را در تدارك ناوگان عظایاسپان

 به)  به ناوگان مسلح خود داده بودندها ىیایبود که اسپان  نامىنیا( آرماداى بزرگ 1588در . کرد  ساده جلو مىاری کار بسنی اایاسپان

ها تا دهانه   کشتىشروىی پایبرنامه اسپان.  هزار سرباز بود20 کشتى جنگى بزرگ با 130 ناوگان متشکل از می عظروىین. حرکت درآمد

. دادند  شده و حرکت به سمت لندن را دامه مىادهی در ساحل پىیای آتش توپخانه درری سربازان زدی بود و پس از آن بامزیرود تا

 نی که در بدترىی آمدند اما درست در جاشی مانش در جنوب انگلستان پاىی بدون برخورد به مانعى تا درىیای اسپانهاى کشتى

 با ها سیانگل. هاى دو طرف درگرفت  کشتىنینبردى سخت ب.  قرار گرفتندایتانیهاى بر ى کشتى  قرار داشتند مورد حملهتیوضع

 خود را نی آتش سنگجیهاى خل تند به سرعت مانورى انجام دادند و از کناره و بادهاى آن داشوراستفاده از شناختى که از منطقه مذک

 اىیهاى کم عرض در  شده تمام سعى خود را براى خارج شدن از تنگهری غافلگهاى ىیایاسپان.  گشودندىیایهاى اسپان به روى کشتى

هاى   کشتىاد،یهاى ز  تعداد توپلیبودند اما به دل اگر چه کوچک سىیگل انریالس عیهاى سر کشتى.  نگرفتنداى جهیمانش کردند اما نت

. دندیکوب  را درهم مىىیای اسپانالجثه میعظ

 عراده 30 سىی کشتى کوچک انگلکیکردند که ناگهان از پهلوى  ها گمان نمى آن.  مملو از سرباز بودندىیایهاى اسپان  اعظم کشتىبخش

! دی آرونیتوپ به ب

هاى  ى کشتى باقى مانده.  با هزاران سرباز به کلى نابود شدندایها کشتى اسپان  و طى آن دهدیطول انجام آرمادا دو هفته به اىی درنبرد

ها، بخش  ها به صخره  آندنیها مهلت نداد و با کوب  بار توفان به آننی بازگردند اما اایمذکور با دور زدن انگلستان سعى کردند به اسپان

  .  به کشور خود سالم بازگشتندای اسپانمی پنجم ناوگان عظکیتر از  شود کم  مىگفته. ها را غرق کرد  از کشتىىبزرگ

   نبردجهینت

 ای دولت پرقدرت و ثروتمند اسپانىیای درروىین.  مشخص شداهای درخی سال تار400 فی سال تکلنیدر ا. دی را به خاطر بسپار1588

 در درجه اول قدرت ای داشت چرا که اسپانارىی بستیمسئله اهم نی شد اس،ی انگلى،ی کشور درجه دوى اروپاىیای درروىیمقهور ن

 ضعف لیبه دل( را در قرون بعد ادىی که مستعمرات زنی کما امودیپ  زوال را مىدی باىیای درروىی بود و اکنون با کاهش نىیایدر

. از دست داد) ىیای درروىین

هاى شرق و مرکز اروپا را   دولتنىیواخر قرن شانزدهم نه قدرت زم تا اسیانگل.  بودسی کردن انگلدای قدرت پزیى مهم ن  نکتهاما

به طورى که در . میکن  را کشورى متفاوت مشاهده مىسی به بعد ناگهان انگلخی تارنی و پرتغال را، اما از اایداشت و نه ثروت اسپان

 جنگ دوم انی زمان پاعنىی 1945ارد و تا  حضورى قوى دهیانوسی شمالى، هند و اقکاىی کشور در آمرنی ا18قرون هفدهم و هجدهم 

 کشور به نی اىیای درروىی نگری دوم بود که انگلستان پى برد که دری جنگ عالمگانیتنها پس از پا. کند  را حفظ مىادتی سنیجهانى ا

 را ندارد تا اتیادامه ح آلمان توان هاى ىیایردریى ز  ضربات خردکنندهنی آلمان و ژاپن همچنىیای درروىی نبردهاى طوالنى با نلیدل

 اهاىی را از درشیروهای خود را کنار گذاشت و نمابری نبرد ناوها و ناوهاى بزرگ هواپى هی کشور رسما کلنی ا1970آن جا که در 

زرگ  در نبرد با آرماداى بسی اگر انگلنایقی.  سپردکای ارتش آمره عمان عقب راند و ادامه کار را باىی فارس و درجیبزرگى مانند خل
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٦١

 مستقر در کشتى در پناه ىیای هزار تفنگدار اسپان20کرد بلکه   کمر راست نمىگری کشور دنی اىیای درروىیخورد نه تنها ن شکست مى

. دادند  جدى قرار مىدی کشور، لندن را مورد تهدنیهاى ا قدرت آتش کشتى

  هی قسطنطنفتح

 که سلطان 1453 تا دی را درهم کوبزانسی مرزهاى شرقى امپراتورى بها ونانىیدرپى  هاى پى  زمانى که سلطان مراد اول با شکستدر

 درجه روىیها از ن  مدت عثمانىنی اما در همدی قرن طول کش1تر از   کمدی رسهیهاى قسطنطن محمد دوم موسوم به فاتح به پاى دروازه

 غربى و اروپاى اىی آسهیمواج هجوم اقوام شرق دور علتوان ادامه ا ها را مى حمالت آن.  و اروپا شده بودندایآسدو مبدل به قدرت اول 

ى رم شرقى   ساله1000 اثر امپراتورى نی را شکست داده و قصد داشتند آخرنیرنشیها ام ها اکنون پنج پادشاهى و ده آن. شرقى دانست

. را شکست دهند

   فتح دروازه ورودى اروپاخی؛ تار1453 سال

 جلو آمده بوند اما حتا اعراب مسلمان در اوج می قلعه عظنی مهاجم تا پاهاى اروهاىیبارها ن. بوداى براى غرب   شهرى افسانههیقسطنطن

بود، نماد » نماد «کی نوپولی کنستانتای هی و قسطنطنزانسی بحى،یاکنون براى غرب مس.  کنندری شهر را تسخنیقدرت نتوانستند ا

 بازنده زی نبىیهاى صل  قرن نبرد در جنگ2رغم  ورده بودند و حتا علىخ هاى شرق شکست  همواره در نبرد با قدرتها آن. مقاومت

. گرفتند  را مىهی جلوى سقوط قسطنطنمتی به هر قدیبودند و حاال با

) جان نثار (چرى نىی روهاىی محمد دوم در ابتداى کار با چند شورش داخلى مواجه شد ولى بعدها دست به اصالحات جدى در نسلطان

 و کی هزار چر20 هزار نفرى را متشکل از 100 سپاهى 1452وى در زمستان .  قابل توجه کرداریا را داراى قدرتى بس واحدهنیزد و ا

. برد  بهره مىقیهاى بزرگ و منجن  کرد در حالى که از فالخنماده آچرى نىی هزار جنگجوى 12

   نابرابرنبردهاى

) خواست  مىارىیها  که ملتمسانه از آن (زانسیکى براى امپراتور ب کمروىی مطابق معمول دست روى دست گذاشتند و نانییاروپا

 هزار نفر مردم شهر 50 البته کمک نی بنیدر ا. مدافع قلعه کمک کردندروىی هزار ن5 به ىی در جنوازىی هزار نفر ون2تنها . نفرستادند

.  نبودریتأث بى)  ترك کرده بودندابخش اعظمى، شهر ر (زین

ها را به خوبى بازسازى  حصارها و قلعه.  برخوردارى از فنون دفاع شهرى مردم را خوب آموزش دادندلیه دل بزی نىی جنوامردان

 براى مقابله با ىی به تنهاروهای ننی خود را براى خدمت به شهر گرد آوردند اما ظاهرا املکی ماهی کلزیاز آن طرف مردم شهر ن. کردند

 را از سه هی بود تا بتواند قسطنطنزی قوى ناری بسىیای درروىی نکی جادی به دنبال اگری دسلطان محمد از طرف. ارتش ترك کافى نبود

.  ناوجنگى را به اطراف بسفر فرستاد120وى . سو مورد هجوم قرار دهد

   حملهآغاز

 از کىی سه توپ که نیا.  آورددانی خود را به ممیهاى عظ  آماده حمله بودند توپشیروهای محمد دوم در حالى که ن1453 لی آور6 از

ها و جمع  وى پس ازآن که شاهد بسته شدن دروازه.  شدها ونانىیکرد، سبب وحشت   را پرتاب مىلوی ک300اى به وزن  ها گلوله آن

 شدن رانی اقدام و ونیرغم ا  بکوبند اما علىقی قلعه را با توپ و منجنوارهاىی داد تا شش هفته دستورشدن پل از روى خندق شد د

.  صدمات شدندمی به سرعت دست به کار ترمزىی ونروهاىیها پس از چهار ساعت دفع شد و ن  حمله عثمانىنیزرگ باروها، اولبخش ب

ها   توانستند از تور تركشان انوردانی سرعت عمل درلی به دلحىی مسهاى تى چرا که کشاوردی به بار نتىی موفقزی نىیایحمالت در

. ها حامل سالح براى مدافعان بودند  کشتىنیا.  پناه ببرندنیبگذرند و به شاخ زر
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٦٢

 موفق به انتقال انیونانی افتاد و در کمال تعجب نی بسفر به داخل شاخ زرقیها کشتى از طر  محمد فاتح به فکر انتقال ده1453 مه در

 کشتى ترك 70 از ورود پس.  شدندهیها کشتى با کمک الوار روغن زده و هزاران گاو نر به داخل منطقه تحت حفاظت قسطنطن ده

به نبرد با » ها بازوك «ای تىی چند ملروهاىینخست ن.  را صادر کردىی مه سلطان دستور حمله نها29در . وداکنون شهر کامال محاصره ب

 اروی کردن درانی که در حال وىی آتشبارهاکی شلریسپس سپاه پادگان آناتولى ز. سپاه مدافع رفتند اما شکست خورده و عقب نشستند

 حتا توانستند خود را از شکاف قلعه عبور دهند اما سنگباران مدافعان و سرسختى اجمانچند تن از مه. شهر بودند حمله را آغاز کردند

 شده در اثر گلوله توپ بزرگ جادی سرباز جسور ترك از شکاف ا300سپس در حمله بعدى . ها را به عقب راند  آنىیایتالی اهاى هیشوال

 امپراتور به نیخود را به داخل حصار انداختند اما کنستانت)  بوداخته توپ را سنیسازى مجارى به نام اوربان ا توپ(ان موسوم به اورب

. ها را نابود کرد  در نبردى سخت و تن به تن آنشیروهایهمراه ن

 سپاه نیصفوف منظم ا. نده داد مردان رزمنی خبر از ورود اها چرى نىی سکوت برقرار شد و سپس صداى موزون نواى رزمى ناگهان

 وانىیج.  قرار گرفتندانىیوستی به رهبرى گزىیهاى مدافعان از خندق گذشتند و رودروى مردان ون ها و پرتاب بدون توجه به گلوله

 هزار 100 قلعه در برابر دارىی عامل اصلى پاریهاى اخ شد طى ماه  که عمال تنها کمک غرب اروپا براى امپراتور محسوب مىانىیوستیگ

مردان .  ساعات جنگ را به خوبى از سر گذراندندنیتر  تحت فرمانش سختهی هزار شوال2 او و زی جا ننیسرباز ترك بود و در ا

 سانت قد داشته و از 190 که حداقل ىیها چرى نىی در برابر توانستند  تنها کسانى بودند که مىنی سنگرهاىیزرهپوش او با شمش

 و سلطان محمد دی ساعت طول کش4نبرد تن به تن . کردند مقاومت کنند  استفاده مىىیلویده ک)  بزرگاریبسنوعى ساطور (تلوارهاى 

.  شدشیروهای ننىینش  خشم و ناباورى شاهد عقبتیدر نها

  گردد  باز مىورق

 تیاهم صارها که به نظر کمهاى شمالى ح  از دروازهکىیاثر خود خسته شده بودند باز شدن   در زمانى که مهاجمان از حمالت بىرستد

 فلزى اصابت کرد و بر رىی تزی نانىیوستی به گنی حنی به باالى حصارهاى شمالى شد و در همنیهاى خشمگ آمد سبب ورود ترك مى

.  از خطوط اول دفاعى شدها ىی جنوادنی سبب عقب کشىیجنواافتادن سردار .  افتادنیزم

 که چرى نىیحسن، سردار . امان و همه جانبه را صادر کرد  دستور حمالت بىد،ید ى را معی که از بلندى مشرف به شهر وقامحمد

 به سختى حمله او را دفع ها ونانىی. حمله کرد) سیرومانوس قد( هزار سربازش به دروازه اصلى شهر 2 بزرگ داشت، با اری بسکلىیه

وى و هزار نفر از نفراتش جان خود را از دست . فکندند انی بر زمدیجنگ  مىشی بر روى دو زانوظات لحنیکردند او را که در آخر

 هسته مقاومت در نی و آخرختی فرو رزی زمان دروازه جنوبى شهر ننیدر ا.  آوردندورشی گریها هزار سرباز د دادند اما از همان دروازه

. شته و قطعه قطعه شد کها چرى نىی در جنگ تن به تن سقوط زی نى درهم شکست و خود ونیداخل شهر به رهبرى کنستانت

.  شهر ظرف چند روز غارت شدن،ی از اپس

  هی نبرد قسطنطنجهینت

: دانند  مىخی نقطه عطف تارلی از مورخان به چند دلارىی را بسهی قسطنطنسقوط

ل آن  قرن قب3که  (المقدس تیتر از ب  کمتىی شهر اهمنی اتیحی غرب را داشت و براى مستیحی حکم فناى مسهی سقوط قسطنطن-1

. نداشت) را از دست داد

رغم  ها على نمود و حتا ترك  مىریناپذ  ساله بود که بارها در برابر حمالت شرقى مقاومت کرده و شکست1000 شهرى هی قسطنطن-2

.  کردفی غرب را به شدت تضعهی شهر روحنی شهر شوند و سقوط انی قرون چهاردهم و پانزدهم نتوانستند وارد اهاى روزىیپ
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٦٣

 اروپا را به تصرف خود درآورند و هنوز هم از مىیها داد که موفق شدند در قرن شانزدهم ن  به عثمانىاى هی روحهیتح قسطنطن ف-3

هاى   مرمره و دست داشتن بر آباه،ی ساىیعمال تسلط بر در) اسالمبول امروزى (هیتسلط بر قسطنطن. مالک بسفر و داردانل باشند

نظر کردند اما از   صرفزیها از همه چ  عثمانى در جنگ اول جهانى شکست خورد، ترك1918 که در گامىهن.  استترانهیارزشمند مد

. اسالمبول هرگز

 زی که اگر چه از حمالت اعراب و چنگافتندیها در آن.  شدزی اروپا از خواب طوالنى قرون وسطى ندارىی سبب بهی شکست قسطنطن-4

.  هستندزی قلب اروپا نریا قادر به تسخه اند اما اگر نجنبند ترك جان به در برده

   بلگرادنبرد

 کسرهی در بالکان بودند حىی قوم جنگجوى مسنیتر ها را که خطرناك ، محمد فاتح را مصم کرد تا کار صرب1453 در هی قسطنطنسقوط

.  ناکام گذاشته بودندها را در نبرد  جسور و متعصب بوده و از معدود سربازانى بودند که عثمانىتینها مردان صرب بى. کند

 دانوب قی عثمانى را از طرمیهاى عظ  که توپىیها  هزار سرباز و کشتى150 در حدود ىیروی عزم فتح بلگراد کرد و با ن1454 در او

.کردند، خود را به بلگراد رساند حمل مى

  نی سنگبمباران

.  ثبت شدخی در تارزیها ن ها بود و به نام آن گى عثمانى جناستی گسترده مواضع دشمن و شهرها، قبل از حمله اصلى سهاى بمباران

 صدمه زد اما دایروزى به حصار شهر شد چهاردهم روز بمباران شبانه.  آتش گرفتری شهر بلگراد را ز1454 هیتوپخانه عثمانى در ژوئ

حصار از دانوب در حال باال آمدن بود و  رونی مجارستانى که در بادىیهون. دیجنگ  هم زمان مىدی باروی دو نبا بار نیمحمد و سپاهش ا

سردار مجار براى آن که باعث . هاى حصار پنهان کرده بود که مردان خود را در خرابه. رحم صرب شاه بى. چی ژرژ برانکووگرىید

 عثمانى زد و ىیای در ناوگانانیمحابا به م  دانوب را ببندد بىقی ورود سپاه سلطان از طره راگرینابودى توپخانه سلطان شود و از طرف د

. هاى سلطان را از کار انداخت و سربازان ترك را قتل عام کرد  از توپمىیبا دو حرکت هم زمان ن

. کند کرد سلطان را براى فتح بلگرادغیهاى دانوب، ت آب ترك درروهاىیشکست قطعى ن وافتی در دانوب پنج ساعت ادامه نی خوننبرد

   به شهرحمله

 ها چرى نىی.  دادشیها چرى نىیانتظار مقاومت جدى اسالوها را نداشت در اول اوت دستور حمله به حصارها را به  فاتح که هرگز محمد

 انی با از مها چرى نىی تیاى در گرفت و در نها رحمانه نبرد بى.  مدافعان صرب از جنوب شهر وارد بلگراد شدندنی فشار سنگریدر ز

 از سپاه اصلى ترك، ناگهان ها چرى نىیپس از جدا افتادن .  شدندریا به داخل شهر سرازه  مقاومت صربهیاولهاى  برداشتن هسته

 از هم دور افتاده به هاى چرى نىی.  سردار مجارى، با هزاران سرباز خود از پشت وارد معرکه شده و جنگى سخت را آغاز کردادى،یهون

 نىینش هاى حصار عقب  خرابىانی سعى کردند از ماریلفات بس پس از دادن تعاقبتسختى سعى در جمع کردن صفوف خود کردند و 

 و گوگرد را که از شب قبل در زمیهاى ه ها توده آن.  حرکت خود را انجام دادندنیتر رحمانه  زمان بىنیکنند اما دشمنان سلطان در ا

ر آتش جلوى چشم سلطان که بر  محاصره شده دچرى نىیهزاران . ها و شکاف حصار سنگى گذاشه بودند ناگهان آتش زدند خندق

. ها و مجارها گذاشتند  صربغی از دم تایکرد زنده در آتش سوختند   را نظاره مىاتیاى عمل روى تپه

   به قلب سپاه عثمانىحمله

 هزار سپاهى ترك به قلب ارتش سلطان حمله کردند ظرف مدتى 100 و مجارها اکنون با انرژى مضاعف بدون ترس از وجود ها صرب

 اکنون مردان دندیمردان صرب صفوف اول و دوم عثمانى را شکستند و به خط سوم رس.  عثمانى کامال منهدم شدىیتاه توپخانه طالکو

 از جسارت مبارزان صرب و مجار خود را شخصا سالح در تیسلطان با عصبان.  فاصله داشتندهینطن گام با فاتح قسطکیاسالو تنها 
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٦٤

 بار سلطان تمام نیا. شدت نبرد چند برابر شد.  نبرد با مهاجمان شدری درگها، چرى نىی فرمانده دست گرفت و به همراه حسن آغا،

 سترانوی تحت فرمان راهب مبارز کاپبىیمردان صل.  اسالوها آمده بودمک به کدىی جدروىیاما ن.  آورددانی خود را به مرهی ذخروىین

 و طى آن فرمانده سپاه افتی بلگراد تا شب ادامه بینبرد مه. گراد تمام کنندها را در پاى بل  کار عثمانىمتیقصد داشتند به هر ق

 که از زیسلطان ن.  رفتنی توپخانه عثمانى از بکل و دندی هزار سپاهى ترك به هالکت رس50 و حداقل چرى نىیها هزار   دهچرى، نىی

.  دادنىینش  پا مجروح شده بود ناچار تن به عقبهیناح

   نبردجهینت

محمد .  و بالکان دانستری صغاىی در آستازى کهی سال 150 پس از انییها از اروپا  شکست بزرگ عثمانىنیتوان اول بلگراد را مى نبرد

ى نفرات و   و خردکنندهنی را با کمک برترى سنگفیها همواره حر آن.  عادت به شکست نداشتنددیزیفاتح، سلطان مراد و سلطان با

 در قرن دیافتاد و شا  سال جلوتر مى100شک اگر شکست بلگراد رخ نداده بود فتوحات عثمانى  بى. ه بودند بردر به ددانیتوپخانه از م

 هزار نفرى محمد فاتح قدرت 150 رینظ اما انهدام سپاه بى.  اروپاى مرکزى و غربى بودتیشانزدهم هدف عثمانى شهرهاى پرجمع

.  کندجی عظمت دوباره بسنی بتواند سپاهى را با امانیسلطان سلتا )  سال60 (دیها طول کش عثمانى را کاهش داد و مدت

 مجار و ادىیچرا که طاعون سال بعد هون.  ضد حمله بزرگ بهره ببرندکی براى روزىی پنی نتوانستند از ازی نانیحی مسالبته

. ت چند ماه بعد در اثر کهولت سن در گذشزی نچیی راهب را به هالکت رساند و برانکوسترانوىیکاپ

   مجارستاننبرد

 به داخل شروىیهاى عثمانى به سرعت در حال پ ارتش. اى از سمت جنوب شرق مواجه بود  قرن شانزدهم اروپا با هجوم عمدهلی اوادر

 در نبردهاى خود با مهاجمان عثمانى شکست خورده و کسرهی به بعد الدىی م1370هاى جنگاور شرق اروپا از  دولت. خاك اروپا بودند

در کارنامه ) ونانىیبلغار، مجار، صرب و  (ىیشاهان اروپا.  را عقب انداخته بودند»ىیسقوط نها« مهم تنها ضىاى از دست دادن ارادر از

 مانیسلطان سل.  بدتر بوداری اوضاع بس1520اما در .  ثبت شده داشتندانیها شکست بزرگ را از عثمان  بلگراد، دهروزىیخود به جز پ

 به قای و شمال آفرایها در جنوب غرب آس عثمانى.  کندری آمده بود تا اروپا را کامال تسخطلب  و جاهزیر  برنامهتیعثمانى مردى به غا

بلگراد هدف .  بالکان به قلب اروپا توسعه دهندرهی و اکنون به دنبال آن بودند که قلمرو خود را از شبه جزافتهیمتصرفات مهمى دست 

.  گرفت تا مجارستان را از سر راه برداردمی تصمسلطان 1526 بودند و در هافتیها بود که به آن دست  اول آن

   هزار سربازصد

 1526 لی آور23در .  نظامى منظم و با انظباط بودروهاىیآورى ن  امپراتورى در جمعنی اصلى وحشت غرب از عثمانى قدرت الیدل

 موسوم به باشکوه و قانونى با صد هزار سرباز که مانی بردند که سل مجارستان، خبرتختیقراوالن مجارها در کمال ناباورى به بودا، پا

در .  شدن به شهرهاى آباد جنوب مجارستان استکی هستند از رود دانوب گذشته و در حال نزدچرى نىی ىها ها نخبه  از آنمىین

 گروه آخرى نی بودند اما همه از اها چرى نىی و ها جى نی مزدور، سربازان توپخانه، اکرانیبگ  از سواران، مستمرىبىیسپاه عثمانى ترک

»  آخرروىین« هستند همواره به عنوان سهیها قابل مقا  رمى با آنهاى ونی تنها لژخیار در تدیترد  که بىها چرى نىی. بردند حساب مى

. کردند رحمانه قتل عام مى  را بىحىیشدند و سربازان مس وارد صحنه مى

 می فاصله ارتش عظ1526رو کرد اما در ژوئن   روبهىیذای سلطان را با مشکالت امیاکنده ارتش عظهاى پر  توفان و مقاومتباران،

.  بودندنىینش  کمک از غرب مرتب در حال عقبدنی عدم رسلی بود در حالى که مجارها به دلدهیعثمانى با بودا به حداقل رس
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٦٥

آلمانى، بوهمى و لهستانى منتظر ورود سلطان بودند اما مبارزان مجار  روىی شاه جوان مجار، در دشت موهاچ با سى و چهار هزار نى،یلو

 که خطوط تدارکاتى نیتر شوند، هم ا  ترك خستهروهاىی کردند باز هم از تماس با ارتش سلطان خوددارى کند تا هم نهی توصىیبه لو

. ها بود  آندر راه کمک به) ایارتش زانوپول( ارتش بوهمى کی مضافا آن که وها طوالنى شود  آن

 لومترىی ک9نبرد در دشتى در . تاب شده و خواستار نبرد فورى شدند  بىها هی نجبا و شوالنیهاى آتش  نطقریتأث  تحتحىی مبارزان مساما

 پاى سواران به لرزه افتاد و ریدشت در ز.  نبرد را آغاز کردىی اسلحه مجار به فرماندهى لونیسواره نظام سنگ. غرب دانوب رخ داد

 ادهی بدون آن که به فاصله افتادن خود با پنی شک نگذاشت که برنده نبرد هستند بنابراها ىی سپاه ترك براى اروپاىیا ابتدنىینش قبع

هاى  کردند با سالح  صدا آهنگى نامفهوم را تکرار مىکی که ها چرى نىیهاى بزرگ، رودروى   بدهند خود در پاى تپهتینظام مجار اهم

سواران مجار اکنون از چند طرف مورد هجوم قرار گرفته و نبردى سخت و هولناك .  ظاهرشدنددندآم  مىشی به پخود) تلوار(بلند 

.  سر مجروح گشتى هی از ناحزیپادشاه مجار ن. درگرفت

 اىه هی شوالتیها و سواران شد و وضع  توپخانه عثمانى سبب وحشت اسببی گذاشت اما صداى مهمتی نظام مجار رو به هزسواره

ى شاهدان   نبود و به گفتهانی عمال نبردى در جرن،یپس از ا.  پاى به عرصه گذاشته بودندزیاکنون سواران عثمانى ن. دیمجار بدتر گرد

 به نیسلطان دستور داد کسى به اسارت گرفته نشود و ا. ها توسط ترکان بود  و مجارها و آلمانها لهستانىادامه نبرد تنها قتل عام 

. ام بودمعناى قتل ع

 گور ملت مجار ای سبب شد که دشت موهاچ به نام نابودگاه موهاچ نی کشته شدند و ا1526 اوت 30 در ىی اروپاادهی هزار سوار و پ24

. معروف شود

 1526بر  سپتام10در .  و عقب نشستنددهی ددهیفا  اما نبرد را بىدندی و نفراتش روز بعد به دانوب رسلوانى،ی ترانساری شهرا،ی زاپولجان

 داده بود، وارد مانی رفت و سلطان باشکوه لقبى که اروپا به سلنیها از ب  عثمانىهی علافتهیهاى سازمان   مقاومتى هیپس از آن که کل

. بودا شد

   نبردجهینت

 گریها د د که آناى سبب اندوه غرب ش  نبرد به اندازهنیا.  دانستتیحی مساىیهاى دن  شکستنیتر  از قطعىکىیتوان   بودا را مىنبرد

 و هی قرن هجدهم، که روسلی که دولت عثمانى تا اوانی قرن از عثمانى نداشتند مضافا ا2 متصرفات خود را تا رىیگ جرأت بازپس

. شود رند، سلطان بالمنازع بالکان مىیگ ها قدرت مى هاپسبورگ

در موهاچ مجارها چنان .  نشان دادشی از پشیخانه را ب داشتن توپاری سواره نظام را کاهش و لزوم در اختتی اهمنینبرد بودا همچن

. شوند گذار عثمانى مى  خود را از دست داده و خراجخىی تارتیها هو خورند که براى قرن شکستى مى

  نی ونبرد

 بر سر راه نیو. کندری را تسخنی وردیگ  مىمی تصم1529 در مانیها شده و سلطان سل  عثمانىجیی مجارستان و فتح بودا سبب تهروزىیپ

.  بودریشد و براى اروپاى غربى و مرکزى از دست رفتن آن تصورناپذ  شهر اروپا محسوب مىنیتر  قرن شانزدهم مهماىیدانوب در دن

 شی هزار نفرى عثمانى باخبر شد نجباى اتر120هاپسبورگ و برادر شارل پنجم، پس از آن که از حرکت سپاه   شاهناندی فرددوكیآرش

ها نه   شکى نمانده بود که هدف عثمانىزیها ن براى آلمان.  کردشیهاى مختلف در سراسر خاك آلمان و اتر  خطابهرادی ا بهقیرا تشو

 و پروتستان اکنون براى کی کاتولهاى ىیاروپا.  استنی مرکز و شمال اروپا و حتا رود رازیاروپاى شرقى بلکه تصرف اراضى حاصلخ

. ده بودند سلطان هم قسم ششروىی از پرىیجلوگ
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٦٦

 نظام ادهی هزار پ20 که دی رسنی ووارهاىی زمانى به دمودیپ  مىنی بودا را به وری هکه به خاطر بارندگى با کندى مسمانی سلسپاه

 شىیمهندسان آلمانى و اتر.  سنگر گرفته بودندنیى و  شدهتی و تقومی در پشت حصارهاى عظشىی آلمانى و اترى،یایتالیکارآزموده ا

!  شدغهی تنیهاى و  دروازههی مستحکم در اطراف رود دانوب ساختند و کلىی بناعایسر

 لغزان به هاى نی خود را از روى زممیهاى عظ  سلطان نتوانست توپ1529 آمده و در ژوئن ىی مجددا به کمک مدافعان اروپاباران

 چیها از چهارده روز اول حمالت خود ه ترك. هاى کوچک و متوسط خود قناعت کرد  تنها به انتقال توپجهیحرکت در آورد و در نت

 حصار را به طور کیتوانست   نمىری فعال شده در پاى حصار نهاى نی توپ به قلع اثرگذار نبود و مهاى ه نگرفتند چرا که گلولاى جهینت

. زدیکامل فرو بر

 نیاخل قلعه نفوذ کنند اما هر بار با ضربات سنگ شده در پناه توپخانه به دجادیهاى کوچک ا ها سعى کردند از شکاف  بار عثمانىنیچند

 تالش خود را نیها آخر  و قرار شد عثمانىافتی ادامه جهینت نبرد تا ماه اکتبر بى.  به عقب رانده شدندها ىی نظام زرهپوش اروپاادهیپ

.  کردندجادی متر ا50به عرض اى  هاى عثمانى به صورت هم زمان به غرش درآمدند و حفره  توپ1529 اکتبر 14 سحرگاهدر . بکنند

 منطقه نی و آلمانى از اىیایتالی اهاى هیهزاران سرباز ترك از همان شکاف کم عرض سعى کردند وارد حصار شوند اما دفاع فشرده شوال

بازان ترك هاى سر  با گذر از روى جنازهچرى نىیمردانى .  رو کردوسانهی برگ آخر خود را مأطانسل. ها ساخت قتلگاه بزرگى براى آن

 مهاجمان و به هم خوردن نظم و دارىی اما پاندی بلند راهى به درون قلعه بگشاهاى زهی و ننی سنگرهاىیسعى کردند به ضرب شمش

 سبب شد تا سلطان از تصرف چرى نىی ى دهیمرگ صدها سرباز برگز. شند نبادانی مروزیها پ  بار عثمانىنیها سبب شد تا ا  آنبیترت

ها به صدا درآمد  ناقوس.  را آزاد کردانییى اروپا  حبس شدهنهیهاى در س  نفسنیى و ها از دروازه  تركنىینش عقب.  منصرف شودنیو

  . باالخره متوقف شده بود» سلطان«.  سر دادندروزىیو مردم سرودهاى پ

  نی نبرد وجهینت

ها را لگدکوب   و اراضى هاپسبورگدیبه آتش کش شهر را نی را کرد اما پس از آن که اطراف انی قصد فتح وزی سال بعد ن3 مانیسل

دفاع   صاف و بىنیها قصد مبارزه با وى را به روى زم  نشست چون مطمئن شد که آنىیهاى اروپا کرد و حتا به انتظار ورود ارتش

 و ابراز دوستى سعى کردند ایدا بارها با ارسال هنیدانستند بنابرا  خود را قطعى نمىروزىی پزی نها نىیاما و. ندارند به اسالمبول بازگشت

. سلطان عثمانى را وادار به قبول صلح کنند

دورانى که .  عثمانى دانستخی دوران درخشان در تارکی انیتوان آن را پا  رخ داد و مىهی سال بعد از نبرد قسطنطن80 حدود نی ونبرد

 1529 امپراتورى پس از نیا.  عثمانى بودخی نقطه عطفى در تارنیهاى و  توقف در پاى دروازهاما.  و فتح بودشروىیهر روز آن توأم با پ

.  مهمى کندشروىی نتوانست در اروپا پچگاهیه

 عثمانى رانگری شهر، بوهم و آلمان را در برابر قدرت ونیسقوط ا.  را به کلى دگرگون ساختخی تارری مسنی و مهم وخىی تارنبرد

. هاى هاپسبورگ  و دولتایامپراتورى اسپان:  در مقابل داشترویفتح اروپا تنها دو ن براى مانیگذاشت چرا که سلطان سل بالدفاع مى

 نی مشرق زمروهاىیگر شکست از ن  تنها نظارهکسرهی الدىی م1071ها که از  آن.  دادزی نىی جانى دوباره به سربازان اروپانی ونبرد

.)  برآورده شده استزی هزار نفرن200 تا روهای ننیا. (اورندیى دوام ب هزار نفرى عثمان120کردند در برابر ارتش  بودند هرگز گمان نمى

 چالدراننبرد

   چالدرانجنگ

بود اما در سال )  رودان، شامات و عربستانانی مران،یا(هاى شرقى   در اروپا، ضعف دولتانی عثمانعی سرهاى شرفتی پلی از دالکىی

 معروف گشت از انی حکومت که بعدها به صفونیوجود ا.  بر سر کار آمدرانىیى اها، حکومت  بار پس از قرننی براى اولرانی درا1500
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٦٧

وى مردى جنگاور، .  صوفى بودلی خاندان به دست شاه اسماعنیشروع قدرت ا. ها در غرب است  عثمانىشروىی ضعف پلیجمله دال

 رانی ترك با وى غرب افهیز هم قسم شدن هفت طا و همدان را گرفت و پس ازی و تبرالنیوى ابتدا گ.  بودگرا عهیجوانمرد و اصوال ش

.  به دست آوردزی خراسان را نو رانیها شرق ا  ازبکدنیرا تصرف کرده و با درهم کوب

رحم   بىتی به غاىی زمان فرمانروانیها در ا عثمانى.  بغداد دولت عثمانى را نگران کردتی و به خطر افتادن موقعرانی دولت ااقتدار

سلطان مراد، سلطان محمد فاتح، سلطان ( سلطان بزرگ عثمانى دانست 4 از کىیتوان   را مىمیسلطان سل.  داشتنداووزیموسوم به 

.)می و سلطان سلمانیسل

 لی دل1514 مصر و مجارستان در کی به نزد ممالرانی اعزام سفراى اند،یگو  مىکسی سرپرسى ساری گونه که برخى مورخان نظآن

 لیهاى تند براى شاه اسماع  و فرستادن نامهری صغاىی در آسعهی هزار ش40کشتار .  بوده استانیبودى صفواصلى عجله سلطان براى نا

. داد  نشان مىرینبرد را ناگز

  رانی هزار سرباز ترك در مرزهاى استی و بصد

، 15ها در قرون   آنخیادت تارها بود که طورى که به شه  آنمی بزرگ و عظانیافزود سپاه ها در هنگام نبرد مى  تركبتی چه بر هآن

 براى کمک لی شاه اسماعزی زمان ننیدر ا.  خود داشتندفانی نبرد بر حردانیاى از نظر نفرات در م  همواره برترى خردکننده17 و 16

 حال نیاما در ع ابعاد نبود نی قادر به آماده کردن ارتشى دراجهی مرکزى فرستاده و در نتاىی ارتشى را به آسهند،به بابر، فرمانرواى 

 که به او خبر دادند نیرغم ا  علىلی دلنی راحت بگذارد به همرانیدانست که ارتش عثمانى را در غارت غرب ا دور از مردانگى مى

 توپخانه برخوردار است خود دهی تفنگدار و واحدهاى برگزچرى، نىی و منظم، سواره نظام، شده تی هزار سرباز ترب120 از میسلطان سل

 هزار سرباز در 60 تا 35 نی بىیرویى مورخان تنها ن حال آن که به گفته.  به سپاه عثمانى رساندهی ارومکیدشت چالدران در نزدرا در 

 سرنوشت جنگ را دی باها چرى نىی که توپخانه و دندی فهمرانىی اى دهی ورزان از همان ابتدا با مشاهده سوارانیعثمان.  داشتاریاخت

ها را   تركکی استراتژرهی نقش ذخقتی و سواره عثمانى پنهان شدند و در حقادهی پشت سپاه پها چرى نىیها و   توپنیبنابرا.  کنندنییتع

. بازى کردند

 گری دمىی جنگاور ترك سپرد و نفی استاجلو از طوافهی طاسی سپاه خود را به دو قسمت کرد و قسمتى را به فرماندهى رئلی اسماعشاه

کنند تنها راه را در حرکت  ها از توپ به خوبى استفاده مى دانست ترك  براى آن که مىلیشاه اسماع. هى کرداز سپاه را، خود فرماند

حرکت .  حمله بردندانی عثماننی از دو جناح به جناحرانىیا)  هزار60 ای( هزار سوار 35 هم زمان، نی بنابرادی به سمت دشمن دعیسر

 او با واحدهاى توپخانه شوند اما در دنی و سوار ترك نتوانستند مانع رسادهی بود که امواج پعیاى جسورانه و سر  به اندازهلیشاه اسماع

 و رانیشاه ا.  رفتندنی استاجلو از بسیها از جمله رئ  آنتر شی آتش توپخانه قرار گرفتند و بری زدر سواران استاجلو درست گریجناح د

 توپخانه نبود به سختى زىیر جاى مناسبى براى آتش» مغلوبه شدن «لی به دلرگی جنگ که اکنون ددانیاش وسط م سواران باقى مانده

 براى خروج از بن رانىیسواران ا.  کرددانی را وارد مچرى نىی مرگبار روىی ناگهان نمی اما سلطان سلدندیکوب  ترك را درهم مىروهاىین

 نی ادی نظام مذکور را از هم خواهد پاشادهیها پ  آنعیر ساری حمله کرده و گمان کردند حرکت بسچرى نىیمحابا به صفوف  بست بى

 رانىی و حتا صفوف خود را براى عبور سواران ادندینجنبهاى متحرك سالح به دست از جاى خود  پوش مانند ستون مردان سراسر سرخ

 نیدران را با خون خود رنگ دشت چالنی طرفروهاىی بخش خود شد و هزاران نفر از ننیتر نی نبرد وارد خونجهیباز نکردند در نت

 و دی را دررانی شکم اسب شاه اچرى نىی سردار کی در محاصره کامل در حال مقاومت بود که ناگهان رانىی سواران اىیروین. کردند

 جان  تنها بگذارند با ازدانی وجه شاه خود را در مچیمردان قزلباش که قصد نداشتند به ه.  زخمى کردگری با ضربتى دزیپاى او را ن
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٦٨

 قزلباش و ریسرعت عمل عشا.  بگذرندچرى نىی مردان سمج انیگذشتگى شاه زخمى را بر اسب سوار کردند و سعى کردند از م

. ندی جنگ را ترك بگودانی مرانىیى سواران ا  شود و باقى ماندهجادیها ا  آننیاى در ب  جنگاوران عثمانى سبب شد تا رخنهىخستگ

.  قناعت کرداربکری تنها به تصرف کردستان و دمیها افتاد اما سل  به دست تركزی نزی غارت شد و تبرها  توسط عثمانىرانی ااردوى

   نبردجهینت

 2ها  آن.  زمان در اوج قدرت بودندنیها در ا عثمانى.  کردجادی قدرت بزرگى را در شرق امپراتورى عثمانى اگری بار دانی صفوورود

 رانىی اما سرسختى سربازان اافتیها نجات ن  دولتى از دست آنقای و شمال آفرکیر شرق نزد کردند و دریسال بعد کل مصر را تسخ

.  بخش از جهان باشدنی در امىیهاى عظ  منتظر رخداد جنگدی را داشت که باامی پنیها ا براى آن

 بود خی نبردهاى تارنیتر  از طوالنىکىی رم رانیى ا  ساله800هاى   و عثمانى بود که مانند جنگرانىیهاى ا  چالدران سرآغاز جنگنبرد

 گرىی دهی نتوانستند به برترى قطعى بر علنی از طرفکی چی قرن بعد به ضعف مفرط دو کشور منجر شد در حالى که ه4و عاقبت 

 اریاى بس د نکتهها کشور را مسخر کرده بود حفظ کنن  توانستند استقالل خود را در برابر دولتى که دهانیرانیا که نی اما همابندیدست ب

.  کننده بوددواریام

 اى هیها پا هاى بزرگ عثمانى غلبه کند اما مقاومت آن  و شاه طهماسب نتوانست به ارتشلی جوان صفوى در زمان شاه اسماعشاهنشاهى

  . انی بر عثمانرانىی قرن هفدهم شاهان اهاى روزىیشد براى پ

 لپانتاىی درنبرد

 گریاز طرف د.  کننددای پادىی زتی اهمىیایهاى در  و راهری سبب شد تا جزاالدىیهم و پانزدهم مهاى چهارد  تجارت در قرنتوسعه

از اواخر . داد  اجازه تنفس نمىىیهاى اروپا  گرفته بود به قدرتاریهاى ارتباطى شرق و غرب را در اخت  پلهیهاى بزرگ عثمانى کل پنجه

 زی را نترانهی رفتند در حالى که مددىیهاى جد  به دنبال فضاهاى تازه و راهها ىیایاسپانها و   هلندىها، زىی ونها، لىقرن پانزدهم پرتغا

 با اعزام 1570 در نیبنابرا. رندی خود بگاری کامال در اختزی را نترانهی عثمانى قصد داشتند مدنیاما سالط.  نکرده بودندهیهنوز تخل

.  بودها زىیبازان عثمانى عازم قبرس شدند که در تصرف و ون و سرانوردانی درنیتر دهی به فرماندهى ورزمی عظروىین

.  گذشتندغی هزار سرباز عثمانى شدند و مدافعان از دم ت50ها مقاومت، مقهور   و فاماگوستا پس از ماهایکوزی ندژهاى

هاى  ى دولت دن گلولهکرد آرام آرام در حال فشر  موسوم به خمار در آن حکومت مىمی زمان سلطان سلنی عثمانى که در ااکنون

. ها به در آورد  از دست آنزی را نای بار قصد داشت درنی بود و احىیمس

  بىی صلفرمان

.  کنندرونیها را از قبرس ب  تا آنرندی به کار گانی عثمانهی بزرگى علروىی خواست تا نىی از پادشاهان اروپا1571 پى پنجم در پاپ

 قوى و اری بسروی ننی شد اما اىیای درروىی نکی مذکور عمال محدود به هی اتحادد،ی جدبىید صل آلمان و فرانسه از اتحادنی کنار کشبا

. اى بود حرفه

 شرقى جمع ترانهی در مدنای در مس1571ها در تابستان   و مالتها شىی اترها، زىیون)  عثمانىىیایدشمن بزرگ در (ای پاپ، اسپانروهاىین

ها جنگى   عثمانىهی غرب علبىی جنگ صلنی و مقرر شد که آخردی پسر شارل پنجم، رسشىیان اتر به دون خوروی ننیفرماندهى ا. شدند

.  باشدىیایدر

  روى هم  و هفتاد کشتى روبهچهارصد

ها به فرماندهى على پاشا و علوج على، فرمانده باسابقه عثمانى، از  ترك. همتا بود  بزرگ و بىاری در زمان خود بسنی طرفىیای درروىین

تنها .  هزار سرباز برخوردار بود30 از زی موسوم به مقدس نمانی پىیای درروىیمند بود و ن  هزار سرباز بهره35 از شی کشتى و ب270
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٦٩

 لپانت شده و با جی خلکی نزد1571ناوگان غربى در سپتامبر .  بوددی جدىی بادبانى، پارومی کشتى عظ6 غربى وجود روهاىی نتیمز

 جی اما سخنان مهدیآ ها نمى  به سراغ آنىیهاى اروپا  لپانت کشتىجیدانستند که در خل ها مى ترك. کردند عثمانى قصد نبرد روهاىین

. ندیای برونی بجی از خلرىی سبب شد تا ترکان به قصد درگرالبحری على پاشا امریفرماندهان ترك نظ

.  رودروى هم قرار گرفتندترانهید و هالل بودند در مبىیهاى صل  کشتى که مملو از پرچم400، 1571 اکتبر 7 در

 دنیها که با د ترك. ها اقدام به آتشبارى کردند  گلوله آنکیها نشستند و پس از شل  تا مدتى تنها به انتظار حمله عثمانىانیحیمس

ناح خود را ها با توپ است به سرعت از سه ج هاى آن  کشتىى هی نابودى کلانیحی پى بردند که هدف اصلى مسىی اروپامیشش ناو عظ

. دیها را درهم کوب هاى آن  کشتىها ىیای و اسپانها زىی کردند در حالى که آتش ناوگان ونکی نزدىیبه ناوگان اروپا

ها از   خود را به موازات دشمن برساند تا با پهلو به پهلو دادن کشتىشیروهای فرمانده ترك، سعى کرد با نروکو،ی سمت راست سدر

.  بردن دشمن استفاده کندنی براى از بریضرب شمش

 ها زىیاگر چه ون.  از تن جدا گشتروی شدند و کل اسکادرانشان نابود شد و سر سزىی کهنه کار ونانوردانیها مصادف با در  آنکنیل

.  سربازانشان از دست دادندنی فرمانده خود را به همراه جمعى از بهترزین

اى به   برخورد کرد و دو کشتى به گونهگریکدی، به )نیدو ناو اصلى فرماندهى طرف(ه  ناوهاى الرئال و سلطانرى،ی مرکز منطقه درگدر

 در حالى بود نیا.  دو ناو براى نبرد تن به تن به سوى هم هجوم آوردندنانی سرنشنیبنابرا.  نبودری آن امکانپذىی کردند که جداریهم گ

.  رساندندرىیقه درگ به منطمهی خود را سراسزی و عثمانى نىیها ناو اروپا که ده

 به محل دنیهاى ترك قبل از رس  از کشتىمىی سبب شد نها ىیاگر چه برترى توپخانه اروپا.  درگرفتنی طرفروهاىی ننی سختى بنبرد

.  بروندنی از برىیدرگ

اعى سخت پرداختند عرشه کشتى به دف دادند ودرلی هسته قوى مقاومت تشککی در ابتدا با جمع شدن به اطراف على پاشا ها چرى نىی

. اثر کرد  را بىها چرى نىی ریقدرت شمشزیهاى شمخال ن ها از گلوله شد و استفاده آن  مىتر شی بىی تعداد سربازان اروپاجیاما به تدر

لى اى به سر ع  با هم رساند و پس از آن که گلولهریهاى درگ  خود را به کشتىدی جدروىی با چند هزار نزی دون خوان نانی منی ادر

 و تنها دی نرسىی ناو سر فرماندهى به جارىیگ ها براى بازپس  باال رفت اقدام تركروزىی به نشانه پىیهاى اروپا پاشا اصابت کرد پرچم

. ها شد  آنت تلفاشیسبب افزا

سعى کرد از مقابل او ابتدا . داد  ادامه مىتی ماهر بود به فعالانوردىیها به فرماندهى علوج على که در  تنها جناح چپ تركاکنون

 و لىیسیدر آن جا خود را رودروى ناوگان س.  خود را به ناوگان دون خوان رساندتی بگذرد و پس از موفقا،ی دورایهمتاى خود، اندر

 شدن قلب ناوگان ترك شکست عثمانى دهیها چون مطمئن شد با مرگ على پاشا و از هم پاش  آندنی کوبرهم و پس از ددیمالتى د

.  کردنىینش  عقبهی کشتى باقى مانده به سمت قسطنطن40 اکتفا کرد و شبانه با ها روزىی پنیه همقطعى است ب

 ى نهیهاى حبس شده در س  در تمام اروپا منعکس شد و نفسآور رتی عثمانى با سرعتى حىیای درروىی شکست نبی ترتنی ابه

 در شوتی اثر معروف دن کسندهی جنگ حضور سروانتس نونیب درانکته جال.  داده شدرونی با خوشحالى تمام به بىی اروپاها ونیلیم

در آن روز «:  نبرد گفته بود کهنی اتی از دست داد درباره اهمشهی چپ خود را براى همت نبرد دسنیاو که در ا.  نبرد بودنیا

  » .خورند ها هم شکست مى  که عثمانىافتی درتیحیفرخنده، مس
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٧٠

   نبردجهینت

ها اکنون مطمئن  آن.  بودادتری زاری بسها ىیاما اثر روحى و روانى آن براى اروپا.  غول عثمانى بودکریاى کوچک بر پ  مانند ضربهلپانت

 روىیدر لپانت عثمانى ن. رندی را بگترانهیها در مد  تركعی سرشروىیتوانند جلوى پ  حداقل مىىیایشده بودند که با کمک قواى در

. ها باقى ماند  عثمانىاریرس کماکان در اخت دست داد اما قباز خود را ىیایدر

 هزاران ناوى تیاما ترب.  کنندترانهی سال ناوگانى با همان عظمت ساخته و وارد مد2ها ظرف   عثمانى سبب شد تا آنمی عظثروت

وش کرد چرا که در اروپا قبرس را فرام.  مدت اروپا به سرعت به توسعه ناوگان خود پرداختنیبرد و در ا ها وقت مى  سالن،یگزیجا

» . بار سلطان عثمانى به دست آورده مجددا از دست او گرفتکی که را زىیچ«شد  قرن شانزدهم نمى

ها   توسط عثمانىترانهی سواحل مهم شمال مدری خود جلوى تسخىیایتر کردن خطوط در  و پرتغال با قوىسی مالت، انگلز،ی ونا،ی اسپاناما

آمد و   به تصرف عثمانى در مىترانهی کوچک و بزرگ مدریشدند به طور قطع تمام جزا ها برنده مى ى در لپانت عثماناگر. را گرفتند

 روهاىی همپاى نتىی اهمىیای درروهاىی که در آن نىیای بود، دنزی ندىی جداىی شروع دنلپانت.  نبودىی اروپاىیای درگری دترانهیمد

  . افتندی  مىنىیزم

  ری قصر الکبنبرد

 قرن لی در اوامیکشورى که قدرتى عظ. سر و صداى پرتغال بود  و بىعی فراوانى دارد از جمله سقوط سرهاى بینش فراز و خیتار

 امر چه بود؟ نی الیدل.  جهان محو شداسىی سىیایاما به سرعت از روى نقشه جغراف. شانزدهم داشت

 جسور پرتغالى گشود و انوردانیه خود راه را براى در با اکتشافات گسترد1499 تا 1497 دوگاما، کاشف معروف پرتغالى، از واسکو

 پدرو 1500در .  خود گرفتنداری شرقى را تحت اختاهاىی قرن شانزدهم بخش بزرگى از درلیها در اواخر قرن پانزدهم و اوا پرتغالى

.  پرتغال کردمهی را کشف و ضملیکابرال پرتغالى برز

 شدند قای از همه وارد آفرتر عیها سر  پرتغالىقتیدر حق. دندی را در نوردقایزرگى از آفر بخش ب1570 تا 1520هاى   سالنی بها پرتغالى

.  قاره شدندنیها وارد خاك ا  از آنرتری دزیها ن حتا عثمانى

ها براى گسترش قدرت خود در شرق  اما آن. ها افتاد  به دست آنجی مرکزى و غربى به تدرقاىی از آفرىیها  آنگوال، بخشحبشه،

ها که توان مبارزه با دولت مخوف   پرتغالىنیبنابرا. عامل توقف بود) مغرب( دولت مراکش زی با عثمانى طرف بودند و در غرب نقایرآف

.  به نبرد با مراکش گرفتندمی تصم1578 در دندید عثمانى را به خود نمى

. ها ورود به عمق خاك مراکش بود  آن بار قصدنیها در نبردهاى ساحلى با مراکش برنده بودند اما ا  آننی از اشیپ

. ها را برعهده گرفت  هزار سرباز را براى نبرد آماده کرد و خود فرماندهى آن26 مطمئن باشد روزىی پرتغال براى آن که از پپادشاه

. ها فرستاد ال پرتغالى سپاهى را به استقبری آن سال در قصرالکبزیی و در پادی سپاه بزرگى نهراسنی مراکش از چننینش فی دولت شراما

 نبرد از سواران مراکشى شکست خوردند نی در اآور رتیاى ح  و برخوردارى از زره و تفنگ به گونهرویرغم حجم باالى ن ها على پرتغالى

.  نبرد کشته شدنی در ازینو شاه پرتغال 

. ه در نبردند جز چند پرتغالى جان بنی نبرد سهمگنی از اسدینو  مىودىی مک انی گونه که کالآن

   نبردجهینت

 60 کشور به مدت نی بزرگ خود درآمد و ابی رقای سال به تصرف اسپان2 کرد که ظرف فی پرتغال را چنان ضعری قصرالکبشکست

.  ماندایسال در تصرف اسپان

. رد را به تصرف و امپراتورى سنغاى را از پاى در آوقای سال غرب آفر10 آن که مراکش قدرت گرفت و ظرف گرید
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٧١

.  کشور را گرفتندنی در شرق جاى اژهیها به و  آن که پرتغال متصرفات خود را از دست داد و هلندىسوم

ری عثمانى از شاه عباس کبهاى شکست

  انی و عثمانری شاه عباس کبنبردهاى

ها به سمت مرکز  انع حرکت آن مانیی بود و اگر چه اتحاد اروپادهی اواخر قرن شانزدهم قدرت نظامى عثمانى به حد اعالى خود رسدر

 شی عمال مانعى پرانیها به جز ا  زمانى آننیدر چن. ها در حال توسعه مرزهاى جنوبى و شرقى خود بودند و غرب اروپا شده بود اما آن

 ری و حتا الجزابى،ی عربى، مصر، لانهی عربستان، خاورمرهی در دوران قدرت خود در قرون شانزده و هفده شبه جزها عثمانى. خود نداشتند

 را تصرف رانی هنوز نتوانسته بودند خاك اصلى امانی و سلطان سلمیرغم دو لکشرکشى بزرگ سلطان سل  داشتند اما علىاریرا در اخت

.  خارج کرده بودندرانی را از دست انیالنهر نیکنند اگر چه ب

  دی جدحمالت

فاده کرد و سردار خود، فرهاد پاشا، را با ارتشى بزرگ روانه شمال  استهی آمده در حکومت صفوشی عثمانى از ضعف موقت پ1578 در

 را تصرف زی تبررانی جهت به شمال اریی بغداد شکست داد و با تغکىی را در نزدرانی هزار نفره ا15 کرد ارتش وى سپاه نیالنهر نیب

.  و لرستان کردوزستانکرده و قصد جدا کردن خ

 معروف شد در ابتداى کار ری مرد بزرگ که بعدها به شاه عباس کبنی داشت اما ااریدرتى را در اخت شاه جوان و پرقرانی زمان انی ادر

.  بودگانی جهت تحت کنترل و تجاوز همسانی گرفته بود که از چندلیخود کشورى را تحو

 مجبور نیبنابرا.  با ازبکان بودها و شرق  نبردهاى جنوب با پرتغالىریگذشت در ابتداى حکومت درگ  سال از سلطنتش مى1 که تنها وى

 ز،یها شهرهاى تبر  عثمانى1590در .  تن به مصالحه با عثمانى بدهدرانی از سقوط بخش غربى و جنوب خاك ارىیشد براى جلوگ

شاه  را دادند که رانی جنوب اهی صلح و تخلشنهادی خارج کردند و در مقابل پرانی گرجستان و لرستان را از دست ااالتی و اروانیش

. رفتیعباس پذ

   ارتش منظملیتشک

هاى محلى شرقى است  ها متفاوت با جنگ با قدرت  عثمانى و پرتغالىریهاى غربى نظ  بود که نبرد با قدرتافتهی عباس به خوبى درشاه

از طرفى . شود نظام جنگ آزموده برخوردار ادهی و پنیهاى آتش ها تنها در صورتى ممکن است که ارتش از سالح  آنانیو شکست سپاه

 تمام قدرت نیدهد بنابرا  نمىتیرضا)  منطقهگریها کشورد به مانند فتح ده (رانیتر از فتح کامل ا  کمزىیدانست که عثمانى به چ او مى

.  رفته بودنی قرن قبل از ب4 مغوالن در افتنیارتشى که عمال پس از قدرت .  کردرانی ارتش ااىیرا صرف اح

.  نظام برخوردار بودادهی پروىی هزار ن12 هزار سوار مخصوص شاه و 10 سوار قزلباش، از روىیار ن هز60 او به جز 1600 در

 را زىیر  توپکیتکن) که دشمن عثمانى بودند (انیی اروپااتی زمان با استفاده از تجربنی در ازی نران،یخان، فرمانده معروف ا وردى اهللا

.  خود آموزش داده بودروهاىینگ را به نفرا گرفته و عالوه بر آن فنون استفاده از تف

: کند  نقل مىنی اوضاع را چنسىی انگلاحی سکی خود از قول رانی اخی در کتاب تارکسی ساسرپرسى

 داشتند ری زمانى که شمشانیرانیا.  هزار تفنگچى دارد60 عراده توپ برنج و 500 گرفته و اکنون ادی مسلط، فنون جنگى را رانىیا«

» .اند  شده مخوف شدهختهی گوگردى آمعیتر و با صنا ها جدى  و حاال که ضربات آندندیترس ها مى ها از آن ترك

  هی اروممی عظنبرد

 نی بنابراندازدی قرن هفدهم باىی که بتواند پنجه در پنجه قدرت اول نظامى دندی شاه عباس خود را آن قدر قوى دالدىی م1602 در

. سپس قصد فتح بغداد کرد.  متصرفات آن کشور را بازپس گرفتهی سال کل1افتاد و ظرف به سمت مناطق متصرفه عثمانى به راه 
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٧٢

 گرفت که به مانند اسالف می را نداشت تصمرانیهاى ا  احمد پادشاه جوان عثمانى و پسر سلطان محمد سوم که انتظار ضد حملهسلطان

 زی هزار نفرى عثمانى به فرماندهى جقال اوغلى به سمت تبر100 سپاه 1603 در نی کند بنابرالی گسرانی به سمت امیخود سپاهى عظ

 در نیا.  تمام استرانی بود که کار انی عثمانى جا خالى کردند و گمان همه به امی از برابر ارتش عظمحلى روهاىین. به حرکت درآمد

 رانیسپاه ا. دیکش ر عثمانى و سپاه بزرگش را مى انتظار سرداهی اروماچهی خود در حوالى درروهاىیآورى ن  با جمعرانیحالى بود که شاه ا

 نی سپاه به دو قسمت بود بنابرامی شاه عباس تقسریتدب. ها بود تر از ترك  کوچکزی نرانی اخانه هزار نفر و توپ62 زمان حدود نیدر ا

 خود را از چشم فرماندهان عثمانى ادهی هزار پ50شاه عباس ( هزار سوار از جان گذشته حمله را به سپاه عثمانى آغاز کردند 10ابتدا 

 رانىیها را نشانه رفتند اما سرعت سواران ا  هستند آنرانىیها به گمان آن که با توپخانه قادر به دفع حمله سواران ا ترك). مخفى کرد

ظام در عرض سپاه  نادهی به سمت توپخانه و پمی سواران به جاى حرکت مستقعنىی داد رینظ  زمان جاى خود را به مانورى بىنیدر ا

جقال اوغلى به گمان آن که .  به عقب سپاه ترك رساندنداهاى عثمانى خود ر  توپنیعثمانى حرکت کردند و بدون توجه به آتش سنگ

ها سعى در   جهت توپریی را بست و با تغرانىی نظام راه برگشت سواران اادهی هزار سوار اکنون کامال در محاصره خواهند بود با پ10

اى   با سرعت خود را به جلوى سپاه ترك رساندند و ناگهان نبرد به مرحلهرانىی هزار سرباز ا50 که نیها کرد غافل از ا ى آننابود

 که اکنون از کمند توپ و رانىی نظام، سواران اادهیهم زمان با شدت گرفتن نبرد پ.  که کار از دست فرماندهان ترك خارج شددیرس

. ه بودند با برگشت به سمت سپاه ترك قتل عام هولناکى را آغاز کردند نظام عثمانى خارج شدادهیپ

.  بودندختهی قادر به عمل نبود چرا که دو سپاه درهم آمزی عثمانى نتوپخانه

. ى عثمانى کال منطقه را به سمت غرب ترك کرد  هزار سرباز عثمانى کشته شدند و سپاه متالشى شده20 روز انی پاتا

 انی و باکو شد و عثمانسیى تفل  گنجهاربکر،ی کردستان، بغداد، موصل، دجان،ی سبب تصرف مجدد آذرباهیبرد اروم ترکان در نشکست

.  بازگرداندندرانی به اری متصرفات خود را در سه دهه اخى هیکل

  رانی حمالت عثمانى به اتداوم

 سپاه نی فرستادند، مراد پاشا فرمانده ارانیهى بزرگ به ا سپا1607 قبول کنند در رانیخواستند شکست را از دولت ا  که نمىانیعثمان

 رانی هزار سوار به جنگ ا60 پاشا را با لی سلطان مصطفى خل1616 سال بعد در 9.  خوردرانی سپاه شکستى سخت از انیبود اما ا

.  ناموفق بودزی تبرری در تسخهی اولروزىیپرغم  فرستادند، وى على

 بغداد انجام دادند اما رىیگ خود را با اعزام سپاهى مجهز به چهار واحد بزرگ توپخانه براى بازپس کوشش نیها آخر  ترك1623 در

 زمان به بعد زمان به شدت به نی در سپاه ترك شورش رخ داد و از ادی ماه به طول انجام6در تالش خود ناموفق ماندند و چون نبرد 

 ماه 7 قدرت مدافعان بغداد را دو برابر کرده و پس از رانیهاى ا  سپاه که حضور شخص شاه عباس دررا رفت چشیها پ  تركانیز

نفرات باقى مانده سپاه عثمانى به . دندی کامال منهدم گردرانی اروهاىی خود را از دست داده و توسط نهیمحاصره عمال سپاه ترك روح

. دند تلف شهی عراق و سورهاى ابانی و در بدندی گرسنگى هرگز موطن خود را ندلیدل

   نبردهاى شاه عباسجهینت

شد   چهل و چندم عثمانى مىاالتی جزو ازی نرانی حاکم نبودند ارانی در اهی اگر در قرون شانزده و هفده شاهان پرقدرت صفودیترد بى

هنمى را  ارتش جنیى ارتش شاه عباس و شجاعت سواران قزلباش بازوان متجاوز عثمانى را از کار انداخت و ا اما ضربات خردکننده

 امپراتورى مذکور روهاىی سوم نکی و بغداد حداقل هی خود قانع بمانند مضافا آن که نبردهاى ارومنی سرزمتمجبور کرد که به تصرفا

.  بردلی کشور را براى ادامه تجاوزانش به غرب تحلنیرا هدر داد و توان ا

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


٧٣

 قدرتى مخوف در جنوب اروپا را کند کرد و به سربازان مشابه ری سال قبل مجددا شمش1700 به مانند رانی دوباره تکرار شد و اخیتار

.  را چشاند»رانی اریشمش« رمى ضرب شست ونهاىیلژ

 فارسجی خلهاى جنگ

 کاشفان بزرگ تیواسکودوگاماى پرتغالى و فعال.  و پرتغالایاسپان:  فعال بودىیای در اروپا دو قدرت بزرگ درالدىی قرن شانزدهم مدر

 شد و سپس جنگاورانى مانند البوکرك به سرعت فتوحات را دی به مناطق جدانوردیا سبب باز شدن پاى مردان در کشور ابتدنیا

 کشور در سراسر جهان هنوز جزو نی درآمد اما فتوحات اای قرن پرتغال به تصرف اسپانمی نمدت به 1580در . گسترش دادند

. نبود» قرن هفدهمى«هاى   به قدرتدانیحاضر به واگذارى م کشور به سادگى نیشد و ا  پرتغال محسوب مىهاى ىیدارا

   فارسجی انگلستان به خلورود

 و هند کی نزداىی و هلند که براى ورود به آسسی فارس بود و انگلجی جمله نقاطى که پرتغال در آن حضورى قوى داشت خلاز

که مانع ( و پرتغالى سىیهاى انگل  کشتىنی بنیبنابرا.  بردارندانی قدرت سنتى را از منیهاى فراوانى داشتند مجبور بودند ابتدا ا برنامه

. وستی به وقوع پرىیدرگ) رانیدر جنوب ا( در شرق بندر جاسک 1620 دسامبر 28در )  شده بودندها سىیتجارت انگل

وارد ترس چندانى   تازهبیز رق اکریپ  در حالى حمله به ناوهاى پرتغالى را آغاز کردند که چهار ناو پرتغالى غولسىی کشتى انگلچهار

.  کنندنىینش ها به سادگى شکست خورده و عقب  سبب شد تا پرتغالىها سىینداشتند اما پشتکار انگل

  سی و انگلرانی اهمکارى

هاى متجاوز را براى   پرتغالىس،ی انگلىیای درروىی گرفتند با کمک نمی تصمها رانىی ا1621 در دیگو  مىکسی که سرپرسى ساچنان

ها در  ى پرتغالى قلعه.  شده بودندرانی کنند چرا که مردان پرتغالى مبدل به چپاولگران دائمى بنادر جنوبى ارونی از منطقه بشهیهم

.  بفرستندرهی لشکر کامل را به داخل جز1 موفق شده بودند از غفلت پرتغال استفاده کرده و ها رانىی بود و اع بزرگ قشم واقى رهیجز

 پرتغال و انوردانی خالصى از قدرت خشن درزی نرانیسود ا. ها رانىی و نبرد خشکى با اها سىی با انگلای بود، نبرد در کار مشخصمیتقس

 پس از آن که در تنگه هرمز با مشکلى مواجه سىی کشتى انگل9، 1622 هیدر ژانو.  خود در منطقهىیای توسعه تجارت درسیسود انگل

 و رانىی اروهاىیبالفاصله ن.  درآمدنی متفقری قشم کرده و قلعه مذکور به سرعت به تسخرهیجز کردن توپ در ادهینشدند اقدام به پ

. دندیهاى آن کشور را به آتش کش  کشتىهی و کله به هرمز حمله کرده و عمده قواى پرتغال را شکست دادسىیانگل

هاى  رغم کشته ا به قلعه اصلى هرمز آغاز کردند و علىخان، حاکم شجاع فارس، بودند حمله ر  که تحت فرمان امام قلىرانىی اروهاىین

.  قلعه به تصرف مهاجمان درآمدتی در نهاادیز

   کار پرتغالانیپا

 جی کرده بود اما هنوز آن قدر قدرت داشتند که سواحل جنوب خلفی پرتغال را به شدت در منطقه ضعرالذکریهاى اخ  چه شکستاگر

 را در نبرد از شیها  کشتىنی بهترسیها را از منطقه براند و حتا انگل  نتوانست آنزی نسیهلند و انگل و اتحاد رندی بگاریفارس را در اخت

امام  «زی اعزامى پرتغال براى تصرف مجدد هرمز شکست خورد و در مسقط نروهاىی پس از آن که ن1630دست داد تا آن که در 

. دی کامال از هم پاشکیغال در شرق نزد پرتغالى مسلط شد ناگهان امپراتورى پرتروهاىیبر ن» عمان

   نبردجهینت

 1578 کشور در نیا.  کنار برودرانی حاضر در اىیایهاى در  پرتغال از صحنه قدرتشهی هرمز سبب شد که براى همنبردهاى

.  کندسی هلند و انگلمی تقدزی تصرفات خود را نهی مقدر بود تا بقزی را از دست داده بود و در قرن هفدهم نقایمستعمرات خود در آفر
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٧٤

منطقه را !)  سال بعد340 عنىی (1970ى اعالى دوستى با شاه عباس صفوى بود از آن زمان تا   زمان در درجهنی که در اسی انگلاما

 جدى در رگذارىی فارس اگر چه کوچک بودند اما تأثجی خلىیای درنبردهاى. ستی سپاسگزارى نهمانیترك نکرد و ثابت کرد که م

.  و در مرحله بعد فتح هند از خود نشان دادندسینگلتوسعه ا

 پلتاواهاى جنگ

   پلتاوانبرد

. زدند  رقم مىزیکه مقدرات اروپاى غربى را نهاى بزرگى حضور داشتند روپا قدرتجنوب ا اواخر قرن هفدهم درشرق، مرکز ودر

 تحت فرمان پتر و هیروس: معادالت خود مواجه شدنددر دی با دو قدرت جد1700 در می عظروىی سه ننیا. شیلهستان، عثمانى، و اتر

نبردهاى  در1695 تا 1685هاى  او طى سال. هاى سنتى را پتر شروع کرد  قدرتهیحرکت اول عل.مسوئد تحت فرمان شارل دوازده

ا شارل دوازدهم، پادشاه  رتر نی تدافعى مجبور کرد اما ضربات سنگتیها را از موضع مهاجم به وضع ها آن عثمانىوها  متعدد با لهستانى

.  کردری ورشو را تسخ1702و در آسا واردمرزهاى لهستان شد ى برق پس از نبرد1701وى در . جوان وجسور سوئد،به لهستان زداریبس

   نبردهاى پطر و شارلدیتشد

پتر براى آن که تالفى شکست سال و .  گرفتند تا منازعات مذکور را شروع کنندمی تصمنی به نابودى لهستان نبودند بنابرالی ماها روس

سپاه روس .  و استوانى حمله کردتوانىی به لفی با سپاه روس به فرماندهى ژنرال شرمت1702 در رد،ی خود در ناروا را از شارل بگ1700

دى شانتز در  دژ سوئ1703پتر در .  برترى قوا شارل دوازدهم را شکست دادلیبرد به دل  توپ جنگى بهره مى300 زمان از نیکه در ا

 متعدد و هاى روزىیوى به پ.  انجام دادهی پس حرکات بدون هدفى را در داخل خاك روسنیشارل از ا.  کردریکنار رود نوا را تسخ

 هزار نفرى وى خسته و 30 سپاه 1709در .  کننده نبودندنیی کدام تعچی هها روزىی پنیاما ا. افتی و لهستان دست نیبزرگى در اکرا

.  سرگردان بودهیهاى روس تگرسنه در دش

  ىی نهانبرد

 ظاهر شد و براى پادشاه صبور سوئد راهى جز نبرد نی شهر پلتاوا در اکراکىی هزار نفرى خود در نزد60 با سپاه ری پتر کب1709 رد

ها  کار را بر سوئدىها لحظه به لحظه  رحمانه را آغاز کردند ولى برترى قدرت روس  نبردى بىخی دو سردار تارانیسپاه. باقى نگذاشت

شارل که در اثر اصابت گلوله سخت .  کندرىی نتوانست از متالشى شدن ارتش او جلوگزی دالورى شارل ناکرد و حت تر مى سخت

 با کمک ستی از سقوط سپاه نرىیداد اما زمانى که متوجه شد قادر به جلوگ مجروح شده بود، از روى تخت روان ارتش را فرمان مى

 به منازعات اروپا هی پلتاوا را آغاز ورود روسروزىی از مورخان پارىی نبردبسکیآثار . ان قزاق خود به عثمانى فرار کرد از همراهکىی

اکنون شکست قطعى پلتاوا .  کرده بودفی را ضعهی از دشمنان روسارىی سال جنگ نه تنها سوئد بلکه بس9شارل در اثر . دانند مى

 را کیآسا بالت  فرصت استفاده کرد و به شکل برقنیپتر ازا.  کرده بودجادی اهیل و غرب روس را در شمابیناگهان خأل قدرتى عج

 نتوانست قدرت گری شکست دنیشارل دوازدهم پس از ا) 1713. ( فنالند شدری مقدمه تسختوانىیتصرف استونى و ل.  کردریتسخ

امضاى .  کردغارترصت استفاده کرد و جنوب سوئد را کامال  فنی در نبردى در نروژ کشت شد و تزار از ا1718 و سرانجام در ردیبگ

 از متی قرارداد صلح را به قنی داد اما سوئد با امضاى اانی بود پادهی سال طول کش21 به نبردهاى شمالى که 1721 در شادیقرارداد ن

 را رینظ ل والتر، مورخ فرانسوى، ارتشى کمى کلن  سال تا مرگ فاصله داشت اما به گفته4پتر اکنون . دی خرکیدست دادن فنالند و بالت

 هزار 100 هزار سرباز و 200ارتش پتر که بالغ بر .  سال بعد همواره سبب هراس اروپا بود250 تا خی تارنی کرده بود که از اجادیا

  .  داشتاری برابر ارتش پروس سرباز در اخت6 برابر ارتش فرانسه و 2 / 5شد  قزاق مى

  

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


٧٥

ثمانى نادر با عهاى جنگ

   در شمال عراقرانی از ایهاى قطعى عثمان  نادر، شکستظهور

 سال جرأت حمله به 20ها تا   قرن هفدهم، تركنیهاى آغاز  عثمانى در سالروهاىی بر نریى شاه عباس کب  خردکنندهروزىی از پپس

 را مسخر رانی شمال ا1653فته و در  همدان را گررانی با استفاده از ضعف حکومت مرکزى ا1630 را نداشتند تا آن که در رانیا

 رانیهاى عثمانى بود و ا  در دست دولتشی سال کم و ب100 فتوحات تا نیا. ها گرفتار شد  دست آنر دزی بغداد ن1683در . ساختند

.  کردن ترکان نبودرونی باراىیرا 

ها و   به سرعت افغانرانی داد و اریی اوضاع را تغ قرن هجدهم، ناگهانلی در اوارانی ااستیى س به عرصه) طهماسب قلى( نادرشاه ورود

 نیمورد شاه طهماسب، آخر  موقتا شکست داد اگر چه دخالت بىرانیها را در غرب ا  ترك1703ها را قلع و قمع کرد و نادر در  ازبک

. ها شد  از تركرانی شکست قواى ابشاه واقعى صفوى، سب

   کرکوكنبرد

 کیاحمد پاشا مدافع ترك بغداد که شکست خود را نزد.  کرکوك و بغداد حرکت کردری قصد تسخ نادر با سپاهى بزرگ به1733 در

 خود را در روىی هزار ن12نادر .  اعزام شده در اطراف کرکوك استهی عثمانى که از قسطنطنمی ناگهان مطلع شد که سپاه عظدید مى

 را خالى نکردند و ضربات دانی مچرى نىی انینى زد اما جنگجو عمده قواى خود به سپاه عثمابا اطراف بغداد گذاشت و وارهاىید

.  نبرد سخت نادر مجروح شد و به سختى خود را از مهلکه به در بردنیدر ا.  به ارتش نادر وارد کردندنىیسنگ

   سردار عثمانى توپال پاشاشکست

ها خبر  به ترك. کنون به دنبال شکست دوباره نادر بود بار نادر را شکست داده و اکی بود که هی پاشا از سرداران بزرگ قسطنطنتوپال

 هزار سرباز عثمانى 20 الهیى د آورى کرده و در کنار رودخانه  طى سه ماه مجددا سپاهى بزرگ را جمعرانىی سردار انی بود که ادهیرس

 بار نی شدند که شکست اریدرگ دو کشور انی کرکوك مجددا سپاهکىی آغاز شد و در نزد1733نبرد در اواخر . سترا شکست داده ا

 ارتشى بزرگ فراهم کرد و قصد خارج 1735نادر در . حاصل از دست داد  نبرد بىنی در ازیوى جان خود را ن. از آن توپال پاشا بود

ت انداخته  زمان در اوج قدرت بود و عثمانى را به وحشنیاو در ا.  و قفقاز و داغستان کردنیالنهر نیکردن ارتش عثمانى را از شمال ب

 گنجه و فارس را تصرف کرده، وى روان،ی اس،ی که نادر هم زمان چهار قلعه بزرگ تفلدیهنگامى که به سلطان عثمانى خبر رس. بود

 بود به جنگ نادر ادهی هزار پ50 هزار سوار و 70 مرکب از که سپاه شرقى خود را نیتر می عظنی بنابراستی نزی که تعلل جادیفهم

 200نبرد .  شدری هزار نفره خود در مراد تپه بالفاصله با سپاه بزرگ ترك درگ80 با سپاه زی پاشا، سردار ترك نادر، نعبداهللا. فرستاد

اى  رحمانه  و قتل عام بىدی و در اواخر روز ناگهان دفاع سپاه عثمانى از هم پاشافتیاى ادامه  سابقه  عثمانى با شدت بىرانىیهزار سرباز ا

 نی نبرد کشته شدند و پس از انی هزار سرباز ترك در ا50 ران،ی اخی تارسندهیبه گفته فروغى نو. رده آغاز شداز لشکرهاى شکست خو

 نیاز ا.  کردندمی چندى بعد تسلهم را روانیها ا  شده و تركمی تسلزی و گنجه نسیشکست و مرگ سردار عثمانى، عبداهللا پاشا، تفل

 به امضاى معاهده صلح با مینظر کرد و تصم  متصرفاتش در منطقه صرفى هی و از کلفتری پذرانیزمان به بعد سلطان شکست را در ا

.  گرفترانیا

   نبردهاى نادر و عثمانىجهینت

 فیها را در عراق کنونى تضع  آنتی را کامال بست بلکه موقعرانیها به ا  عثمانى در عراق از نادر نه تنها راه تجاوزات تركهاى شکست

 زی عربى نانهی شدند و قدرت عثمانى در خاورمهی و روسرانی خزر تنها ااىی گرجستان، قفقاز و درگرانیها باز ست شکنیپس از ا. کرد
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٧٦

 برداشت و انیارتش بزرگ را از م) 1745سال (گری بار دکی نداشتند اگر چه نادر رانیها کارى به ا  سال آن10فروکش کرد و تا 

. ها را منتفى ساخت  آندی تهدشهیبراى هم

ها  نادر با افغانبردهاىن

   نادر به افغانستانحمله

 نی الی در اواتی کشور گمنام و کم جمعنیاى نبود اما هم  آن زمان کشور چندان شناخته شدهاىی در قرن هجدهم براى دنافغانستان

.  را متصرف شدرانی از شهرهاى مهم اارىی را جدا به خطر انداخت و بسرانیقرن قدرت مرکزى ا

  ندهار قمحاصره

 برداشت، به دنبال درهم انیهاى خارجى و داخلى را از م  از قدرتارىی بسرانی شاه افشار پس از آن که در شمال، غرب و جنوب انادر

 1737 نادر در میسپاه عظ. ، رفت)فاتح اصفهان( برادر محمود افغان ن،یهاى افاغنه از جمله مبارزه با حس  باقى ماندهنی آخردنیکوب

 کرده و نىینش  به سرعت عقبدید  هزار نفرى نادر را ناممکن مى80 افغان که مبارزه با سپاه نیحس. دی رسقندهار کىینزد به الدىیم

 پى زینادر ن. قندهار داراى حصارهاى بلند بود و مردم افغان با داشتن آذوقه کافى آماده دفاع از شهر بودند. در شهر به دفاع برخاست

 احداث کرد و لومتری ک40 در اطراف شهر برج و باروهاى متعدد به طول نی بنابراستیقادر به فتح شهر ن توپخانه قوى کیبرد بدون 

. نظر داشتند هاى سرپر هر گونه حرکتى را تحت  با تفنگرانىیهزاران سرباز ا

ها مانع  نمود و سرسختى افغانى کامل مقاومت   سال در محاصره1قندهار .  بودخیهاى تار  محاصرهنیتر  از طوالنىکىی حرکت آغاز نیا

ها و   به تپهانیرانیى سخت ا حمله.  حوصله نادر به سرآمد و دستور حمله به شهر را با تمام قوا داد1738سقوط شهر شد تا آن که در 

را به هاى بزرگ  نادر سپس دستور داد که توپ. ردی قرار گدی سبب شد تا استحکامات اصلى شهر مورد تهدندهارهاى اطراف ق برج

ها سبب شد تا  شدت مقاومت افغان.  بتوانند برج و باروى اصلى شهر را خراب سازندتر کیى نزد باالى چند برج بکشند تا از فاصله

 که سال قبل مغلوب نادر شده بودند اما اکنون ها ارىی زمان بختنیدر ا.  فرعى سوار کنندهاى ها را بر برج  با زحمت فراوان توپانیرانیا

 سربازان دارىیها در اثر پا ى افغان  سالهکیشدند موفق به گرفتن برج اصلى شهر شدند و مقاوت   او محسوب مىروهاىی ننیروفادارت

 سقوط کرد و نادر برخالف سنت آن زمان شهر فتح شده را رعتشهر به س.  و قدرت عمل نادر ظرف چند روز شکسته شدرانىیا

. ندران زندانى کرد را در مازىی غلجانیغارت نکرد و تنها حس

   بلخفتح

 وى سبب شد تا شهر ظرف عیحرکت سر.  هزار سرباز حمله به بلخ را آغاز کرد12 با اتی عملنی هم زمان با ازی فرزند نادر نرضاقلى

. ا کرد بسنده نکرد و بالفاصله قصد بخارنیاز پدر نداشت به ا  که در فتح و فتوحات دست کمىزیسه روز سقوط کند اما فرزند نادر ن

 برد و اگر دستور نی بخارا را از بری هزار نفرى ازبک را شکست داد و عمال قدرت دفاعى ام40 سپاه کیحون یوى با عبور از رود ج

البته نادر چون فکر فتح هند را داشت در . شک شهرهاى سمرقند، مرو و بخارا فتح شدنى بود  نبود بىشروىینادر براى توقف و عدم پ

. نکندریها که همگى اقوام جنگجو و خطرناکى بودند درگ ها و قزاق  ترکمنا،ه داد که خود را با ازبک  مىحی زمان ترجنیا

   فتح افغانستانى جهینت

 عی سرروزىیها بود و پ  و روسها سی آن زمان چندان مورد توجه واقع نشد اما اتفاق مهمى از نظر انگلاىی افغانستان اگر چه در دنفتح

.  را جلو ببردرانی افی تضعاستی به هند، سرانیها انگلستان به خاطر ترس از ورود ا  نبردها سبب شد تا قرننی در انرایو کم تلفات ا

 لشکر کامل 1 ها سىی انگل1842در . آمدند  به حساب مىرىیرناپذی و بلخ در شمال افغانستان هر دو شهرهاى تسخوبقندهار در جن

 قرن 1. دندیها را در نبرد چش  طعم سرسختى افغانها سی مجددا انگل1880کشتن دادند و در  نفر به نی کشور تا آخرنیخود را در ا
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٧٧

 نی هزار ساله ا3 خیتوان به جرأت گفت تنها فاتح افغانستان در تار  سودى ببرند و مىفغانستان نتوانستند از حمله به ازیها ن بعد روس

 کی نگران نزدىیهاى اروپا  نظر قدرتنیى حمله به هند بود و از ا مقدمه) ندهار قژهیبه و(فتح افغانستان . منطقه تنها نادر بوده است

هاى افغانستان چنان   که نادر و رضاقلى در جنگنی اگریى د نکته.  بودندجنوبى اىی بزرگ به منافع خود در آسنىی زمروىی نکیشدن 

.  منتفى شدانریها براى ا  خطر از جانب آنشهیها زدند که براى هم اى به افغان ضربه

 دهلى توسط نادرفتح

   کرنالنبرد

 امپراتورى بزرگ و قدرتمندى بود که از 1707هندوستان در .  هندى بودانی بر سپاهروزىیهاى فتوحات نادر پ  برگنیتر نی از زرکىی

 نی براى سقوط اشمارش معکوس)  نادربیرق( با روى کارآمدن محمد شاه 1719در .  در منطقه نداشتبىی رقتینظر ثروت و جمع

کردند که  مشاوران او هرگز تصور نمى.  قندهار و کشتن قاصد نادر بودانی پناه دادن به فراراش قانهاشتباه احم. امپراتورى آغاز شد

اى اول را در قرون   بود که هندوستان ضربهنیسربازان نادر بتوانند افغانستان را کامل فتح کرده و قصد دهلى را کنند اما مقدر چن

.  غربى خود بخوردهی از همسادیجد

   کابلفتح

 راه خود را دور کرده و خود را به کابل در لومترینشود هزار ک) پاکستان امروزى(هاى جنوب افغانستان   براى آن که گرفتار کوهنادر

. دی افغان طرف دلی قبانیتر سرسخت بار نادر خود را با نیا.  و تنها راه ورود به افغانستان بودبریى خ کابل سر راه تنگه. شمال رساند

ى   جان گرفت چرا که پول و آذوقه او رو به اتمام بود اما نبردهاى پراکنده و خسته کنندهردیوى تنها پس از آن که توانست کابل را بگ

. ها با مشکل مواجه کرد  نظامى او را ماهاتی عملبریتنگه خ

 و عبور از سند آن قدر ناگهانى صورت گرفت شاوریفتح پ. کند ر از سند عبور نمىبردند ناد  در دهلى گمان مىانشی و اطرافمحمدشاه

.  شدن نادر استفاده کندکی از نزدرىی خود براى جلوگتیکه هند نتوانست از ثروت و جمع

رود او رابه شبه ورود صاعقه آساى نادر، محمدشاه متوحش را وادار کرد که و.  دهلى در دشت کرنال بودلومترىی ک100 نادر در اکنون

 بود که وى به نیاشتباه بزرگ بعدى محمدشاه که باعث دودمانش بر باد رود ا. دیایقاره هند باور کند و با سپاهى بزرگ به نبرد با او ب

ته  به نادر استفاده کند به انتظار حمله نادر نشست حال آن که سپاه هند به گفرانهیشگی بزرگ خود براى حمله پسپاهجاى آن که از 

خان، سردار هندى، پس از آن که پادشاه حرف او را براى هجوم   بود و سعادتلی هزار ف20 هزار سرباز و 300مورخانى چون فروغى 

 رانى،ی نادر و سرعت سواران اروىیرود اما برترى ن شود و به جنگ نادر مى  جدا مىروهای نری از ساروی هزار ن30دهد با  گوش نمى

. شود  نادر مىری اسزیاندازد و خود وى ن دى را به خاك مى سربازان هننیتر شجاع

 نبردهاى اتی با استفاده از تجربنی است بنابراسری مکیشمار هند تنها با کمک تاکت  که غلبه بر ارتش بىابدی  در مىنی پس از انادر

 هندى را که در روهاىیف منظم از فاصله دور ن صفولی با تشکزی نرانىیتفنگداران ا. برد  مىانی استفاده را از تفنگچنیغربى خود بهتر

 به دنیآمدند هدف گرفته و چون از سربازان کماندار هندى کارى ساخته نبود هزاران سرباز هندى قبل از رس  جلو مىه بها لیپناه ف

.  از پاى در آمدندرانیسپاه ا

 را وحشت زده و موجب مرگ ها لی و سوزش اثر آن، فزند چرا که صداى گلوله ى اصلى را به سپاه هند مى  ضربهها لی وحشت فاما

. کند سربازان هندى را فراهم مى

ها با   نبود چرا که هندىسهی نفر بود اصال قابل مقا42هاى سپاه نادر که تنها   هزارنفر و با کشته20هاى هند  کشته«: دیگو  مىفروغى

  .  با تفنگها رانىی و ادندیجنگ کمان مى
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٧٨

شکست . ها حتا بتوانند از صدها عراده توپ خود استفاده بکنند و اغتشاش در ارودى هند مانع شد که هندى سرعت عمل نادر اما

» . نادر بالدفاع رها کردمیکرنال عمال دهلى را در برابر سپاه عظ

   شاه هند از نادردرخواست

فرستد و نادر   رجال خود، را به نزد نادر مىنی براى آن که مانع انهدام شهر بزرگ و آباد دهلى شود نظام الملک، معتمدترمدشاهحم

 از زیمحمدشاه ن.  غرامت با صلح و دوستى وارد دهلى شودافتی سربازان هندى و درى هیشود که در ازاى مرخص شدن کل متقاعد مى

اگر چه نادر به . کند ى مهی از جواهرات از جمله تخت طاووس معروف را به وى هدارىیکند و بس  مىىیراینادر و سربازانش به خوبى پذ

 لشکرکشى نی سبب شد تا ارانىی شورش و مرگ چند صد سرباز اکی براى خوددارى از غارت داد اما بروز دیسربازان خود دستور اک

 در زی هزار نفر را کشتند و بخش بزرگى از شهر ن20 نادر براى خواباندن شورش ر به دستورانىیسربازان ا. عاقبت خوشى نداشته باشد

. ها بازگرداند  شهر را به هندىنی فراوان دهلى را رها کرده و دوباره ااىی نادر شاه پس از گرفتن هداتی رفت اما در نهانی از بانی منیا

   نبرد کرنالجهینت

مند بود و حتا  مهم و ارزشها سىی و انگلها نىیها، چ ها، پرتغالى  کشور از نظر هلندىنی چرا که اافتی هند انعکاسى گسترده در جهان فتح

 برابر کرد و 2 مرکزى اىی را در آسانیرانی قدرت رزمى ا1738نبرد کرنال در .  شدن به آن را داشتندکی آرزوى نزدزیها ن روس

 نشاند شانی بر سر جازیهاى متجاوز ترکمن و ازبک را ن  و رود سند بود و عمال نادر راهزنان و خانوهی بخارا، خعی فتح سرز،یشاهد آن ن

توان فتح   مىگری از طرف دالبته.  کندسیتوانست هر ارتش مزدورى را که بخواهد تأس اى بود که مى که ثروت او اکنون به اندازهچرا 

 رانی تفکر شکل داده بود که انیهاى قرن نوزدهم را ا  انگلستان در سراسر سالاستی دانست چون که سرانیاى منفى براى ا هند را نکته

. تواند ظرف چند سال افغانستان و هند را هم زمان درهم بکوبد  قوى مىرانی که ا بماند چرافی ضعدیبا

 بوگاچفانقالب

   بوگاچفظهور

توانست مستثنى   قاعده مىنی قرن هجدهم از اهیروس. آماده فروپاشى هستند» شوند اندازه بزرگ مى بى« پس از آن که ها امپراتورى

 را تیها مل  بزرگ کرده بودند که دهاری کشور را مبدل به قدرتى بسنی انی و کاترری پتر کب مخوف،رانیامپراتورى قوى مانند ا. نباشد

هاى تحت سلطه، قدرت خود را حفظ  کشى از ملت  به مانند امپراتورى رم بر اساس قدرت نظامى و بهرههیروس.  داشتاریتحت اخت

 ری کبنیکاتر.  بودىیای و آسىیهاى اروپا  دولتنیتر  قوىدنیب جهنمى در اواسط قرن هجدهم قادر به درهم کوروىی ننیا. کرده بود

 خواهی با مردى آزاد1771 را به حداکثر قدرت رساند اما وى در ه،ی خود، روستحکوم)  سال34( روس، در زمان طوالنى نیملکه آهن

.  ببردنی سال زودتر از ب150 بود امپراتورى تزارى را کیبرخورد کرد که نزد

   ظهور بوگاچفساز نهیزم اشراف ستمگرى

 بوگاچف، 1772در . ها، مترصد فرصتى براى نبرد  در اوج خود بود و دهقانان عاصى از ظلم آن1770گرى تزارى در   اشرافىحکومت

 پرداخت و جرقه آتش را در نی کاترى هی علامی براى قرویآورى ن  که پتر سوم است به جمعنیبا ادعاى ا) اما زرنگ(سواد،  قزاق بى

ها و سربازان فرارى به زودى تحت لواى او در آمده  ، قزاق)ها سرخ( ولگا، دهقانان فرارى ىیایدزدان در.  روشن کردهیوب غربى روسجن

. تر از اسپاتاکوس شده بود  او بزرگاتیوسعت عمل.  کردندجادی مبارز قرن را اروىی ننیو ماجراجوتر

.  آغاز شد1773اى کوچک در  تح قلعه او به مانند اسپارتاکوس از فاتی آغاز عملالبته

 در ابتدا حتا مورد توجه فرماندهان محلى روس قرار نگرفت تا آن که وى در سال بعد با تسکیبیای عام افسران و سربازان قلعه قتل

 وستندی پ شتابان به اوبخت رهیمردم ت.  پراکنده خود ارتشى بزرگ و پرقدرت ساختروهاىی اورال از نکىیتصرف اورنبرگ در نزد
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٧٩

 شکست گرىی پس از دکىی شیها  ژنرالدی که خطر را جدى گرفته بود ناگهان دنیکاتر.  ولگا بودم رود مهکیاکنون پوگاچف نزد

. شوند خورده و سربازانشان به بوگاچف ملحق مى

 در نیبردى سهمگوى در ن.  شدهی مأمور نجات مسکو و مرکز روسنی از طرف کاترکفیب  بىعنىی سردار روس نی بهتر1774 در

.  ناگهانى درگذشتمارىی بلیاطراف ولگا مردان بوگاچف را شکست داد و وى را به عقب راند اما به دل

 از جمله کفیب  بىنی شورشى بزرگ درآمد اما سرداران جانشنی وى سبب قدرت مجدد بوگاچف شد و غازان به تصرف امرگ

. را به اطراف خزر راندند شکست داده و وى گریسوروف، بوگاچف را در نبردى د

 کرده و وى را در قفس کرده و به انتیاش به او خ  باقى ماندهروهاىی متفرق شدند و نارانشی عاقبت بدى داشت چرا که بوگاچف

.  محاکمه طوالنى اعدام شدکیبوگاچف پس از . مسکو بردند

   نبردجهینت

 کشورى هی امر چندان دور از دسترس نبود چرا که روسنی دهد واریی را تغخی تارری مسروزىیتوانست در صورت پ  بوگاچف مىشورش

شد اما   قلمداد مىسىی فرانسوى و انگلانی بدتر از همتااری دهقانان و کارگران روس بستی بود و وضعنیى اشراف و مالک تحت سلطه

 خی تارسی امپراترنیتر در پنجه قوىبوگاچف از بدشانسى پنجه .  شدانی از قدرت گرفتن شورشانع منیى کاتر قدرت نظامى دوره

. داد  روى مى1780در 1917 بود انقالب فی تزار ضعکی اگر طرف او دیانداخته و شا

 از شر قدرت زیترى را بازى کنند و عثمانى ن  بزرگخىی نقش تارایاى آس هاى منطقه توانست سبب شود تا قدرت  مىهی روسسقوط

 فرانسه در ىی مرگ بر سر لونی شود و شاهفی ضعهیها روس  قرار نبود که در آن سالریاما به هر تقد.  خالص شودهیمخوف روس

.  را منهدم کردهفرانس» انفجار انقالب« نشست و 1789

  کای استقالل آمرهاى جنگ

اما . فتند رکای به آمرىیای و آسىی مهاجر اروپاها ونیلی قرن هجدهم مهاى مهی کلمب کشف شد تا نستفی توسط کرکای که آمر1492 از

 تی جمعنی تفکرات مردانى چون توماس جفرسن و جرج واشنگتن اریتأث  وجه مشترکى نبود تا آن که تحتچی هتی جمعنی انیدر ب

.  استعمارى اروپا گرفتهاى دولت به مقابله با می تصمنینش کوچ

انگلستان که در .  هستندها سىی بلکه تنها انگلها ها و نه فرانسوى ها نه هلندى  که دشمن اصلى آنافتندی درنانینش  از چندى کوچپس

ماندن « کرده بود اکنون به شکلى بالمنازع قصد رونی خود بىیای از مستعمرات ماوراى درزی سال جنگ، فرانسه را ن7 پس از 1763

. نبودند تیمومی قنی حاضر به قبول اىیکای و ماجراجوى آمرخواهیاما مردان آزاد.  داشتازونى را در ات»شهیبراى هم

 در 1765در . افتی از شهر بوستون شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاهى انگلستان به سرعت گسترش ها رىی درگنیاول

.  هم قسم شدندسی انگلهی کنگره براى اقدام علنی در اها نینش  کوچنی شد که سران الی تشکنینش  کوچ9اى متشکل از   کنگرهوركیوین

 را ها نینش  کوچهی علرانهی سختگنیاز چنان قدرتى برخوردار شد که رسما از شاه انگلستان درخواست لغو قوان سال بعد 10 کنگره نیا

 از مردم درخواست کردند که براى ىیکای رهبران مستعمرات آمر1775 گرفت و در مه چیها به ه اما انگلستان درخواست آن. کرد

.  شوندهمبارزه با اشغالگران آماد

  وننگتی لکزنبرد

 نگتونی لکزهیطلبان در قر  را به سوى استقاللری تنی اول1775 لی آور19طلبان باخبر شده بودند در   استقاللتی که از نها سىیانگل

 خود را از روهاىی سوم نکی قرار گرفته و اپىی کنکورد مورد حمالت پ-  نگتونی لکزری در مسهی اولشروىیرغم پ  کردند و علىکیشل

. دست دادند
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٨٠

.  را متصرف شدندها سىی انگلریها و ذخا  حمله کرده و توپنی شامپلى اچهی در کنار درها سىی انگلگری مه به دژ د10 در طلبان لاستقال

 هزارنفر داوطلب در ژوئن و ژوالى خود را به ماساچوست 16ور گردد و   شعلهکایدرپى سبب شد تا ناگهان شرق آمر  پىروزىی دو پنیا

.  را محاصره کرده و در نبردى سخت هزار نفر از سربازانش را به هالکت برسانندسىی انگلجیبرسانند و ژنرال گا

 مردانى 1776 را از بوستون خارج کرد و در ژوالى ها سی بود انگلاینیرجی ونانینش  رهبر کوچنی از اشی جورج واشنگتن که پ1776 در

 گری پس دنیاز ا.  را نوشتندکای استقالل آمرهی اعالمنی فرانکلنیامیبنچون توماس جفرسون، جان آدامزا، ورجر شرمن، رابرت استون و 

.  بودنینش  مستعمره13 انگری ستاره و خط که نما13پرچمى با .  داشتندزی پرچم نها ىیکایآمر

  ها سی متقابل انگلحمله

 دو بندر بوستون و ای درقی طر از1776 براى استقالل خود جدى است در اوت کای آمرافتی پس از آن که درایتانی برپادشاهى

 را قطع نانینش  محور بود تا ارتباط جنگى کوچنیها حمله به مرکز ا هدف آن. مورد حمله قرار داد) کایدر شمال شرق آمر (وركیوین

 حالى که در.  از دست جورج واشنگتن خارج شود اما او در امتداد رود هودسن نبرد را ادامه دادوركیوی سبب شد تا ناستی سنیا. کند

.  او برداشتندبی دست از تعقسی قواى انگلایالدلفی فکىیعاقبت در نزد.  او بودبی به فرماندهى ژنرال هو در تعقسیسپاه انگل

.  مانده بود و نبرد استقالل در خطر شکست قرار گرفتزهیانگ  هزار سرباز بى4 زمان براى واشنگتن تنها نی ادر

اش شانس چندانى نداشته تا آن که او در ابتکار   محاصره شدهروهاىین. تر کرد  مشکلاریسربازان او بس زمستان کار را براى دنی رسفرا

 و قتل عام ری غافلگالدىی آلمانى را درست در شب سال نوى م-  سىی انگلروهاىی نزی بسته دالوخی با عبور از رودخانه خىیعملى تار

.  وارد آوردسىیقواى انگل به گرىی ضربه دزی ننستونی پررکرد و بالفاصله د

 شهرهاى نی مبارزان، بکی رود ارتباط لجستنی به رود هودسن مسلط شوند چرا که امتی گرفتند به هر قمی تصمها سی انگلنی بنی ادر

حمله  از سه قسمت به شهر آلبانى در کنار هودسن می تصمنی بر اساس اها سیانگل. کرد  و واشنگتن را برقرار مىایالدلفی فورك،یوین

در .  شدنی سنگاری با دادن تلفات بسایالدلفیاما ژنرال هو موفق به فتح ف.  ممکن شدها ىیکای آمردارىی پالی امر به دلنیا. کردند

 می با مردان خود تسلسىی انگلنی خوردند و ژنرال بورگوىیکای آمرروهاىی شکست سختى از نسیساراتوگا، شمال واشنگتن، سپاه انگل

 سی تنها راه انتقام از انگلنیطلبان کمک کند چرا که ا  به استقاللردی گمی ساراتوگا سبب شد تا فرانسه تصمشکست . شدها ىیکایآمر

اى به ادامه نبردى   تقاضاى صلح کردند چرا که عالقهها سی زمان انگلنیدر ا. وستندی پهی اتحادنی به ازی و هلند نایبالفاصله اسپان. بود

تر از استقالل   کمزىی به چزی نها ىیکایحال آن که آمر. ابدی به استقالل دست کای طرفى حاضر نبودند امرزا.  نداشتندکایبزرگ در آمر

. راضى نبودند

  ها ىیکای آمرافتنی قدرت

اى  کار را برزی نىی اروپاهیها ژنرال و افسر بلند پا  و ورود دهدی بخشىیکای آمرری جانى دوباره به واحدهاى فقىیهاى اروپا  واملیس

 و در ختندی را رکای ارتش آمرهاى هی فرانسوى، کنت پوالسکى لهستانى و فن اشتوبن آلمانى پاتیمارکى دوالفا. تر کرد  سختها سیانگل

.  آن نبودفی حرسی انگلگری آماده کردند که دا رىی قوا1780

طول ها هزارسرباز از جان گذشته در ه با دها ىیکایاما آمر داشتنداریاخت را درکایشهرهاى مهم شرق آمر ازارىیچه بس اگرها سیانگل

.  کندهی خاك خود تغذلومترىی هزار ک5که ارتش چند صد هزار نفره را در مشکل بوداری بسسیبراى انگلپراکنده بودندولومتری ک1600

 فرمان ژنرال  تحتمىی عظروىی فرانسوى با نتی ژنرال الفااینیرجی شد و در وتر شی بها ىیکای آمرشروىی سرعت پ1781 از

.  حمله کردسیکورناوال
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٨١

اما ورود مردان جورج واشنگتن سبب محاصره وى .  را بالفاصله دادتیپنداشت جواب حمالت الفا  که خطر را جدى نمىسىی انگلژنرال

 1781  اکتبر21رسد در   پس از آن که مطمئن شد قواى کمکى به او نمىسىیژنرال انگل.  تاون شدوركی در اطراف دىیو جنگ شد

.  را شکست دادها سی انگللفورد،ی در گىیکای آمرنی ژنرال گرزی بود که در جنوب نالى در حنیا.  گذاشتنیاسلحه را زم

  ها سی شکست از سوى انگلقبول

زونى  ببرد اما چنانکه ذکر شد بعد مسافت در کنار وسعت خاك اتاانی قادر بود که نبردهاى استقالل را به شکلى بهتر به پاانگلستان

کتبر ا درنیبنابرا.انتهاست  سخت و بىىیکای آمرخواهانی و آزادانی پى ببرد، نبرد با ماجراجوس،یسبب شد تا ژرژ سوم، پادشاه انگل

.  شناختتی به رسمکایامرپى درمرکز سى سى  مىمیعظ را ازشرق تا رودکایاستقالل امر ورفتیپذ جنگ راانی پاکستش پس از دو1781

  قاللهاى است  جنگجینتا

 هرگز زی نسی در آن صورت نگرفت و انگلزیهاى بزرگى ن  چندانى نداشت چرا که لشکرکشىتی استقالل در زمان خود اهمهاى جنگ

اما بعدها رخداد مهمى به حساب .  نکرددانی منطقه وارد منیکرد در ا  وارد عمل مىىی اروپانیادی مشابه آن چه در ممىیهاى عظ ارتش

توانستند با استفاده از استعدادهاى خاك اتازنى و ثروت خداداى منطقه در کنار »  متحد شدهنینش  کوچ13« کایمردر شمال قاره آ. آمد

 متوجه هی از آن که بقشی درآورد و پها ىی سال کل قاره را از چنگ اروپا120 که ظرف زندی قدرتى را برهاى هی خود پارکىینبوغ و ز

 فرانسه و ا،ی در غرب در حال متولد شدن بود و کشورهاى هلند، اسپانغولى.  کنددیکهن را تهدهاى  شوند مبدل به قدرتى شود که قاره

  .  غول کمک کردندنیآلمان بدون آن که متوجه باشند به تولد ا

 لهستاننبرد

  1795 لهستان در سقوط

 ریدر حد شکست سوئد از پتر کب حرکت ارزشى نیا.  را حذف لهستان از نقشه اروپا دانستنی حرکت کاترنی بتوان مؤثرتردیشا

.  اروپا کرداستی ساىی دست اول دنگری را مبدل به بازهیداشت و روس

   سال150 قدرت اول اروپا ظرف محو

ها به  ها به سمت غرب و عثمانى  کشور قدرتمند مانع حرکت روسنیا.  دولت اروپا از نظر وسعت بودنیتر  لهستان بزرگ1630 در

 را دىی از غرب فشار جدزی نشی دو کشور به شدت تحت فشار قرار گرفت و اترنی لهستان از جانب ا1681اما در . سمت شمال بود

. به لهستان وارد کرد

.  گرفت تا شرق لهستان را تصرف کندمیهاى عثمانى تصم  بر تركروزىی و پس از پاوردی طاقت نگری دنی کاتر1783 در

 و کانال نسکی شهر بزرگ از جمله م5هان بخش غربى لهستان شد و دو قدرت مذکور  خوازی دوم پادشاه پروس نلهلمی آن طرف واز

ندادند و »  بدون نبرد لهستانهیتجز« تن به دندی لهستانى که نابودى کشورشان را قطعى دپرستان هنیاما م.  را تصرف کردندکیدانتز

 شدند هی با روسنی نبردى سهمگری درگسی مردان در جونیا.  آماده مبارزه شدندوسزکوی به نام کوساى به رهبرى مرد از جان گذشته

. دندی ورشو رسکىیها به نزد رغم جانفشانى فراوان، روس ها را درهم شکست و على  آننیاما قدرت نظامى کاتر

د و  وى درست بود چرا که ورشو به سرعت سقوط کرنىیب شیپ.  زد لهستان نابود شدادیى زندگى فر  لحظهنی در آخروسزکویکوس

  .  شدشی اتربی نصزی ننیلهستان مرکزى و ورشو به دست پروس افتاد و کراکوس و لوبل
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٨٢

   سقوط لهستانجهینت

 زیعثمانى ن.  هم مرز کردشیهاى ژرمن، پروس و اتر  کشور را با دولتنی داده و اشی را به شدت افزاهی لهستان قدرت روسسقوط

 لهستان. افتندی و وسعتى معادل فرانسه رینظ  با تصرف لهستانى قدرتى بىزی پروس ن وشیاتر. مبدل شد به قدرت دست سوم در بالکان

. اصوال وجود خارجى نداشت) 1807 تا 1795هاى   سالنیب( سال 12 نشد و خی گاه کشورى مهم در تارچی هگری زمان به بعد دنیاز ا

.  بودجهینت  بى1917ل آن تا سقوط حکومت تزارها در درپى براى استقال هاى پى  شد و شورشهی رسما تجزنی در کنگره و1815 در

 خیدر تار. ( سال دولت مستقل لهستان را بنا نهاد123 سودسکى پس از لی ژنرال پن،ی از متفقشی پس از شکست آلمان و اتر1918 در

.).  سال مجددا استقالل خود را به دست آورد123جزو نوادر است که کشورى پس از 

رانسه انقالب فهاى جنگ

   انقالب فرانسهنبردهاى

 فرانسه به حرکت در هیزاده و طبقاتى قرن هجدهم را عل  اشرافاىی دن1792 در ىی و اعدام لو1789 دولت اشرافى فرانسه در سقوط

د تا با  شده را نابود کننفی گرفتند فرانسه ضعمی به وحشت افتاده بودند، تصمدایپادشاهان که از قدرت گرفتن ملت فرانسه شد. آورد

 کنند می خود تقسنیهاى از آن را ب  تهاجمى خارج کنند، بخشتی از وضعشهی اروپا را براى همنىی اول زمقدرت نشان بزنند؛ 3 ری تکی

.  را بالفاصله به سزاى جسارتشان برسانندریهاى فق تر آن که توده و از همه مهم

حال آن .  داشتندىیمایپ  راهکی به ازی تنها نسی خود براى گرفتن پارالیها به خ آن.  و پروس آغاز کردندشی هجوم را ارتش اترنیاول

 روهای بهانه سبب شد ننیاما هم.  انقالبى مواجه شدند و به جهت عکس عقب نشستندروهاىی ننیبا مقاومت سنگ) مالمى(که در شرق 

 روهای ننی از اگرىیبخش د.  شوندنی چپ رود را به ضد حمله بزنند و از آلزاس به شمال رفته و وارد بخشست انقالب دى زهیبا انگ

.  در دفاع و حتا تهاجم مشکلى ندارندزیزده و نشان دادند در نبود ارتش فرانسه ن  را عقبشی در ماوراى آلپ قواى اترزین

   ضد فرانسوىائتالف

. د دادنبی فرانسه ترتهی و بزرگى را علرومندی کشورهاى اروپاى غربى و مرکزى اتحاد ن1793 در

 نیاى بزرگ از جانب رود را  و پروسى ملحق شده و به تدارك حملهشىی اترروهاىی سال به ننی در اها سیها و انگل  هلندىها، روس

.  در جنوب فرانسه نبرد را آغاز کردرنهیها پ  هم از کوهایاسپان. وستندی در آلپ به هم پزی ناهایتالی و اها شىی اترگریاز طرف د. برآمدند

 کردند جادیها باکمک قدرت سازماندهى کارنو ارتشى قوى از مردان انقالب ا  نشد و آنونی تهاجم همه جانبه سبب ترس انقالبنی ااما

ژنرال موروى فرانسوى در شرق و شمال تنها به عقب راندن مهاجمان .  عقب راندنیکه متجاوزان را در شرق فرانسه به سمت رود را

 که انتظار فتوحات ساده را داشتند، به سرعت پاپس هی و روسایاسپان.  زده به هلند حمله کردخی هاى نی زمزبسنده نکرد و با عبور ا

 نیا.  را ارائه کردنی ماهه در را6بس   آتششنهادی پد،ید  که اوضاع را مساعد نمىزی نشیاتر.  و تقاضاى ترك مخاصمه کردنددهیکش

. نان ادامه داشت آلپ نبرد همچىیایتالیدر حالى بود که در منطقه ا

   نبردجینتا

 شکى باقى نگذاشت که نابودى فرانسه قطعى است اما قدرت 1792 شانزدهم و حکومت اشرافى بوربونى براى اروپاى ىی لوسقوط

رتش  اکی بهتراز اریکند که بس  را در کشورها آزاد مى»تىیظرف« نشان داد، انقالب استمدارانیزده کرد و به س  را شگفتای دنونیانقالب

 ىیای سال بعد جغراف1 شود که لی تبدرانگری سبب شد انقالب داخلى فرانسه به قدرت تهاجمى و ومهاجماما اشتباه کشورهاى . است

.  شدندتی بخش تربىیمردانى چون ناپلئون بناپارت، ژنرال گروشى، ژنرال مورو و ژنرال لى در اثر نبردهاى رها.  دهدرییاروپا را تغ

.  ارتش سرخ شوندرىیگ  آن را تکرار کردند و موفق شدند سبب شکلزی نهی در انقالب روسها ىیال بعد اروپا س120 که اشتباهى
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٨٣

وولىی ناپلئون، جنگ رظهور

   نبردهاى قرن نوزدهماىی ورود ناپلئون به دنا،یتالی اجنگ

 هنگامى که از 1796ست آورده بود، در  درخشانى به دهاى روزىی بناپارت، ژنرال جوان فرانسوى، که در چند کوچک محلى پناپلئون

کرد قرار   خوانده مى شد، فرماندهى کند، فکر مىایتالی ارتش انانهی دستور گرفت تا آن چه که خوشب»سی نفره پار5گروه حاکم «سوى 

سرباز خسته و  تحت فرمان او مشتى ىیروی برود اما ماه مارس متوجه شد نها شىی قدرتمند به جنگ اترىیرویاست در ساحل ژن با ن

. گرسنه هستند

 ىیپروا دادند که در آن فساد و دزدى به اشکال مختلف و با بى  مىلیپوش تشک  را مشتى ژندهایتالیلشکر ا«: دیگو  در کتاب خود مىتارله

فقط توانست با  آذوقه و لباس سربازانش شود، او دنیتوانست منتظر رس  بود که ناپلئون نمىکی چنان نزدشیاما خطر اتر» .رواج داشت

.  سپاه برقرار کندنی ار نظم را دتیجد

.  آوردگاه ژنرال جوان شدنی قرار گرفت و مونتونت اولشىی در مقابل لشکرهاى اترشی با عبور از آلپ و معبد کرن1796 لی در آوروى

 شده بود، بخشى از لشکر ری که غافلگشىی ژنرال اترویبول.  حمله کنندشی کرد تا به قلب سپاه اترجییوى سپاه خسته و گرسنه خود را ته

 گردان سرباز 5 را به کلى شکست دادند و شی ناپلئون پس از اندکى استراحت باقى مانده لشکر اترروهاىین. دخود را از دست دا

.  را به هالکت رساندشىیاتر

در شمال  (مون هیپادشاه پ.  به قبول صلح کرد را مجبورشی اترىیایتالی شد و عمال متحدان اروزی پزی نگری نبرد د6 روز در 6 ظرف وى

 ایتالیاگر چه هنوز بخشى از خاك ا.  شدندلی از دشمن فرانسه به متحد آن تبدها ىیایتالی ا1796 مه 15 و در رفتیصلح را پذ) ایتالیا

 کىی جهت داد و درنزدریی تغایتالیا از صحنه به سمت رودخانه پو در شمال ها ىیایتالی پس از خارج کردن اناپلئون.  بودشی اتراریدر اخت

.  برخورد کرد و نبرد در گرفتشىی هزار نفره اتر10 واحد کیرود آوا به 

   لودىنبرد

 اری بار طرف او واحدهاى بسنی اجازه عبور از پل را به واحدهاى او ندادند، متوجه شد اشىی پس از آن که واحدهاى توپخانه اترناپلئون

 به عبور از پل می گردان تصمکی داوطلب، معادل روهاىی در رأس نرینظ  با شجاعتى کمنیبنابرا.  هستندشیاى اتر جان سخت و حرفه

انداز فرانسوى و تهور شخص ناپلئون بود   گردان نارنجکدارىیکرد تنها پا  آتشبارى مىنقطعی الشىی توپ اتر20. رودخانه آوا گرفت

. ها افتاد  به دست فرانسوىالنی کشته شدند و مشىی نبرد دو هزار اترنیدر ا.  شدها شىی اترىینش که سبب سقوط پل و عقب

  شی هزار نفرى اتر30 سپاه ورود

ناپلئون در .رمسر را به نبرد ناپلئون فرستاد هزار نفرى به فرماندهى وو30 نبود، سپاهى ایتالی به از دست دادن کامل الی که ماشیاتر

 اوژرو، زی ننیدر نبردهاى سهمگ فرستاد اما وورمسراو را شکست داد وشىیمقابله با سپاه اتررا به  فرانسوى،دهیورزابتدا ماسنا، افسر

 به نیناپلئون سه شکست سنگ باخبر شدد،ید  مىروزىیآستانه پامادرست زمانى که خودرا در.دی ناپلئون را درهم کوبمحبوب،ژنرال 

ها  اما مانور فرانسوى دوسردارآغاز شدنیبنبرد.  استها شىی منتظر اترنهویکاستى ل مأمورقطع ارتباط اوفراهم آورده ودرشىی اترروهاىین

. قلعه را محاصره کردزیى مانتو عقب نشست و ناپلئون ن  به قلعهشىی ژنرال اترجهیو در نت شدشیسبب نابودى دو سوم سپاه اتر

  شی کمکى براى اترروىی نورود

 زى،یال ون. کردند  نبرد مىدانی خود را وارد مانی دسته دسته سپاهها شىیاتر حالى که ناپلئون از هرگونه کمک جدى محروم بود، در

.  هزار نفره وى را به شدت تحت فشار قرار داد28 روىی با سپاهى بزرگ به سمت ناپلئون حرکت کرده و نشىی اتردوكیآرش
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٨٤

 ىی پل آرکل محل زورآزمازی بار ننیرفت ا درگنی نبردى خونشی فرانسه و اترروهاىی ننیب» ارکل «کىی در نزد1796 نوامبر 15 در

 بار پرچم گریناپلئون د.  مانددهیفا ها براى فتح پل بى اى که طى آن سه بار تالش فرانسوى رحمانه نبردى بى. مردان جنگى دو طرف شد

 سربازان و نی از بهترمىی ن در حالى بود کهنی سربازان خود حمله را آغاز کرد و انیرا به دست گرفت و به همراه هزاران نفر از بهتر

 کامال شی روز سپاه اتر3 سربازان فرانسوى شد و ظرف ری ساجیی را از دست داده بود از پل گذشته و سبب تهشیها حتا آجودان

  . آورد  عمر خود را به دست نمىگری دهاى روزىی خود کرد حتا اگر پبی ابدى نصتخارى نبرد افنیبه قول تارله وى در ا. شکست خورد

  وولىی رنبرد

 نی چندیها قدرت برتر شرق و مرکز اروپا بود و فرانسه در اوج ضعف نبا  چرا که در آن سالردیتوانست شکست را بپذ  نمىشیاتر

ناپلئون در .  در محاسبات خود ژنرال جوانى به نام بناپارت را در نظر نگرفته بودشیداد اما امپراتور اتر سرسختى از خود نشان مى

 را در هم شی سپاه اتردی روز به طول انجام3 شد و در نبردى سخت که گری نبرد دری درگشىی بزرگ اتراری با سپاه بس1797 هیژانو

.  سقوط کردزی زمان دژ مانتو ننیدر هم.  را شکستى سخت دادشىی شارل ژنرال بزرگ اتردوكی ارتش آرشزیشکست و درماه بعد ن

 هزار سرباز نتوانسته 100شهرى که عثمانى با فدا کردن جان .  بودشیاى اتر  افسانهتختیپا ن،ی جنوب ولىی ما100 ناپلئون در اکنون

.  منجر شدوی ماه بعد به انعقاد قرار داد کامپوفرم8زده بالفاصله تقاضاى صلحى کردند که   وحشتهاى شىیاتر. ابدیبود به آن دست 

   نبردجینتا

 ناپلئون شد ری که سبب شهرت عالمگبی نبرد عجنیآثار ا.  اواخر قرن هجدهم بودىیا نبردهاى اروپنیتر  از قطعىکىی ایتالی انبرد

: عبارتند از

. افتی شیهاى مهاجم اروپا افزا  دولتژهی شده بود، نزد جهان به وفیفرانسه، که در اثر انقالب تضع  قدرت نظامىتی اهم-

.  فرانسه در آورد بود، تحت تسلطشی را، که عمدتا تحت فرمان اترایتالی شمال ا-

ى مردم فرانسه   همهى دهیبه عق.  شدلی افسر توپخانه، به سردار اول اروپا تبدنی تا ناپلئون، ادیموجب گرد»  و قدرتهیپا «-

  ناپلئونقتیاسلحه بودند و در حق  مشتى سرباز گرسنه و بىایتالی مرهون شجاعت بناپارت بود وگرنه سپاه موسوم به اایتالی اهاى روزىیپ

.  را شکست دهدشىی هزار سرباز اتر100 جی موفق شده بود به تدرمتىی غنزاتی و تجهها با استفاده از توپ

 اهرامجنگ

   اهرامنبرد

 لی به دلسی که انگلدی رسجهی نتنیاما به ا.  تمام توجه خود را به از کار انداختن انگلستانشی پس از شکست اتر1797 در ناپلئون

. دیآ  است و به سادگى از پاى در نمىبیرق  بىروىی نىیای دروىریداشتن مستعمرات و ن

 را فراهم سی را قطع کند و مقدمات حمله به هند منبع اصلى درآمد انگلسیتواند ارتباطات انگل کرد با فتح مصر مى  فکر مىناپلئون

 نیبد. ندیطح مردان چون سزاوار اسکندر ببتوانست حرکتى ارضا کننده باشد و خود را در س  فتح مصر براى او مىگریاز طرف د. کند

 کرد قصد دارد از عیوى پس از آن که شا.  هزار سرباز از بندر تولون عازم مصر شد30 کشتى و 350 با 1798 مه 19 در بیترت

وى . زدی او بگر دهد و از چنگبی را فرسى،ی ساالر بزرگ انگلای برساند توانست ناوگان نلسون، دررلندیالطارق خود را به ا  جبلقیطر

 آماده هی ژوئ2 رساند و در هی ژوئن خود را به اسکندر19در ) ترانهی و مدقای آفرو راه اروپا ری در مساى رهیجز(پس از تصرف مالت 

 که گروهى فئودال بودند، »کیممال«در تصرف عثمانى بود اما عمال   زمان به طور رسمىنیمصر در ا.  مصر شدتختیحرکت به سمت پا

 در حالى که به سوى جنوب مصر در حرکت 1798 هیوئ ژ20 در هیکردند ناپلئون پس از فتح بدون دردسر اسکندر کومت مىبدان ح

.  برخورد کردکی عمده ممالرهاىی اهرام ثالثه با نکیبود، نزد
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٨٥

 متکى بودند، ریشمش و ىیهاى قرون وسطا  که هنوز به سالحکیها سبب شد ممال  درخشان فرانسوىکی توپخانه فرانسه و تکنقدرت

 شکست که منجر به مرگ چند هزار سرباز نی حاکم بالمنازع مصر بودند، در اثر اری که در چند قرن اخکیممال.  شکست بخورندعیسر

. دندی کامال از هم پاش،شان بود و از دست رفتن توپخانه

  هی سورنبرد

 پرقدرت و اری هزار نفره او بس30 روىی توجهى ندارند و برعکس ن کدام قدرت دفاعى قابلچی که متوجه شد اعراب و عثمانى هناپلئون

ناپلئون پس .  حمله کردهی اعزامى ترك به سورروهاىی چند شورش مختصر در مصر به مقابله با ندنیباتجربه است، پس از درهم کوب

 شد و تمامى ری شهر تسخد،یوز طول کش ر2 که نی حمله برد و پس از نبردى خونافای سوئز به رهی و عبور از شبه جزشیالعر از فتح

 جفاى ممکنه انجام شد نی داده شده بود، بدترمیافراد پادگان قتل عام شدند و به چهار هزار سرباز ترك که قول آزادى در ازاى تسل

 ناپلئون در تی جنانیتر  منفى اقدام را بتواننی ادیشا. ها را با گلوله کشتند  و همه آنبرده ایها به کنار در  نفرات را فرانسوىنیچرا که ا

.  بکنددی هزار سرباز چه کار با4 نی روز مردد بود با ا3 دانست اگر چه خود او اش ىیدوران فرمانروا

  ى نبرد  انگلستان به صحنهورود

پلئون سازمان  ناهی گرفت در عکا مقاومتى جدى علمی به وحشت افتاده بود تصمانهی ناپلئون در خاورمعی سرشرفتی که از پانگلستان

 نیتر نی شهر فرستاد تا با کمک توپخانه و ده هزار سرباز ترك، سنگنی را به اتی اسمدنىی سردار خود به نام سکی نیبنابرا. دهد

 بار جان سختى مدافعان سبب شد شجاعت مردانه ناپلئون نینبرد آغاز شد اما ا.  سردار فرانسوى نشان دهندنیمقاومت را در برابر ا

ها زمانى دست از محاصره   به طول انجامد، فرانسوى1799 مى20 نبرد و جنگى که از اواخر مارس شروع شده بود تا ىیاراه به ج

 در شرفتی نقطه پنیتر عکا براى ناپلئون شرقى. دیرس) در پاى قلعه محکم عکا (فر هزار ن3هاى فرانسوى به  برداشتند که تعداد جنازه

 به قاهره نیدهد بنابرا  دولت نمىنی را به اترى شیى نفوذ ب اى اجازه هاى منطقه  با کمک قدرتسیگلوى به خوبى پى برد ان.  بودایآس

. برگشت

   دلتانبرد

.  ارتشى بزرگ فراهم آورده که قصد فتح قاهره را داردسی انگلىیای درروىی باخبر شد ترکان عثمانى با کمک ن1799 هی در ژوئناپلئون

 هزار نفرى ترك حمله کرد و جنگ سختى 40 به سپاه هی ژوئ25 و در دی دستانه دشیات را در حمله پ نجشگىیناپلئون طبق عادت هم

.  کند شدشهی ترکان عثمانى در مصر براى همری رفتند و عمال شمشنی هزار سرباز ترك از ب15ز ی نبرد ننیدر ا. درگرفت

  هی نبردهاى مصر و سورجهینت

 بود افتهی انیقدرت شرق پا.  عصر بودکی انیى پا  نشان دهندهکی عثمانى و ممالروهاىیئون به نى ناپل  کنندهری و غافلگعی سرروزىیپ

 حمله ای و آسقای هزار ساله در آفر4 هزار نفره به دو کشور با قدمت 30 با سپاهى ىیای درلی صدها مامودنی ژنرال فرانسوى با پکی

با ( و سپاه بزرگ ترك کیشکست سپاه ممال. شود اش به اروپا مى سبب بازگشت او به باقى ماندن در منطقه عالقگى کند و تنها بى مى

 اقدام دولت نیاگر چه هدف ناپلئون ضربه زدن به انگلستان بود اما با ا.  شرق استخیبخش دردناکى از تار) ها سىیوجود کمک انگل

 مقطع نی که در ازیانگلستان ن. اش نشان داد  شرقىدارى مستعمرات  دولت را در نگهنی اى کرد و ناکارآمدفیعثمانى را به شدت تضع

 و ستی قرن قبل ن3 امپراتورى پرقدرت گری بود عثمانى دافتهیبه عنوان کمک کننده به عثمانى وارد عمل شده بود، اکنون به خوبى در

 نبرد هاى کیب ماندن شرق در تکن و عثمانى نشان از عقکی سرباز ممالرها هزا مرگ ده» ماند تا زمانى که انگلستان بخواهد باقى مى«

 تصرف کامل هند، ران،ی افی از نقاط تکرار شد و منجر به حذف عثمانى، تضعارىیها در بس  شکستنیبعدها مشابه ا.  داشتنینو

. شد..  و مراکش وریالجزا  فتحن،ی چفیتضع
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٨٦

نگرد فرانسه را   به شما مىخی هزار سال تار4«:  بود در مقابل اهرام ثالثه به سربازان خود گفتهکی هنگام شروع نبرد با ممالناپلئون

» .دیسربلند کن

   مارنگونبرد

.  دست باال را داشته باشندایتالی مجددا در اها شىیها و اتر  سبب شده بود، روس1799 و 1798 داخلى فرانسه در سال هاى رىیدرگ

 بود رؤساى جمهورى افتهیناپلئون که در. قالبى قرار داشتهاى خطرناك ضد ان  از گذشته در معرض خطر ائتالفشی بار بنیفرانسه ا

که بعدها به امپراتورى  (کتاتورىی دکی هاى هی با کودتا پا1799 نوامبر 10 و مقابله با دشمنان را ندارند، ورى کش  ادارهاقتیفرانسه ل

.  رفتها شىی راحت به دنبال نبرد با اترالیرا گذاشت و بعد با خ) دیانجام

ها به ادامه  عالقگى روس  مرگ ژنرال سوروف و بىلیبه دل(ها   روسبانىی داشته اما از پشتاری را در اختایتالی شمال ا1800 در اه شىیاتر

 قواى ناپلئون نشستند و چون گمان دنی عمده قواى خود را در بندر جنوا مستقر کردند و به انتظار رسها شىیاتر. محروم شدند) نبرد

  . العبور آلپ وارد منطقه شود، از مراقب پشت سر خود غافل شدند هاى صعب ز گردنه ااپلئونبردند ن نمى

   ناپلئونىحرکت

 خود رنهی گرفت از گردنه پربرف پمی از کارشناسان تصمارىی مصمم و جسور بود و خالف نظر بساری کنسول اول فرانسه مردى بساما

 نی، لشکر ا1800 مه 16در . ى عمل ناپلئون اطالع نداشت ها کسى از نحوه ت ساعنی تا آخرنی برساند بنابراها شىیرا به پشت سر اتر

گذاشت، )  کندریهاى رمى را غافلگ  را طى کرده بود تا سپاهری مسنی سال قبل ا2000که ( کارتاژى بالی پا جاى هانخی تاررینظ سردار بى

 مه ناپلئون گردنه سر برنار را 21در .  نبودها لیتر از حمل ف هاى آلپ کم ها از گردنه  همراهش نبودند اما کشاندن توپها لیاگر چه ف

 که انتظار حمله از شمال را ها شىیاتر.  آمدرونی بشی را تار و مار کرده و پشت سر قواى اصلى اترشىیرد کرد و واحدهاى پراکنده اتر

 لومتری که صدها کشىیمالس، ژنرال اتر. دندها واگذار کر  و شهرهاى اطراف را به فرانسوىالنینداشته، به سرعت عقب نشسته و م

اى  به نام دهکده( در مارنگو 1800 ژوئن 14 و در دی خود را به سمت شمال کشروهاىی به عجله ند،یکش  انتظار ناپلئون را مىتر نییپا

 از هر لحاظ بر زیى آن ن انه منطقه بود و توپخروىی ننیتر  بزرگخیارتش مالس در آن تار. رو شدند دو سپاه با هم روبه) در همان محل

 از بانىی قصد پشتروی با اعزام نزی نسی که ارتش انگلچرااروپا در شکست ناپلئون شکى نداشت . ها برترى داشت توپخانه فرانسوى

.  داشتاری توپ در اخت100 توپ او 15 هزار سرباز و در برابر 30 هزار سرباز ناپلئون، مالس 20در برابر .  را داشتشىیاتر

 بعدازظهر نظم سپاه 2 در شىی اترى دهی پناه توپخانه حمله را آغاز کردند و واحدهاى ورزری زشىی ژوئن سربازان اتر14 بامداد در

 زمان در نیدر هم.  را به اطالع مرکز برساندروزىی فرستاد تا پنی به وکىی بعداظهر مالس پ3در ساعت . ناپلئون را درهم شکستند

 ىی شکست ناپلئون خواهد بود اما گونیتر نیبردند دشت مارنگو شاهد سنگ  مرگبار حاکم بود و همه گمان مىىستاد ارتش فرانسه سکوت

. کند  مىریی تغگری نبرد تا ساعتى دجهیکرد اگر سربازان مقاومت کنند نت  اعتقادى نداشت او مرتب تکرار مىنیناپلئون چن

  رهی ذخروىی نورود

 نیتر  سپرد و از او خواست در حساسزهیکوچک با تعدادى توپخانه را به ژنرال شجاع و گمنام خود د قبل از آغاز جنگ واحدى ناپلئون

 به همراه توپخانه کوچکش زهیشد ناگهان سواره نظام د  مىکی بعدازظهر نزد4در حالى که ساعت به . لحظات جنگ خود را برساند

 عی سراریها بس حمله شجاعانه فرانسوى. از پشت مورد حمله قرار دادند را که اکنون نظم مشخص نداشته، شی شدند و سپاه اترداریپد

 غی نبرد از دم تنی در اشىیهزاران سرباز اتر.  شدها شىی اترنیمنجر به شکست سنگ)  کشته شدزهیاگر چه خود د(صورت گرفت 

  .  رفتنی از بشىی توپ اتر50گذشتند و 
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٨٧

   نبردجهینت

: توان خالصه کرد مى نبرد مارنگو را در سه نکته تیاهم

دادند و داستان   راه نمىسی از دشمنانش او را به پارعىی وسفیها و ط ها، ژاکوبن خورد بوزبون  نبرد اگر ناپلئون شکست مىنی در ا-1

. دیرس  مىانیناپلئون به پا

 و شیل به اسطوره شد عالوه بر آن که اترى اروپا ازاو را دو چندان کرد و او مبد  نبرد واهمهنی ناپلئون در ازیانگ رتی مانورهاهى ح-2

.  در برابر قدرت جمهورى فرانسه شدندنی مجبور به تمکىی از کشورهاى اروپاارىیبس

.  کامل را براى وى فراهم کردکتاتورىی دى نهی با چنان استقبالى مواجه شد که زمسیدر پار) روزىیبه دنبال پ( ژوئن 20 ناپلئون در -3

س و رورانی اهاى جنگ

  هی و روسرانی اهاى جنگ

 نیهاى بزرگى در حال رشد بودند از جمله ا  قدرترانی در اثر مرگ آقا محمدخان قاجار، در اطراف ارانی شدن اتر فی موازات ضعبه

ار  بکی بزرگى بودند که دی تهدرانیها براى ا روس. وقفه در حال قدرت گرفتن بود  بود که از اواسط قرن هجدهم بىهیها روس قدرت

ها از ضعف دولت   اوضاع به شدت تفاوت کرده و روس1800 آقا محمدخان به عقب رانده شدند اما در ط بار توسکیتوسط نادر و 

ها کار دوم را با حمله به گنجه و  آن. ها بود  کار روسنیالحاق گرجستان اول.  استفاده کرده و قصد ورود به قفقاز را داشتندرانیمرکزى ا

.  کردنیی و مرز دو دولت را رود ارس تعری تسخ1802باغ را در   و قرهروانی افاصله ژنرال روس، بالانوف،ی سى س.شوش آغاز کردند

  نیازی اوچمجنگ

 رانی به سمت شمال اجانی با سپاه خود از آذرباران،ی اعهدی ولرزا،ی عباس منی قابل قبول نبود بنابرارانی براى اهی حرکت روسنیا

 ری روس با غافلگانوفیسی نبرد سنی رخ داد و طى ا1803 در روانی در حوالى انیازی در محل به نام اوچمرویو ن دنینبرد ب. حرکت کرد

 سی فرمانده روس با تفلنی موفق به قطع ارتباط اها رانىی کمکى اروهاىی ندنی اما با رسافتی دست روزىی در ابتدا به پها رانىیکردن ا

.  دادندحی ترج رانىینش ها عقب  روسجهیشدند در نت

 محلى اوضاع را روهاىی او توسط نرىی بندر انزلى ادامه داد اما غافلگقی از طرالنی حمله به گقی را از طراتی سال بعد عملانوفی سسى

 نگرفت و چاره را تنها در اى جهی نترانی اهی خود علاتی سال عمل2 عقب نشست و عمال از ایبر وى سخت کرد و ناچارا به سمت در

. دی باکو دتصرف

 شد اما در پاى قلعه با اصابت گلوله کشته شد و ادهی خود در ساحل پروهاىی با ندی با توپ کوبای پس از آن که شهر را از راه دروى

 روس در روهاىی ناىی موجب شد بقازی سال بعد ن2 وى در نانی جانشنیجنگ ب. ختندیسپاه وى به شدت مورد حمله واقع شده و گر

.  به عقب رانده شوندبایها تقر  خورده و روست شکسها رانىیباغ از ا قره

   اصالندوزجنگ

 چی نگرفتند تا آن که ژنرال گودوواى جهی داشتند اما نترانی اهیاى عل  تا مدتى حمالت پراکندهانوفیسی پس از مرگ سها روس

اما .  شدرانی مغلوب قدرت سواران ا1809 در  شکست خورده وروانی در نبرد ازیفرماندهى کل قواى روس را برعهده گرفت اما وى ن

 در کنار رود رانهیاى غافلگ ها را نداشت، در حمله  درحالى که کسى انتظار پاتک از سوى روس1812ها دست از پا نشستند و در  روس

 مناسب خود ىیرغم کارا ى على فرماندهان در شوراى جنگرىیتدب  بىلی به دلزی نرانی را مورد حمله قرار دادند و توپخانه اانیرانیارس ا

 به موقع فرماندهان می و عدم تصمرىی روس اندك بودند و تنها عنصر غافلگروهاىیدر نبرد مذکور ن.  شودرانینتوانست مانع شکست ا
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٨٨

انند و ها خود را به لنکران برس  سبب شد روسزی به تبررزای عباس معی سرنىینش عقب.  شدرانی شدن ارتش ادهی سبب از هم پاشرانىیا

.  کنندری تسخزی بندر را ننیا

   گلستانعهدنامه

عهدنامه گلستان . کندهیشاه تقاضاى صلح از روس  فراموش شود و فتحعلىرانیدرپى ا  پىتی سال موفق9 شکست کوچک باعث شد نیهم

و نسبت به گرجستان، داغستان و باغ چشم بپوشد   گنجه و قرهروان،ی تعهد کرد از دربند، باکو، شرانی شد و الی تحمرانی به ا1813در 

ها اکنون  دانستند روس  نکته بود که نمىنی در ارانی ااسىی و مقامات سرانیاما اوج حماقت شاه ا. اشدشوشى چشمداشتى نداشته ب

 اوضاع جهانى  ازهیخبرى دربار قاجار متأسفانه بى. ستیها ن  به آنازی به دادن امتازىی بزرگى با ناپلئون هستند و ناری نبرد بسریدرگ

 رانی سال جنگ ا10 انیدر هر حال عهدنامه گلستان پا.  گلستان تنها بخشى از آن بودامه وارد کرد که عهدنرانیضربات متعددى به ا

. و روس بود

   و روسرانیهاى ا  دوره دوم جنگآغاز

کرده و مصائب نبردهاى ناپلئون و ادامه  نداشتند چرا که الکساندر اول فوت رانیاى به جنگ با ا  چندان عالقه1824 در ها روس

هاى مکرر مردم  کرد اما نامه عالقه مى  بىاىی آسهاى نی در سرزمگری نبرد طوالنى دکیها را نسبت به ادامه   آنىینبردهاى اروپا

 از رانیه مردم ا آن کژهیبه و. کرد  را وادار به واکنش مىرانی به تهران، و اصفهان از آن طرف شاه ارانیى ا هاى جدا شده بخش

 گری و اعالم آمادگى مردم طوالش و مناطق متفرقه از سوى دسو کیفتواى علماى طرفدار جهاد از .  راضى نبودندزیقرارداد گلستان ن

.  با متجاوزان کندنبرد را مأمور رزایشاه را وادار کرد عباس م فتحعلى

ها حمله را آغاز کردند بخشى از   جانب به سمت روس3 از رانی اروهاىین.  کننده بودری و غافلگعی سراری در ابتدا بسرانی اروزىیپ

 ى جهیها را مورد حمله قرار دادند که نت  روسىروهاىیباغ و بخشى از جانب طالش ن  بخشى از سمت قرهروان،ی از سمت ارانىی اروهاىین

 جنگ اصلى به سود زیباغ ن ها قتل عام شدند در قره  روسزیدر داغستان ن.  از طالش، لنکران، موقان و باکو بودهیروس نبردها خروج نیا

.  بودسی فتح تفلدی شوشى کلری محاصره شوشى را آغاز کردند چرا که تسخها رانىی و ادی رسانی به پارانیا

  ها  حمله روسضد

 رانیرا مأمور حمله به ا چ،ی رساندند، سردار بزرگ خود، پاسکووانی پس از آن که جنگ خود با عثمانى را به پا1825 در ها روس

 چگونه عمل کرد، به دی نوع نبردهاى محلى بانیدانست در ا هاى خود با عثمانى، مى  از جنگادی تجارب زلی که به دلچیپاسکوو. کردند

.  شدرزای در شمکور آماده مبارزه اصلى با عباس مرانی و پس از شکست دادن قواى اساندسرعت خود را به گنجه ر

 نمانده بود ژنرال زىی حمله کرد و چچی پاسکووروهاىی هزار نفرى خود را به گنجه رساند و بالفاصله به ن30ا سپاهى  برزای معباس

 رزایالدوله قاجار سبب شد عباس م  آصفژهی به ورانی فرماندهان اری نکردن ساتی گرفتار شود که تبعانوفیروسى به سرنوشت سى س

 گوش ندادند رزای به دستورات عباس مزی شاهزادگان نریسا.  به اصالندوز شودنىینش بور به عقب در اول نبرد مجهی اولروزىیبا وجود پ

 براى نابودى سپاه رانی اىی و فرصت طالافتی انی نبرد گنجه آغاز نشده پاجهیدر نت.  جدا کردندرانیو راه سپاه خود را از سپاه اصلى ا

.  را آغاز کردرانی حمله به ازی با هدف تصرف تبر1827 و در افتهیتى دو چندان  اکنون قدرچیپاسکوو) 1826. ( رفتنی از بچیپاسکوو

 روىی نرزای زمان عباس منی در همگری از سوى دفتدی عقب بچی سبب شد، حمله اصلى پاسکووروانیباغ و ا  در قرهها رانىی مقاومت ااما

 دند،ی فرا رسچی پاسکووروهاىی شکست داد اما زمانى که عمده ننیازیها به فرماندهى ژنرال کراسوفسکى را در اوچم  هزار نفره روس6

.  فراهم کنندزی مقدمات را براى تصرف تبرروانی با تصرف اهها بود ک نوبت روس
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٨٩

 در کمال ناباورى به زی شدند و تبرری سراززی به سمت خوى، مرند و تبررانی در شمال غربى ارانی با شکسته شدن خط دفاعى اها روس

.  به دفاع نگرفته بودندمیها شد، چرا که بزرگان شهر تصم  روسمیلسادگى تس

اى براى   ارتش حرفهکیآورى  شاه از خرج پول براى جمع  داشت و آن امتناع فتحعلىزی نگرىی بزرگ دلی شکست احمقانه دلنی االبته

.  بودرزایکمک به عباس م

 روانی قبول کرد ا1828 مذلت بار ترکمان چاى در مانی پرشی با پذرانیا.  بار بودبتی مصاری بسرانی نبردهاى دوره دوم براى اجهینت

ها   غرامت بدهد، عالوه بر آن که حقوق تجارى متعددى براى روسهی روبل به روسونیلی م30ها واگذار کرده و  و نخجوان را به روس

  . قائل شد

  رانی نبردهاى روس و اجهینت

 و رانیهاى بزرگ ا  جنگتی مشتى جنگ احمقانه و پراکنده بود که اصال اهم1828 تا 1803 هاى  سالنی در برانی و اهی روسهاى جنگ

 بدى را به اری وصف عالمت بسنیهاى هم زمان خود در اروپا نبود اما با ا  با جنگسهیهاى نادر را نداشت و قابل مقا  جنگایعثمانى و 

.  کردالکشورهاى متجاوز ارس

 جنگ کوچک در سطح کی حتا قادر به ادامه گری کشور پهناور دنیا. ستی در معادالت منطقه نذاررگی تأثروىی نکی گری درانیا

 عالى اری دشمنان خود در حد بسدنیکشورى که زمانى نه چندان دور از زمان آقا محمدخان و نادر قادر به کوب. ستیباغ ن نبردهاى قره

 زیانگ  غمنینگاه دارد و ا» پاى ثابت کارزار« نبرد به صورت کیشته را براى  هزار سپاهى از جان گذ20 تابود، اکنون نتوانسته بود ح

 را تحت نفوذ خود گرفتند و عمال رانی پس انی از اسی را به عنوان قدرتى درجه دو تنزل داد و روس و انگلرانیها ا  شکستنیا. بود

. هاى جهانى قرار گرفت  سال تحت تسلط قدرت150 تا رانیا

 پس نگرانى نداشته و نی مواجه بودند از ارانیسوى جنوب با مشکل اا که تاکنون در راه توسعه خود به روس. م ماجرا نبود تمانی االبته

 متکى بودند، رانی قدرتمندى که به انی و خواننینش ها شاهزاده ده. آغاز کردندانهی ماىیرا براى تصرف آس و قدرتمند خودعیحرکت سر

. شاهان جبون قاجار گرفت مبارزه را ازى هی جبهه کوچک روحکی درروزىی با پهیدند و عمال روسروس ش قدرتمندمیسلبه سرعت ت

تزی استرلجنگ

  تزی استرلنبرد

 تجمع قوا نیتر  مرکز بزرگ1805ها مقاومت کرده بود، سال  ها در برابر هجوم مکرر عثمانى  که سالشیاى اتر  افسانهتختی پان،یو

.  ارتش ناپلئون بودهیعل

 روی کردن نادهی ناپلئون به فکر پ1805 زییدر پا.  افتادندىیجو زده شده و دنبال چاره درپى ناپلئون وحشت  پىهاى روزىی از پىی اروپالدو

زده خواستار آغاز جنگ از   وحشتها سىیانگل. گرفتند  جلوى او را در شرق مىدی بانیبنابرا. بود) شرق انگلستان(در سواحل مانش 

انگلستان با صرف صدها .  زمان شکل گرفتنیدر ا»  ناپلئونهی شوم علهیاتحاد«.  شدندهی و روسشی توسط اترانسهفرمرزهاى شرقى 

ى خود، پاى به نبردى گذاشت   از دست رفتهتیثی براى جبران حزی نهی و روسشی طال ارتشى بزرگ را در شرق سامان داد و اترلویک

. تر از نبردهاى قبلى بود  بزرگاریکه بس

اما ناپلئون بار .  کندکسرهی کار ناپلئون را ها سىیها و ثروت انگل  بود با کمک قدرت نظامى و نفوس فراوان روسدواری بار امنی اشیرات

وى طى مدت کوتاهى با ارتشى بزرگ خود را به آلمان رسانده و دژ اولم در کنار دانوب را، .  قدرت جنگاورى خود را ثابت کردگرید

 بار ناپلئون ارتشى نی نبرد براى اولنیدر ا.  قوا پرداخته بود، دور زد و از شمال رودروى دژ قرار گرفتتیه تقو در آن بشیکه اتر
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٩٠

برنادوت، نى، ( هزار سرباز به فرماندهى هفت ژنرال بزرگ 186 نبرو مرکب از نیا.  شددهی به کار گرفت که گراندآرمد ناممی عظاریبس

.  بودشیى زدن ضربه به اتر  آمادهایکنون در باوارا) مارمون، سو، الن، داوو و اوژرو

 بود بتواند در پناه دژ اولم ناپلئون را دواریبرخوردار بود و ام)  هزار نفر100بالغ به ( بزرگ اری از ارتشى بسزی نشى،ی ژنرال اترماك،

.  را داشتندهی ارتشى بزرگ از روسدنی انتظار رسها شىیعالوه بر آن که اتر. شکست دهد

 ژنرال سو و ژنرال الن و مو را از دانوب گذشته ناگهان از روهاىی لحظه نکیدر .  گرفتندها شىی هفت سپاه ناپلئون فرصت را از اترماا

.  ماك سر در آوردندروهاىیپشت ن

 ری را ناگزشیها، سپاه بزرگ اتر حمله گازانبرى فرانسوى.  حمله کردشی از سمت غرب به سپاه اترگرىی نى با سپاه بزرگ دمارشال

.  به داخل دژ اولم کردنىینش ازعقب

   اولمسقوط

. دید  مىمیى اولم نفوذ کردند و اکنون ژنرال ماك اوضاع را وخ  سربازان مارشان نى و الن به ارتفاعات اطراف قلعه1805 اکتبر 15 در

 هم ای« به مدافعان قلعه بفرستد امىیدار کرد پوا)  نبرد حضور داشتدانیکه شخصا در م( از قلعه، ناپلئون را ها شىیادامه دفاع اتر

» .برد  قلعه جان به در نمىنی کسى از اای و دی کنمیاکنون قلعه را تسل

 200ها و   پرچمهیآن ها کل.  ناپلئون شدندمی تسلها شىی هزار سرباز اتر61.  بودزیانگ  مرگبار و غمها شىی نبرد اولم براى اترى جهینت

.  کردندمیاتور قدرتمند فرانسه تسلقبضه توپ را به امپر

 روهاىی موفق به شکست دادن ندی نوامبر به ساحل چپ دانوب رس11 در ریها به فرماندهى کوتزوف با چند هفته تأخ  روسسپاه

 400که  تختىیپا.  در نوامبر به تصرف ناپلئون درآمدنیو. ها برده بودند  نبردى فرعى شد اما جنگ اصلى را فرانسوىکیفرانسوى در 

.  ساده در برابر ناپلئون از پاى درآمداری کرده بود، بسومتسال در برابر غول عثمانى مقا

بردند ناپلئون با  ها گمان مى آن.  در حال مقاومت بودندنیها در شرق و روس.  خود را از دست نداده بوددی شوم هنوز امى هی اتحاداما

.  بودلی ارزش قاقیغافل از آن که ناپلئون در نبرد براى دقا. کند  حرکت مىها هاى دانوب به سوى آن  از پلریچند روز تأخ

.  هزار سرباز روس را کشته و روس را به شرق راندند12 نی به فرماندهى موروا از دانوب گذشته و در نبردهاى خونها فرانسوى

کوتزوف .  را گرد آوردندشىیزار سرباز روس و اتر ه90 قواى کمکى ارتشى مرکب از دنیاى به نام اولموتز با رس  در منطقهها روس

.  بدهدنىینش خواست به او اجازه عقب) تزار روس( اوست، از الکساندر بی هزار نفرى در تعق100روسى که باخبر بود ناپلئون با سپاه 

. بور به جنگ کرد به او، وى را مجروی مناسبى نداشته اما تزار با وعده رساندن نى هیها روح شیها و اتر چرا که روس

  تزی استرلناپلئون،

ضربات کسب کردری که بعدها شهرتى عالمگتزیاى به نام استرل  دهکدهکىینزد درنی شمال ولومترىی ک120 در 1805 دسامبر دوم

 گرفتار د،یك د تدارشانیاى که ناپلئون برا ها در تله رحمانه روس  نبرد بىنیدر ا.  وارد آوردشیاترى خود را به سپاه روس و رد کنندهخ

هاى  هنگ. داشت وجودزده خی میهاى ن ها مرداب ها و در عقب آن ها توپخانه فرانسوى  شدند که در جلوى آناى شدند و وارد منطقه

 ارىی رفتند و بسنیها در مرداب از ب  از آنارىیو بسها شدند ه عقب رفتن به سمت مردابروسى در اثر فشار سربازان فرانسه مجبور ب

.  سواره نظام روس را نابود کردندزیاندازهاى فرانسوى ن نارنجک. آمدنداز پاى در فرانسوىهاى   با آتش توپمردى،یوجود پا با زین

 نبرد جان به در نبرده چنان که تارله در کتاب ناپلئون نی از ازی گردان نکی حتا افتندی درها شىیها و اتر  روسده،ی نرسانی به پاروز

 رکاب نیملتز.  بودندختهی جنگ گردانی ازمىینها مدتى قبل از فاجعه)  و الکساندر روسىشىیفرانسواى اتر(ان امپراتور«: سدینو مى

» .هاى خود را رها کرده بودند  فرار ولى نعمتنی کرده و در حنی کامل چنومرج رج با هزی نشانیا
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٩١

   نبردجهینت

در حالى که .  بودزیانگ رتی نبرد حنیسرعت عمل ناپلئون در ا. شود ى مسیهاى نظامى تدر  هنوز هم در دانشکدهتزی نبرد استرلاتیجزئ

 روز دو امپراتورى کی ظرف خیهمتاى تار  سردار بىنیکرد، ا  ناپلئون مىهیبراى جنگ عل»  شومهیاتحاد«پروس خود را آماده ورود به 

. رس به جاى اعالم جنگ دست دوستى با او دادنداز ت) پروس( آلمانى هاى نینش  اروپا را شکست داد و شاهزادهزقدرتمند شرق و مرک

 سبب شد ژهی به وشی اترنی قرن نوزدهم بود و شکست سنگىیهاى اروپا  جنگنیتر  جزو بزرگزی از نظر ابعاد نظامى نتزیاسترل

.  براى فرانسه نباشنددی تهدگریها د  تا مدتها شىیاتر

   پروسنبرد

طرفى برقدرت تهاجمى فرانسه تنها ماندو ازبراعمال دره،ی روس- شی اتراى هیتحادا ناپلئون ونینبرد بطرفى در بى پس ازپروس

پادشاه پروس،به درستى  لهلم،یو.د به نشان دادن شجاعت خود بودندمن  شده و عالقهریشدت توسط ناپلئون تحق آلمانى بنانینش شاهزاده

 روهاىی از ناپلئون خواست ن1806شار افکارعمومى در اکتبر با امپراتور بزرگ فرانسه انتحار نظامى است اما تحت فردنبدانست، مى

. برد حساب نمىهرگز» پروس تنها«از» اتح بدون شکست نبردهاى اروپاف«دانست  اما خوب مىخودرا از مرزهاى پروس عقب بکشد

 طیاکنون شرا.  آن را درهم بکوبداى  مترصد آن بود، پروس خود را تکانى بدهد تا به بهانههی و روسشی اتردنی پس از درهم کوبناپلئون

 ناپلئون در آن روهاىیغافل از آن که ن. هاى آلمانى از برلن و ماگدبورگ به سمت غرب به حرکت درآمده بود ارتش.  بودایبراى او مه

آلمانى اتحاد  هاى نینش  ارتشى را فراهم نکرده بود چرا که شاهزادهنی چنخیپروس تا آن تار. ها بودند  آنانتظاردر » ساکس«سوى 

ى خود را   از گراند آرمهمىی نزیناپلئون ن.  هزار سرباز گردهم آوردند180، سپاهى بالغ بر 1806ها اکتبر  آن. جدى با هم نداشتند

.  بودوردهبه همراه آ)  هزار سرباز195 عنىی(

  نای نبرد

 شکست دادند و فرداى آن روز مارشال تسی در شال تحت فرمان مورا و برنادوت فرانسوى، جلوداران پروسى راانی اکتبر سپاه19 در

. دی هزار سرباز پروسى را درهم کوب9الن در حوالى زالفله، 

او شب قبل به . به کناره سپاه پروس حمله کرد» مورا«و » نى«، »سو« سردار بزرگ خود 3ناپلئون با .  بودنای نبرد اصلى در اما

 حمله را آغاز کرد دی اکتبر پس از طلوع خورش14ناپلئون » . فرانسه خواهد بوارین در اخت نبرد آلماکی نیبا هم«: سربازانش گفته بود

حال آن که ناپلئون . دندی دنىینش  تنها چاره را در عقبها سیها و ساک  پروس را تحت فشار قرار داد که پروسىهو با چنان شدتى سپا

 نیى ا هاى پراکنده  و دستهدی چند ساعت ارتش پروسى ناگهان از هم پاش منظم بسته بود و پس از گذشتنىینش ها را براى عقب راه آن

 زمان سواره نظام مارشال مورا وارد عمل نی رفتند اما در اماری آغاز کردند و به سمت وارا نىینش سپاه بزرگ به صورت نامرتب عقب

.  انداختند، کشته شدندنیهاى خود را بر زم  که سالحىیها  گذراندند و حتا آنغیها را از دم ت ى پروسى شده و باقى مانده

  آورشتات

ى قواى پروس در   به باقى ماندهده،ی نرسانی قوا به دشمن را نداد و روز به پادیاجازه تجد»  بوداش شگىیچنان که عادت هم «ناپلئون

. حمله کرد) نای شمال لومترىی ک25(آورشتات 

 مواجه شد و بالفاصله سربازان فرانسوى به فرماندهى انی از فرارمىی عظلیا خ پروسى ابتدا بکی تحت فرمان دوك دو برونسوقواى

 هزار نفر بودند اما داوو به خود ترس راه 63 پروس روهاىی هزار نفر و ن26 فرانسوى روهاىین. ژنرال داوو حمله به وى را آغاز کردند

آسا قلب ارتش پروس را از کار انداختند و خود  اى برق ر حملهها د فرانسوى.  امدادى مارشال برنادوت نمانداىنداد و حتا منتظر قو
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٩٢

 و دهی هزار سرباز پروسى مبدل به مشتى واحد شکست خورده، از هم پاش180اکنون .  نبرد به شدت زخمى شدنی در ازی نکیبرونسو

.  خفته به خاك بودندای

 زیشدند و داوو ن ها مى  فرانسوى مانع جمع شدن آنگریرال دحال آن که دو ژن. هدف به سمت برلن فرار کردند  ارتش پروس بىاىیبقا

. ها ملحق شوند ها به سمت شرق بروند چرا که ممکن بود به روس داد که آن اجازه نمى

 1806 اکتبر 27شهردار برلن در .  کامل شد و اکنون برلن در دست ناپلئونمی هنلوهه، ژنرال پروسى، ظرف چند روز مجبور به تسلهو

 ناپلئون کرد و از او تنها خواست که شهر برلن را شهر خود بداند و آن را از می شهر را تقددی روز پس از آغاز جنگ کل19نها  تعنىی

. غارت معاف کند

که بعدها به عنوان عامل اصلى شکست ناپلئون در کنار ( شده بود اما نه کامال چرا که مردى به نام بلوخر عی کامال مطبای تقرپروس

 نیا. کرد  هزار سرباز خود به شدت در برابر قواى برنادوت، مورا و سو مقاومت مى20با )  نقشى بزرگ را بازى کردسىی انگلوننگتیول

 لیبه دل( خود را به مرزهاى شمالى آلمان رساند و هنگامى که قصد ورود به خاك دانمارك را داشت زی و گرگسردار پروسى با جن

 مارشال بزرگ ناپلئون داد و طى نبردى 3 تن به نبردى نابرابر با نیبا ممانعت دانمارك مواجه شد بنابرا) ها از ناپلئون ترس دانمارکى

 سرباز او را زنده کیى مبارزه حتا  ها در صورت ادامه دانست فرانسوى  هزار سرباز خود را از دست داد و چون مى6 زی آماسی

  . ها شد  آنمیگذارند، تسل نمى

   نبردجهینت

 هزار سرباز 180 شدن دهیدرهم کوب. دی نرس1806 به قدرت باالتر از سال گری گاه دچی هسند،ینو  آن گونه که مورخان مىناپلئون

.  نبود که بتوان آن را ساده انگاشتزىی ماه چکیها دژ قوى آلمانى ظرف  پروسى و ده

 چی در برابر خود همی ارتش عظنیاکنون ا.  کردلیتبدچون و چراى اروپاى غربى و مرکزى   پروس ناگهان فرانسه را به قدرت بىنبرد

.  ناپلئون را نگران کنندالیتوانستند اندکى خ  جان در شرق مىمهیهاى ن تنها روس. مانع و رادعى نداشت

نها  که مالک اروپا تردی اروپا بپذ1806 مارشال بزرگ وى سبب شد تا در 7ى ناپلئون و  درپى و خرد کننده  عمل و ضربات پىسرعت

. ناپلئون بناپارت:  نفر استکی

  دلندی فرنبرد

 به روى ژهیها به و آن.  متصرفات پروس از جمله پروس شرقى باشدى هی ناپلئون اکنون مالک کلرندیتوانستند بپذ  هنوز نمىها روس

. دانست لهستان نظر داشتند، حال آن که ناپلئون لهستان را از خود مى

 نیها ضرورى است بنابرا اند، مطمئن شد گوشمالى روس ها وارد ورشو شده که ناپلئون باخبر شد روس پس از آن 1806 دسامبر لیاوا

. ژنرال مورا و ژنرال داوو حرکت به سوى ورشو را آغاز کردند

  لوی انبرد

 از اى جهی نتنای حمله بردند اما سرسختى سربازان روس سبب شد، فرانسوگریکدی سربازان دو طرف در پلتوسک به 1806 دسامبر 26

 75ى نارو منتظر اوست، با   در رودخانهنگسنی هزار سرباز به فرماندهى ژنرال ب90ها با  زمانى که ناپلئون باخبر شد روس. حمله نبرند

. دی در پروس شرقى به سپاه روس رسلوی اکىی حرکت کرد، وى در نزدوهزار سرباز به سمت ا

 واحد بزرگ کی نبرد برترى خود را نشان داد و نیها در ا ى روس توپخانه. از شد آغنی طرفنی نبردى سخت ب1807 هی فور8 در

.  بارانى از گلوله قرار گرفتری ززیاش ن  نظام مخصوصادهیفرانسوى قتل عام شد و ناپلئون و پ
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٩٣

 فرانسوى به انی سپاهستنوی مانع به هم پعنىی خودش به کار گرفتند هی ناپلئون را علکی بار تاکتنی اقی دقزىیر  با برنامهها روس

.  شدندگریکدی

ناپلئون شده بودند، آتش توپخانه خود را به روى محل استقرار ) گارد( نظام ادهی قواى کمکى فرانسه به پدنی که مانع رسها روس

 مردان خود را به ها  بدون واهمه از انبوه گلولهخىی سردار بزرگ تارنیشخص ناپلئون متمرکز کرده و مانع تحرك واحد او شدند اما ا

 گارد ناپلئون شد اما نىینش امان مردان روسى سبب عقب فشار بى.  سواره نظام فرانسوى دستوراتش را رسانده کرد و بقیمقاومت تشو

 نگسنیهاى ب  سواران فرانسوى توپزیپوش فرانسه عاقبت سربازان روس را عقب راندند و از آن طرف ن اندازان و سربازان زره نارنجک

. از کار انداختندرا 

ى  ناپلئون چاره.  تعداد سرباز روس کشته شده بودندنی هزار سرباز فرانسوى و هم30 که دی رسانی در حالى به پاد،ی در بوران شدنبرد

. کار را، درخواست قواى امدادى از گراندآرمه دانست

 نبردى بود که ناپلئون در آن به نی اوللویا. ى در راه استدانستند که نبرد بزرگ  اما هر دو مرد مىدندی موقتا دست از جنگ کشنیطرف

 ماه بعد 3اگر چه او در . ندی هزار سرباز گراندآرمه را بب30 ى جهینت  و مجبور شد به چشم خود مرگ بىافتی قطعى دست نروزىیپ

. روس حمله کرد نگسنی هزار نفرى ب85 هزار نفر به سپاه 125و با .  لهستان از سرگرفتدرها  نبرد را با روس

 بار با سرسختى نیها ا ناپلئون پى برده بود که روس.  هزار روس کشته شدند10 هزار فرانسوى و 8 زی نسلبرگی ژوئن درها10 نبرد در

. د نداده بودنمی تسلای تن به شکست و زیى کوچک ن  جبههکیها حتا در  روس.  بردنیها را از ب  آنکی با تاکتدیجنگند و تنها با تمام مى

  دلندی فرنبرد

اکنون .  پروس شرقى از رود آل عبور دهدتختی قصد دارد سپاه خود را براى نجات پانگسنی بد،ی ژوئن به ناپلئون خبر رس13 در

 ژوئن قواى روس را در حالى به دام انداخت که در 41 صبح 3امپراتور فرانسه ساعت .  براى ناپلئون فراهم آمده بودىیفرصت طال

کرد،   هک با تعجب از سرعت عمل ناپلئون خود را آماده نبرد مىنگسنیب. دفاع درآمده بودند اى بى ه به صورت تودهکنار رودخان

.  اشتباه استنی اشتباه او در برابر سردارى مانند ناپلئون آخرنی اولافتیدر

مارشال نى . ها قرار گرفتند آتش توپخانه فرانسوى باران ریها ز  نظام مراشال الن حمله را آغاز کرده و روسادهیها و پ  فرانسوىتوپخانه

اگر چه ( نداشتند نىینش  سواران گارد به فرماندهى کولگرى ووف قصد عقبژهیها به و  حمله برد اما روسهی به مرکز قواى روسزین

) شد  مىنىینش ها مانع از عقب  سر آنت پشزیرودخانه ن

 نداشته می تسلایها راهى جز مردن  هاى بر روى رودخانه آل را خراب کردند تا روس پل هی به سرعت کلزیها ن  فرانسوىاندازان نارنجک

. شدند  آب مىتر شی لحظه به لحظه بزیها ن ها موجب نابودى بخش بزرگى از سپاه مارشال نى شد اما روس مقاومت روس. باشند

عقب ) ستیلیت (هی به داخل خاك روسمنیل با عبور ازرود ن کامختگىیگس  هزار روس کشته شده و سپاه روس با از هم25 روز، انی پاتا

 14ها هزار سرباز پى بردند که نبرد مرگبار  ى جنازه ده روز بعد با مشاهده) در شمال شرق پروس (دلندی شهر کوچک فرمردم. نشستند

.  روز بعد درخواست صلح کردند5ها  روس.  داشته استاى جهیژوئن چه نت

   نبردجهینت

 و انگلستان را براى شی پروس، اتردی را از صحنه اروپا حذف کرد و امهی روسعنىی ناپلئون بی رقنی آخردلندی و فرلوی انبردهاى

  .  منعقد شدتیلسی الکساندر از ناپلئون درخواست صلح کرد ومعاهده تدلندیپس از نبرد فر.  مبدل ساختأسی ناپلئون به فیتضع
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٩٤

   واگرامنبرد

 هزار 200 از شی باینبردهاى اسپان.  بودایسرانجام اسپان  ناپلئون گرفتار نبردهاى کوچک اما بى1809 تا 1807هاى   سرتاسر سالدر

 همه بدبختى ناپلئون نبود لرد نیاما ا.  از ناپلئون شده بودىی ترس پادشاهانى اروپاختنیسرباز فرانسوى را معطل خود کرده و سبب ر

 از فرمان ناپلئون براى حمله به زی نهیها خارج کند و الکساندر تزار روس  از دست فرانسوى بود پرتغال راتوانسته سىی انگلنگتنیول

 رىیگ  به حرکت به سمت غرب و بازپسکی تحرها شىی سبب شد تا اترطی شرانیمجموعه ا. کرد  خوددارى مىشیمتصرفات شرقى اتر

.  داشتاریقبلى را در اخت» قدرت«نوز همان ه» امپراتور« آن که ازشان شود غافل  بخشى از متفرقات از دست رفته

 نی هزار نفر از ا100. ( کردفی ردشی هزار سرباز را در مرز غربى اتر300 ناپلئون شىی هزار سرباز اتر200 در برابر 1809 بهار در

 جنگ نیتر ى بزرگ ر آستانه اکنون دىی جوان اروپاونیلی ممی از اروپا حبس شد چرا که نمىی ننهی در سها نفس) سربازان آلمانى بودند

.  اروپا قرار گرفته بودندخیتار

   Abnesbergآبنسبرگ

 آلمان اىی ارتشى بزرگ را روانه باوار1809 لیخواستند در آور  مىروزىیکه پ) مردم امپراتورى( تحت فشار افکار عمومىها شىیاتر

 لی آور14 سربازان ناپلئون آغاز کردند اما در هیا عل ردىی شارل در آبنسبرگ حمالت شددوكیهاى تحت فرمان آرش ارتش. کردند

 سپاه ری ناگزدوكیآرش.  بودنددانی مروزیها پ  مجددا فرانسوىزی در اکمول نزی روز بعد ن8. شستند هزار کشته عقب ن13با تحمل 

برنداشت و با ضربات  خود دست از سر دشمن شکست خورده شگىی هموهیناپلئون مطابق ش.  کردتیهدابزرگ خود را به سمت شرق 

 شىی را کشته و مجروح کرد شهرهاى اترشىی هزار سرباز اتر50 در مجموع گری نبرد د3 را به عقب راند او در ها شىیمتوالى اتر

. دیرس  شده مىم شدند و جنگ به نظر تمادهی سواران ناپلئون به آتش کشرپاىیز

   لوباورهی جزنبرد

 در زیانگ  وى توانست با حرکتى اعجابدندیکش  را در اثر حمالت گازانبرى ناپلئون مىدوكیرش ارتش آمی حالى که همه انتظار تسلدر

هاى دانوب سوزانده   پلدوكیچون ارش(ها   پلى از کشتىجادی با ازیناپلئون ن. مدتى کوتاه ارتش خود را به سمت چپ دانوب انتقال دهد

 قراول ارتش فرانسه خود را به ساحل چپ دانوب رساند و غافل از آن شی مارشال الن پ1809 مه 17در . پرداخت او بیبه تعق) بود

. ها بودند  منتظر آنها شىیکه اتر

ى سپاه وى   کنندههیهاى تغذ  هزار نفرى الن را تحت فشار قرار دادند و با آتش توپخانه پل30اى سخت سپاه   دفعتا با حملهها شىیاتر

کرد چگونه مارشال بزرگ او و سپاهش در حال نابودى کامل هستند به او دستور  ه مىناپلئون که مشاهد.  منهدم ساختندزیرا ن

 نی شکست سنگنیا.  هزار سرباز فرانسوى و شخص الن کشته شدند15 که سپاه او عقب نشستند حداقل مانى داد اما تا زنىینش عقب

 کمکى روهاىی لوباو در انتظار نرهیفرانسوى پشت جز روهاىی و نردی بگدوكی آرشبی به خوددارى از تعقمیسبب شد تا ناپلئون تصم

اکنون نبرد . ختندی رشی توپ قدرتمندى بارانى از ارتش را به سر سپاه اتر550 دنیها با رس  آن1809 هی ژوئ5 ماه بعد در 2. نشستند

. اصلى آغاز شده بود

 حمله بردند در شی به قلب سپاه اترمای رم باستان مستقىها ونی مربعى مشابه لژشی گردان فرانسوى به فرماندهى ژنرال داوو با آرا26

.  آتش گرفته بودری با دقت سپاه دشمن را ززیحالى که ژنرال دروت، توپچى معروف فرانسوى، ن

در حالى که ده .  واگرام تن به شکست دادندهی از قرنىینش  با عقبها شىی اتر1809 ژوالى 6 و در دی روز تمام به درازا کشکی نبرد

. کرد  مىىی خودنماهی قرنی اطراف اهاى نیهزار جنازه سرباز بر روى زم

  .  هزار کشته داده باشند20 حداقل زیها ن رود فرانسوى  اعالم شد و گمان مىری هزار کشته، زخمى و اس37 نبرد نی در اها شىی اترتلفات
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٩٥

   نبردجهینت

هاى   که سبب تکرار شکست1809 هی تا ژوئلیمجموعه نبردهاى آور. شود  نبردهاى ناپلئون محسوب مىنیتر نی از خونکىی واگرام نبرد

 هاى نیو پرداخت غرامت و سرزم) شیخاندان سلطنتى اتر(ها   بود منجر به سرافکندگى جدى هاپسبورگ1805 در تزی استرلنیخون

 حداقل شىی هزار کشته و زخمى اتر100 حدود او در مقابل.  نبودنهی چندان بدون هززی براى ناپلئون نبرد ننی به ناپلئون شد اما ادیجد

.  هزار سرباز فرانسوى را از دست داد40

سرانجام است اما   گرفتار جنگى بىای از ارتش او در اسپانمىی در نبرد واگرام ثابت کرد که هنوز قدرت اول اروپا است و اگر چه نناپلئون

. کند نگاه دارد  مىنیی که خود او تعىیرا پشت مرزها هی پروسى و روسش،یتواند اتر  ارتش خود مىگری دمهیبا ن

   مسکوفتح

 همه مغلوب و شی پروس و اترا،یتالی اا،یاسپان. دیرس  راضى به نظر نمىتی ناپلئون در اوج قدرت خود بود اما اصال از وضع1811 در

 زی نستمی قرن بمهی داشتند و تا ناریدر اخت بودند اما فرانسه دو دشمن بزرگ داشت که از قرون هفدهم و هجدهم مقدرات اروپا عیمط

.  و انگلستانهیروس.  اروپا بودنداستیسگردان  همچنان صحنه

 روی کردن نادهی پزی نىیای است و بدون تفوق درسی مغلوب انگلای بود که در دردهی ترافالکار فهماىی پس از شکست بزرگ درناپلئون

 لشکر 3 تا 2 حداکثر نىیتوانست در نبردهاى زم  مىسی امکان نداشت از طرفى انگلسی حذف انگلنی امکان نداشت بنابراسیدر انگل

. شد  نمىجادی او اهی در غرب اروپا جبهه جنگى بزرگ علنی اعزام کند بنابراروین

خطرناك توانستند   وجود داشت مىهی مادامى که روسشیهاى متخاصم بود؛ پروس و اتر  در شرق سروکار او با انبوهى از دولتاما

ناپلئون . شد طلبانه ناپلئون مى  مانع اهداف جاههیماند قدرت نظامى روس  پابرجا مىهی روسمی عظتیباشند و تا زمانى که مسکو و جمع

 نی گرفت که امیاو تصم. هیروس:  بودزی چکینگران » گوشه فکر خود«شد در   در جنوب مىایتالی اای در غرب و ایهرگاه که متوجه اسپان

.  ناممکن استبای بشر تقرخی نظامى تار- ىیای جغرافدهی پدنیتر  بردن بزرگنی ببرد غافل از آن که از بنی از بشهیرا براى همنگرانى 

  خی لشکرکشى تارنیتر میعظ

پلئون  هزار نفرى نا550 به قولى ای 500ارتش .  بوددهی ندهی آماده حمله به روسروهاىی به خود ارتشى به بزرگى نخی تار1812 بهار تا

 هزار نفر فرانسوى آماده حمله به 250 هزار نفر لهستانى و 100 و ىیایتالی و اىیای هزار نفر اسپان200موسوم به گراندآرمه متشکل از 

 هی روسهی را قانع به همراهى خود علشی اتر- تدارك بزرگ دست زده و پروس نی به ا1811ناپلئون در سراسر سال .  بودندهیروس

.  به دنبال آن بودند که وى را از حمله باز بدارندانی و نظاماستمدارانی از سارىی بس1812 وصف تا مى نیا اکرده بود اما ب

بردند که  ها هنوز گمان نمى روس. دی همان ماه به پزنان درغرب ورشو رس28 ناپلئون به درسد و در می ارتش عظ1812 مى 9 در

دانستند که   اکنون همه مىتوانىی در لهی با اعالم جنگ ناپلئون به روس1812وئن  ژ22ناپلئون به طور قطع قصد جنگ دارد اما در 

. بود) توانىی لتختی پاوسیلنیو (لنای هزار سرباز در و420 ژوالى او با 20. استریناپذ جنگ اجتناب

 از ارتش ناپلئون را در مىیحتا ن نبود چرا که تزار بی نکته چندان عجنیا. ها از نبرد با وى شانه خالى کرده بودند  آن که روسحال

.  او نبوداری در اختزی نداشت و در برابر شش مارشال بزرگ فرانسوى حتا سه ژنرال تزار اول ناریاخت

. تاخت مى) تختیپا (نسکی شده و به سرعت به سمت ملوروسی ناپلئون وارد باکنون

  ها رىی درگنیاول

 زیدهقانان روس ن.  مسکو قرار گرفته بود اما هنوز از نبرد خبرى نبود-مولنسک  ژوالى در مسسر شاهراه معروف اس28 در ناپلئون

 نبرد نیبردند که ا کم پى مى  طوالنى کمىیمایپ  و سربازان سرباز گراندآرمه خسته از راهدهی بر سر راه ناپلئون را به آتش کشهاى نیزم
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٩٦

ها اکنون   نبرد بود حال آن که روسکی انجام ازمندی خود به شدت ن دادن به ارتشهیناپلئون براى روح.  استمتفاوت نبردها ریبا سا

. کردند  اجتناب مىرىی به داخل خاك خود عقب نشسته و از درگلومتریصدها ک

 به فسکى،ی روسى، راگری و ژنرال ددندی لشکر روسى را درهم کوب1 ژنرال نى و ژنرال مورا روهاىی اوت در منطقه کرانسوئه ن14 در

 برترى لیرغم شجاعت سربازان روس به دل  سر فرمانده روسى، نبردى فرعى را در اسمولنسک رهبرى کرد و علىتون،یایگرفرمان با

 مسکو - نسکی اوت به دستور ناپلئون اسمولنسک شاهراه اصلى بر سر راه محور م16در .  روس عقب رانده شدندروهاىیها ن فرانسوى

دو ژنرال روس به . ها بود  جنگ سخت از ابتداى ورود فرانسوىنی اولنیا. رمه قرار گرفتپس از ساعتى بمباران مورد حمله گراندآ

فرداى آن روز ناپلئون .  گذاشتندجهینت ها را بى  ساعت حمله فرانسوى12 زیانگ برنی با مقاومتى تحسنیتس هاى دوفتوروف و کنو فنى نام

 سندگانی نوخی اوت آن گونه که تار17در نبرد .  کرد»متی به هر قزىرویحمله و پ« داوو را مأمور عنىی مارشال خود نیتر سرسخت

 پادگان شهر دنی ناچار از راه دور به کوبها رانسوى عقب نرفتند و فزی ننیکنند سربازان روس حتا پس از تحمل ضربات سنگ نقل مى

ها به   و از طرفى قصد اصلى آندندید  مىدهیفا ئون بىى سپاه ناپل ها که ادامه نبرد را با توجه به برترى قابل مالحظه روس. ادامه دادند

 حالى که از اسمولنسک جز تلى از ر واز شرق شهر خارج شدند ددهیدرازا کشاندن جنگ بود شبانه انبارهاى مهمات را به آتش کش

 و تدارکاتش در حال ىید غذا ناپلئون بود اما او به خوبى آگاه بود که مواروزىینبرد اسمولنسک ظاهرا پ.  نمانده بودزىیخاکستر چ

!  شکستعنىی نی انجام نداده و امی نبرد عظکیاتمام است حال آن که حتا 

  نهوی بوردنبرد

ومت  مقانی اولنویاى به نام بورد  آبادىکىی گرفتند تا در نزدمیفشارهاى مسکو و افکار عمومى تصمریتأث  در اول سپتامبر تحتروسها

ى محکمى در  ، قلعه)نویبورود (نویها در شوارد روس. ناپلئون فاصله اندکى با مسکو فاصله داشتکه جدى را از خود نشان دهندچرا

.  ناپلئون بودنددنی عراده توپ رسانده و منتظر رس640 هزار سرباز و 113 خود حجم سپاه را به روهاىی جمع کردن ناو ب داشتنداریاخت

.  و بالفاصله با فرمان وى ژنرال مورا حمله را آغاز کرددیعراده توپ به منطقه رس 600 هزار سرباز و حدود 135 سپتامبر ناپلئون با 5

ها به فرماندهى   سپتامبر فرانسوى6در .  قلعه را گرفتندنی سواران روس در جنگى تن به تن و خوندنی او پس از درهم کوبروهاىین

ها پس از  رغم نبرد سرسختانه عقب نشستد اما روس ها على ها روس  حمله بردند و در اثر فشار آننهوی بوردبهداوو، نى و مورا 

ژنرال داوو که پى برده .  بردندنی هنگ هاى او را از بنی از بهترکىی ناپلئون را در آن ده به آتش توپ بستند و روهاىی ننىینش عقب

هاى روس رساند اما   را با سوارانش به توپشود در حرکتى شجاعانه خود  او کامال منهدم مىسپاه فتدیها اگر از کار ن بود توپخانه روس

 زیها بخش بزرگى از سربازان داوو را از پاى در آورد، خود داوو ن  لحظه آتش را قطع نکردند و مقاومت آننیهاى روس تا آخر توپچى

 ژنرال سرفرمانده روس  از دوکىی تونی با گراروهاىی لشکر مارشال نى با ن3تر  اما چندى آن طرف.  افتاددانی در مهوشیمجروح و ب

.  را تجربه کردندنىی خونرىیدرگ

سرسختى .  که مارشال مورا با سپاه خود به کمک نى آمدافتی انی شد تنها هنگامى پازهی نبرد که چندى بعد منجر به نبرد سرننیا

ها  دان بازى براى کمک بدانهاى ناپلئون از او قواى کمکى بخواهند در حالى که ناپلئون دست چن ها سبب شد تا همه ژنرال روس

 فرانسوى در دشت روهاىی ندنی و سمنوفسکوئه قرار داشت مرتب در حال کوبنهوی بوردهی قرنیها که در ب  روسگریتوپخانه د. نداشت

ود چرا که  موقتى بزی امر ننیها را مورد حمله قرار داد، شدت حمله کم شد اگر چه ا بود و تنها زمانى که ژنرال موران با لشکر خود آن

. پافشارى موران و مردانش موجب قتل عام واحدش و شخص وى شد.  وى زدندکر خود را به لشدار زهیهاى سرن ها با تفنگ روس
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٩٧

.  گام عقب نرفته بودکی حتا نیرغم تلفات سنگ  نگران کننده بود روس ها علىدیرس مى» والوو« که به مقر ناپلئون در دهکده ىیخبرها

ها هزار سرباز   دره دهنیاز ا.  توپ فرانسوى و روس انبوهى از جنازه را براى روى هم انباشته بودند700نوفسکوئه ى بزرگ سم در دره

.  جان سالم به در نبردندتونی ژنرال با گراتاروس فرانسوى و ح

 را براى اش رهی ذخروهاىی ندیدانست که با خوب مى» ها خداى جنگ«کردند اما   مىروی و داوو مرتب از ناپلئون درخواست نمورانى،

 ناپلئون قصد نابودى عقبه وى را روهاىیهاى اووارف و پاتوف چند ساعت بعد با حمله به پشت ن قزاق.  نگاه داردگرىیحمالت د

 دنیوفقه در حال کوب  بىوسکىیها به فرماندهى را ى روس داشتند که با مواجه با گارد مخصوص ناپلئون متفرق شدند توپخانه

 پس از آن که ناپلئون مطمئن شد 15ها نبود، تا آن که ساعت   قادر به خاموش کردن غرش مرگ آنروىی نچیها بود و ه ىفرانسو

ها   توپخانه روسدنیهاى تازه نفسى را براى کوب  ورود سپاهمان ندارند با آسودگى فردىی کمکى جدروىی رمق رساندن نگریها د روس

ى ناپلئون شد و غروب آن روز مرگبار   شدهریگ نی سبب جان گرفتن سربازان زموسکىیاهاى ر متوقف شدن آتش توپ. صادر کرد

ى   فرانسوى و روسى در درهزان و در حالى که از حجم باالى اجساد سربادی کمکى خود به صحنه جنگ رسروهاىیباالخره ناپلئون با ن

 را درو کرده و به سمت شرق هی روسروهاىیپ فرانسوى ن تو300. زده شده بود دستور ادامه نبرد را صادر کرد سمنوفسکوئه بهت

 مىیها حداقل ن روس.  هزار کشته در منطقه بر جاى مانده بود100 حال آن که حداقل افتی انی کامل هوا جنگ پاکىی تاربا. راندند مى

 به سمت شرق نىینش  عقباز ارتش خود را در پاى مسکو از دست داده بودند کوتزوف سر فرمانده روس رسما از تزار درخواست

 هزار سربازش کشته و ده هزار 50هاى او و حداقل   نفر از ژنرال47.  نبودندی خوشازی نئوناما وضع ناپل. مسکو را کرد که موافقت شد

.  نبرد ناپلئون قلمداد شدنیتر رحمانه  بىنهویبورد. نفر مجروح شده بودند

   به مسکوورود

 قرن قبل 3 فاتح خارجى به مسکو از کی ورود عنىی اتفاق نیا.  شدنی و بالفاصله وارد کرملدیرس سپتامبر به مسکو 14 در ناپلئون

ها قبل از   ورود اصال براى امپراتورى فرانسه جذاب نبود چرا که روسنی تا به امروز تکرار نشده اما اعنىی زی قرن بعد ن2سابقه و تا  بى

شهر سوخته براى ناپلئون ارزش چندانى نداشت و بالعکس سبب خشم و . کردنى نبود باورنی بودند و ادهیخروج، شهر را به آتش کش

اکنون خبرها همه حاکى از گرسنگى .  شهر دل بسته بودنی سپاه بزرگش به اازی ننی او شد مضافا آن که او براى تأمدینگرانى شد

 نی کمازانیمانند گرگ قطبى در جنوب شرق مسکو در ر زی نهیارتش روس.  آذوقه بوددنیها هزار اسب بر اثر نرس سربازان و مرگ ده

.  آمدن ناپلئون بودرونیکرده و مترصد ب

است » بازنده«دانست که   خاص خود مىرکىی بود با زدهیها را درهم کوب  ناپلئون اکنون با آن که مسکو را در دست داشت و روساما

 نی همزی نتلری سال بعد ه130چنان که (لهستانى، مرتکب اشتباه شده بود  عثمانى و سردار انی مانند شارل دوازدهم، فرمانروازیاو ن

 سوخته را پشت سر خود براى سرداران مهاجم نیها زم آن. رندیناپذ  نگهبانانى دارد که شکستهی روسهاى اشتباه را کرد، دشت

 بار درخواست مذاکره با الکساندر را نیپلئون چندنا. کنند  رحم نمىزیگذارند و زمانى که دشمن از نبرد خسته شد حتا به جنازه او ن مى

 ىی و نه از موضع قدرت کرد اما گومی مالاریفاتح بزرگ در دفعات بعد حتا لحن خود را بس. کرد اما الکساندر حتا جواب او را هم نداد

.  فرارى دول مغلوب ناپلئون مانع از پاگرفتن مذاکرات شدندگانی و نماپرستان هنیفشار م

  خی تارنىینش  عقبنیزتریانگ غم

مسکو را ترك کرد و از آن جا که )  هزار نفر10به جز ( با سپاه خود ستندیها حاضر به مذاکره با او ن  روسدی پس از آن که فهمناپلئون

 رونی بپطرزبورگ را از فکر خود  حمله به شمال و سنای و هی به داخل روسشروىی باقى نمانده بود فکر پزىیهاى ارتش او چ از اسب

کرد و بازگشت به  ى آن را احساس مى  که اکنون آثار منجمد کنندههی خشن روسعتی راه مانده بود مبارزه با طبکی ابراى او تنه. کرد
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٩٨

 و ىیایتالیهاى بزرگ فرانسوى، ا ستون. داشتند بر نمى) و متحدانش(ها بودند که دست از سر ارتش فرانسه   روسنی بار انیفرانسه اما ا

 هی سرماى وحشتناکى روس1812 اکتبر 30در .  بارها مورد هجوم مردان کوتزوف قرار گرفتندسنک اسمولنىینش ى در خط عقبلهستان

.  ناپلئون را به ستوه آوردندروهاىی کوتزوف ندهی نظام جنگدادهیهاى سوار قزاق و پ ها را کم کرد و آن گاه که دسته سرعت فرانسوى

 حاکى از دهیچرا که خبرهاى رس)  و حتا مجروحان تمام شدنی سنگزی به بهاى گذاشتن هر چنیو ا(ود  افزشیروهای بر سرعت نناپلئون

.  وى بودهیآمادگى اروپا و حتا فرانسه براى خروج عل

ند و به  گذراغیها هزار سرباز عقب افتاده از سپاه اصلى را از دم ت  نبرد دهنیکار نبودند و در ا  بىزیهاى روس ن  و قزاقها زانیپارت

. رندی اجازه دادند تا خود بمزیمجروحان ن

ها   مارشال نى که از قواى عمده فرانسه جدا افتاده بودند به شدت مورد حمله روسروهاىین.  بودپری نبرد اصلى در حوالى رود دناما

.  هزار کشته توانستند از رود بگذرند19قرار گرفته و با تحمل 

 و قصد داشت تا آن را دهی خود تدارك دروهاىی شهر وى آذوقه فراوان براى ننیدر ا.  بودنسکیم شهر دشی اکنون تنها امناپلئون

.  وى پرداخته بودندبی به تعقزیها در آورده و از جنوب ن ها آن را از دست لهستانى  مقاومت کند اما روسگاهیمبدل به پا

 هزار نفره اورا به سمت غرب جارو 600 سپاه اىیوف و کوتزوف بقا پالتوف، ارمولن،ی وتگنشتاچاگف،ی چعنىی پنج ژنرال روس اکنون

. کردند مى

ها عمال سپاه  ها با خراب کردن بخشى از پل گذشت حال آنکه روس  مىنای از رود بره زدیتر تنها با  براى ورود به نقاط امنناپلئون

 روهاىی عبور دهد در حالى که نناینست عمده قواى خود را از بره ز هنرمندانه توابیناپلئون تنها با چند فر.  انداختندریدرمانده او را گ

.)  هزار سرباز فرانسوى کشته شدند10ها   از پلکىیتنها در پاى (ها قتل عام شدند   به دست روساش هباقى ماند

.  دانستتوانىی لتختیپا لنای به ونىینش  شد چاره را عقبدی ناامنسکی شکست خورده فرانسه پس از آن که از ورود به مامپراتور

ها را عقب رانده و بتوانند  ها آن ها موجب شد تا فرانسوى  رسانده بودند اما قلت نفرات آنلنایها البته خود را قبل از ناپلئون به و روس

براى  براى خوردن و سقفى زىی تنها به دنبال چمهی اشباح شده بودند سراسهی گرسنه که اکنون شبتی جمعنیا. وارد شهر شوند

.  صفر دسامبر بودندری درجه ز25استراحت و فراز از سرماى 

: کند  مىری تصونی را چنروهای ننی وضع اتارله

 هزار 150از مرز گذشته بودند واز )  ماه قبل6( هزار سربازى ژوئن 420 بود اما از دهی رسانی مسکو به پازیانگ  نبرد وحشتاکنون«

» . جز چند واحد کوچک پراکنده باقى نمانده بودزىیچها ملحق شدند  نفرى که بعدها به آن

 باقى مانده خود را ترك کرد و شبانه با عبور از مرز آلمان قصد فرار به فرانسه را کرد و براى آن که روهاىی هفته بعد اندك نناپلئون

.  با خود نبردزیکسى به او شک نبرد حتا اسکورت ن

   نبردجهینت

 هزار نفرى ناپلئون تنها 550) حدود(از ارتش .  بودخی نبردهاى تارنیرگذارتری و تأثنیتر  از مخوفکىی 1812 و فرانسه در هی روسنبرد

 هزار کشته سبب شد تا مرد مقتدر اروپا اکنون سردارى شکست خورده باشد و از آن 400 و ری هزار اس120.  هزار نفر باقى ماند30

 چی ههیناپلئون از نبرد روس.  آن بودندعی و پروس مطشیقدرتى که اکنون اتر.  بالمنازع شرق محسوب شودرت اکنون قدهیطرف روس

. هی روسافتنىیبه جز فتح مسکو شهر دست ن.  نشددشی عازیچ
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٩٩

 زی و نخیآن تار لشکرکشى تانیتر به هر جهت نبرد مذکور از نقطه نظر نظامى بزرگ.  شهر لذت ببردنی او حتا نتوانست از بودن در ااما

 زی نبرد ننیتراژدى ا. شوکت ناپلئون بناپارت بود آغاز سقوط امپراتورى وزی ناسىی سدگاهیاز د.  متمدن بوداىی نبرد دننیتر رحمانه بى

. بود)  بودنددهیچرا که با دشمن جنگ آنها شودبیبدون آن که افتخارى نص(سرما ار سرباز در اثر گرسنگى، خستگى ومرگ صدها هز

هاى بزرگ  و اجتناب از جنگ)  سوختهنیاستراتژى زم«ها در دفاع از کشورشان بود   روسدارىی پازی جنگ ننی ماندنى اادی نکته به اما

 مهاجمان هی روش دفاعى براى مقاومت علنیتواند بهتر  سال مى200 بود که هنوز هم پس از مىی تصمزانیو به جاى آن نبردهاى پارت

  . به کشورهاى بزرگ باشد

  کیپزی النبرد

آورى سپاه و  انتها در حال جمع  دشمنان ناپلئون با قدرتى بى1813 تا سپتامبر ختی گرسی به پارمهی که ناپلئون سراس1821 دسامبر از

 ناپلئون بتی در اروپاى شرقى و مرکزى گرد آورده بودند به آن اندازه بود که ههی پروس و روس7 شی که اترانىیتوپخانه بودند و سپاه

. را کم رنگ کند

 در هی او از روسنی سال در شرق به دست آورده بود اکنون در اثر شکست سنگ15 که سردار معروف فرانسوى طى ىیها نیزم سرتمام

 از او کارى ساخته گری مترصد آن هستند که مطمئن شوند دسیدانست دشمنانش در پار حال بر باد رفتن بود و ناپلئون به خوبى مى

. نند بزنیزم او را به شهی تا براى همستین

هاى  او اکنون مجبور بود پسر بچه.  کردرىی در فرانسه براى سربازگگرىی عمومى دجی در سپتامبر اقدام به بسلی دلنی به همناپلئون

 هزار سرباز را در شرق آلمان سازمان داد اما تنها 155 نیدر اکتبر وى در کمال ناباورى متفق.  پرچم بخواندری ززی ساله را ن16

 سربازان و سردارانش را از دست داده و نیناپلئون اکنون بهتر. کرد  او را نگران مىنی داشت و ااری در اخترهیذخ براى  اندکىروهاىین

ى او در نبردهاى گذشته نداشتند مضافا   حساب باز کند که اساسا شباهتى به کهنه سربازان از جان گذشتهىیروهایمجبور بود بر روى ن

خواست بهره ببرد، به هر صورت او   پروسى مىانی جنگجوهیها براى مبارزه عل آلمانى بودند و او از آن سربازان نیآن که بخشى از ا

.  نداشتنیاى جز مقابله با متفق چاره

 نی برخورد کرد اما بالفاصله امپراتورى پى برد که در اکیپزی داران سپاه او با سربازان روس در دشت الهی طال1813 اکتبر 16 در

. ها هستند  در پشت سر روسزیها ن ها و سوئدى  پروسىها، شىینبرد اتر

   هزار سرباز400 ىیآرا صف

 بار نی ناپلئون باشد اما انی نبرد خون5 از کىی شاهد کیپزی دشت الهی نبرد روسانی سال پس از پاکیتر از   بود که کمنی چنریتقد

.  معروف شدزین) نبرد ملل( نبرد به نی الی دلنی قرار داشت به هم»هیاتحاد« فرانسه بود که تنها در برابر نی ا1812برخالف سال 

اند حال   آوردهدانی هزار نفر را به م220 نی هزار نفرى او، متفق155 هنگامى که فرمان حمله داد با خبر شد که در برابر سپاه ناپلئون

شد تا   مشخص مىتر عی نبرد هر چه سرفی تکلدی باوقت براى او اندك بود و.  شدن هستندکی در حال نزدزیهاى کمکى ن آن که سپاه

. دادند  مىلی هزار نفر آن را سربازان ناپلئون تشک30 را پوشانده بود که کیپزی کشته دشت الزار ه70 اکتبر، 16شب 

 110 با نگتنیل مارشال برنادوت ومی شد سپاه عظگری هزار سرباز د15 آوردن دانی اکتبر در حالى که ناپلئون تنها موفق به م17 در

 بودند که نی متفقنی بار انی بود، اما اکی بر2 نی چرا که اکنون برترى متفقدی دنىینش  و ناپلئون تنها راه را عقبدهیهزار نفر از راه رس

. داشتند  برنمىاودست از سر 

 براى گرىی هنگام اتفاق دنیند و در ا آلمانى و سوئدى با تمام قوا به سپاه او حمله کردشى،ی هزار سرباز روس، اتر300 اکتبر 18 در

از . هاى خود را به سمت او بازگرداند  و هدف توپوستهی پنی که سربازان آلمانى سپاه او ناگهان به صف متفقنیناپلئون رخ داد و آن ا
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١٠٠

 دورتر از لومتری ک صورت هزاراننی اریداد در غ  خود را از مهلکه نجات مىدی فرصت نبود باگری براى ناپلئون دعد زمان به بنیا

. افتاد  به دست دشمن مىسیپار

 به اش هی او را علاتی بار همان تجربنی انی به سمت مغرب عقب نشست اما متفقزی اکتبر آغاز شد و با جنگ و گر19 او از نىینش عقب

.  فرار کشتندنی در ح ندادند و بخش بزرگى از نفرات او رانىینش  فرصتى براى حتا عقبچی آن که به او هعنىیکار گرفتند 

 سبب شد تا بی سربازان مهندسى تخرلی کم شود اما تعجنی متفقبیهاى مهم منطقه منفجر شد تا سرعت تعق  دستور ناپلئون پلبه

 نی به دست متفقایها بود که   هزار سرباز از جمله لهستانى27 جا ماندن زی امر ننی اجهی برود نتنیها قبل از عبور کامل سپاه از ب پل

 نی هزار کشته از دو طرف روى زم125 اکتبر تمام شد در حالى که 19 در عصر روز نبرد.  به اسارت درآمدنده کنی اایکشته شدند و 

.  جنگ متعلق به ارتش ناپلئون بودنیهاى ا  هزار نفر از کشته65. دشت بر جاى مانده بود

   نبردجهینت

 سبب شد ناپلئون تا رود رن که مرز کیپزیشکست ال.  به ناپلئون دانستنیفق فرصت ضربه کارى متنی آخردی را باکیپزی النبرد

 پى کیپزی در سراسر اروپا داشت اما پس از نبرد الادىی زروهاىیناپلئون اگر چه هنوز ن. ندیکرد عقب بنش آلمان و فرانسه را جدا مى

 اکنون قدرتى سىی با پول انگلشی و اترهی پروس، روسنىعی قدرتمند او فی حر3.  شرق باخته استعنىی صلىبرد که جنگ را در جبهه ا

 ا،یتوانست از کشورهاى اسپان  نمىزیخواست ن  حتا اگر مىگری قادر به متوقف ساختن آن نبود اما او دىیروی نچیرا جمع کرده بودند که ه

 و آلمان به کشتن داده بود و هیهاى روس ر دشت هزار سرباز را د700او .  جوانى نمانده بودگری کند چراکه درىی و فرانسه سربازگایتالیا

.  گرد آوردزی نگری هزار نفر د250شد حتا قادر نبود  تر مى  که لحظه به لحظه بزرگنیاکنون در برابر ارتش متفق

ها  براى آناول آن که : ها با تلفات ناپلئون دو فرق اساسى داشت  کم کشته نداده بودند اما تلفات آنزی ننی متفقکیپزی نبرد الدر

.  نبرد کل خاك آلمان را آزاد کرده بودندنیها در ا  ساده بود و دوم آن که آناری هزار کشته بس60جبران 

درپى شکست داد اما   را پىنی جنگ متوالى در داخل خاك فرانسه متفقنی را در چند1814 هی و فورهیهاى دسامبر، ژانو  ماههی کلناپلئون

 نگتنیول.  او مطمئن نبودگری دزی کار خود را کرده بود چرا که در جبهه غرب نکیپزین پس از نبرد ال موهش او از آلمانىینش عقب

 نام دنی کسى از شنگری دایتالی را گرفته و خود را به جنوب فرانسه رسانده بود در اای و سرسخت او اکنون اسپانمىی دشمن قدسىیانگل

 مجبور به استعفا شد چرا که 1814 لی آور6ناپلئون در . هاى متخاصم طرف بود دولتاز و اکنون فرانسه با انبوهى دیترس ناپلئون نمى

.  سرباز فرانسوى را به کشتن داده بودونیلی مکی ناپلئون خی آن تارتا.  او فرانسه بودندهنیکردن منابودحال  درگانهی سرباز بونیلی ممین

  واترلو

خاندان (ها  خردى بوربون  آلپ شود اما بىرهی به جزدی تا وى مجبور به قبول تبع سبب شد1814 ناپلئون در مارس هی اروپا علاجماع

سبب شد تا ناپلئون مجددا قصد )  ناپلئون مجددا بازگشته بودنددی از کار برکنار شده و پس از تبعریسلطنتى فرانسه که در انقالب کب

.  او در جنوب فرانسه بود1815سه را گرفت و در مارس  قصد بازگشت به فران1815 لیوى در آور.  بکندرابازگشت به فرانسه 

 مارس او 20 نکرد و در تیها حما  کس از بوربونچی در کل فرانسه هنیى ناپلئون بود بنابرا امپراتور و امپراتورى فرانسه هنوز برازنده

.  دنبال سوراخى براى فراربهطلبان  ها و سلطنت  بود و بوربونسیدر پار

   ناپلئونهی مجدد اروپا علجیبس

 اروپا مثل روز روشن بود که ناپلئون استمدارانی مجدد خود قصد جنگ نداشت اما براى سدنی چه ناپلئون در ابتداى به قدرت رساگر

 هزار 800 سال مجددا 3تواند ظرف   مىردی و روسى خطرناك است و اگر قدرت بگشىی اترسى،ی براى نظم انگلزین»  شدهفیضع«
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١٠١

 بار ناپلئون را قبل از آن که به قدرت برسد نی بزرگ روس و پروسى مجددا فراخوانده شدند تا اان سردارنیبنابرا.  کندجی بسسرباز

.  کردندجی نفر را بسونیلی مکی به بی قر1815 خود پرداختند و در ژوئن تیهاى بزرگ اروپا با عجله به تقو درهم بکوبند ارتش

.  بودخی تا آن تارروی نزی تجهنیتر اى بزرگ  رقم افسانهنیا

 ارتش نیى اصلى ا  هزار سرباز روسى شالوده250 و سىی هزار سرباز انگل100 هزار سرباز پروسى، 310 شى،ی هزار سرباز اتر230

.  شده بودری چند برابر خود درگروهاىی با نزیاو قبال ن.  اروپا باکى نداشتجیآور بس اما ناپلئون از اخبار ترس. بودند

   نبرد قرن نوزدهمنیتر  کنندهنیی استقبال تعهب

العمل ناپلئون   شده با وحشت و دلهره به انتظار عکسجی فرانسه بسهی از اروپا علمىی فرانسوى هنگامى که باخبر شدند نسربازان

کست دهند باز هم برنده  نفره را شونیلی مکی ارتش نیها حتا اگر بر فرض محال ا دانستند که آن کهنه سربازان فرانسوى مى. نشستند

 کی ظرف سىی ارتشى را با پول انگلنی دارد که چنتی آن قدر جمعای و اسپانایتالی اش،ی پروس، اتره،ی روسکهنبرد نخواهند بود چرا 

 جنگ نیاکرد که به   مىدواریها را ام  و آندیبخش ها قوت قلب مى  سربازان به آنانیاما حضور ناپلئون در م. سال مجددا بازسازى کنند

.  کننده دست بزنندوسیمأ

 به فرماندهى بلوخر پروسى نیهاى نظامى متفق  دستهنیمهابا به اول  ژوئن بى14 در ندی که عادت نکرده بود به انتظار دشمن بنشناپلئون

 دو سپاه انی به م خود راشگى،یامپراتور طبق عادت هم. ها در شمال فرانسه موضع گرفته بودند آن.  حمله کردسىی انگلنگتونیو ول

 نی در ادی درهم کوبکیوى بالفاصله ابتدا به بلوخر حمله کرد و سپاه او را در بلژ.  شدگریکدیها به   اتصال آنانعدشمن انداخته و م

.  هزار پروسى جان خود را از دست دادند20نبرد 

 ژنرال کی انتیها را کامال نابود کند اما اول خ تا پروسى نبرد فرصت داشت نی قطعى بازداشت او در اروزىی دو اتفاق ناپلئون را از پاما

. طلب فرانسوى و دوم تعلل مارشال نى در تصرف جاده بروکسل بلوخر را نجات داد سلطنت

 او ممکن است ریدانست که بلوخر مردى از جان گذشته است و سربازان دستورپذ  مقطع ناپلئون برده بود اما او مىنی چه نبرد در ااگر

 کرد که مانع دی هزار سرباز به دنبال بلوخر فرستاده و به وى تأک36 او ژنرال گروشى را با نیسرعت دوباره گردهم جمع شوند بنابرابه 

.  رفتنگتونی راحت به دنبال ولالی شود و پس از آن با خسىی پراکنده به قواى انگلدهاى واحنیاتصال ا

تواند   هزار سرباز خود نمى70 که با افتی دردهیسادگى ارتش بزرگ پروس را درهم کوب ناپلئون به چه افتی پس از آن که درنگتونیول

 22( تنها راه نجات خود را سنگر گرفتن در محالت مرتفع مون سن ژان در جنوب واترلو نی داشته باشد بنابراروزىی به پدىیام

. دید)  بروکسللومترىیک

آلود خود را   گلنی و زمدیرغم وجود باران شد ناپلئون على. آوردند  مىنگتونیبود براى ولاى   مرتبا اخبار نگران کنندهسىی انگلجاسوسان

آورى کنند و قطعا ناپلئون کار  ها هنوز نتوانستند قواى خود را جمع  واترلو رسانده حال آن که بلوخر و پروسىکىیبه سرعت به نزد

.  رقم زده بودگریاى د را به گونه سرنوشت ریاما تقد.  را به سرعت خواهد ساختها تننگتونیول

  واترلو

هاى فرانسوى  توپ.  هزار سرباز خود حمله را آغاز کرد72 قواى کمکى شود با دنی ژوئن ناپلئون بدون آن که منتظر رس18 صبح در

 ها سىید، انگل را تحت فشار قرار دادنانیسی آتش گرفتند و سربازان مارشال نى به شدت مرکز سپاه انگلری را زسیجناح چپ انگل

. کردند  مقاومت مىدانهیناام
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١٠٢

رو به جبهه کرد   خود آماده روبهرهی ذخروهاىی ادامه دهد و نسىی نبرد را با نابودى جناح چپ انگلمتىی گرفت به هر قمی تصمناپلئون

را به ستاد ارتش رساندند ت خودخبر رسانان به سرع.  برآوردآه از نهاد او نبرددانی در شمال شرقى ماهىیهاى س اما ناگهان وجود توده

.  بوددهیرس هزار نفر80 کمکى بازسازى شده واکنون به روهاىی سپاه با کمک ننی است ادنی بلوخر در حال رسسپاهو گفتند که 

ى او تمام  کار را براروی دو ننی را تمام کرد وگرنه الحاق اها سىی ساعت کار انگلکی ظرف دی اکنون حکم طال را داشت؛ ناپلئون باوقت

 ناپلئون گری بار دنیا.  حمله را آغاز کردندسىی انگلروهاىی ننىی آتش سنگری نظام آرلون تحت فرمان مارشال نى زادهیپ. کرد مى

 نظام شجاع ادهی بخش بزرگى از پسىیتوپخانه انگل!  را بشکافدنگتونی نبرد را ادامه دهد او مجبور بود سپاه ولزىیر نامهتوانست با بر نمى

تر شده بودند از پاى درآورد اما سرعت آن را کم نکرد تنها ورود سواران  قطاران خود مصمم  مرگ همریتأث انسوى را که اکنون تحتفر

 عنىی خود ى رهی واحد ذخنیکرد آخر  شدن بلوخر را تماشا مىکی شد ناپلئون که با نگرانى نزدها ناسکاتلندى سبب توقف حرکت آ

 شد اما پس از آن که متوجه شد جناح چپ سی کرد تا باالخره موفق به عقب راندن سواران انگلدانیارد م را و»لویسواران زرهپوش م

 نی رو به جناح راست دشمن کرد و به سرعت با کمک سواران خود در اناگهان پر شده نگتونی اصلى سپاه ولروهاىی اکنون از نسیانگل

 فاصله نداشتند اما ناگهان جناح راست فرانسه خود دنی تا از هم پاشزىی چرانهیدلرغم مقاومت   علىها سىیانگل. دی رسروزىیبخش به پ

 در پشت سر ناپلئون و گاردش زی بودند و خود بلوخر نر بشخى از سپاه بلوخها نیا. دینفس پروسى د  هزار سرباز تازه30را رودروى 

. موضع گرفته بود

 آتش گرفته بودند اما ریها اکنون گارد امپراتور را ز پروس) شد  مىدایاش پ روکله سدیباالخره گروشى با( نبود دی هنوز ناامناپلئون

 روهاىی به پشت گرمى ننگتونی مربعى خود را فقط کردند تا آن که ولشی آران،یرغم تلفات سنگ  فرانسوى علىدهیواحدهاى ورز

 تهاجمى خارج شده و تیبه بعد ارتش فرانسه از وضع لحظه نی عمومى در کل جبهه را صادر کرد و از الهنفس بلوخر فرمان حم تازه

 شب به 8 آتش گرفت و در ساعت ری را زنىینش  در حال عقبروهاىیرحمانه ن هاى پروسى بى توپ. تحت فشار مهاجمان قرار گرفت

 افتی انی شب پامهی در ننبرد.  بودسی به سمت پارنىینش  و تنها راه عقبشد رمقى براى مردان ناپلئون نمانده باگری که ددیرس نظر مى

.  هزار سرباز در واترلو برجاى مانده بود50در حالى که جنازه 

   نبردجهینت

 هزار 150 اندازه بود و طبعا فشار کیبه ) پروسى (سىیهاى فرانسوى و انگل  شکست نبود چرا که کشتهکی نظامى دگاهی واترلو از دنبرد

 بار نیا.  مصمم به نبرد بودندنیمتفق.  بودگرىی دزی نبرد چنی اامی ناپلئون پدی اما از د هزار سرباز شود72 نىینش  سبب عقبدیسرباز با

 با سرداران در سطح خودشان دی و بلوخر را تنها بانگتونی طرف نبود مردان جنگى مانند ولاى رحرفهی و غزهیانگ  کمهاى هاو با سپا

هاى شمال فرانسه   جنگ در جنگلانی پااتىیزار سرباز خود در لحظات ح ه36هاى احمق مانند گروشى که با  شکست داد نه با مارشال

 مردان جنگى فرانسه جلوى چشم امپراتور او را به شدت افسرده کرد بخش نی هزار نفر از بهتر25 مرگ گریاز سوى د! گم شده بود

 پاى ناپلئون در همه جا حاضر بودند او  سال قبل پا به20اندازان بودند که از   گارد و نارنجکروهاىی سربازان ننیبزرگى از ا

 پروسى درپشت سر خود صدها هزار - سىیهاى انگل  آن که سپاهحال کند دای کجاى عالم پچی مردان را در هنیتوانست مشابه ا نمى

 مردم فرانسه خىی تارتی حمابیاما نکته عج.  شدن بودندکی در حال نزدزی روسى ن-  شىی سرباز اترونیلی ممیسرباز کمکى داشتند و ن

 اعالم آمادگى کردند تا جاى سربازان سیکارگران پار. خواستند که بماند و مقاومت کند ها از او مى آن. از ناپلئون شکست خورده بود

 مرد نی جنگ است اما رفتن اانیدانست رفتن ناپلئون به معناى پا  بود و مىدهی را دبتیفرانسه جنگ و مص. رندیکشته شده را بگ

 آن ای باقى مانده ر ذکوتیجمع.  جوان براى قربانى کردن نداردگریدانست که فرانسه د اما ناپلئون خوب مى. خواست  را نمىطلب جنگ
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١٠٣

.  به چپ و راست بدودنی آتش متفقری آن که آن قدر مسن که به دنبال او زای و ردیتواند اسلحه به دست بگ قدر جوان است که نمى

.  شددی به سنت هلن تبعها سینظر انگل عفا و چندى بعد تحت است1815 ژوئن 22 در نیبنابرا

 شد وى متجاوز از ری تقدمی که در واترلو تسل1815 که ناپلئون نبردهاى بزرگ را رهبرى کرد تا 1795از .  بودسمی بناپارتانی پاواترلو

 نابغه نیتر بزرگ«توان  ناپلئون را مى. رفتند  به شمار مىخیهاى تار  جنگنیتر ها بزرگ  آننی جنگ از ب15 جنگ را رهبرى کرد که 60

ى او حتا از   نبود گرندآرمههی بود و اگر زمستان سرد روسهی اشتباه بزرگ کرد و آن حمله به روسکیوى تنها . دانست »ایدن نظامى

 اعتقاد نی را به اای بود که دن شدهروزیاو آن قدر در نبردها پ.  نبرد بوددانی در مکیناپلئون خداى تاکت. خورد  شکست نمىزیها ن روس

ها و بعد مسافت  برف، باران، کاستى.  بودآور رتیسرعت عمل او ح» خورد اگر امپراتور همراه سپاه باشد آن سپاه شکست نمى«: رساند

بارها . متا بوده شجاعتش بى. ها است حرکت ناپلئونى هنوز ورود زبان. وار بود حرکت او صاعقه. داشت  کدام او را از هدف باز نمىچیه

. ردی بود که در بستر بمنی اریاى به مقابل دشمن رفته و به انتظار مرگ نشست اما تقد در صف مقدم به همراه سربازانش در هر رده

توانست متحدى مناسب براى خود دست و پا کند شکست   اگر مىدیشا)  نفرها ونیلیو البته مسئول مرگ م( مرد بزرگ نظامى نیا

اما .  نداشته باشدگرىی جنگ جان باختند همراه بزرگ ددانی مارشال بزرگ که اکثرا در م7 بود که به جز نی چنری تقدخورد اما نمى

 نگتونیگر فرانسه، ول  مغز بزرگ توطئهرانی تالش،ی اتراستمداری سنیتر ركی زخیمترن: دشمنان بزرگى بالعکس او را احاطه کردند

... ریناپذ جوى پروسى، الکساندر آشتى بلوخر جنگس،ی سردار انگلنیتر سرسخت

انهی ماىی به آسهی روسحمله

  انهی ماىیهاى آس  جنگانه،ی ماىیها به آس  روسورود

 قواى عثمانى و شکست اپىی پدنی بر ناپلئون، درهم کوب1815ها در   آنروزىیپ.  در اوج قدرت خود قرار داشتند1838 در ها سور

 منازعات دائمى فرانسه و پروس و زیدر اروپا ن. رفت  قدرت بزرگ به شمار نمىنی براى ابىیرق بای ساله تقر10هاى   در جنگرانیا

کرد و همواره مراقب   مىبیها را با دقت تعق  بود که هر حرکت روسسیتنها انگل.  پهناور نگذاشته بودر کشونی دشمنى براى اش،یاتر

. توازن قوا بود

 اقدام به تحرك در مرزهاى رانی که انیوحشت داشتند و به محض ا) شبه قاره هند(ند  شدن هر دولتى به هکی از نزدها سیانگل

. داد  کشور را تحت فشار قرار مىنی اگریکرد بالفاصله از جاى د افغانستان مى

ده بودند که از  پى برریها از زمان پتر کب روس.  به راه انداختند مهارکردنى نبودانهی ماىیها در آس  روس1838 تند بادى که در اما

 خزر اىی و شرق درانهی ماىیها مردمانى جنگجو و مهاجم پرورش داده ماوراالنهر، آس  که قرنای و پرنفوس دنکیجمله نقاط استراتژ

 نی اسی روس و انگلافتنیهاى نادر و قدرت   پس از لشکرکشىژهی بود و اگر چه به ورینظ  منطقه کمنی در ازرگحجم شهرهاى ب. است

 14 و 13 سردارى قدرتمند مجددا مانند قرون ای در الك دفاعى فرو رفته اما هر زمان ممکن است تحت فرمان سلطان و اینقطه دن

 اتیهاى قفقاز بود عمل  در ضعف ناشى از شکسترانی درست در زمانى که اها  روسنی شود بنابراانیفرستنده امواجى از جنگجو

 هاى نیها به داخل سرزم اى کرد که منجر به نفوذ روس ت بزرگ و سازماندهى شده خود را مبدل به حرک1822هاى  پراکنده سال

.  و قزاق شدزی قرقک،یازبک، ترکمن، تاج

  وهی خلشکرکشى

 آل را طى کرد و اچهی درکی از ارنبورگ تا هشترخان نزدلی ما900 مودنی با پ1839 پروسکى فرمانده شجاع روس در نوامبر کنت

 را وهی محلى از جمله خان خروهاىی ندنیها قصد درهم کوب  نداشت اما به همه نشان داد که روستىی موفق جنگى اواتیاگر چه عمل
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١٠٤

 نیا.  نداشته باشدهیبه داخل روس  گاه تهاجمىچی قبول کرد که هوهی خان خ1842 شدند و در ها روس میها تسل  ازبک1840در . دارند

.  مرکزى باز کرداىیى آس ها را به داخل منطقه ناشناخته اما پاى روس شد وهینبردهاى پراکنده اگر چه منجر به تصرف خ

   به سوى اورالشرفتیپ

 »ای درریس «ری در مسزستانی اطراف قرقها ابانیى خود را آغاز کرده و با تصرف ب  مجددا حمالت سازماندهى شده1844 در ها روس

شد مقاومت   مىنىیب شیانات منطقه کردند اما همان طور که پ بار نوك حمله خود را متوجه خنیحرکت خو را ادامه دادند و ا

. کرد ها سخت مى  را براى روسشروىیسرسختانه مردم جنگاور منطقه پ

 لیها را تحل  توان روسریاما نبردهاى اخ.  مستحکم کردندای درری با تصرف آقا مسجد مواضع خود را به روى خط مس1849 در ها آن

. دندیها موقتا دست از حمالت کش  سپاه اوضاع را بدتر کرد و روساىی در درمهیبرد و آغاز جنگ کر

  وهی خفتح

 قراردادند و دی با تصرف تاشکند عمال بخارا را مورد تهد1856 خانات خوقنه آغاز کردند و در هی مجددا نبرد را عل1856 از ها روس

 کننده ارتش خانات بخارا را به نیی نبرد تعکی در 1868رفت و در گ  مورد حمله قرار مىمای بخارا بود که مستقنی بار انی ا1866در 

.  بوددهی رسرانی در شرق احونی اکنون به سهیروس.  درآمدهی به تصرف روسرقندکلى مغلوب شد و سم

 شهر 4زرگ را از  لشکر ب4 نی بنابراستیاى ن  کارسادهوهیدانستند که فتح خ ها مى  برداشتند اما آنوهی گام بعدى را با تصرف خها روس

 اما سه دی نرسوهیها هرگز به خ  ستوننی از اکىی.  کردندوهی و روانه خزی کراسنودسک، پروسکى، تاشکند و ارنبورگ تجهعنىیبزرگ 

 ای سمت راست آمودرهاى نی سرزمهی را بر کلهی روسبی ترتنی را به تصرف در آورده و به اوهی خعی سرنبردى پس از گریستون د

 .مسلط کردند

  ها  شدن ترکمنخرد

 قاطع به روزىی به پازی بود براى فتح کامل منطقه تنها ندهی و ازبک را درهم کوبکی تاجز،ی ملل قرقهی کلبای که اکنون تقرها روس

به  1877 با عمده قواى خود در نیمانند و سرکش هستند بنابرا ها سوار کارانى بى دانستند که ترکمن ها خوب مى آن. ها داشتند ترکمن

 به گوگ 1878ها در   شد و حمله مجدد روسنىینش  مجبور به عقبنی با تلفات سنگنی اما سپاه ژنرال لوماقختندسوى قزل آروات تا

 بر سواران ترکمن وارد کردند اما پافشارى نىیها با توپخانه تلفات سنگ  نبرد روسنیدر ا. بوددهیفا  رشادت ترکمنان بىلی به دلزیتپه ن

. دیها گرد کست روسترکمنان سبب ش

 هیدر ژانو.  کنندنیهاى بزرگ و مسلسل سنگ  گرفتند با توسعه شبکه راه آهن مرکزى سپاه خود را مجهز به توپمی بار تصمنی اها روس

 در گوگ تپه آماده نی مسلسل سنگ11 توپ بزرگ و 52 و کمک گرفتن از دهی هزار سرباز رزم د8 ژنرال اسکوبلوف روس با 1881

.  نفس بودندنی در قلعه خود مصمم به نبرد تا آخرزی نها منترک. ها بود ا ترکمنمبارزه ب

شدت آتشبارى .  آغاز کردندنیها بدون ترس حمله اول را به مهاجم  آغاز کردند اما ترکمننی حمله خود را با آتشبارى سنگها روس

هاى  آن گاه مسلسل. ختندی قلعه را فرو رواری بزرگ دهاى نیها با توپخانه و م  کرد پس از آن روسنىینش ها را مجبور به عقب آن

 4 هزار سرباز روس در 8 و دندیها بار شد آتش مرگبار خود را به روى ترکمن بدل شناخته مى مخوف روسى که در آن زمان سالحى بى

 نی آخربی ترتنیعه جان سپردند و بدهاى قل الى خرابه ها در البه هزاران سرباز ترکمن. ستون حرکت خود را به داخل قلعه آغاز کردند

. ختی روها فر  مرکزى در برابر روساىیموضع مستحکم آس

   مرکزىىیای نبردهاى آسجهینت

» . مرکزى شوداىیسقوط گوگ تپه و سقوط مرو سبب شد تا تزار آقاى آس«: سدینو  مىسىی انگلسندهی ژنرال و نوکسی ساسرپرسى
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١٠٥

شهرهاى معروف سمرقند، .  بودای دنخیى تار  نفوذ کند که زمانى کنترل کنندهعیاى وس  منطقه موفق شده بود در طى سه دهه بههیروس

 گری پس تحت فرمان تزار بودند و دنی از اگریشان د  هزار سالهخی ترکمن و ازبک با تارز،ی قرقک،ی تاشکند، اورگنج، ملل تاجوه،یبخارا، خ

.  به سوى جنوب گسترش داده بودندزیدآمیاى تهد اکنون مرزهاى خود را به گونهها  روس. ى خود بازنگشتند  گذشتهکوه گاه به شچیه

.  به جاى اقوام محلى خانات متعدد دولتى قرارداشت که قدرت اول جهان بودرانیدر شرق ا

 ایدهاى آمودرصحراى معروف قره قوم، رو. دید  قدمى هند مىکی را در هی وضع نگران شده و اکنون روسنی به شدت از ازی نانگلستان

 پس تحت فرمان مردانى از نی ماواى مردم محلى نبود بلکه از اگری و صحراى قزل قوم اکنون دزی آرال، استپ قرقاچهی درا،یردریو س

.  دهندانی و محلى در منطقه پافىیالطوا هاى ملوك  به حکومتشهی بود که قصد داشتند براى همته قرار گرفىینژاد اروپا

 انفصالهاى جنگ

 کشور هنوز در الك دفاعى به نیهر چند ا.  مبدل به قدرتى بزرگ از نظر اقتصادى و نظامى شده بودکای متحده آمراالتی ا1860 در

هاى   کشور از قدرتنی که همه مطمئن بودند به زودى ادیاى رس برد، ولى در اواسط قرن نوزدهم سرعت رشد آن به درجه سر مى

انتخاب ابراهام .  بزرگ را با اضمحالل مواجه کردهی اتحادنی اتفاقى رخ داد که ا1860 دسامبر دراما .  جهان خواهد شدرگذاریتأث

 خواهد لیها تحم دارى به زودى به آن  جنوبى مطمئن شوند که قانون لغو بردههاى التی سبب شد تا اکای جمهورى آمراستی به رنکلنیل

. آمد  به حرکت در مىاهپوستی برده سها ونیلی باکمک مکای جنوبى آمرالتای صنعتى ا- در حالى بود که اقتصاد کشاورزى نیشد ا

 ا،ی آالباما، جرجدا،یپى، فلور سى  مىالتی ا6 خارج شد و در ماه بعد کای آمرهی جنوبى از اتحادناىی کارولالتی ا1860 دسامبر انی پادر

 چموندی بالفاصله شهر رها التی انیا. ها ملحق شدند و تنسى به آن شمالى ناىی ارکانزاس، کارولنا،یرجی و تگزاس و چندى بعد وانایزییلو

 دانشگاه وست لیالتحص  افسر جنگ آزموده و فارغسیوید. دندی جمهورى برگزاستی را به رسیویتخت قرار داده و جفرسن دیرا پا

 را از التىی اچیاعالم کرد که خروج ه زمان امور را در واشنگتن به دست گرفت رسما نکلنی پس از آن که ل1861 مارس 4.  بودتیپون

دار و کشاورز جنوب   بردههاى التی صنعتى شمال و اهاى التی انی همه مسلم شده بود که نبرد ببراىاکنون . ردیپذ  نمىکای آمرهیاتحاد

.  استریناپذ اجتناب

   نبردنیاول

 ژنرال اندرسن عنىیمدافع قلعه . ها قرار گرفت ه جنوبى مورد حمل1861 لی جنوبى در آورناىی سومتر در بندر چارلتون در کارولقلعه

ها چندان ادامه   توپنیغرش ا. ها قلعه را به مهاجمان واگذار کرد  نداشت اما سرانجام در اثر شدت آتش جنوبىمیشمالى قصد تسل

شتند اما سقوط دژ سومتر آتش نبردى  قصد مبارزه تا پاى جان را ندانی چرا که طرفدی رسانی با تلفات اندکى به پابای و جنگ تقرافتین

.  هزار تن را به کشتن داد600 و دی سال به طول انجام4ور ساخت که  را شعله

   عمومى شمالجیبس

 ری هزار سرباز ز300 لی آورانی هزار داوطلب را کرد اما موج احساسات سبب شد تا پا75 از مردم درخواست نکلنی واشنگتن لدر

هاى بزرگ در حال شکل دادن ارتشى  دار در کنار فئودال ها هزار مزرعه ده.  اوضاع به شدت متشنج بودزیندر جنوب . ندیپرچم گرد آ

. ها بودند  از رخنه شمالىرىیبزرگ براى جلوگ

.  شمالى بودنداالتی آن متعلق به اونیلی م22 داشت که تی نفر جمعونیلی م31 متحده االتی زمان انی ادر

 دولت ائتالف جنوب، را آغاز کردند اما در جنوب تختی پاچموند،ی شمالى حمله به سمت رکاىیسرباز آمر هزار 1861،30 ژوالى در

.  وبه صورت نامنظم به سوى واشنگتن عقب نشستنددندیها از هم پاش  با ژنرال بورگارد فرمانده جنوبىرىی درگنیغرب واشنگتن در اول

 می ابتدا تصمنیها را مغلوب کند بنابرا  جنوبىشىی جنگ فرساکی و در طول تیدرا با دی پى ببرد که بانکلنی شکست سبب شد تا لنیا
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١٠٦

 ارتباطى با جهان ای از راه درکای جنوب آمرهاى التی ا1865 جنگ در انی تا پانی کند و بنابراىیای را محاصره درها التی انیگرفت تا ا

 از لهی وسنی جنوب بود تا به ااهانی اعالم آزادى غالمان و سکلننیحرکت دوم ل. ب ماندندینص  از اسلحه بىعتایخارج نداشتند و طب

.  جنوب بکاهدروهاىیانسجام ن

 رود تنسى را که براى 1862 هیگرانت در فور.  به فرماندهى ژنرال گرانت بوددهی ارتش قدرتمند آموزش دکی لی اقدام سوم او گساما

در جنوب .  بورگارد رفتعنىیها   جنوبىریناپذ  به جنگ ژنرال شکستلیدر آور کرد و ری بود تسختی با اهماریها بس حمل و نقل جنوبى

 نمانده بود که سبب شکست گرانت شود اما در روز دوم نبرد قواى زىیها چ ن در گرفت و شجاعت جنوبىیغرب تنسى نبردى سنگ

 در واولئانی شمالى، نکاىی آمرىیایان قواى در زمنیدر هم. ها را به عقب راندند  امدادى، جنوبىمی عظروهاىیشمالى با استفاده از ن

.  به تصرف در آوردندزیجنوب را ن

 1862ژنرال گرانت و ژنرال شرمن در نوامبر .  داشتندرو شی را پکسبورگیپى تنها شهر و سى سى ها براى تصرف کامل مى  شمالىاکنون

 به داخل شهر ری مهاجمان ناگزدی سربازان جنوبى تحت فشار شد مستقر در اطراف شهر حمله بردند وروهاىیاى گازانبرى به ن با حمله

 دارىی پاکی پس از 1863 هی در ژوئتی اما در نهاشد رنظامىیها هزار سرباز و افراد غ  سبب مرگ دهنی خونرد ماه نب8پناه گرفتند 

شد و عمال ارتباط مدافعان جنوبى با  زی سبب سقوط مدافعان بندر هودسن نکسبورگیسقوط و. ها درآمد  شهر به تصرف شمالىرانهیدل

.  گسستگریکدی

.ها کال جنگ را در جبهه غرب ببازند  سبب شد تا جنوبى1863 زیی چاتانوگا در پاشکست

   جبهه شرقهاى جنگ

اما . دها، بو  جنوبىتختی پاچموند،ی در حال تاخت به سوى رمای هزار سرباز مستق100 با النی زمان در جبهه شرق ژنرال مک کلنی ادر

 اعالم شد که انتظار قواى کمکى نداشته النی به مک کلنیشد بنابرا  مىدی سپاه جنوبى تهدکی از سوى زی وقت واشنگتن ننیدر هم

نبردى سخت درگرفت و .  بود که مورد حمله ژنرال لى فرمانده شجاع سپاه جنوب، واقع شددی ژنرال محتاط در حال تردنیا. باشد

 و کرزبورگیدریدر فر(وى مجددا در همان محورها . ها را درهم بکوبد  هزار نفره شمالى100فق شد تا سپاه  موانیژنرال لى، در پا

. ها شد  شمالىدی شدأسیها را شکست داد و سبب  سپاه کمکى شمالى) لیچانسرو

  زبورگی گتنبرد

 واشنگتن ایلوانیه اکنون با حمله به سمت پنسسمردان ژنرال لى ک.  بودکای جنگ قاره آمرنیتر می شاهد عظزبورگی دره گت1863 جوالى

 با نصب صدها توپ زیها هزار سرباز شمالى ن را با خطر سقوط مواجه کرده بودند قصد عبور از دو رشته کوه را داشتند حال آن که ده

ر ابتداى روز سوم هنوز ها شد اما د امان سبب مرگ هزاران سرباز در پاى کوه  ساعت نبرد بى48. مانع عبور مردان لى شده بودند

 شهی براى همگریها د  قواى کمکى شمالىدنی معبر گذر کند با رسنیدانست که اگر نتواند از ا ژنرال لى مى. اى نداشت جنگ برنده

 هزار سوار شجاع خود را مأمور حمله به دامنه کوه و دور زدن سربازان شمالى 15 نیدهد بنابرا  واشنگتن را از دست مىریفرصت تسخ

ها قصد  ها بود اما شمالى  سربازان شمالى از پاى کوه به درون دره و دشت و نابود کردن آندنی کشرونی کار بنیکرد هدف او از ا

. ها را نداشتند  آمدن از پاى کوهرونیب

 سبب زیها ن شمالى از آتش وارىیآور حمله را به پاى کوه آغاز کردند و د  کننده و قدرتى رعبرهی هزار سرباز سوار با سرعتى خ15

ها و ناکارآمدى اسب در جنگ کوهستانى   آتش شمالىدی حجم شدلی به دلادیرغم شجاعت ز  علىتیاما در نها. ها نشد توقف آن

.  شدندنىینش مجبور به عقب
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١٠٧

 جنگ در کسبورگی در حالى که باخبر شده بود ژنرال گرانت با تصرف وندی عقب بنشاینیرجی لى مجبور شد شبانه به سمت وسپاه

.  مشخصى نداشتجهی به دو طرف شد اما نتنىی سبب وارد آمدن تلفات سنگزبورگینبرد گت. جبهه غرب را تمام کرده است

  ها  جنوبىتختی پافتح

 گرانت از شمال و نی کنند بنابراکسرهی جنوب را هی کار اتحادکای گرفتند با تصرف بنادر جنوب شرقى آمرمی تصم1864 در ها شمالى

.  را آغاز کردندچموندی به سمت رشروىیز غرب پشرمن ا

ها موضع گرفت و تلفات هولناکى بر   گرانت را شکست دهد در جنگلى بر سر راه شمالىعنىی لى براى آن که غول نظامى شمال ژنرال

 برخورد با مانع جدى اما در غرب سپاه شرمن بدون.  گرانت مجبور شد تا راه خود را به سمت غرب کج کندجهیها وارد کرد در نت آن

شرمن سپس شهرهاى ساوانا و .  رحم نکردندزی چچی کس و هچی هزار سرباز او به ه60را فتح کرد و ) اه شهر مهم جنوبى(آتالنتا 

. دی جنوب، رستختی پاچموند،یى ر  کرد و به دروازهکسانی با خاك زیچارلستون را ن

   جنگانی ژنرال لى و پامیتسل

 را چموندی ناچارا رنی هزار سرباز شرمن بود بنابرا60ودررو با صدها هزار سرباز گرانت و در جنوب در برابر  لى در شمال راکنون

 می تصمکی زمان مجبور به اتخاذ نیشد در ا ى نظامى محسوب مى  نابغهکیلى که در زمان خود .  عقب نشستاینیرجی و به وهیتخل

نبرد تا پاى جان در برابر ارتش مجهز شمالى بودند اما چه حاصل؟  خسته او حاضر به وسربازان گرسنه .  بوداتىیح

 صدها هزار سرباز جیکران قادر به بس  و ثروت بىىیایانتها و ناوگان قوى در هاى بى ها با برخوردارى از کارخانه دانست که شمالى  مىلى

 ژنرال و مشتى سرباز گرسنه کیها   و تنها براى آن ندارداری در اختزی شهر بزرگ نکی حتا گری هستند حال آن که جنوب دزی نگرید

.  کردمیاش را به گرانت تسل  شخصا خود و ارتش1865 لی آور9 در نیمانده بنابرا

.  باشند بروندلی به هر کجا ماشانیها  اسلحه با اسبمی جوانمردانه به مردان او اجازه داد تا با تسلزی نگرانت

 افتی نادىی شادى دوام زنی طعم صلح را بچشد البته اکای سال آمر4 جنگ سبب شد تا پس از انیاى اعالم پ  لى به منزلهمی تسلخبر

.  ترور شدها ىیکای جمهور محبوب آمرسی رئنکلنی للی آور14چرا که در 

  هاى انفصال  جنگجهینت

 جادی ا1776قدرتى که در !  بودخی نظامى تار-  اقتصادى روىی ننیتر  از شر قوىىی فرصت جهانى براى رهانی انفصال آخرهاى جنگ

 و کی قرن نوزدهم با عقب راندن مکزمهی و در ندی کنونى رسکاىی از آمرمىی به مساحتى معادل ن1803 و 1787هاى  شد و در سال

.  کردتی تثبای دنعی کشور وسنی سومعنوان خود را به تی آالسکا موقعدیخر

.  روند هرگز متوقف نشدنی کشور را کند کند اگر چه انیهاى انفصال توانست روند پرشتاب رشد ا  جنگتنها

 کشور پرچم کنونى نی و اابند،یتوانستند استقالل  شدند و مى ها مى  جنوبى موفق به دفع حمالت شمالىهاى التی تصور کرد اگر اتوان مى

 فکر شهیها براى هم  شمالىروزىی پقتیدر حق. دیرس  کشور هرگز به قدرت فعلى نمىنی نداشت االتی ا50 ستاره به نشانه 50 کایآمر

) اتازونى (کای آمرهاى التی صنعتى نظامى شمال را به کل االتی ا22 گرفت و به مرور نظرات ىیکای آمرهاى التیاعالن استقالل را از ا

.  کردلیتحم

کردند اما هرگز اشتهاى مشابه  اده مىدارى و فئودالى استف  بردهریهاى ساده استثمارى نظ  جنوبى اگر چه از روشهاى التی آن که احال

هاى انفصال به سود جنوب  توان به طور قطع حکم داد که اگر جنگ مى.  جهانى نداشتندهاى استی شمالى را براى ورود به سهاى التیا

   .داد  نمىریی دو جنگ جهان را تغانی جرىیکای سرباز و سالح آمرلی و سافتی  مىگری شکلى دخیتارشد روند  تمام مى
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١٠٨

مهی کرنبرد

  مهی کرجنگ

 به قدرت درجه اول نظامى اروپا مبدل شد اما نکته نگران کننده براى 1814هاى بزرگ ناپلئون در   پس از شکست دادن ارتشهیروس

.  بودای کشور در آسنیدرپى ا  پىهاى تی موفقسیهاى استعمارى فرانسه و انگل قدرت

اى  ها به گونه  قفقاز و جنوب اروپا سبب شده بود تا روسانه،ی ماىی در آسزهایها و قرق کها، ازب ها، عثمانى  ترکمنران،ی اهاى شکست

ها به سمت جنوب   روسشروىی از پرىیها براى جلوگ  و فرانسوىها سىیبرنامه انگل.  شوندکیخطرناك به مناطق مورد عالقه غرب نزد

. ها شوند  روسشروىیعثمانى مانند کمربندى مانع پ و رانی شبه قاره هند، افغانستان، انوزدهمسبب شد تا در قرن 

 شی را دولت بنیها عثما روس.هاى محلى بتوانندمانع آن شوند  جدى بود که دولتنی از اشیها به توسعه قلمروى خود ب  عالقه روساما

 ستیبه دوام آن در برابر ارتش تزار ندانستند و به خوبى واقف بودند که ارتش عثمانى قادر   مىقیتر از اندازه ال از اندازه بزرگ و کم

.  عثمانى بود رفتنداری که هنوز در اختاهی ساىی به سواحل درابىی به دنبال دست1849 در هی به مولداوى و واالکابىی از دستس پنیبنابرا

 کی کاتولانیحیمانى به مس داده شده توسط سلطان عثازاتی که امتلی دلنیها به ا  خوبى بود آناریها براى آغاز جنگ بس  روسبهانه

.  ارتودکس شرقى اعطا نشده واحدهاى خود را به سمت جنوب به حرکت در آوردندانیحی به مساللحم تیى گذاشتن نشانى در ب درباره

  هی فرانسه و روسواکنش

 در ىی را در جاهیوى روس جلدیدانستند با ها مى  و لندن به صدا در آورد آنسیهاى خطر را در پار  بالفاصله زنگهی ارتش روسحرکت

.  در آناتولى خواهد بوداتی عملهی صورت گام بعدى روسنی اریها گرفت در غ دوردست

.  فراخوانداهی ساىی خود را به درترانهی مدىیای ناوگان درزی نایتانی هم زمان با اعالم جهاد در اسالمبول، بر1853 اکتبر 4 در

 سیفرانسه و انگلبردند ها که گمان نمى روس. کردند خود را به منطقه اعزام ىیایهاى در کادران اسزیها ن  اکتبر فرانسوى20 در بالفاصله

 از برخورد رىی براى جلوگشی اترگرى انجىی نظامى باشند به دنبال ادامه ممی از عثمانى حتا به شکل کمک مستقتیحاضر به حما

. داد  را نشان مىاتی عملرىیناپذ دو برگشت از داردانل هرسىیهاى انگل ى االسالم عثمانى و عبور کشتخی جهاد شعالمنظامى رفتند اما ا

آور قدرت خود را در   داشتند در مانورى دلهرهاری در اختمهی کررهی که ناوگان بزرگى را در بندر سباستپول در جنوب شبه جزها روس

.  گذاشتندشی به نمااهی ساىیدر

 حرکت اهی ساىی در جنوب درنوپی زمان به سمت بندر سنیها در هم مادگى عثمانى ناوگان کوچک ترك به منظور نشان دادن آکی

.  روس قرار گرفتنی به بندر، مقابل ناوهاى سنگدنیکرد اما قبل از رس

 از ناوهاى کوچک ترك خواستند تا دندید ها مى  جنگى با تركتی عبور قواى عثمانى از رود دانوب خود را در وضعلی که به دلها روس

.  درخواست کمک کردها سىیها و انگل  به مقاومت گرفت و از فرانسوىمی ترك تصماداری کنند اما درمید را تسلخو

 رزم ناو 6 هیدر ناوگان روس. ها ندادند و بالفاصله به سمت ناوهاى ترك به حرکت در آمدند  فرصت را به آننی روسى اما اناوهاى

ها، بارانى از آتش   گلوله از سوى تركنی اولکی با شلجهی داشتند در نتاری کوچک در اختهاى ها تنها کشتى بزرگ بود حال آن که ترك

 هزار ناوى و 3 رفت و نی از بکىیهاى ترك به استثناى  چند ساعت بعد کل کشتى.  گرفتدنی ترك باراىه  به روى کشتىنیسنگ

 مهی کرمی سبب شد تا موتور جنگ عظنوپیکشتار س. دادندها تلفات قابل توجهى ن  جنگ نابرابر روسنیدر ا. سرباز ترك کشته شدند

و وارد خاك عثمانى شدند و با ) شرق دانوب( بزرگ از دانوب عبور کرده اری با ارتشى بس1854ها بالفاصله در بهار  روس. روشن شود

 در بندر وارنا زی نسىیوى و انگل فرانسمی عظروهاىیسو ن از آن.  را محاصره کردندایستریلی محلى ترك، دژ سروهاىی ندنیدر هم کوب

. ها را به سمت جنوب بستند  شده و راه روسادهیپ) بلغارستان(
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١٠٩

 بر گرىی پس از دکىیى ترك  ها فرمانده ده. ها قهرمانه مقاومت کردند  نبرد و تركىیها به دژ راه به جا درپى روس  پىحمالت

 قواى دنی به انتظار رسایستریلیدژ س.  شدندهین براى رد شدن از حصارهاى اول دژ جان دادند اما مانع مهاجماهیهاى اول هاى حلقه بلندى

 روهاىیهاى معادل ن چرا که ارتش.  نهای دورتر هنوز مردد بودند که به منطقه وارد شوند لومتریها ک ها در ده  آنکه بود حال آن نیمتفق

 کتاب قرون عثمانى سندهی راس نونیلردک. دانستند ا قطعى مىر) در شمال وارنا( سقوط دژ گری و از طرف داوردهی ندانیروس به م

هاى دژ را  توانستند از اردوگاه خود غرش مداوم توپ  که مىنی نجات را نداشتند با ااتی عملدگى هنوز آمانی متفقروهاىین«: سدینو مى

 سکوت ناگهانى و کاملى برقرار دیدرازا کش شب به مهیبارانى که تا ن  پس از گلوله1854 روز صبح در اواخر ژوئن کی کنیل. بشنوند

ها پس از پنج هفته حمله و بمباران دست  روس» . کامال برعکس رخ داده بوداق شده، اتفمیبردند دژ تسل در حالى که همه گمان مى. شد

 عثمانى عبور از دانوب  قواى امدادىدنیبا رس. ها خارج شد  لحظه به بعد ابتکار عمل از دست روسنیاز محاصره برداشته بودند از ا

. عقب راند) رومانى( به سمت بخار است اها ر ها، روس  آتش توپخانه کشتىتیها با حما  تركعی سرشروىیآغاز شد و پ

 65 جنگ تازه آغاز شده بود چرا که ایاما در در. دی رسانیبه پا» نبرد خشکى«ها درآمده و   روسری اکنون از تسخهی و واالکملداوى

 حمله کرده و بندر سباستوپول و دژ مهی کررهی لشکر ترك به شبه جز1 و می و فرانسوى به همراه ناوگانى عظىیایتانیز برهزار سربا

 و مذهبى ستىیونالی ناسهی از خود نشان دادند اما روحنىی سنگاریها مقاومت بس اگر چه روس.  قرار دادندهماالخوف را مورد حمل

. ستندی که قادر به ادامه نبرد نابندیها به مرور در  سبب شد تا روسنی متفقىیای و درها در کنار برترى توپخانه عثمانى

 سىیهاى انگل  ترك به فرماندهى ژنرالدی هزار سرباز جد20ها و ورود   دژ ماالخوف به دست فرانسوىری تزار روس، تسخکالىی نمرگ

. رندی را بپذطی شراى هیها کل  سبب شد تا روس1855در سپتامبر 

 به جنگ لىی تمااند دهی اهداف خود رسى هی به کلنی استدالل که متفقنی به ادامه جنگ بود اما فرانسه و عثمانى با الی هنوز ماایتانیبر

. نداشتند

.  ارضى عثمانى را محترم بداندتی را مستقل و تمامهی ملداوى و واالکهاى نینش  تعهد کرد که حاکمهی روسسی در پار1856 بهار در

   نبردجهینت

 عثمانى رابه او نخواهد داد حتا اگر دنیى بلع  عنوان اجازهچی غرب به هاىی که دنافتندیها در  داشت؛ روسىی به سزاری تأثمهی کرنبرد

.  بکشانداهی ساىی و درترانهی هزار ملوان را به مد65 خود به همراه ىیای از ناوگان درمىیالزم باشد ن

زمانى .  بودبی شد و در نوع خود اتحادى عجسىیهزار سرباز ترك، روس، فرانسوى و انگلها   منجر به مرگ دهمهی کرنبرد

 گونه کرده بود که نی را اطی زمانه شراریی اما تغستادندیا  عثمانى مسلمان مىشروىی به اتفاق هم مقابل پها کیها وکاتول ارتودوکس

. ه کنندها مقاومت و مبارز  ارتودوکسبر و مسلمانان در براها کیکاتول

ای و اسپانکای آمرجنگ

   کوباجنگ

 صنعتى و نیها هزار هکتار زم کران، ده  قدرتى درجه دو نبود بلکه کشورى با ثروت بىگری دکای متحده آمراالتی اواخر قرن نوزدهم ادر

 مونرو را به کار دنتی پرز دوم قرن نوزدهم با قدرت، تز معروفمهی کشور از ننیا.  جهان بودآالت نی کننده بزرگ فوالد و ماشدیتول

 متحده بود االتی افهی وظنی تعلق داشت و اها ىیکای تنها به آمرکایى آمر  تز که بعدها به مونرو معروف شد قارهنیبراساس ا. بست مى

 حضور اکی قرن قبل در آمر4 کشورها که به شکل سنتى از نی از اکىی.  براندرونی استعمارگر را از منطقه بىیهاى اروپا که قدرت

.  بودایداشت اسپان
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١١٠

 ای به سوى جنگ با اسپانىیکای آمراستمدارانی با ظهور مردانى مانند استرانگ و ماهان و پس از آن هانرى کابوت الج تفکر س1886 در

.  معطوف شدکویبراى خارج کردن آن کشور از کوبا و پورتور

 افکار کی خود در رنج بود و انتشار اخبار سرکوبى مردم کوبا باعث تحرولىیرحمى حکام اسپان  در حالى بود که کوبا به شدت از بىنیا

 هنوز کافى نبود چرا نی داد اما اکایى الزم را به دولت آمر  بهانهها ىیایى مردم به دست اسپان رحمانه کشتار بى. شد  مىکایعمومى آمر

.  را نداشتای هنوز اجاره اعالم جنگ به اسپاننی قوانمطابق کایکه آمر

 کای بهانه را به آمرنی اىیکای ناوى آمر60 که در سواحل هاوانا لنگر انداخته بود و به دنبال آن مرگ کای آمر»نیم« مشکوك ناو انفجار

 نظامى به خاك سپرد اما فاتی تشرتی واقعه ابراز ناراحتى کرد و سربازان مقتول را با رعانی از اایرغم آن که دولت اسپان داد و على

 به 1898 لی آور28 در کای دولت آمرجهی انداختند و در نتها ىیای مسئله را به گردن اسپاننی مردم پرداختند و اکی به تحرها روزنامه

.  اعالم جنگ دادایاسپان

 قول ىیکای آمراستمدارانیبه س)  جمهور شدسیکه بعدها رئ( باشد تئودور روزولت شیبرد جنگى سخت در پ  گمان مىای حالى که دندر

 اری از چند سال قبل ناوگانى را گرد آورده بود که بسکای آمرانوردىیاو به عنوان معاون وزارت در. تمام شودعی سراری که جنگ بسداد

. نداشت»  جهانىیایقدرت اول در« شباهتى به چی هگری دای آن که اسپانلقوى و مجهز بودند حا

اى   به گونهکای ناوهاى بزرگ آمر1898در مى .  نداشت1700 تا 1450هاى   سالىیای شباهتى به قدرت اول درچی ه1898 اىیاسپان

 نی کل ناوهاى اعیحمله کرده و در نبردى سر) نیپیلیف (لی مانجی در خلای به ناوگان اسپانىیوی جرج داساالریآسا تحت فرمان در برق

.  بردندنی از برى مذکو کشور را در منطقه

 ای نکردند و به قعر دردای لنگرهاى خود را پدنیها فرصت کش  از کشتىارىی کننده بود که بسری غافلگعی آن قدر سرها ىیکای آمرحرکت

 را مورد حمله قرار داده و بی رقى هی بحرهی کلىیکایهاى آمر  کشتىزی در کوبا ناگوی در بندر سانتع،ی حمله سرنیهم زمان با ا. رفتند

 آرام قدرت انوسی که در اقکاستی آمرنی پس انی رفته و از انی کال از بای اسپان ناگهان متوجه شد قدرت ماوراى بحارایننابود کردند د

. بالمنازع است

ورود شخص تئودور روزولت به سرکردگى سربازانى به نام . کرد  به شدت مقاومت مىاگوی در شهر سانتای هنوز دژ اصلى اسپاناما

.  تقاضاى صلح کندای بگذارند و اسپاننی اسلحه را زمها ىیای سبب شد تا اسپاننىیبه صحنه جنگ زم» باك سواران بى«

 دالر، ونیلی م20 در ازاى کای به آمرنیپیلی فدنیبخش. زده کرد  را شگفتایاى را امضا کرد که دن  پاى عهدنامهسی در پارایاسپان

. کای کشور توسط آمرنی اگىیالحما  و دست آخر اعالن استقالل کوبا و قبول تحتکای گوام به آمررهی و جزکویواگذارى پورتور

   نبردجهینت

 امپراتورى جوان به زودى افتندی درارىی را به وحشت انداخت و بسىیای و آسىی از کشورهاى اروپاارىی بسکای عمل نظامى آمرسرعت

. کشاند  مىزی هند نانوسی و اقکی آتالنتانوسیهاى خود را به اق ى دخالت دامنه

 و کی تا تصرف کامل مکز1492 قاره در نیاز کشف ا.  حضور داشتکایها بود که در آمر و ظاهرى قرن حداقل به شکل پوشالى ایاسپان

 کرده بود لی کشور حتا زبان و فرهنگ خود را به منطقه تحمنیدر قرون شانزدهم و هفدهم ا) لیمنهاى برز( جنوبى و مرکزى کاىیآمر

 ها، سىیها، انگل ژاپنى.  محاسبات نظامى منمطقه را کامال به هم زدنیپیلی و خروج از فکای قدرت آمربر آن در براعیاما شکست سر

 که به دهینفس و ثروتمندى از راه رس  تازهبی خوشحال نشدند چرا که پى بردند رقکای آمرروزىیها اصال از خبر پ ها و فرانسوى روس

. ستی راضى نىیکایرآمری غروىی از هر گونه نکای و قاره آمرهیانوسی اقری جزا، آرامانوسیى کامل شرق اق تر از غلبه  کمزىیچ
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١١١

 مهمى در نبردهاى هاى گاهی ثابت کرد پاخی کوچک ارزش چندانى نداشتند اما چنان که بعدها تاراىی درروىی نکی براى نیپیلی و فکوبا

.  بودندستمی اول قرن بمهی نىیای درمیعظ

مای تسوشجنگ

   فروپاشى نظام تزارىآغاز

ى نبردها را به   پهنهد،یاگر قرن نوزدهم قرن نبردهاى بزرگ در اروپا بود اکنون در قرن جد. داد  صلح را نمىدیو نستمی قرن بآغاز

 را در چنگ خود داشتند حال آن که کشورهاى تازه صنعتى شده ای تمام دنبایهاى سنتى تقر قدرت.  شده بوددهی کشنیسراسر کره زم

.  گرفته بودنداریدر اخت) کایبه جز قاره آمر(ها را   تمام قارهبای فرانسه و عثمانى تقره،یان، روسانگلست.  بودندتی وضعنی ارییخواستار تغ

 از جهان ترى شی به شدت قوى شده بودند سهم ب1900 تا 1850هاى   که طى سالکای چون ژاپن، آلمان و آمرىیحال آن که کشورها

 ت،ی به رغم پهناورى و جمعهی روسمیامپراتورى عظ. داد رام خود را نشان مى آرام آرىی درگنی آثار اایدر جنوب شرق آس. خواستند مى

. کرد  را باور نمىدی جدطی مسئله هنوز شرانی امپراتورى به رغم انیاگر چه ا. تحرك الزم را نداشت

  رىی بروز درگهاى نهیزم

 قانون از روى قانون اساسى پروس نوشته نی که ا گذاشتهی را پادىی قانون اساسى جدتوی تحت فرمان امپراتور موسوه1889 در ژاپن

 نگاه ىی به ژاپن به عنوان کشورى قرون وسطاایحالى که دن.  انزواى امپراتورى ژاپن به معناى مطلق بودانی امر به معناى پانیا. شده بود

چهره خود را )  سال1894) 27  تا1867هاى   مواجه کرد ژاپن طى سالرتی را با حایى ژاپن دن  گشوده شدهدرهاىکرد ناگهان  مى

در .  در نظر نگرفته بودندىیهاى محلى و جهانى جا  کشور کوچک و دور افتاده قدرتنیکامال دگرگون کرده بود حال آن که براى ا

 را از زنی چاپىی خود آماده شد و طى چند نبرد پریهاى اخ ن جنگ جدى در سدهی ارتش کوچک مجهز ژاپن براى ورود به اول1894

.  را به ژاپن واگذار کردندوانی تاها نىی شد که چنیبس با چ  کرد و تنها زمانى حاضر به آتشرونیه بکر

  هی در پنجه روسپنجه

 ایتانی امپراتورى به ابعاد برکی جادیها با ا روس.  شده بودای قرن دوم قرن نوزدهم مبدل به قدرت بالمنازع در آسمهی در نهیروس

 امپراتورى فی سبب تضعهیاندازهاى متعدد روس دست.  کرده بودندجادی خود اگانی همساهیراى کل پر از رعب و وحشت بىیفضا

 دی رسانیها به پا  روسحیاما ظاهرا زنگ تفر.  شده بودای از شرق آسىیها  و بخشانهی مىیای در غرب و تصرف کامل آسرانیعثمانى و ا

هر اقدامى را انجام دهد و » شرق« بود که در لی حق را قانید ا براى خوهیروس. چون غولى در شرق در حال متولد شدن بود

.  ناظرى بدون عمل نبودگری راستا بود، اما ژاپن دنی در همنی ساخالریاندازى آن به بخشى از منچورى و جزا دست

   به پورت آرتورحمله

 حکومت لیاما در واقع به دل اجاره کرده بودندنیها ظاهرا آن را از چ  بود که روسای در جنوب شرق آسکی آرتور بندرى استراتژپورت

 پاگان بزرگ در کیها با احداث  روس.  آن خوددارى کرده و آن را در تصرف خود نگاه داشتندهیها زا تخل  روسن،ی مرکزى چفیضع

.  کرده بودندای خود براى اداره شرق آسکی استراتژگاهی جنگى عمال پورت آرتور را مبدل به پاناوگان کی جادیپورت آرتور و ا

تا خاك ژاپن اندك ) و پادگان( بندر نی چرا که فاصله ادیرس به نظر مى» نگران کننده«اى خطرناك   آرتور براى ژاپن به گونهپورت

ند  کرونیها را از بندر مذکور ب  خواسته بود تا روسزی ننیى خروج از منطقه هشدار داده و از دولت چ  دربارههیژاپن بارها به روس. بود

 توگو قهرمان ژاپن اساالری در1904 هی فور10تا آن که در . گرفت  ژاپن را جدى مىدی تهدهی توانى داشت و نه روسنی چننیاما نه چ

 را درهم ای در شرق آسهی روسىیای درروىی سه رزمناو و روسى را در بندر مذکور غرق کرد و ستون فقرات نرانهیاى غافلگ با حمله

 هزار نظامى را در خود جاى داده و 50 متجاوز از ىیرویپادگان پورت آرتور ن. پورت آرتور کامال محاصره بوداکنون پادگان . شکست
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١١٢

ها  دانستند غافل از آن که ژاپنى  اتفاق مىکی پورت آرتور را ىیایها شکست در اصوال روس. کرد  بر ژاپن را آسان مىروزىی پروی ننیا

 .ها بودند  پادگان روسدنیى بلع آماده

  خی تارىیای حرکت درنیتر بزرگ

ها، پادگان   توگو سپهساالر ژاپنىاساالریدر.  مذکور شدىیای ژاپن، حاکم بالمنازع منطقه درن،ی در شرق چهی روسىیای حذف ناوگان دربا

.  بودکی بالتىیایر دمیها اعزام ناوگان عظ بست براى روس  گرفت و تنها راه خروج از بننىی و زمىیایى کامل در  را در محاصرههیروس

ها   اژدرفکن و ده12 رزمناو و 9پوش،   زرهمی ناو عظ120شد مرکب از   محسوب مىهی روسکی که قدرت استراتژخوف ناوگان منیا

 به روی ننی ادنیدانست تا رس  را صادر کرد اگر چه مىروی ننی براى دفع کامل ژاپن دستور حرکت اهیتزار روس. کشتى تدارکاتى بود

.  استازی ماه زمان ن4اقل منطقه حد

  هی پادگان روسمیتسل

ها کار  امان ژاپنى  اما تحمل فشار بىدندی با مهاجمان ژاپنى جنگ1904 در تمام روزهاى نوامبر و دسامبر هی قدرتمند روسروهاىین

 از مىی رفتن ننیناى از ب به معنی شد و اگری هزار نفر د15 هزار روس و زخمى شدن 8نبردهاى چند ماهه سبب مرگ . اى نبود ساده

 ایدن. رفتی و شرط را پذدیق  بىمی کرد تسلدی هر گونه کمکى قطع امدنی زمانى که فرمانده روس از رس1905ه یدوم ژانو. مدافعان بود

.  اتفاق نبوده استکی از ژاپن هی که شکست قبلى روسدیفهم

   موکدننبرد

 نی منچورى چالتی به شهر موکدن در ا1905 مارس 10 ژاپنى در انینظام. شد  ژاپن تنها به تصرف پورت آرتور محدود نمىاقدامات

مدافعان .  آغاز شدنىینبرد سنگ.  مصمم به فتح شهر بودزی زدند اما ژاپن ندىیها در موکدن دست به مقاومت شد روس. حمله بردند

اى  شدت نبرد به اندازه. دندیترس ها از مرگ نمى  ژاپنى اما ظاهرانندینش  بر اثر شدت مقاومت عقب مىها نىدر ابتدا گمان بردند که ژاپ

ها  اما سرنوشت روس.  نبرد مرگبار بودنی هزار کشته حاصل ا142.گذشتند ها براى مبارزه مى  کشتهنیبود که مدافعان و مهاجمان از ب

اکنون ژاپن در خشکى .  منچورى شدند شهر مهمنی هزار سرباز خود مجبور به ترك ا92 دادنها به رغم از دست  روس.  بودزتریانگ غم

 1905 هی ژوئ30 درهم شکسته شد و در زی ننی ساخالى رهیها در جز ى دفاع روس باقى مانده. ها را شکست داده بود به طور کامل روس

.  فاصله داشتای شرق آسىی تا فرمانرواگری گام دکیاکنون ژاپن تنها .  ژاپن شدروهاىی نمیشهر الکستاندروسک تسل

  مای تسوشبردن

 از دو ابرقدرت قرن نوزدهم را کىیتاکنون سابقه نداشت که قدرتى محلى . کرد  را دنبال مىهی با دقت نبردهاى ژاپن و روسایدن

 در دارىی قادر به پاادیها به رغم رشادت ز ژاپنى«:  بود کهنی اانیکرد اما اعتقاد جهان  مىرىیگی با تعجب نبردها را پایدن. شکست دهد

هاى قرون   ژاپن را مبدل به دهکدهریالجزا اى مرگبار و مخوف است که مجمع  به اندازهکیناوگان بالت.  نخواهند بودکیتر ناوگان بالبراب

توانست نظم سنتى موردنظر   از ژاپن مىهیها بود چرا که شکست روس  روسروزىی به پلی مازیاز طرفى غرب ن» .کند  مىىیوسطا

 به گمان هی روساساالریدر. دیهاى کره رس  به آب1905 مه 27 در هی روسمی ناوگان عظری تقدربه ه.  ببردنی و فرانسه را از بسیانگل

توگو فرمانده ژاپنى منتظر .  شدمایوارد تنگه تسوش» گردد باالپوشى به دنبال پناهگاهى امن مى« ساالر ژاپنى اکنون با ای که درنیا

.  درجه اول محروم کردىیای درروىی نکی از شهیها را براى هم  چرا که روسداو جاودانه ش متالطم آن روز نام اىیدر در. ها بود روس

 16 ى،یایپوش در  زره12هاى سبک را داشتند ناگهان خود را در مواجهه با   سنتى و کشتىانوردیها که انتظار مبارزه با مشتى در روس

آور  اى شگفت  به گونهجی اما نتادندی آتش بارگریکدی ى ساعت به رو48 نیطرف. نبردى مرگبار درگرفت. دندی اژدرفکن د65رزمناو و 
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١١٣

 فروند کشتى خود 20 هزار ناوى و 5ها   ناوى را از دست دادند، روس113 کشتى کوچک و کیها تنها  در حالى که ژاپنى. متفاوت بود

 .ها تن دادند  کشتى ژاپنى6 هزار ناوى و 6 به اسارت ری و ناگزدندیرا نابود شده د

   معکوس براى سقوط امپراتورى تزارهاشمارش

به جز نواحى تحت  (ای در شرق آسکىی دست ژاپن را براى ادامه ىی جهانى بود چرا که از سوتی از جهانى داراى اهممای تسوشنبرد

 شکست سختى نین چهیافکار عمومى روس.  حکومت تزارها را با چالشى جدى مواجه کردگریگذاشت و از سوى د باز مى) سیفرمان انگل

 ونیاسی از سارىی بسکی سبب تحرهی قاطع ژاپن بر روسروزىیپ.  دولت آغاز شدهی و اعتراض علرفتیپذ  دولت شرقى نمىکیرا از 

در »  است چگونه ژاپن ستون فقرات قدرت اول قرن نوزدهم را شکست؟ریناپذ اگر غرب شکست«: داشتند ها اظهار مى آن. شرق شد

در نظر » حداقل «ىیهاى اروپا  در جدالهیروس» وزن« آن که جملههاى نظامى مورد بازنگرى قرار گرفت از  ئورى از تارىی بسزیغرب ن

ى شرق ارزش قائل نشوند و بعدها مشخص شد که   و آلمان براى جبههشی امر سبب شد تا در جنگ اول جهانى اترنیهم. گرفته شد

. ستیاى مدرن غربى و ژاپن نه اصال در اندازه دولت  از نظر نظامىهیواقعا روس

   و ژاپنهی روسصلح

به اعتقاد .  کشور نبودندنی به لگدمال شدن غرور الیها ما شد اما آن  محسوب مىبی رقکای آلمان و آمرس،ی براى انگلهی چه روساگر

 چی و نه فرانسه هکای آمر نهس،ینه انگل.  ژاپن را در پى داشتشی از پشی مدعى شدن به،ی غربى، هر گونه حقارت روساستمدارانیس

 جدى ریی تغای شرق آس»گرانیباز«ها مسلم بود که  براى آن. ک نبرد جدى و طوالنى با ژاپن را نداشتندیکدام آمادگى ورود به 

امبر  سپت5.  مذاکره بودندزی بر سر مهی به دنبال نشاندن ژاپن و روسعای سرسىی و انگلىیکای آمرهاى پلماتی دلی دلنیبه هم. اند کرده

پورت آرتور، راه آهن جنوب منچورى و . بس و صلح امضا کردند  آتشمانی پوی اوهادر و ژاپن به دعوت تئودور روزولت هی روس1905

اگر چه غرب تالش خود را براى . نظر کرد  از ادعا در مورد کره و منچورى صرفهی به ژاپن واگذار شد و روسنی ساخالى رهیجز

 بیرق  براى سه دهه مبدل به سلطان بىزیژاپن ن. شدند ری نبرد به طور قطع تحقنیها در ا  کرد اما روس»هی روسریتحق« از رىیجلوگ

.  شدایجنوب و شرق آس

  مای جنگ تسوشهاى درس

هاى جهانى برنده بودند   نبرد درس گرفتند در چالشنیکسانى که از ا.  با ارزشى را به همراه داشتاری با خود تجارب بسمای تسوشنبرد

. بود»  قدرتىیجابه جا «هیدرس اول نبرد ژاپن و روس. وداع گفتند»  قدرتاىیدن« سال بعد 15تراز  ها که درس نگرفتند کم و آن

 نظم رییهاى جوان و مدرن در حال تغ قدرت. ها نبودند  و خشکىاهایچون و چراى در  سلطان بىمىی قدىها برخالف گذشته قدرت

 درصد 2کردند که کشورى که با  سربازان متکبر روس باور نمى. بود» سرسختى مبارزان «تی، اهم نبردهانیدرس دوم ا. سنتى بودند

آماده براى فدا کردن جان » گروهى سرباز« ژاپنى نه مشتى آدم بلکه ازانها ضربه بزند حال آن که سرب  بتواند به آنهیوسعت روس

 ژهیبه و.  برتر رفتندروىی در همه حال به نبرد با نمایرتور، موکدن و تسوشها در نبردهاى پورت آ ژاپنى. بودند» در راه امپراتور(خدو 

خود » جان به در بردن نبود«ها و در حالى که احتمال   روسنی آتش سنگریها در ز کنند، ژاپنى آن که مورخان در نبرد موکدن نقل مى

. ها رساندند را به مواضع روس

نفر، ( از عنصر برترى تعداد رىیگ ى قدرت بود اکنون فرماندهان الزم بود به جاى بهره به جاکی سوم استفاده از تفکر و تاکتدرس

ها قادر به   جلوى ناوگان روسى را گرفت تا آنمایى تسوش  ژاپنى توگو، از تنگهاسالریدر. رندی بهره گرکىیاز هوش و ز)  توپایکشتى، و 

ها  مدافعان پورت آرتور در اثر شدت حمله ژاپنى.  استفاده را کردتی نهارىی در حمله به پورت آرتور از عنصر غافلگىو. مانور نباشند
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١١٤

 نی کالم اکی و ژاپن در هی نبرد روسامیپ.  مهاجمان شدندمی تسلدىی گرسنگى و کمبود مهمات و نااملیها به دل  نشدند بلکه آنمیتسل

» .ستمی در قرن بروزىی پدیجسارت توأم با تعقل کل«: بود

 بالکانهاى جنگ

   بالکاننبردهاى

ها که   امپراتورىنی از اکىی. هاى کهنسال  امپراتورىفینفس و تضع هاى صنعتى و نظام تازه  مقارن بود با ظهور قدرتستمی قرن بآغاز

.  نداشت، امپراتورى عثمانى بودقىی قرن قدمت داشت و مناطق تحت تصرف آن با توان نظامى و اقتصادى آن تطب5 به بیقر

 در شمال تا مرکز اروپا و در غرب شمال ران،ی خود در شرق تا مرز اچرى نىی پرقدرت انیثمانى که زمانى با کمک سپاهامپراتورى ع

 از گرىی پس از دکىی تمام متصرفات خود را د،ی داشت اکنون در اثر ضعف شدادی را تحت انقانهی عربستان و خاورمرهی شبه جزقا،یآفر

 امپراتورى و بازى نی و دو عامل سخت جانى ادیپاش  نوزدهم کامال از هم مىقرن در دیه عثمانى با بود کنی اهیواقع قض. داد دست مى

هاى   پس از شکستستمیى اول قرن ب اما در دهه.  شده بودستمی کشور تا ابتداى قرن بنی سبب ماندن اىیهاى اروپا  قدرتاستیس

تواند باقى   نمىزی نفاتىی حتا به طور تشردهی امپراتورى تکنی ادیسر به نظر مى...  وها ها، صرب ها از اعراب، بلغارها، آلبانى درپى عثمانى پى

 لی قرن قبل اروپا به دل4حال آن که . ( اروپا را داده بودندماری به عثمانى لقب مرد بىی اروپااستمدارانی زمانى بود که سنیا. بماند

.) دها داده بو  به آنرا»  قهر خداریشمش«هاى متعدد از ارتش عثمانى لقب  شکست

   نبردهاى بالکانتیاهم

 بود چرا که عامل اصلى برهم خوردن تعادل قوا در جنوب و مرکز اروپا شد و با کشاندن پاى ادىی زتی بالکان داراى اهمهاى جنگ

 هاى تی ملگریدعثمانى قادر به حضور مؤثر در منطقه نبود و از طرف .  به نبرد، سبب شروع جنگ اول جهانى شدهی و روسشیاتر

.  به دنبال به دست آوردن حداکثر بهره بودندنی بنی در ازیهاى غربى ن قدرت. ودندجنوب اروپا به دنبال استقالل ب

   نبردهاى بالکانآغاز

 بالکان اکنون به خوبى افتهیکشورهاى تازه استقالل .  از آغاز نبرد نبودرىی جلوگاراىی مستعد شروع جنگ بود و کسى را بالکان

در » . راندرونی را از اروپا بانی عثمانشهیبراى هم«توان   حرکت هماهنگ مىکی نام مانده و با کیدانستند که از دولت عثمانى تنها  مى

ناگهان آتش جنگ به .  منطقه سنجاق، نبرد را عمال آغاز کردزی به سوى آلبانى، شمال و نشروىینگرو با پ  مونته1912 اکتبر سال 18

.  به سوى جنوب را آغاز کردندشروىی به صورت هماهنگ پزی بلغارستان و صربستان نونان،ی کرد و تیراسراسر منطقه س

   در انبار باروتجرقه

 منطقه، خالء قدرت در منطقه و نی متفاوت دول بزرگ اروپا در اهاى استی مختلف، سهاى تیتجمع قوم.  بالکان تحت اشغال بودمنطقه

ها،   بلغارها، صربها، ونانىیها،  ترك. ى باروت آماده انفجار کرده بود  همگى منطقه را مبدل به بشکه مبارزات نژادىنیهاى چرک زخم

ها  ها و ارمنى ها، مجارها، چرکس روس.  حاضر در بالکان بودندهاى تی تنها بخشى از قومها ىینگرو ها و مونته  کرواتها، ىیایها، بوسن آلبانى

 به دنبال محو آثار افتهیهاى تازه استقالل  جنگ اکنون آغاز شده و دولت. شدند محسوب مى ساکن منطقه تی از جمعگرىیبخش د

ها  صرب.  رمقى براى مبارزه نداردگری جهان بود اکنون دروهاىی ننیتر ارتش عثمانى که زمانى در رده پرآوازه. ها از اروپا هستند عثمانى

 ری شرق را درهم شکستند و ادرنه را به تسخهیها در تراک ارها خطوط دفاعى تركو بلغ.  را تصرف کردندهی به سرعت مقدونها ونانىیو 

 کردند اما بلغارها نىینش تر به نام لوله بورغاز عقب اى جنوبى  کردند و به منطقهغاز را آنىینش  عقبمهیها سراس ترك. در آوردند

 قبل از فتح ستگاهی انیآخر( و به سوى قبالجه دهیرهم کوب ارتش عثمانى را داىی بقانی آخر1912 نوامبر 2در . بردار نبودند دست

اى جداگانه با عبور از خطوط   در جبههزیها ن صرب. ها بود  روى آنشی پها عثمانىى   ساله500 تختیاکنون پا. تاختند) اسالمبول
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١١٥

. وستندی پنایرو براى تصرف برشتنگ  مونتهروىی اشغال کردند و به ن1912 اکتبر 23 شمال و کوزوو را در هیعثمانى در غرب مقدون

 حمله کردند و هی به سوى غرب و شمال مقدونانیونانی زیندر جنوب .  اکتبر در کوماتورا مغلوب مهاجمان شد24 عثمانى از روهاىین

سلطان  شهر محاصره شده در دست 4طى دو ماه عثمانى تمام قلمرو خود در اروپا را از دست داد و تنها .  را متصرف شدندکیسالون

 سلطان محمد و سلطان مان،ی سللطان سد،یزیجاى با.  نظامى عثمانى اثرى نبودهاى ىی از تواناگریاکنون د.  باقى مانده بوددیعبدالحم

اى را از دست داده بود  عثمانى اکنون منطقه.  نداشتندزی کشور کوچک را نکی گرفته بودند ك قدرت اداره تیکفا  را پادشاهان بىمیسل

.  به دست آورده بودندری و محمد فاتح با ضرب شمشد،یزی قبل مردانى چون با قرن5که 

   نجات دهنده عثمانىىی اروپادول

 قدرت نىی قوى در نبردهاى زمى هیهاى جنوب بالکان با اعتماد به نفس و روح ارتش.  بودای مهطی نابودى عثمانى اکنون تمام شرابراى

خواستند   و آلمان بودند که نمىشی و اترسی انگلنیصرف اسالمبول زحمتى نداشت اما اکنون اها ت خودرا ثابت کرده بودند، براى آن

 تی که موفقنینگران بودند مضافا ا) ها ىینگرو ها، بلغارها و مونته صرب( افراطى اسالوها سمیونالیها از ناس آن.  برودنیدولت عثمانى از ب

توانست دخالت  ها مى نژاد بودند و روابط عالى آن ها هم ها با روس  ملتنیچرا که اشد   مىهی توان روسشی سبب افزامایاسالوها مستق

. کندلیتحم تا مراکز اروپا را هیروس

  جهینت  بىمذاکرات

ها   کامل اروپا از سوى تركى هیتر از تخل  کمزىیمهاجمان بالکانى به چ.  مذاکرات صلح در لندن برگزار شد1913 دسامبر 16 در

 نیبنابرا.  نبودرشی براى حکومت قابل پذلىی تحمطیشرا. رندی شکست را بپذنیتوانستند به سادگى ا ها نمى اما عثمانىراضى نبودند 

. ها قرار گرفتند  بلغارها و صربها، ونانىی دی آتش شدریى عثمانى در ز شهرهاى محاصره شده.  آغاز شد1913 هینبرد مجددا در فور

 اسالمبول بود اما ارتش می مستقدی شهر به معناى تهدنیها فتح ا براى آن. به قبالجه را آغاز کردند مارس بلغارها هجوم دوباره 18در 

 شهرهاى ری دو هفته نبرد بلغارها مجددا عقب رانده شدند، اما در ساانیدر پا. کرد  مىدفاع سنگر با تمام قوا نی از آخرزیعثمانى ن

.  و بلغارها درآمدها ونانىی بود و شهرهاى مذکور به تصرف جهینت فراد سلطان بى و اسکودار مقاومت اایانی ادرنه، ریعثمانى نظ

   صلحمذاکره

 و ادرنه و کرت در هیها موافقت کردند که تراک  آن1913 مه 30 بودند در لىی تحمطی شراى هی کلرشیها مجبور به پذ  عثمانىاکنون

 زمان عثمانى به جز اسالمبول شهر مهمى نیدر ا. هاى خارجى باشد ى قدرت  برعهدهزی مرزهاى آلبانى ننیی مهاجمان باشد و تعاریاخت

. در اروپا نداشت

   دوم بالکانجنگ

ها از نبرد کنار رفتند و فاتحان جنگ هر   باشد چرا که پس از امضاى قرارداد صلح تنها عثمانىداری قرار نبود که در بالکان صلح پاظاهرا

 فشار را در نبرد با نیتر شیبلغارها معتقد بودند که ب.  آمدنددانی به متر شیبه دنبال سهم ب دیکدام به عنوان مدعى متصرفات جد

 براى هیروس. اند  را به سادگى به چنگ آوردههیها مقدون  شده و آنها ونانىیها و   صرببیاند اما سهم اصلى نص عثمانى تحمل کرده

 را ونانیهاى صربستان و   سپاهرانهیاى غافلگ  بلغارها در حمله1913 ژوئن 29  کرد اما درارىی اسالوها کوشش بسنی از نبرد برىیجلوگ

نگرو از دو کشور مذکور بلغارها محاصره شده   رومانى و مونتهبانىی اما با پشتافتندی دست ىیها تی موفقبه و دندی درهم کوبهیدر مقدون

 شرقى هیلشکرهاى عثمانى به سادگى وارد تراک. رفت تند جلو مىخواس ها مى  بار بازى به شکلى که تركنیا. و به شدت شکست خوردند

ى بزرگ   بازندهکی برنده بزرگ و کینبرد دوم بالکان .  نبرد، تقاضاى صلح دادریرگ کردند و بلغارستان دشروىیشده و تا ادونه پ

 شرقى تسلط هیبخش کوچکى از مقدونى بزرگ بود که بخش اعظم متصرفات خود را از دست داد و تنها به  بلغارستان بازنده. داشت

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١١٦

.  را اشغال کردند و مساحت کشورشان دو برابر شدلى شماهی نواحى مقدونتر شیى بزرگ بودند چرا که ب ها برنده اما صرب. افتی

 است افتهی انینبردهاى بالکان اکنون پا.  شوندها شىیتوانستند سبب وحشت اتر اى قوى شده بودند که مى ها اکنون به آن اندازه صرب

 سال به 1تر از   فاجعه در کمنیا. دگناه منطقه بو  نبردها براى مردم بىنیها هزار کشته دستاورد ا  هزار آواره و ده500در حالى که 

.  سبب آغاز جنگ دوم جهانى شد1914 در ژوئن شی اترعهدیقتل ول. وستیوقوع پ

  ندهی چراغ راه آگذشته

 در همان شهی رری رخدادهاى اخى هی که کلمیابی  در مىمیکن  نگاه مى1999 تا 1991هاى   سال جنگى بالکان درعی به فجاکه هنگامى

ها بودند و دول   و آلبانىها ىیایها، بوسن ها، کروات ها، صرب  اصلى کماکان روسگرانیباز.  داشته استستمیمجادالت ابتداى قرن ب

. هاى منطقه بودند که زجر و رنج و درد را متحمل شدند  ملتنیتنها ا و دندیشیاند  به منافع خود مىتنها هر کدام زی نىیاروپا

هی داخلى روسهاى جنگ

 دشمنان شرقى و غربى خود را در ى هی قرن موفق شد تا کل5 تزارى به مدد برخوردارى از نفوس فراوان و وسعت خاك، هیروس

اى   و منچورى در شرق به گونهماینبردهاى تسوش.  بود کردهریی تغطی شراستمیاما در قرن ب. ساز شکست دهد نبردهاى سرنوشت

مضافا آن که فقر، تبعض، اختناق و وجود .  از تالفى ضربات ژاپن ناتوان بودهیروس.  بودرده سؤال بری تزارها را زتیثیآور ح اعجاب

 لىی در جنگ اول جهانى خهیوس نبردهاى بزرگ آلمان و رزیاز آن طرف ن.  را آبستن فروپاشى کرده بودهیدشمنان قوى به شدت روس

.  دوم به خشم آمده بودندکوالىی از ناتوانى تزار نزی و اشراف نروشنفکران بار حتا طبقه نیا.  کردهکسرهی کار امپراتورى تزارها را عیسر

 را رقم زد که از ىی سال شد، و سلسله نبردها70 براى حداقل خی تارری مسریی جنگى پس از آن که منجر به تغعیوقوع انقالب اکتبر وقا

 در مشکالت ناشى از انقالب، جنگ، قحطى، فقر و ربچگونه کشورى غ.  استبینظر مورخان و بررسى کنندگان جنگى، هنوز جزو عجا

 با انجام نبردهاى بزرگ، دشمنان داخلى و خارجى خود را شکست دهد؟ دارى هیهاى سرما  قدرتلینابسامانى توانست به رغم م

1917ر  اکتبکی و ستیب

مردى که بعدها با . انوفی اللچی اریمی جز والدستیاو کسى ن. شود  مىهی با قطار زرهى آلمانى وارد خاك روسکی با وجهه آکادمفردى

 معتقد به ط،ی شراریی براى تغهی روساستمدارانی که برخالف نظر سنیلن.  جهان شداسىی ساىی بزرگى در جغرافراتیی منشاء تغنینام لن

 جادی منجر به انی سال نبرد خون5وى حرکتى را آغاز کرد که پس از . دی مسلحانه را سرعت بخشامی بود، قنقالبى و اعیرهاى س حرکت

.  شدستىیالی شوروى سوسریاتحاد جماه

1917 نوامبر

به سرعت مراکز ) ا تزارهتختیپا( تحت امر تروتسکى با ورود به شهر پتروگراد کی بلشوروهاىی، ن1917 نوامبر 7 بامداد روز 2 ساعت

 که از هی دولت موقت روسسیکرنسکى رئ. شوند حساس شهر را به تصرف در آورده و در ظهر روز بعد وارد کاخ زمستانى تزار مى

 انیهاى جنگ رفت تا نظام  شده بود با لباس مبدل به جبههری غافلگهی روسرىیگ می مراکز تصمى هیکل به ها ستیحمله ناگهانى کمون

 نفر از جبهه تا ونیلی م2که شاهد فرار  (هیى روس خورده اما براى ارتش شکست.  کندها کی به ورود به جنگ با بلشوروس را مجاب

 و نی نتوانستند شهر را دوباره از لنزیها ن  ژنرال کرانسف و قزاقگری طرف دزا.  براى مبارزه وجود نداشتاى زهیانگ)  بود1917مارس 

ها در شانزدهم نوامبر  آن.  را داشتندهی جوان قصد تصرف کل روسهاى کی مبارزه زده شده و بلشودیاما کل. رندیتروتسکى بازپس بگ

نبردهاى اصلى هنوز ...  را به خوبى عقب رانده بودند امافی جاى کار، حرنی تا اها کیبلشو.  روز نبرد، مسکو را گرفتند10 پس از 1917

  . در راه بود
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١١٧

 در اسارت زی اعالم کردند لهستان نهی خود را از روسىی فنالند و قفقاز جداتوانى،ی استونى، لن،یکرا بزرگ اوهاى التی، ا1918 هی فوردر

 کشاورزى خود را از دست داد و بدتر از همه آن که آلمان که هاى نی درصد زم32 و تی درصد جمع34 هی روسنیبنابرا. آلمان ماند

 انتظار را داشت که ارتش نی اگر چه انیلن.  کشورها گرفتنی اى هی از کلتی به حمامیبس بود تصم  آتشتی وضعر دهیاکنون با روس

 را هی وى بر کل روستی حاکم»توفسکیصلح برست ل« کند اما باور نداشت که فیها را تضع  روستیآلمان در مرزهاى غربى، حاکم

. متزلزل کند

 و ارمنستان و افتی خود دست ىی ادعاهاى نیه سرزم باهی ساىی سواحل درری با تسخ1918 در ماه مه زی متحد آلمان نعثمانى

.  ادعاى استقالل کردندزیگرجستان ن

 مربعلومتری کونیلی م20 نظم در جادیا

 از همان ابتدا نیلن.  بودستی استراتژاستمداری سکی لیدانند، او مانند چرچ  مىخی بزرگ تارهاى نیسی را از جمله استراتژنیلن

 و راهزنان در افتهیهاى محلى تازه استقالل  شى نظامى، کشورهاى خارجى مخالف با انقالب کارگرى، دولتدانست که واحدهاى شور مى

اما مطمئن بود که چون ) کرد  مىابىی ارزنی از اتر نیی بلواها را پانیاگر چه ابعاد ا. ( درست خواهند کرددردسر براى او کی نزداى ندهیآ

 لیپتانس«وى بر روى . دی جدا از هم به سرعت از هم خواهند پاشری ندارند مانند مشتى جزا»کیارتباط ارگان «گریکدیها با   گروهنیا

او تنها در . تواند تمام دشمنان اتحاد شوروى را شکست دهد  هسته قوى مقاومت مىکی بود که دحساب جدى باز کرده و معتق» انقالب

هاى خود  ست او را براى ضربه زدن به کشورهاى متجاوز و جمهورىتوانست د شکست آلمان مى.  جنگ جهانى اول بودانیانتظار پا

. مختار باز بگذارد

 به دنی براى رسها کی هنوز راه درازى مانده و بلشوروزىی و تروتسکى ثابت کرد که تا پنیهاى دشوار مه، ژوئن و جوالى به لن  ماهاما

ها گرد هم آمده و خود را براى  قزاق» دن« که در اطراف رود دی خبر رسدر ماه مه، به مسکو.  خون بگذرنداىی از دردی باروزىیى پ قله

. کنند  آماده مىها کیشومبارزه با بل

 کی از ولگا تا دن را تحت اشغال خود گرفته، در اورال عىی منطقه وسرویآورى ن  با جمعزی ننیکی ژنرال روس به اسم دنگری طرف داز

 در ه،ی روسىیای درروىی کولچاك، فرمانده سابق ناساالری دربرىیطر انداخته و در شرق س را به خهیشهرهاى غربى روس» چک «ونیلژ

 انگلستان در مورمانسک در 1918در اوت . کار ننشستند  بىزیاز آن طرف دول خارجى ن. ل داده استیغرب حکومت مستقلى تشک

. گرفت» شرق«ک را در  از بندر والدى وستىیها  بخشزی کرد و ژاپن نادهی پروی نهیشمال غرب روس

ها را در   جلو کشانده و اکنون روسهی در قلب روسنی خود را تا مرزهاى اوکراه،ی بااستفاده از ضعف قواى دولت مرکزى روسزی نآلمان

.  دشوار قرار داده استاری بستىیموقع

نی اوکرانبرد

 نیاوکرا.  گاه قبول نداشتندچی الحاق را هنی اها نىیما اوکرا تزارى ملحق شد اهی به روسزهی در قرون هفده و هجده به زور سرننیاوکرا

 داشت اما اهی ساىی واحدهاى نظامى را در اطراف درنیتر  قوىفیزمانى گراندوك ک.  بودری حاصلخاری و بسعی وست،یاى پرجمع منطقه

 300 سلطه رباری خود را زهیمرکزى روستوانست با کمک آلمان و با استفاده از ضعف حکومت   مىنیاوکرا.  بوداوت متفطیاکنون شرا

. ها نجات دهد ساله روس

 جمهورى 1917 نوامبر 20اعالم استقالل کرده و در )  دومکوالىیهم زمان با استعفاى ن (1917 در ژوئن نی مرکزى اوکراشوراى

 مسکو اگر چه ستىیا دولت کمونام.  شناختندتی را به رسمنی بالفاصله حکومت اوکراسیفرانسه و انگل.  را اعالم کردندنیاوکرا

. بود» خط قرمز«ها   براى روسنی اما اوکراردی را بپذهی از روسبخشى ای و التی هر اىیتوانست جدا مى

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١١٨

 نبرد با دولت نی هزاران سرباز سرخ با عبور از مرزهاى اوکرا1917 در دسامبر نی به اوکرانیاالجل تروتسکى و لن  دنبال ضرببه

.  شکست خوردنیارتش اوکرا) تر از دو ماه کم (1918 هی فور10 و در  آغاز کردندنیاوکرا

 عمال دست توفسکیبرست ل.  کنندهی را تخلنی خواست تا خاك اوکراها کی از بلشوه،ی خود به روسلىی صلح تحمطی آلمان در شرااما

 عثمانى از جنگ - آلمان - شیروج محور اتر و به دنبال خ1918اما در اکتبر .  شدندنسکی و مفیها وارد ک ها را بست و آلمان روس

.  را مجدد اشغال کردندنیها بودند که بالفاصله اوکرا  سرخنی بار انی اول، االملل نیب

 مرکزىنبردهاى

 انگلستان مسلمانان کی و اعالم استقالل ارمنستان گرجستان و قفقاز به تحر1918 مارس 24 در دی سفهی دنبال اعالم استقالل روسبه

 هیکه در جنگ اول قرار بود کنار روس( ارتش مزدور چک 1918در تابستان .  برداشتندانی علم طغزی و ترکمن و چرکس نزیقرق

.  تاختندشی امتداد دن را گرفته و به سوى مسکو پزیها ن و قزاق» بدجور جا خوش کرده بود«در ولگا ) بجنگد

تروتسکى

 خود اتیداند که شوروى ح تر کسى مى شناسند اما کم مالنکف، و خروشچف را به خوبى مى ا،ی برن،ی استالن،ی از مردم جهان لنارىیبس

او در . کرد  مىرىیگ می و قاطع تصمعی سرتینها  بىرىیگ میتروتسکى از جمله مردانى بود که در هنگام تصم.  تروتسکى بودونیرا مد

» حداقل«ها هزار انسان   نفر مرگ دهونیلیها م د براى نجات دهگرفت چرا که معتقد بو  مرگ هزاران انسان را در نظر نمىماتشیتصم

.  استنهیهز

.  کندتی نداشته باشد نمى تواند افراد خود را به سوى مرگ هدابشیاگر فرمانده اجازه اعدام سربازان را در ج«: معروف اوجمله

توانست مصمم  مى» . را انتخاب کندکىیارزه،  مرگ احتمالى در صورت مبای و نىینش  مرگ حتمى در صورت عقبنی بدیسربازان با

وى از مشتى جنگجوى پراکنده، .  انجام دادایتالی کارى را کرد که ناپلئون در اقای تروتسکى دق1918 بردر سپتام. بودن او را نشان دهد

.  گذاشتهیارتشى پرقدرت را پا

 هینبردهاى مرگبار را عل)  در اروپا شدندستی احزاب کمونارگذ هیکه بعدها پا( و صرب شىی با اسراى داوطلب آلمان، مجارى، اتراو

 به آن نداشتند، زی که تعلقى ندند،یجنگ  نبرد مرگبار که در آن سربازان مختلف در کشورى مىنی اى جهینت.  چک آغاز کردهاى ونیلژ

. ها تا اورال بود آزادى ساحل دن و عقب رفتن چک

 ارتش نیدر ا.  کردری ارتش سرخ همه را غافلگنیانضباط آهن.  نفر گسترش دادونیلی سه م تروتسکى ارتش سرخ را به1918 زیی پادر

ها  در مقابل آن. دادند ى شخصى خود سزاى خائن را مى  روسى، با اسلحهسرهاىیکم.  مفهومى نداشتنىینش  تزارى عقبروىیبرخالف ن

. مند شانسى نداشتندطلب و آز  تحت فرمان رهبران جاهنیمتفق تی تحت حمادیهاى سف ارتش

 عثمانى اکنون تنها سه دشمن روهاىیها و عقب راندن ن هاى دن، چک  قزاقد،ی سفهیطلبان روس  استقاللدنی سرخ با درهم کوبارتش

. دیهاى سف هاى غربى، کولچاك و ژنرال دولت: بزرگ داشت

نگرادی مسکو و لننی در کمخطر

 ری آتش توپخانه قصد تسختی با حماانکوی و رزچیودنیو ژنرال تزارى موسوم به  به فرماندهى دکی از داوطلبان ضد بلشوسپاهى

قرار ) اورال (انهی ماىی کولچاك که درمرکز ثقل قدرت در آساساالریاز آن سو در. را داشتند) نگرادی لنایسن پترزبورگ (پتروگراد 

.  گرفت خود را به مسکو برساندمیداشت تصم

 نی با انتقال قدرت به استال1919 در اکتبر نیلن.  مسکو قرار داشتندلومترىی ک300 اکنون در زی ننیفق متتی تحت حمادی سفهاى ارتش

 نیسواره نظام ارتش سرخ به فرماندهى جوزف استال. ناگهان ورق برگشت.  قواى دشمن کرددنیها را مأمور درهم کوب و تروتسکى آن
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١١٩

 روهاىی نزیبه شدت شکست داد و تروتسکى ن)  بودنددهی مسکو رسکی نزددر جبهه مرکزى که اکنون به( را کی ضد بلشوروهاىین

. دیى سن پترزبورگ درهم کوب  را در حومهانکوی و رزچیودنی دیسف

.  کردندنىینش  کولچاك به سمت شرق عقباساالری درروهاىی تمام شد و نها کی نبردهاى سخت سرانجام به بلشوزی منطقه اورال ندر

 نداشتند، کشورى هی براى نبرد در روساى زهیها انگ  را کم تحرك کرده بود و آننی سال جنگ، سربازان متفق6 آن طرف خستگى از

 توسط ارتش نىینش  عقبنیاول.  براى مبارزه داشتندادىی زى زهی و ناشناس که در آن به تازگى انقالب رخ داده و مردمش انگعیوس

 و باکو را در هی، انگلستان مورمانسک و آرفانگلسک را در شمال روس1919 در ژوئن . روى داداهی ساىیفرانسه از بندر اودسا در در

.  کردندهیجنوب تخل

هاى اورال به دام   کوتسک در مرکز شوروى و وراى کوهری در ا1920 هی پس از انجام چند جنگ مخوف در فورتی در نهازی نکولچاك

.  مضمحل شدنیاز ا پس زی ژنرال ننیارتش پرقدرت ا.. افتاد و اعدام شد

  هی از مرزهاى روسها کی بلشوخروج

ها به  آن.  را اشغال کردندتوانىی و لدی سفهی روسن،ی اوکراریهاى مهمى از شوروى نظ  بخشجی به تدر1918 از اواخر سال ها لهستانى

ه دنبال آن رفتند که مرزهاى خود ب» ها سرخ «هیدنبال آن بودند که با استفاده از ضعف حکومت مرکزى شوروى و هجوم همه جانبه عل

 هی و فرانسه اکنون به دنبال تسوسی کولچاك و انگلد،یهاى سف  پس از شکست دادن روسها کیاما بلشو. را به سمت شرق ادامه دهند

ار داد و  ورشو را هدف قر1920 در ژوئن نىیژنرال سرخ بود. ها شکست خوردند  زود از سرخلىیها خ لهستانى. حساب با لهستان بودند

 با کمک لسودسکىی بار ژنرال لهستانى پنی بود اما الومتری ک50 تنها لهستان تختیى ارتش شوروى با پا  فاصله1920در اوت 

 18 خسته از جنگ در نی طرفتیدرنها.  هزار سرباز روس را در اطراف ورشو تارومار کند50 موفق شد سىیهاى فرانسوى و انگل ژنرال

.  سال جنگ در اروپا بود7 انی صلح لهستان، پامانیامضاى پ. را امضا کردند صلح مانی پ1921مارس 

   نبردهانیآخر

 اعتراض داشتند، به شدت توسط تروتسکى نی لنکتاتورىی بندر کرونشتاد که نسبت به حکومت دکی ملوانان بلشو1921 مارس در

 شده بودند براى همگان مشخص کرد که عزم ارتش هدینام» قهرمانان انقالبى«مرگ صدها ملوان روس که زمانى . سرکوب شدند

. سرخ براى سرکوبى هر نوع مخالفتى جدى است

  1922 دسامبر یس

 تی زمان موجودنیدر ا.  تولد اتحاد شوروى را اعالم کنند1922 دسامبر 30ها در   سبب شد تا آنها کی بلشوهیها عل  مخالفتانیپا

.  بودالملل نی قدرت در عرصه بنیذارتررگی سال تأث70 به بیکشورى اعالم شد که قر

 دولت عثمانىسقوط

   امپراتورى عثمانىاتی حانیپا

 دولت شد تا آن که در نی سبب دوام آوردن اانیی اروپاهاى استی خورده بود اما سدی دولت عثمانى در اواخر قرن نوزدهم کلسقوط

. ر خود فرو برد را دارىیهاى بس  اول به مانند گردابى دولتالملل نی جنگ ب1914

ها مجبور به مداخله در جنگ شد حال   منافع با روسدی تضاد شدلی به دلتیطرفانه داشت اما در نها  جنگ، نقشى بىلی در اواهیترک

.  سلطان بود37 دنی و داسىی سخی سال تار623 نبرد دولت عثمانى پس از نی نبرد آخرنیآن که ا

. ها کار را با تهاجم شروع کرد  جبههى هیبول نداشت در کل را قخی تارطی شراریی که هنوز تغعثمانى
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١٢٠

ها را، که گرفتار در جبهه غرب بودند، به   سپاه کامل به قفقاز تاخت تا روسکی با 1914 در اواسط سال نیتر  پاشا ژنرال معروفانور

.  حمله نابودى کامل ارتش ترك بودنی اجهینت. ندازدیدام ب

.  کردنىینش خورده و عقب  کرد اما شکستنای صحراى سقیقصد فتح را از طر زی نهی پاشا حاکم سورجمال

انگلستان در .  برسدهی به روسنیهاى متفق  مقاومت را در بسفور و داردانل از خود نشان دادند و اجازه ندادند کمکنیها بهتر  تركاما

وى با .  شدختهی رلی چرچنستونی نقشه در ابتدا توسط ونیا.  به داردانل گرفتروی اقدام به اعزام نهی براى نجات روس1915 لیآور

 مرمره به روى اىی دو تنگه اطراف در»نىی زمروهاىیبا کمک اندك ن« و ىیای کرد که در آن طى نبرد درطرحاى را  دقت برنامه

. شود  باز مىسىی انگلانیسپاه

.  گرفته شدپولىی با گالنىیى بزرگ زم  حملهمی تصمتیدر نها کرد و لی تبدنىی نبرد زمکی طرح را به ایتانی سرفرماندهى ارتش براما

 انیهاى پا  ترك، در ماهروهاىیوى موفق شد که با فرماندهى مناسب ن. دی جهان مطرح گردخی جا بود که نام مصطفى کمال در تارنیا

ها  ثمانى بر انگلستان بود و به عثمانى بزرگ عروزىی تنها پپولیشکست گال.  را درهم بکوبدایتانی دو تهاجم بزرگ ارتش بر1915سال 

. د قوا بپردازندیفرصت داد تا به تجد

 از هیروسداد،  رخ نمى1917به استحکامات ارض روم واردکردندو اگر انقالب  نىیبا حمله به جبهه قفقاز فشار سنگها  روس1916در 

 انه،یدر شرق خاورم.ثمانى را چند سال به عقب انداختقوط ع مى کرد اما چنان چه گفته شد انقالب اکتبر سریتسخ راهی ترکا،یجبهه آس

.  کردندشروىی پس از فتح بغداد در امتداد دره دجله پایتانی برروهاىین. به در کرددانی عثمانى را از مروهاىی نعتانگلستان با سر

 عراق و ه،ی سورن،ی اعزامى از فلسطسىیل انگانی سپاهابىیهاى حلب مانع دست  مصطفى کمال بودند که در بلندىروهاىی نگری بار دکی

. شد) هیترک(حجاز به خاك اصلى عثمانى 

 اول براى عثمانى از دست دادن کل الملل نی نبرد بجهینت. رفتی صلح را پذمانی پشی به همراه آلمان و اترزی عثمانى ن1918 اکتبر در

.  کشور بودنی اىیقای و آفرىی و اروپاىیایمتصرفات آس

 انیهودی به اشغال نی مکه و فلسطفی شراریدر اخت) عربستان( حجاز س،ینان به اشغال فرانسه، اردن و عراق به اشغال انگل و لبهیسور

شود در   خوانده مىهی که امروز ترکری صغاىی شد و خاك اصلى عثمان در آسجادیهاى کوچک ا در جنوب اروپا انبوهى از دولت. درآمد

اگر چه .  تحمل بودرقابلی وضع غنیخواهان ترك ا براى افسران جوان عثمانى و جمهورى. باقى ماند ىی اروپانهاى سربازا  چکمهریز

»  قهر خداریشمش«ها قابل قبول نبود که   براى آنزی نکته ننی است اما قبول اریناپذ  برگشتگریدانستند عظمت عثمانى د ها مى آن

) ها فرستاده است  را براى کشتن آنانی خدا عثمانات،ی فراموش شدن معنولی دل که بهودند در قرون شانزده و هفده معتقد بانییاروپا(

. ستیى خود ن  ساله500 تختیچگونه اکنون حتا مالک بر پا

   به عرصه نبردونانی ورود

 سابقه مبارزاتى  سال600 حداقل خىی از نظر تارها ونانىیها و  ترك.  شدندادهی پری در بندر ازمونانی هزار سرباز 20، 1919 ماه مه در

 را از فهرست کشورهاى قدرتمند ونانی شهی سلطان محمد فاتح براى هم1453در )  داردانی جرزی هم اکنون نتی وضعنیا(نداشتند 

اکنون حضور .  همواره پاى ثابت نبرد با عثمانى بودندانیونانی زی نستمی قرن بلی اواخر قرن نوزدهم و اواردهاىدر نب. حذف کرده بود

 از ضعف سلطان محمد ششم استفاده کرده و در ها ونانىیاما .  ترك قابل قبول نبودپرستان هنی براى مهی ترکری در بندر ازمانیونانی

  .  کردندشروىیسواحل آناتولى غربى پ
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١٢١

  1920 لیآور

د، اما سلطان محمد  کمال رهبرى مخالفات حکومت عثمان را به برعهده گرفته و از سلطان خواست که از قدرت استعفا دهمصطفى

 را امضا کرد که ضامن قطعه قطعه مانىی پ1920 اوت 10اعتنا به اعتراضات عمومى در  خواند و بى» مشتى شورشى«ها را  ششم آن

.شدن عثمانى بود

   ساله700 امپراتورى مرگ

در . شود  عثمانى مىمىیراتورى قدشود که سبب نابودى امپ  و عثمانى بسته مىنی متفقنی بمانىی پSevre شهرى کوچک به نام سور در

کند   قبول مىزی نانهیکند و نسبت به خاورم نظر مى صرف) هیقسطنطن( متصرفات اروپاى خود به جز اسالمبول هی عثمانى از کلمانی پنیا

. اشد نداشته بىیکه ادعا

 ونیلی م3 به بیاتورى عثمان قر امپر1914در .  است1914 درصد سال 20تر از   امر کاهش وسعت امپراتورى به کمنی اجهینت

. دی رسلومتری هزار ک600 سور به مانی رقم پس از پنیا.  مربع وسعت داشتلومتریک

 در قرن هفدهم امپراتورى عثمانى چه وسعتى داشته کافى است که به کشورهاى اشغال شده توسط آن دولت می آن که پى ببربراى

. اشاره شود

 کرت، بى،ی لن،ی عراق، اردن، لبنان، مصر، فلسطه،ی مولداوى سورر،ی مجارستان، الجزاونان،ی ه،یان، مقدون صربستان، بلغارستر،ی صغاىیآس

 اروپا و ا،ی قاره آس3 مربع از لومتری کونیلی م7 تا 6 به وسعت هاى نی که در سرزماهی ساىی شمال درمن،ی عربستان، مه،یقبرس، کر

.  بوددهی امپراتورى فرا رسنی عمر اانی اکنون پاری به هر تقداما.  بودانی در تصرف عثمانندشد  مىقایآفر

   تركانیگرا  ملىامیق

کردند   مشاهده مىگری بودند و از سوى دازىی هرگونه امتافتی شدن امپراتورى عثمان بدون درهی ترك از طرفى شاهد تجزانیگرا ملى

.  استونانی ژهی به ونیوتاز متفق  مورد تاختزی سور نمانیکه حتا خاك مورد توافق در پ

 را دچار مشکل کردند و ىی اروپاروهاىی ننی در آناتولى حمله برده و با ضربات سنگنی به رهبرى کمال پاشا ناگهان به قواى متفقها آن

.  کردندری از بندر ازمنىینش ها را مجبور به عقب  آنری در ازمونانی روهاىی با ننی پس از انجام چند نبرد خونزی ن1922در سپتامبر 

 شکست را به گردن پادشاه آن کشور نی اونانی بود تا آن جا که مردم نی سنگاری بسزی نونانی براى مردم 1922 ر دونانیشکست 

 به هی جمهورى را در ترکاستی مصطفى کمال ر1923در .  کردرىیگ  از سلطنت کناره1922 در سپتامبر نی کنستانتجهیانداختند، در نت

.  رسما خالفت را ملغى اعالم کرد1924رس عهده گرفت و در ما

 و جنوب اروپا قای شمال آفرانه،یناگهان خاورم.  سال نبرد است700 انی، پا1923 اروپا در ماری امپراتورى عثمانى ملقب به مرد بسقوط

. رندیگ در برابر انگلستان و فرانسه قرار مى» موجودات ارزشمند بالدفاع«به مانند 

.  هنگرى، امپراتورى تزارى و امپراتورى عثمانىشیامپراتورى اتر:  امپراتورى را با خود به همراه داشت3نى مرگ  جنگ اول جهاانیپا

با » شبح گونه« حضور نی داشت اما بعدها ثابت شد هماسىیدر عرصه س» شبح گونه« چه عثمانى از اواخر قرن نوزده حضورى اگر

کنند و معمارى   مهم اسالمى را فتح مىتختی پا10آسا  اى برق  به گونهایتالی و اسینگلآن جا که کشورهاى فرانسه، ا. ارزش بوده است

. کنند  رسم مىقای شمال آفرو انهی را براى خاورمدىیجد

  .  سال به قوت خود باقى است80 کردند، هنوز پس از می براى منطقه ترس1924ها در   که آناى نقشه
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١٢٢

)ى غرب جبهه( اول جهانى جنگ

  ول جهانى، نبردهاى جبهه غرب اجنگ

 جنگ آن قدر خسته نی مربوط به ااتیاما روا.  اول جهانى از نظر تلفات و خسارات مالى دست کمى از جنگ دوم جهانى نداردجنگ

 خسته اریقسمت بس.  اثر هنرى خلق کندای و لمیى ف  بارهنیمند شد تا در ا  عالقهاى سندهیتر کارگردان و نو  است که کمزیانگ کننده غم

. بود»  جبهه غربهاىنبرد« جنگ نیکننده ا

.  در شمال فرانسه دادندنىیهاى زم  قابل توجهى تن به جنگروزىی بدون پبای تقرنی و طرفدی سال به طول انجام4 که نبردى

   در انبار باروتآتش

 آلمان و عثمانى ش،ی را در مقابل اتردىی و فرانسه به صورت متحد جبهه جدسی اواخر قرن نوزدهم با قدرتمند شدن آلمان، انگلاز

. وستیها پ  بعد از مدتى به آنزی نهی دادند که روسلیتشک

 لی و صربستان ماهی روسش،ی در حالى بود که اترنی را مرتب عقب برانند و اانی عثمانى سبب شده بود تا ملل بالکان عثمانضعف

. رندی را بگجدهمىی قدرت قرن هنیبودند جاى ا

 هی ترور خود را آماده حمله به صربستان کند حال آن که روسنیى ا  به بهانهشی سبب شد تا اتر1914 در ژوئن شی اترعهدی ولترور

 داد در صورت حمله نانی اطمهی به روسزیاز آن طرف فرانسه ن. کند  رها نمىبانی عنوان صربستان را بدون پشتچی اعالم کرد به هزین

 به زی نسی و فرانسه اعالن جنگ دهد و در ماه اوت انگلهی به روسزی امر باعث شد تا آلمان ننیند اه کمک کی و آلمان به روسشیاتر

 مجارستان و ش،ی عمال دو محور جنگى مشخص شکل گرفت محور آلمان، اتر1914 در ماه اوت نیبنابرا. آلمان اعالم جنگ دهد

. ایتالی فرانسه و اس،ی انگله،یعثمانى در برابر محور روس

 19ها براى آن که مانع هجوم فرانسه به آلمان شوند ابتدا حمله را در  گشت اما آلمان  جنگ به مخاصمات بالکان باز مىلی چه دلراگ

ها با   لشکر، فرانسوى143ها با   از لشکر برخوردار بودند حال آن که روسشی لشکر و اتر94 زمان آلمان از نیدر ا. اوت آغاز کردند

.  لشکر از برترى قابل توجهى برخوردار بودند5 با ها سی لشکر و انگل7 با ها کىی لشکر، بلژ11 باها   لشکر، صرب93

 جنگى آلمان بالفاصله به کار نیماش. ردیتوانست جلوى قدرت تهاجمى دشمن را بگ  آلمان تنها در صورت سرعت عمل مىنیبنابرا

. زده کرد افتاده و قواى مدافع فرانسوى را شگفت

 روهاىین» موز« را درهم شکست و با عبور از رود کیوقفه قواى دفاعى بلژ  روز جنگ بى7 سپاه دوم آلمان پس از کیه بلژ حمله بدر

.  کردنىینش را مجبور به عقب» نامور«فرانسوى و آلمانى مدافع شهر 

امکان «افعان سبب از دست رفتن  استفاده کرد چرا که مقاومت مدلمترىی م420 بار از آتشبارهاى نی جنگ براى اولنی در اآلمان

. شد  مى»رىیغافلگ

 کند نی هزار سرباز را از متفق500 درخواست جدى اعزام حداقل کیها دژ محکم سبب شد تا بلژ  با دهژی شهرهاى مهمى مانند لسقوط

. ردی آلمانى را بگى دهی سرباز ورزونیلی ممیتوانست جلوى ن  کشور کوچک نمىنیچرا که ا

.  در خطر استسیها پى بردند پار  دادند که تازه فرانسوىری مسریی حرکت قواى خود را به سمت فرانسه تغعی چنان سرها  آلماناما

در » مارن« در ساحل رود نی طرفنی جنگ بزرگ بنی قواى کمکى سبب سقوط بروکسل شد اما در شمال فرانسه در اولدنی رسعدم

ضربات .  را آغاز کنندگریاى د  آلزاس و لورن حملهریها از مس ن سب شد تا آلمانشکست مار. خورند ها شکست مى  آلمانسیشرق پار

.  فرانسه با خطر سقوط مواجه شودرقىها سبب شد تا شهرهاى ش  آلماندیجد
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١٢٣

 دی موفق نشوند چرا که مقاومت شدسیها در حمله گازانبرى خود براى فتح پار شود که آلمان  موجب مىدىی اخبار جددنی رساما

.  کندتی شمالى خود را تقوانی نتواند سپاه»زریا« هزار کشته در نبرد، کنار رود 40رغم   سبب شد تا آلمان علىکیبلژ

 17ى شمال فرانسه متوقف شود تا آن که در   ماه در جبهه3 سبب شد تا آلمان ها کىی و فرانسه در کنار دالورى بلژسی انگلتیموفق

.  دفع کندزیها را ن ى فرانسوى  و ضد حملهردیشهر سواسن را بگى مجدد دوباره   با حمله1915 هیژانو

  شىی جنگ فرساآغاز

ى موزل و رود شمالى جنوب   با کمک انگلستان در منطقه1915 لیها در آور ها سبب شد تا فرانسوى  آلمانشروىی شدن سرعت پکند

 سربازان دارىی اما آتشبارهاى آلمانى و پاافتیددا ادامه  مه با صدها هزار سرباز مج6 حمله در نیا. موز دست به حمله متقابل بزند

. اثر بماند  بىها فرانسوىآلمانى سبب شد تا حرکت 

   گرفتن جنگ در جبهه شرقشدت

 مجبور به اعزام ندیای و صربستان بربهیتوانند از پس روس  عثمانى او نمى- شىی آلمان، پس از آن که پى برد متحدان اترصری قلهلم،یو

 هاى نىینش  عقبتوانىیهاى لهستان و ل خورده و در جبهه ها شکست  امر سبب شد تا روسنی منطقه شد که همنیاى متعددى به الشکره

 با 1915 در سپتامبر سی فرانسه و انگلجهی شد در نتزیها در جبهه غربى ن ن مسئله البته سبب کاهش قواى آلمانیا. اى کنند گسترده

اى را در جبهه غرب ساماندهى کردند   حملههی آلمان به روستر شیز فرانسه و بالعکس کاستن از فشار بها ا  راندن آلمانرونیهدف ب

.  بودجهینت که بى

  »وردن «نبرد

ها لشکر   با حرکت در آوردن ده1916 هی فور21 توان تهاجم مجدد را ندارند در سی پس از آن که متوجه شدند فرانسه و انگلها آلمان

 نىینش ها منجر به عقب در ابتدا حمالت متعدد آلمان. ن خطوط دفاعى شمال شرق فرانسه را مورد حمله قرار دادندخود در جبهه ورد

رسد و در   مشخصى نمىجهی به نتنیرغم مرگ صدها هزار سرباز از طرف  علىزی وردن ناتی پس از مدتى عملاشود ام ها مى فرانسوى

. شود  متوقف مىاتیژوئن عمل

.  استدهیفا ها بى  به آلمانسی توسط انگلزی نهیت ماه ژوئ آن طرف حمالاز

  دیهاى جد  تانک به جنگورود

 نىی جنگ افزارها در سرنوشت نبردهاى زمنی اری استفاده شد اگر چه تأثعی وساسی به مقمای بار از هواپنی جنگ اول جهانى براى اولدر

ها داراى   تانکنیا. استفاده کرد» تانک« به نام دىی جنگى جدى لهیان از وس بار انگلستنی براى اول1916 سپتامبر 15اندك بود اما در 

ها امتحان خوبى   در حمله به خطوط آلماندی جنگى جدلهی وسنیا. کردند  حرکت مىلومتری ک10 و با سرعت حدود ه بودنی سرنش8

 دستگاه بود مجبور به بازگشت به 9 تنها زیها ن د تانک و تعداندیایها جلو ب پاى آن توانستند پابه  نمىادهی پروهاىیپس داد اما چون ن

.  شدندنیخطوط متفق

  ها  مجدد فرانسوىحمالت

 اندکى شروىیها موفق به پ رغم دفاع آلمان  در جبهه شمال زدند که علىدىیها دست به حمالت شد هاى اکتبر و نوامبر فرانسوى  ماهدر

.هاى غربى نداشت لى جبهه کتی در وضعرىی تأثها شروىی پنی شدند اما ازین

   به جنگکای آمرورود

 به ورود به جنگ می تصم1917 لیکرد باالخره در آور  مىتی در جنگ حماسی از فرانسه و انگلررسمىی از ابتدا به صورت غکایآمر

دانستند  ها مى  آن کنند چرا کهدای تازه پاى هی روحنی متحول شود و سربازان متفقزیى غرب ن  سبب شد تا جبههکایگرفت ورود آمر
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١٢٤

ها وضع  اما از آن طرف آلمان.  به برترى برساندحاتیها را حداقل از نظر تسل تواند آن  آن مىحاتی در کنار تسلکایاقتصاد قوى آمر

به  قادر زی نتیى جنگ بودند اکنون توان کار را نداشتند و امپراتورى عثمان فرتوت وضع  که خود آغازکنندهها شىیاتر. خوبى نداشتند

. ها خوب مقاومت کرده بود  چه در برخى جبههگر نبود اهی و روسسىیمقابله با مهاجمان انگل

اى به فرماندهى ژنرال پتن در   خود با حملهنی و با کمک متفقدهی را مناسب دتیها موقع  فرانسوى1917 اوت 20 در لی دلنی همبه

ها در چند نقطه شدند اما  ادند و موفق به شکافتن خطوط دفاعى آلمانرا مورد حمله قرار د» وردن «لومتر،ی ک18اى به طول  جبهه

.  که مانع فروپاشى جبهه خود شونددند موفق شتیها در نها آلمان

   به جاى بالنمای هواپورود

وم به  که موسماهای هواپنی داشتند ااری جنگى در اختماىی هواپ150 تا 100 تنها حدود رىی درگنی ابتداى جنگ اول جهان طرفدر

ها که معموال  اما آلمان.  بودمایى هواپ  مسلسل به روى دماغهکی و لومتری ک250 تا 200 باله بود داراى سرعتى در حدود 2 ماهاىیهواپ

 از شی خود را گسترش داده و تعداد آن را به بماهاىی هواپعی سرلىی ملل هستند خری از ساتر عی سراری بسها رحدر اختراع و توسعه ط

. کردند  و بندر دونکرك را بمباران مىسی شهرهاى لندن، پارنىی قواى زمبانىیوند رسانده عالوه بر پشت فر1000

 سرعت لی آلمانى بود وى که به دلشتوفنی آنها مانفرد فون رنی که برتردی قدرتمندى را به خود داری سال اروپا خلبانان بس4 نی ادر

) 1918 تا 1916( به بارون سرخ معروف شده بود موفق شد در مدتى کوتاه  دشمنماهاىیعمل و قدرتش در ساقط کردن هواپ

 و فرانسوى مانند سروان هاوکر سىی خلبانان انگلنیتر او در زمان خود حتا در مصاف با معروف.  دشمن را ساقط کندماهاىیهواپ

.  کشته شدىیدى هوا سرانجام در نبر1918 لی آمد اما در آوررونی موفق بىی و رودى براون کاناداسىیانگل

  نیى متفق  از جرگههی روسخروج

 از آلمان تقاضاى صلح 1918 به دست گرفته بودند در مارس هی قدرت را در روس1917 که از اکتبر نی به رهبرى لنها ستیکمون

ها سعى  بود اما آلمان رهنگامی آتش بس براى آلمان دنیاگر چه ا. دی رسانیى شرق به پا  شد و عمال جنگ در جبههرفتهیکردند که پذ

ها لشکر آلمان به   هزار توپ خمپاره، ده6 در پناه 1918 مارس 21کردند بالفاصله در جبهه غرب از خود واکنش نشان دهند و در 

توانند لشکرهاى فرانسوى را   نمىزی نها سیکند و انگل  رخنه مىلومتری ک75 فر به طول -ى آراس  فرماندهى ژنرال لودندورف در جبهه

نفس آلمان را   مارس فرانسه با استفاده از قواى تازه26 اما در ردیگ  قرار مىىهاى آلمان  آتش توپری زسی پارجهی کنند در نتتیحما

. راند عقب مى

 را دیاى جد حمله) سیدر شمال شرق پار( رمس - در محور سواسون دیاى شد با حمله) 1918 مى 26( ماه بعد 2 مجددا در ها آلمان

ها تحت فرمان  آلمان. روند ها نبودند عقب مى  آنشروىی از پرىی چون قادر به جلوگگی ژنرال هسىی انگلروهاىیکنند و ن آغاز مى

. رسانند  مىسی پارلومترىی ک70 و خود را به گذرند مىلوندورف مجددا از رود مارن 

 به شهر بوردو را مطرح تختیکند که طرح انتقال پا ى زمان آن قدر خطر را جدى حس منیفرمانده کل قواى فرانسه، در ا.  پتنمارشال

شوند و در شهر  ها در همان نقطه متوقف مى  ژنرال فوش فرانسوى، آلماننیسرانجام در ماه ژوئن به دنبال ضد حمله سنگ. کند مى

. رندیگ سواسون موضع مى

   آلمانهاى نىینش  عقبآغاز

نفس و هزاران   با اعزام صدها هزار سرباز تازهکای آمرنی جنگ ندارند در جبهه متفق توانى براى ادامهگری آلمان دنی حالى که متحددر

. دهد  مىریی تهاجمى تغتی دفاعى به وضعتی را از وضعسی فرانسه و انگلتی تانک و خودروهاى جنگى، موقعما،یفروند هواپ
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١٢٥

 شکست نیکنند اول  خود را آغاز مىشروىیمپانى پ در منطقه شالومتری ک45اى به طول   در جبهه1918 در ژوالى کای و آمرفرانسه

. شود ها مى  آلمانبی نصنیسنگ

 نی نبرد براى اولنیدر ا. کنند  آنکر آغاز مى-ى اسن   خود را در جبههنی حمله سنگنی دومنی ماه متفقکیتر از   اوت به فاصله کم8 در

با فرا .. دیآ  مىدی آن شکاف بزرگى در جبهه آلمان پدجهیر نتشود که د  استفاده مىادی زاری بساسیبار از تانک و زرهپوش به مق

ها   آننىینش  در شمال فرانسه فشار به آلمان را براى عقبدىی از جبهه جدسی با کمک انگلزی نها کی بار بلژنی ار ماه سپتامبدنیرس

. دهند  مىنىینش ها تن به عقب  آلمانجهیکنند که در نت آغاز مى

   صلحدرخواست

 نی انیکند که از سوى متفق  اکتبر درخواست متارکه دول را اعالم مى5سرانجام در )  مجاستان و عثمان-  شی اتر-آلمان (ر  محودول

.  آلمان بودندصری دوم قلهلمی ورىیگ ها خواستار کناره شود چرا که آن درخواست رد مى

 زمان براى آلمان راهى جز قبول نیدرا. شود ان مى سبب خارج شدن شمال فرانسه از دست آلمنیى مجدد متفق  بعد حملهى هفته

. رفتندی را پذنی متفقطی شراهی نوامبر کل11ها در   نماند و آننی متفقطیشرا

   نبردهاى جبهه غربجهینت

 20ن  نفر و مجروح شدونیلی م9 / 5 بود که منجر به مرگ خی نبردهاى تارنیتر  و خسته کنندهنیتر رحمانه  از بىکىی اول جهانى جنگ

 صرب، ونیلی م1 / 2 شى،ی اترونیلی م1 / 2 فرانسوى، ونیلی م1 / 3 روس، ونیلی م1 / 7 آلمانى، ونیلی م1 / 8.  شدگری دونیلیم

.  نبرد جان خود را از دست دادندنی در اىیکای هزار آمر115 هزار نفر لهستانى و 500 ى،یایتالی اهزار 640 سى،یهزار انگل974

. ها افتاد  به دست انگلوساکسونای محو شدند و دنتىی نبردها از پهنه گنی و آلمان در اثر اشی عثمانى، اتر،هی روسهاى امپراتورى

 شدن رینگی مربع بود و زملومتری هزار ک200 سال جنگ در محور کوچکى در حدود 4ى غرب آن چه در خور توجه بود   در جبههاما

 قدرت بیاى عج  جنگ آلمان به گونهنیدر ا.  نکننددای و نفوذ را پشروىیال پ مجنی و جنگ خندق سبب شد تا طرفنی طرفروهاىین

 ماه ناگهان با 6 چهار سال در حال حمله و ضربه به دشمن بود حال آن که ظرف نیمقاومت خود را از دست داد چرا که همواره طى ا

. هاى خود مواجه شد فروپاشى در جبهه

 را به آتش ای سال بعد مجددا دن21 کرد که جادی خاکسترى را اری جنگ شد اما آتش زانیا بد عهدنامه ورساى اگر چه سبب پطیشرا

 از دست داد و ای متصرفات خود را در دنى هی تنها عامل آغاز جنگ است آلمان کلایاى رفتار شد که گو  چرا که با آلمان به گونهدیکش

. ى مطلق جنگ شد  بازنده آلزاس و لورن به فرانسه مبدل بهارزش با التیبا واگذارى ا

. رندی در آلمان قدرت بگتلری و هایتالی در انىی بد عهدنامه ورساى سبب شد تا افرادى مانند موسولطیشرا

وپىی و اتایتالی اهاى جنگ

  وپىی اتنبرد

 اواخر قرن قاىیر آفرد.  و توپزهی و کمان و نری تنیجنگ ب.  بوده و هستخی از جهات مختلف، نبردى جالب توجه در تاروپىی اتنبرد

 نی فرانسوى و پرتغالى مردم مبارز اکى،ی بلژسى،یرحم انگل بارها سربازان بى.  نبوددىی مسئله جدنی استمی اول قرن بمهینوزدهم و ن

 که نیا.  داراى ارزش بودگری از منظرى دوپىیها را کشته بودند اما نبرد ات کشورهاى عقب مانده را به مسلسل بسته و دسته دسته آن

 کشور را تا مرز شکست عقب نی اگری بار دکی را شکست دهد و ایتالی بار اکی خود ىی قرون وسطاانی توانسته بود با جنگجووپىیات

. دیآ  به حساب مىخی ماندنى در تارادیبراند، نکته به 

 و پنجی و نهصد و سهزار
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١٢٦

. بازگرداند» امپراتورى رم «خىی را به دوران تارایتالیرده بود که ا کادی قدرت را در دست گرفته و قسم نىی موسولتوی بنا،یتالی ادر

 نتوانست ایتالی ارتش ا1896در . ى نظامى ناموفق  کشورى بود با گذشتهایتالیا.  مسئله را به مردم باورانده بودنی او انیهاى آتش نطق

رغم مبارزه دو   علىایتالی ازی ن1918در . کرده بود شمالى را ترك قاىی را شکست دهد و پس از شکست آفروپىی اتامنظم نروهاىین

ها  را به آن» عظمت گذشته«داد که   وعده مىایتالی به مردم انىیاکنون موسول.  ورساى نبرده بودمانی سهمى از پچی هنیشادوش متفق

. بازگرداند

فرستاد و مترصد ) وپىیدر شرق ات(به سومالى  را ایتالی لشکر کامل ا2، 1935 هی و فرانسه در فورسی پس از جلب نظر انگلنىیموسول

 دی نبرد است بانی قطعى در اروزىی به او گوشزد کردند که اگر به دنبال پىیایتالیهاى ا  شد اما ژنرالوپىیزمان براى حمله به ات

.  به منطقه اعزام کندترى شیهاى ب سپاه

  وپىی به اتحمله

 و در حد دو سپاه بزرگ به ادی زاری بسىیایتالی اروهاىین.  دادوپىی فرمان حمله را به اتایتالی اکتاتورید) نىیموسول(، 1935 اکتبر 3 در

 وپىی از شمال غربى اتروهای ننیبخشى از ا. کنند  را آغاز مىوپىی لشکر از دو محور ورود به خاك ات18 با ها ىیایتالیا.  حمله بردندوپىیات

.  وارد شدندوپىیبه داخل ات) مالىسو (وپىی از شرق اتگریو برخى د)  کنونىبىیل(

 عادت به نبردهاى از راه ىیقای چرا که سربازان آفرابندی  دست مىروزىیهاى جنگ به پ  جبهههی در کلىیایتالی اروهاىی ابتداى کار ندر

ها را  ه چند صدمترى آن از فاصلىیایتالی و کمان بکشند حال آن که سربازان اری را با شمشفیاند که حر ها عادت کرده آن. دور ندارند

. دهند  مىقرارمورد اصابت 

 رویخواهد تا بااعزام ن ها مى برد و از آن  مىتی هم زمان با مقاومت در برابر اشغالگران، به سازما ملل شکاوپى،ی سالسى، امپراتور اتلهیها

 از ىیایتالی اروهاىیاگر چه ن. کردند نبود  فکر مىها ىیایتالی به آن سادگى که اوپىیاما جنگ ات.  شوندها ىیایتالی اشروىی مانع پوپىیبه ات

ها در دو جبهه شرق و شمال در  آن.  کافى برخوردار هستندى زهی از انگزی امپراتورى نروهاىی برخوردار بودند اما نزاتیبرترى تجه

. زنند  مىخونی شباىیتالیکمال ناباورى به سپاهى ا

 به ودوبونویلی را به جاى اموی بادوگلتروی و مارشال پستی راضى نىیایتالی اروهاىی نروىشی از نحوه پنىی، موسول1935 نوامبر در

 ازی نوپىی در اتروزىیکند که پ  به او گوشزد مىنىی با ارسال گزارشى براى موسولویبادوگل. کند  منصوب مىىیایتالی اروهاىیفرماندهى ن

.  داردترى شی بروهاىیبه ارسال ن

. کند  مىتینفس ژنرال خودرا تقو  تازهروهاىیوبا اعزام نردیپذ مى راویدرخواست بادوگلآسا داشت،  برقروزىی پکیه  بازی که ننىیموسول

 اری اولى بسزه،ی گلوله و ننیکند چرا که در نبرد ب  نمىدهیشود و رشادت مدافعان فا  مىادی زایتالی به بعد سرعت ارتش اخی تارنی ااز

.  داردازیها زمان ن  است و فتح آن به ماهعیورى وس کشوپىیاما ات.  استتر عیسر

 تفنگداران و داران، زهین.  دارندادىی فاصله زوپى،ی اتتختی آبابا، پاسی تا ادىیایتالیرسد که سربازان ا  مىانی در حالى به پا1935 سال

 به دیکنند که شا  مىجادیاهمه را براى مهاجمان ا ونی اها، ىیایتالی با مقاومت خود در برابر حمالت گازانبرى اىیها وپىی زنان اتریشمش

.  شکست باشدرفتنی مجبور به پذایتالی ا1896 سال ندمان

 و عامل بىی مارشال فاتح لانىیگرادز. کند  مىدی تشدىیها وپىی اتروهاىیفشار را به ن» جنوب« از زی نانىی مارشال گرادز1936 لی اوادر

 ) به در بردن عمر مختار بوددانیاز م

هاى   از گازهاى سمى، روشوپىی در نبرد اتدیترد  بىها ىیایتالیالبته ا. شوند  آبابا مىسی وارد آدوی بادوگلروهاىی ن1936 ماه مه در

.  استفاده کرده بودندالملل نی بهاى ونی و خالف کنوانسرقانونىیغ
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١٢٧

 در نزد افکار عمومى جهان به نىی موسولاىیتالی از اىفی سبب شد تا چهره کثوپىی از اسرا پس از نبرد کشته شدند و نبرد اتارىیبس

. بود» گاهى اعتراض لفظى« و فرانسه تنها نظارت و سی انگلاستیالبته س. دی در آشینما

برآورد شد که .  نقاط کشورشان مقاومت کردندری و ساها ىیایتالی سال در برابر تجاوز ا3 وپىی آبابا اشغال شد اما مردم اتسی چه آداگر

 از ایتالیا.  هزار سرباز اعالم شد5 ایتالی کشته شدند در حالى که تلفات اهودهی نبرد بنی در اثر اوپىی هزار نفر از مردم ات500اقل حد

. بچسباند) ترهیسومالى و ار (قایرا به شاخ آفر) بىیل (قای موفق شد تا مستعمرات خود در شمال آفرروزىی پنیا نیطرف

 وپىیى ات ى اداره  رانده شد و حکومت دست نشاندهرونی سالسى از کشور بلهیها.  بودایتالی در اشغال اوپىی تمام خاك ات1936 ژوئن در

 1941در .  سخت بوده استها ىیایتالی آن براى ادنیبوده که بلع» خاردار«اى   لقمهوپىیبعدها مشخص شد که ات. را به دست گرفت

 سال مجددا به 5 سالسى پس از لهیها. دی آرونی بایتالی از اشغال اوپىی سبب شد تا اتبىی در لىیایتالی قواى ار بسی انگلهاى روزىیپ

.  بودوپىی فرمانرواى ات1975قدرت بازگشت وى تا 

 مصر با ناپلئون، کینبرد ممال. ستی نوپىی بوده که تنها محدود به جنگ اتخی نبردهاى تارنیتر رحمانه  از جمله بىری توپ و شمشنبرد

 و نبردهاى عمر مختار همگى شاهد دالورى سوران عرب و ها ىیای با اسپانفی نبرد سواره نظام رس،یها با امپراتورى انگلنبرد زولو

. اند  در برابر قدرت توپخانه غربى بودهىیقایآفر

بعدها مشخص شد . شد ایتالی به همراه داشت، سبب دست کم گرفته شدن ارتش اروزىی پایتالی اگر چه در ظاهر براى اوپىی نبرد اتاما

.  درست بوده استایتالیقدرت نظامى ا» دست کم گرفتن «نیکه ا

» نبرد صحرا« شود و در پرده اول ونانی ری نظ2هاى درجه   ارتشفی حتا نتوانست حر1941 ارتشى پر سروصدا بود که در ایتالیا

  .  شدایتانی به سرعت مقهور ارتش بر1940

ستان حمله به له- جنگ دوم جهانىآغاز

   لهستاننبرد

 نجات دهنده آلمان ورشکسته و تلریآدولف ه. کرد  را به سادگى احساس مىرانگری نبرد وکی هاى هی ساای دن1939 ابتداى سال در

 و چکسلواکى را به خاك شیها را مرعوب کرده و اتر اى، فرانسوى  گلولهکیمغلوب پس از جنگ جهانى اول توانسته بود بدون شل

دو کشور .  و فرانسوى قرار گرفته بودسىی دولتمردان انگلدی لهستان مورد مخالفت شدکیاما دعاى او بر کانال دانتز. دآلمان منظم کن

 و سی حرکت انگلتلریه. دهند درنگ به آن کشور اعالن جنگ مى  داده بودند که اگر آلمان به لهستان حمله برد بىماتومیفوق اولت

 ریخود را درگ» مشتى اسالو« دو کشور استعمارگر حاضر باشند به خاطر نی اهبرد ک ست گمان نمىدان  مىاسىیفرانسه را نوعى بلوف س

.  نفرى آلمان کنندونیلی م2نبرد با ارتش 

  تلری عمل هسرعت

 دو قدرت  بااریاى به نبرد تمام ع  عالقهگری داده بود از طرف دنی از اشی کند چرا که وعده آن را پری مجبور بود لهستان را تسختلریه

.  نداشت1939 اروپا آن هم در تابستان ىیای و درنىیبزرگ زم

 نی بتوانند به اگرانی کشور بود قبل از آن که دنی جنگى انیآسا به لهستان و از کار انداختن ماش  راه موجود براى او حمله برقتنها

 کننده از سه محور رهی آلمان با سرعتى خشی لشکر را50  در اول سپتامبرای بهت و ناباورى دنانی در منیبنابرا. کشور کمکى برسانند

 سال 6 بالفاصله به آلمان اعالم جنگ دادند و آتش جنگى افروخته شد که سیفرانسه و انگل. ( را آغاز کردندهستاناصلى حمله به ل

 اریدر اخت)  لشکر80( سرباز ونیلی مکی دست کم بر روى کاغذ زیالبته لهستان ن.)  نفر در آن کشته شدندونیلی م52 و دیطول کش

.  به او برسدسی کند تا قواى کمکى از طرف فرانسه و انگلمقاومتها  کرد بتواند مدت  گمان مىایداشت و دن
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١٢٨

  ها  تانکعی حرکت سراستراتژى

کر زرهى  لش9 از  جنگ آلماننی نشان داد در اایها را به دن  بار قدرت تانکنی نبرد براى اولنی مارشال زرهى آلمان، در اان،یگودر

.  کندری در غرب لهستان متمرکز بودند غافلگکیواحدهاى لهستانى را که در کانال دانتز مسافت طوالنى،مودنیپاستفاده کردوتوانست با

 به سمت عای جنوب لهستان و جنوب غرب حمله را آغاز کرده بودند، ارتش دهم سرهیهاى سوم و چهارم از ناح  حالى که ارتشدر

 سوم واحدهاى نظامى لهستان اصال کیها رادرهم شکستند که  هاى آلمانى چنان به سرعت خطوط دفاعى لهستانى تانک. تاخت ورشو مى

.  جنگى برسانندطق مناکىینتوانستند خود را به نزد

 اما در رندینى را بگهاى آلما جلوى تانک) ریاما با تفنگ و شمش( گرفتند با شجاعت می لهستانى که همگى سوار نظام بودند تصمپی ت12

.  عوض شده بودگریى نبردها د چهره. حاصل قتل عام شدند  و بىزیانگ نبردى غم

 روز 2 لهستان را قبل از آن که بتوانند واکنشى از خود نشان دهند منهدم کردند و ظرف مىی قدماىی هواپ900 آلمانى ماىی هواپ1500

 آلمانى تمام خطوط دفاعى لهستان را پشت زهی سپتامبر لشکرهاى مکان8در . خارج شدى مبارزه   لهستان کامال از گردونهىی هواروىین

ى لهستانى در حالى که به سمت رومانى در  واحدهاى باقى مانده.  کشور را درهم شکسته بودندنی ارتش اقراتسر گذاشته و ستون ف

 در خاطرات خود لیآن گونه که چرچ. هاست کردن آن ارتش چهاردهم آلمان منتظر متالشى افتندی بودند تازه درنىینش حال عقب

ى ارتش دهم آلمان واحدهاى در حال مقاومت در غرب  حمله.  منفعالنه بودامالها ک ى دوم نبرد، مقاومت لهستانى  از هفتهسدینو مى

.  رفتشی به سمت ورشو پمیپوش آلمان مستق ى لشکر دوم زره  شدهجادی کرد و از شکاف امیورشو را به دو ن

رفت  ورشو در مرکز لهستان واقع بود و گمان مى» .تاخت  به سرعت به سمت ورشو مىستولی با عبور از رود وزی چهارم آلمان نارتش

 روز پس از حمله، اکنون واحدهاى رزمى آلمانى در حومه ورشو بودند و به 10اما .  ماه طول بکشد تا به آن برسدکیآلمان حداقل 

. گرفتند» مقاومت شهرى« به میبخت شهر تصم  شده مردم نگونزماندهى سا مقاومتچی نبودن هلیدل

 ورشو را هی جنگى لهستان، سعى کردد حرکت گازانبرى واحدهاى زرهى و ارتش چهارم آلمان علاتی عقب افتاده از عمللشکرهاى

.  کار شدنیبشکنند و خود را به ورشو برسانند اما ارتش دهم آلمان مانع ا

   پوزنانواحد

با » کوترزوا« روز ژنرال لهستانى نیاما در ا!  نکردنددای سپتامبر عمال نتوانستند به جنگ بپردازند چرا که اصال وقت پ10 تا ها لهستانى

 جهیهاى ارتش لهستان در جنوب ورشو و استفاده از لشکر پزنان مانع کامل شدن حلقه محاصره ورشو شد در نت جمع کردن تکه پاره

 شروىی روز پ10ها پس از   توقف آلماننیى کوترزوا که موجب اول ى جسورانه حمله.  حرکت خود را متوقف کردندارتش دهم و هشتم

 سپتامبر 19وقفه بمباران شدند تا آن که در   روز بى10 واحدها نی آلمانى مواجه شد و اماىیدرپى صدها هواپ شده بود با حمالت پى

. کامال درهم شکستند

   ورشومقاومت

 کمک عمده از دنی به رسدیهاى شهر بدون ام  خرابهنی در برنظامىیها هزار نظامى غ ده.  موفق عمل کردبای تقرابانىیر جنگ خ دورشو

در کل . رفتند کردند و به جلو مى  شهر را نابود مىنیها، از هوا و زم  بمباراننیتر نیها با سنگ آلمان.  به دفاع از شهر پرداختندانینظام

.  شدندمی سپتامبر تسل28کرد که هر دو در   مقاومت مىستولیدر کنار رود و» مودلن«شو و دژ  ورنهالهستان ت

 در ىی هواروىی و ننىیهمکارى ارتش زم.  بوددی جنگ جدکیجنگ لهستان نمونه کامل «: دیگو  در کتاب خاطرات خود مىلیچرچ

 از جاسوس و چترباز و میى عظ  ستون پنجم، استفادهتیى، فعالهاى ارتباطى و شهرهاى صنعت  تمام راهدی جنگ، بمباران شدهاى دانیم

» . نبوددی جنگ جدنی قربانى ماشنی لهستان آخرپوش  زرهروهاىی ندیى شد خصوصا حمله
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١٢٩

   نبردجهینت

.  داشتتی نفر جمعونیلی م35، 1939 کشور در سال نیا. تی نه کشورى کوچک بود و نه کم جمعلهستان

 هزار 300ها،   هزار کشته آلمان14 لشکر داوطلب بود اما چرا در برابر 50 لشکر با استاندارد مناسب و 30 کشور مرکب از نی اارتش

نفر تلفات داد؟ 

هاى آلمان،   مبارزه که بعدها بارها و بارها توسط ارتشوهی شنیا.  بار درنبرد لهستان به اجرا درآمدنیآسا اول  جنگ برقای »کیتزگریبل«

 را قبل از آن که فیدست و پاى حر«. کند  مىروىی در نبردها پىی اصل طالکیبه اجرا درآمد از )  عراقهیعل (کای و آمرلییاسرا

. »ندازی از کار بندازدیبتواند آن را به کار ب

 شدند زده متوجه کردند وحشت  و فرانسه، در حالى که خود را آماده مبارزه با آلمان در لهستان مىسی رهبران انگه،ی و داالدچمبرلن

. اما در مقابل جنگ دوم جهانى تازه آغاز شده بود.  وجود نداردگریلهستانى د

توانستند ارتشى بزرگ را در غرب اروپا سامان   انگلستان و فرانسه مىدیرس  نمىانی به پازیانگ رتی نبرد لهستان بدان سرعت حاگر

.  ماه کامال خرد شدکیستان عمال ظرف دو هفته و رسما ظرف  گونه نشد و لهنی بعدى آلمان شود اما اهاى شروىیدهند که مانع پ

   فرانسهنبرد

 اقدامى چی فرانسه هژهی در حالى صورت گرفت که به وسیهاى فرانسه و انگل هاى مضطرب قدرت  نگاهری ارتش لهستان درست زانهدام

 جرأت دست زدن به ها سىیها و انگل فرانسوى مسئله سبب شد تا ارتش آلمان پى ببرد نیا. اوردی کشور به عمل ننیبراى نجات ا

 116 ارتش خود پرداخت و موفق شد آن را از تی به تقوعای سرلی تا آور1939هاى سپتامبر  ن در ماهیرا ندارند بنابرا» حمله اول«

 از شیبهه فرانسه به بنتوانسته بودند توان خود را در ج)  و فرانسهسیانگل (نی در حالى بود که متفقنی لشکر برساند ا190لشکر به 

که منجر به فتح آن ( و جنگ نروژ هی وجود خطر روسلی به دلتلریاما ه)  بودندسىی تعداد انگلنی لشکر از ا10تنها ( لشکر برساند 100

 حال آن که عبور از خط معروف دفاعى اوردی بدانی لشکر را در جبهه غرب به م126 از شی نتوانست ب1940در مه ) کشور شد

. دیطلب  را مىنی از اشی بىیروی ننویماژ

  کی به هلند و بلژحمله

 لشکر آلمانى با 126 مه، 10 به سرعت عمل داشت در ازی براى آن که بتواند فرانسه را به سرعت به زانو در آورد مجددا نتلریه

 مرز آلمان به قی جاى حمله از طر داد بهحی ترجتلریه. بردارى از سرعت عمل واحدهاى زرهى خود حمله به هلند را آغاز کردند بهره

.  برساندسی خود را به پارکی عرض کشورهاى هلند و بلژمودنی از شمال فرانسه با پ»نیزمعوارض «فرانسه و دشوارى 

.  به مقاومت گرفتندمیتوانند داشته باشند اما به هر حال تصم  نبرد بزرگ نقش چندان بزرگى نمىنی که در اافتندی و هلند درکیبلژ

 خود را عملى کنند تیهاى آلمانى شوند اما قبل از آن که بتوانند ن  ارتششرفتیها سعى کردند با شکستن سدهاى خود مانع پ ندىهل

خود را به مرز )  آن روزاىیبراى دن( لشکر زرهى آلمان با سرعتى فوق تصور 10ها افتاده بود و   دست آلمانههاى هلند ب  پلتر شیب

ها بتوانند خط جبهه خود را در شمال  خواستند تا آن  ماه مقاومت مىکی تنها کیهاى فرانسوى از بلژ  ژنرال ولیچرچ.  رساندندکیبلژ

.  به جنوب رانده شدکیمرکز بلژدر» موز« به سرعت ازرود کی بود که ارتش بلژادیز قدرآنفرانسه محکم کنند اما فشار ارتش آلمان 

 و کی ضد حمله بزرگ براى عقب راندن آلمان از بلژکیها مجبور به  نگلوساکسون ااسىیها تحت فشار س  زمان فرانسوىنی همدر

.  دادرییتغ راطی کامال شراها کیدرپى بلژ هاى پى شکستاما خرد شدن ارتش هلندظرف سه روز و. پراکنده هلند شدندروهاىیکمک به ن

کردند و   مىفی را در داخل خاك فرانسه تعردىی جد خط دفاعىدی باسىی هزار سرباز انگل330 سرباز فرانسوى و ونیلی م2 اکنون

. کردند  گاه اصلى ارتش نگاه مىهی در شمال شرق فرانسه و منطقه آردن در شمال فرانسه به عنوان تکنویها به خط دفاعى ماژ آن
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١٣٠

 فون روند ریهاى آلمانى نظ  ژنرالنیزبی خط بود اما نگاه تنیدر پشت ا) ورماخت( آلمان نىی حالى که انتظار همگان توقف ارتش زمدر

البته آن گونه که . کردند  لشکر از آن محافظت مى2 که فقط دید  خط دفاعى مىنی را در الومترىی ک80 شکافى ان،یشتت،هالدرو گودر

ردن را ى آ ها منطقه هشدار داده بودند اما فرانسوى) آردن( منطقه نی بارها نسبت به اها سىی انگلسدینو  مىد در خاطرات خولیچرچ

. دانستند  نمىشروىیقبال پ

.  داده استرییالعبور را تغ  مناطق صعبفیها تعر  زرهپوشژهی به ودی جدزهی موتورلی برده بودند وساادی آن که از حال

. د ندازی را نکی متفرق شده در بلژروهاىیى جمع شدن مجدد ن  بود که اجازهادیها آن قدر ز  در حالى بود که سرعت عمل آلماننیا

 متفرق ای چنان با سرعت واحدهاى فرانسوى مقابل خود را نابود کرده و ت،یواحدهاى رزهى ژنرال آلمانى، کالس«: سدینو  مىلیچرچ

. » جنگى سابقه نداشتچیکرد که تاکنون در ه مى

 مانش اىیت سواحل در فرانسوى به سمروهاىی و بخش بزرگى از نافتهی فرانسوى به سرعت گسترش روهاىی ننی شده بجادی اشکاف

 در سىی انگلماىی هواپ486 نکرد و از اى دهی فازیها ن  براى کاستن از سرعت حرکت آلمانمای از هواپها سىیاستفاده انگل. رانده شدند

زى اى در مثلث مر منطقه(زد » سدان« کننده و مرگبار خود را در منطقه ری رفت آلمان ضربه غافلگنی باز مای هواپ286جبهه فرانسه 

 و کی را که در بلژنی متفقروهاىی نعیهاى آلمان در سدان جبهه را شکافته و با حرکتى سر پوش زره)  لوگزامبورگ و فرانسه-  کیبلژ

 و ارتش نهم فرانسه را متالشى دهی پشت جبهه فرانسه رسلومترىی ک96ها به   آلمانه م15در .  افتاده بودند دور زدریشمال فرانسه گ

  .  کرده بودندنىینش  در آنور عقبدىی به خطوط دفاعى جدزیهفتم و ششم فرانسه نهاى  کردند ارتش

   نظامى آلمانشاهکار

 نبرد فرانسه سرعت عملى را از خود به جاى انی در جرنگ،ی گورى،ی و مارشال هواانی رومل، روندشتت، گودرری آلمان نظهاى ژنرال

 100 روزى مودنیطى کرده و با پ)  کشورنیدر شمال ا( روز عرض فرانسه 10ها ظرف  آن.  تکرار نشدخی در تاربایگذاشتند که تقر

.  سرباز فرانسوى را به خطر انداختندونیلی مکی و سىی لشکر انگل8رسانده و » اراس «»تنیآم« خود را به شهرهاى لومتریک

هاى چرخدار آلمان   و زرهپوشها ونی کامزه،ی حرکت کرده بودند که تنها واحدهاى موتورعیاى سر ها به اندازه  زرهى آلمانهاى ستون

 خود را ادامه داده و با تصرف بندر بولونى در جنوب بندر معروف دنکرك عمال ریها برسانند آنان سپس خط س توانستند خود را به آن

.  را به دام انداختندنیهاى متفق ارتش

عمال جنگ را باخته )  مه18( زمان نی، فرمانده کل ارتش فرانسه، در ا خارجه، و ژنرال گاملنری دفاع فرانسه، پل رنو، وزری وزه،یداالد

 جنگ را دانیى بزرگ م  رفت و نقشهسی به پارمهی سراسمایکند هنگامى که با هواپ  در خاطرات خود نقل مىلیچرچ. کردند تلقى مى

و گاملن پاسخ » شما کجاست؟) رهی ذخهاىروین (کی استراتژریذخا«: دی جمله پرسکی تنها دیدر اتاق جنگ وزارت خارجه فرانسه د

» .اصال وجود ندارد«: داد

   احمقانه ارتش آلمانتوقف

 کار را نکرد و اجازه نی اتلری را نابود کند اما با دستور شخص هسىی هزار سرباز انگل300 ساعت 48 آلمان وقت داشت تا ظرف ارتش

.  در ادامه جنگ شدندسی اصلى ارتش انگلى هی مردان بعدها پانیا دنکرك به انگلستان فرار کنند حال آن که قیداد تا از طر

 کانال مانش به انگلستان قی خود را از طرروهاىی کشتى ن700ها استفاده کرده و با کمک   ساعته آلمان48 از توقف ها سىی انگلاما

  . منتقل کردند
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١٣١

  انی فرانسوسرنوشت

 به سمت جنوب به حرکت در دی فرانسه کنار کشجهینت  دامن خود را از نبرد بى هزار سرباز فرانسوى پس از آن که انگلستانصدها

.  کردندمی مجبور به تسلایها را نابود و  وار بر سرشان فرود آمده و آن هاى آلمانى صاعقه آمدند اما زرهپوش

. حرکت بودند بسوى جنوب درسیپار فرانسوى براى دفاع از  هاى پراکنده  گذاشت وارتشنیزم رسما اسلحه راکی مه ارتش بلژ27 در

 تفنگ 400 ن،ی هزار مسلسل سنگ8 هزار خودرو، 120 هزارتن مهمات، 7ها از شرق به غرب فرانسه سبب شد تا   آلمانعی سرحرکت

. فتندیها ب  توپ سالم به دست آلمان230ضد تانک، و 

 بی را ترتنوی ماژ- نظامى خود را در منطقه رن شی آرانیهاى دوم، سوم و چهارم فرانسه آخر ارتش.  آغاز شدىی ژوئن نبرد نها5

ها  خطوط دفاعى فرانسوى. هاى شمال فرانسه هاى ارتش  بود و نه خبرى از کمکها سىی نه خبرى از کمک انگلگریدادند در حالى که د

.  قرار گرفتبیژنرال ل سه ارتش بزرگ آلمان به فرماندهى مارشال بوك، مارشال روندشتت و ى له مورد حم1940از ششم ژوئن 

 انداختند انی قرار داشتند چنان رعب و وحشتى در دل فرانسوسی سواحل غربى فرانسه و پارنی واحدهاى زرهى آلمان که اکنون بلیس

. خود نتوانستند بهره ببرند» عددى« سرباز فرانسوى از برترى ونیلی م1 / 5که 

 شوند در حالى سیها به سمت بندر لوهاوردر غرب پار  آلمانشروىیوانستند مانع پهاى فرانسوى در منطقه غرب نت ى ارتش  ماندهباقى

.  فرار کردندسی بندر به انگلنی اقیى خود استفاده نکرده و از طر  لشکر باقى مانده3 از زی نها سىیکه انگل

» آزاد« دو انتخاب نی ژوئن در ب14 در ها  لشکر آلمانى بشود فرانسوى100 شروىیتوانست مانع پ  نمىزىی چچی هزی نسی شمال پاردر

 دوم را گرفتند میها عاقالنه تصم و آن» دفاع شهر بى« به عنوان سی اعالم پارای و هودهی ادامه نبردى بلی به دلبای زسینابودى پار: بودند

. شدند» عروس اروپا« قراوالن آلمانى وارد شیپو بالفاصله 

 کننده به شهر اورلئان در رهیها با همان سرعت خ  و آلمانابدی لشکر کاهش 40انسه به  مدافع فرروهاىی سبب شد تا نسی پارسقوط

. قلب فرانسه برسند

.  ندارداى دهی مشخص بود که دفاع فاگریبودند و د) جنوب فرانسه (ونیها در ل  ژوئن آلمان17 در

 تلری تقاضاى متارکه کرد، هتلری برعهده گرفته و از ه اکنون در فرانسه زمان امور را1918هاى جبهه غرب در   پتن فاتح جنگمارشال

. افتی انیپا)  فرانسهک،یهلند، بلژ( کشور 3 روز با اشغال 42 مه آغاز شد پس از 10جنگى که در . رفتی ژوئن آن را پذ22 در زین

   نبردجهینت

 گری فرانسه و به زانو در آوردن فرانسه دری در تسخشیسرعت عمل ارتش را. شود  محسوب مىای نبردهاى دننی فرانسه از نادرترنبرد

توانست حدس بزند ظرف شش  بودند و کسى نمى) بایتقر( برابر گریکدیآلمان و فرانسه از نظر نظامى با .  تکرار نشدخیهرگز در تار

 ونیلی م5حدود  (روی حجم ننی لشکر بودند و ا250 حدود بای در نبرد تقرری درگروهاىین.  را کال حذف کندگری قدرت دگریهفته د

.  جبهه جمع نشده بودندکی در خیتا آن تار) سرباز

 نبرد نسبت به نبرد لهستان سه بر نی ااسیها اجرا کردند اما مق بود که آلمان) لتزیب(آسا   نمونه از نبردهاى برقنی فرانسه دومجنگ

به سادگى ارتش قرن نوزدهمى )  و پتنگانی گاملن، و دو گل،رو،ی ژریژنرال نظ(ى فرانسه  کسى انتظار نداشت ارتش پرستاره.  بودکی

. شدلهستان از هم بپا

 نظامى درآمد و همه پى نی دکترکیبه شکل »  اصل مسلم در نبردهاکی واحدهاى زرهى به عنوان عیحرکت سر« نبرد نی در ااما

.  را داردزهی واحد زرهى و موتورنیتر شی بلکه قدرت از آن ارتشى است که بستیها مهم ن  پس تعداد سربازان و توپنیبردند از ا
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١٣٢

 22از . تلقى کند» واگذار شده« پس تنها بجنگد و اروپا را نی از ادی تلخ را براى انگلستان داشت که باامی پنی انی فرانسه همچننبرد

چون و چراى  د و او مالک بى نبوتلری مانعى بر سر راه هچی شدند در اروپا عمال هری سرازایتالی به انی که متفق1943 تا 1940ژوئن 

 کشور به دستاوردها و نیهاى ا شناختند اما اتکاى ژنرال  اروپا مىنىی همه به عنوان قدرت اول زمستمی را در قرن بنسهفرا. اروپا شد

. بهره بماند  شده در دانش نظامى بىجادی اراتیی جنگ اول جهانى سبب شد تا ارتش از تغاتیتجرب

 سرباز ونیلی م2 / 5 را با کی و سه کشور فرانسه، هلند و بلژختی رای را به درها سىی روز نبرد عمال انگل42ه در  هزار کشت45 با آلمان

.  استریپذ  امرى امکانزی گمان کند نابود کردن اتحاد شوروى نتلری درخشان سبب شد تا هروزىی پنی همدیشا. دیدرهم کوب

   و آلمانسی انگلىی هوانبرد

استراتژى آلمان مبنى بر . ها قائل نبود  حتا کسى نقش فرعى براى آن1939 نقش فرعى در جنگ دارند اما در ماهایهواپ معموال امروزه

 و قوى بودند در نابود عی سراری آلمان که داراى قدرت بمباران بسنکلی اشتوکاو هاماهاىیهواپ.  دادریی نظر را تغنیآسا ا جنگ برق

ها در نظر گرفته   براى آنتلری توسط هنیتر  بار نقش بزرگنیاما ا. ن نقش مهمى را بازى کردند و لهستافرانسهکردن قدرت دفاعى 

. شده بود

خورده   شکستسی به دنبال صلح با انگلنی برنامه خاصى براى نبرد نداشت بنابراگری دتلری پس از شکست فرانسه ه1940 ژوالى در

عبور از :  راه باقى ماندکی عالى تنها هی لشکر داراى روح200 با تلری براى ه. را رد کردشنهادی پنی سرسختانه الیرفت اما چرچ

. سی به انگلد مانش و ورواىیدونکرك و در

 هی تخلاتیساز و برگ که از عمل  هزار سرباز بى300. بهره بود  دفاعى بىروىی زمان در خاك اصلى خود از هر گونه ننی در اسیانگل

.  اکثرا محلى، و فاقد تجربه بودندروهای نزیها ن بودند حتا سازمان درست نظامى نداشتند و به جز آندونکرك جان سالم به در برده 

. دی سرعت فرانسه از پا درآنی که به اکرد مى اصال گمان نسیانگل

کردند که با توجه به   مىدی تأکتلری به هدندید  را مىسیهاى سواحل شرقى انگل هاى آلمانى که اکنون از سواحل فرانسه چراغ  ژنرالاما

 ىی هواروىی عبور است مگر آن که تمام نرقابلیغ) سیخاك اروپا تا انگل (لومترىی ک90 فاصله نی اسی انگلىیای درمیقدرت عظ

 را از کانال مانش دور کند و آن گاه در پناه آتش سیهاى جنگى انگل  کشتىىی جاى آن آلمان با قدرت هوابه برود و نی از بسیانگل

.  شوندادهی پسی لشکر آلمانى در جنوب انگل50 حداقل ىینه و هواتوپخا

 ىی هواروىی دستور نابودى ننگی نبود اما به هر حال تحت فشار ستاد ارتش آلمان و گورىی اجراتلریى متهورانه از نظر ه  نقشهنیا

.  سپتامبر27 اوت تا 24 اوت و 18 ژوالى تا 10:  نبرد در دو مقطع شدت گرفتنیا.  داده شدسیانگل

  مای هواپ4670 با حمله

هاى   شکارى را در فرودگاه933 شکارى بمب افکن عمود پرواز و 364افکن،   بمب1390 مرکب از مای هواپ4669 ژوالى آلمان لی اوادر

.  و هلند مستقر کردکیفرانسه، بلژ

 هیاى متمرکز و مرگبار عل  اوت دست به حمله15 را تحت ضربات خود قرار دادند از جمله آن که در سی به شدت انگلماهای هواپنیا

 آن سقوط ى جهی شدند که نتری درگسىی انگلماىی تعداد هواپنی آلمانى با همماىی هواپ900 روز نیدر ا.  زدندسیبنادر و سواحل انگل

 جان سىین هزاران انگل شدت گرفت که در آزی زمان حمالت به لندن ننیدر هم.  بودسی انگلماىی هواپ36 وها   آلمانماىی هواپ76

. خود را از دست دادند
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١٣٣

شدند اما   را متقبل مىنىی تلفات سنگزیها ن  سپتامبر ادامه داشت در حالى که آلمان6 اوت آغاز شد و تا 24 بعدى حمالت در موج

به شدت با کمبود  سی زمان انگلنیدهد که در ا  گزارش نظامى نشان مىکی. ( مدت به شدت فرسوده شدندنی در ازی نها سىیانگل

.) نشستند  مىماهای تازه کارپشت هواپاریرو شده بود تا آن جا که خلبان بس خلبان روبه

 دستگاه 500 رقم حدود نی اسیى انگل  رفت حال آن که به گفتهنی از بسىی انگلماىی هواپ1115ها   طول ماه اوت به گفته آلماندر

. بوده است

 تنها متکى بر زی نسی بود و انگلنکلی آلمان، آشتوکا و ها110 و 109 ام ماهاىیتا بر دوش هواپ سپتامبر عمد6 ماه اوت تا نبردهاى

.  بودکنی و هارری فاتیاسپ

   سپتامبر15 حمله

ها و   تمام بنادر، فرودگاهمای هزار هواپ3 حمله نیدر ا. انجام دادسی خود را به انگلنی سنگاریى بس  حملهنی سپتامبر آلمان آخر15 در

 آلمانى ماىی هواپ56 منجر به سقوط دی روز تمام به طول کشکی مذکور که ىیجنگ هوا.  را مورد حمله قرار دادندسىی انگلماهاىیاپهو

 سی چرا که انگلامدی دلخواه آلمان به دست نى جهیاما نت.  بر روى هوا شدمای هواپ30 و نی بر روى زمسىی انگلماىی هواپاه و انهدام ده

هاى آلمانى  ها بمب افکن بنادر غرب فرانسه را با کشتى  حمله خود را ثابت کند، شب پانزدهم سپتامبر با دهضد براى آن که قدرت

 دوباره تکرار 1940 و حتا در اکتبر افتی تا اواخر سپتامبر ادامه سی آلمان به انگلىی هواحمالت. لنگر انداخته مورد حمله قرار دادند

. هرگز رخ ندادرفت  شد اما آن چه که انتظار مى

   نبردجهینت

 خلبان و 1000رود  گمان مى.  اعالم نشدقی دقچی گزارش شد اگر چه هنی سنگاری روزه بس80 نبرد نی کشور در ا2 ىی تلفات هواآمار

.  باشنددهی صدمه دای نبردها کشته و نی در امای هزار هواپ2

 در هی به روسمی حمله عظدادی عقب انداخت و با رو1941س ژوالى  را تا اکتبر و سپسی حمله به انگلتلری ه1940 سپتامبر 17 در

.  رفتگانىی به باشهی طرح براى همنی ا1941ژوئن 

 ونی مدنی چننی نفر اونیلیها م ها ده  جنگخیهرگز در تار: دیگو  نبرد مىنی در اسىیگذشتگى چند هزار خلبان انگل  درباه از جانلیچرچ

و ( سرنوشت جنگ شانیمای هزار هواپ4 به همراه حدود سىی بود که مقاومت چند هزار خلبان انگلنی اتیواقع. چند صد نفر نبودند

هاى پهناور   سرباز آلمانى را در دشتونیلی م5 تلریگرفت الزم نبود ه  صورت مىسیچرا که اگر حمله به انگل.  دادرییرا تغ) خیتار

.  به کشتن بدهدهیروس

 بارباروسااتیعمل

  بارباروسا

هاى   غربى تا حمله ارتشاىی سرباز مغول به آسونیلی ممی نآساى لیاز هجوم س.  استدهی بزرگى را به خود داریهاى بس  جنگخیتار

 که کای تا نبردهاى انفصال آمر1812 در هی هزار نفره ناپلئون به روس700 هزار نفره عثمانى به جنوب اروپا از حمله گراندآرمه 300

 نبرد از چنان نیا.  داشت و نه آن که بعدها تکرار شدخیاما نبرد بارباروسا نه مشابهى تا آن تار.  شد هزار نفر600منجر به مرگ 

 فرعى محسوب اتیشان در برابر آن مشتى عمل  نبردهاى جنگ دوم جهانى با تمام عظمتریوسعت و حجمى برخوردار بود که سا

  . شدند مى
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١٣٤

   بروز نبردى نهیزم

توافق کرد ) وزراى خارجه آلمان و شوروى( تروپ بنی مولوتوف و رنی در موافقت نامه محرمانه بتلرینى ه از شروع جنگ دوم جهاقبل

در » خرس سرخ«اما اشتهاى . خواهد در غرب دست بزند ها را در شرق اروپا باز بگذارد و در برابر آن چه که مى تا دست روس

 1940 و استونى در ای التوتوانى،ی کشور ل3 تصرف شرق رومانى و تصرف ، حمالت به فنالند،1939 شرق لهستان در سپتامبر دنیبلع

. ستی قابل اعتماد نکىی عنوان شرچی به هنی فهماند که استالتلریبه ه

کار   بىزیهاى غربى بود شوروى ن  که آلمان در حال منهدم کردن لشکرهاى مدافع دولت1940 تابستان -  واقع در سراسر بهار در

 از حمله آلمان به شوروى متعجب شد ولى امروز ای دن1941اگر چه در .  شدن به مرزهاى شرقى آلمان بودکیل نزدننشسته و در حا

 چه طور؟ 1943 نه اما در ژوئن 1941داد حال ژوئن   زود رخ مىای ری دو قدرت مهاجم دنی انی واضح است که تصادم بارىیبراى بس

 سرباز مجهز را به ونیلی مکیکشد تا بتواند حتا   سال طول مى2 حداقل سید که انگلهاى خود باخبر شده بو  جاسوسقی از طرتلریه

ها با   سازمان ارتش آن1940ها مرتب در حال توسعه سازمان ارتش خود بودند و اگر چه در  جبهه اروپا بفرستد و از آن طرف روس

 جهنمى خواهد داشت؟ بیش آلمان است در زمان جنگ چه ترک سازمان در حال صلح برابر با ارتنی اگر اد بود اما مسلم بوکىیآلمان 

.  دادندشیافزا(!)  لشکر 1000 نفر در قالب ونیلی م15 سطح ارتش سرخ را به 1944ها در  روس.  که بعدها مشخص شدنیکما ا

ه شوروى و تصرف مسکو حمله ب. زد  قمار زندگى خود مىنیتر  دست به بزرگدی باتلری هنی در حال از دست رفتن بود بنابرافرصت

.  قرن تمام شدمی جهان به مدت ناسىی نقشه سرییتغ و نظامى او، آلمان واسىی ساتی حمتیقمارى که به ق. هیقبل از زمستان سرد روس

  1941 و دو ژوئن ستیب

 / 5) 1812ن  ژوئ24 در هی سال پس از حمله ناپلئون به روس129و درست (، 1941 سال پس از شکست فرانسه در ژوئن کی درست

 به مای هزار هواپ10 بانىی هزار تانک و پشت18 با استفاده از ىیایتالی فنالندى و اى،یای سرباز رومانونیلی مکی سرباز آلمانى و ونیلی م3

. شوروى را آغاز کردند

اما در . مای تعداد هواپنی هم هزار تانک و حدود10 سرباز، ونیلی م4.  قدرتمندى برخوردار بودروىی نبرد از ننی در ازی شوروى نارتش

. هاست  برابر مشابه روسى آننیدانستند که قدرت رزمى لشکرهاى آلمانى چند  زمان همه مىنیا

و فون ) فرمانده سپاه جنوب( فون روندشتت عنىی بزرگ آلمانى اری دو فرمانده بسرنظری زمان زنی در اشی نفرى راونیلی م4 / 5 ارتش

.  قرار داشت)فرمانده سپاه مرکزى(بوك 

 خود را در خاك زهی رزمى و موتورروهاىیآسا استفاده کرده و به سرعت ن ى آلمانى مجددا از روش حمله برق  دو سر فرماندهنیا

.  راندندشی شوروى پىیاروپا

 وستنیه مانع به هم پها را بمباران کرد  آلمانى تمام خطوط مخابراتى و مواصالتى روسماهاىی هواپمی واحدهاى عظنی زمان با حمله اهم

.  شدندگریکدیلشکرهاى روس به 

 از ارتش مىیها از هم بپاشد و ن بردند خطوط دفاعى روس  از آن چه همه گمان مىتر عی سراریها سبب شد تا بس  عمل آلمانسرعت

.  شده به دفاع منفعالنه دست بزندزىیر  فعال خود به جاى مقاومت برنامهى مهیسرخ بدون ارتباط با ن

 عی سرلىی عقب راندند و فون روندشتت خنی و اکرااهی ساىیها را به سمت در  جنوب لشکرهاى آلمانى با چرخشى ناگهانى روسدر

. شود  وارد عمل مىنی و به دنبال فتح اکراستیرو ن  روبهافتهیهاى سازمان   با مقاومتنیاعالم کرد که در جنوب و اکرا

 غرب مسکو لومترىی ک300 در نسکی ژوالى در م6 در هی واحدهاى خط مقدم روسدنیوب جبهه مرکزى فون بوك پس از درهم کدر

 نیا.  شدندری هزار نفر اس324 صدها هزار سرباز سرخ کشته و نسکیدر نبرد م. اى خردکننده به عقب راند ارتش شوروى را با ضربه
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١٣٥

 بایها شد تقر  تانک به دست آلمان3330 توپ و 1800 زانیها به م  منابع بزرگ نظامى روسری کننده که منجر به تسخنیینبرد تع

. ها قرار داد مسکو را بالدفاع در برابر آلمان

 لشکر 100 را به فرماندهى قواى ارتش منصوب کرد و به دنبال فراخوان موچنکوی بالفاصله ژنرال تنسکی در پى شکست منیاستال

 واحدهاى زرهى آلمان را در خود نیتر دهیى سپاه هفتم آلمان که ورز ژوال28در . رفت) برىیو س (ىیایروسى در مرزهاى شرقى آس

 150با تصرف اسمولنسک در ماه اوت به ) هاى انبوه پوش مدرس اصلى تز استفاده از زره (انیجاى داده بود به فرماندهى ژنرال گودر

. دی غرب مسکو رسلومترىیک

  تلری مرگبار هاشتباه

 ستاد، حرکت بدون فوت سی پاره پاره شده بود، نظر ستاد ارتش آلمان و شخص هالدر، رئنیال که ارتش استاتىی زمانى حنی چندر

 که حمله به عمق دی به وحشت افتاده بود ترسشرفتىی پنی از چنزی که خود نتلریاما ه. بود) قبل از سرد شدن هوا(وقت به سمت مسکو 

. ور بزنند او را دروهاىی پراکنده روس نهاى سبب شد تا واحدهیخاك روس

ها را در نوعى بهت و وحشت فرو برده است   ارتش سرخ آنرىیدانستند که غافلگ هاى کهنه کار آلمانى به خوبى مى  آن که ژنرالحال

هاى مرکزى موقتا مسکو را   ارتشتلری بنا به دستور شخص هریبه هر تقد. ضرورى است»  مسکوعنىیسر مار «و اکنون زدن ضربه به 

 تصرف تی به اهداف کم اهمزیهاى جنوبى ن  حمله کردند و ارتشهیدر شمال روس) ترزبورگیسن پ (نگرادی سمت لنرها کرده و به

.  خار کف، بنادر اودسا و سواستوپول پرداختندف،یک

.  سقوط کردفی سپتامبر ک19 محاصره شد و در نگرادی سپتامبر لنلی اوادر

   مسکونبرد

 ى دهی لشکر آلمانى پس از جارو کردن لشکرهاى درهم پاش300.  بارباروسا دانستمی عظاتیملى عطف ع توان نقطه  مسکو را مىنبرد

 فرمان مسکو نیمطابق ا.  موسوم به توفان را آغاز کردنداتی سپتامبر عمل30 در تلریارتش سرخ در جنوب و شمال اکنون با فرمان ه

. گرفت  از شمال و جنوب مورد حمله قرار مىدیبا

 در جنوب غربى مسکو حمله را به فی از سمت کزهی لشکر موتور8 و ادهی لشکر پ44 لشکر زرهى آلمانى به همراه 14 اکتبر 16 در

 شهر را در آستانه سقوط نی شمال مسکو الومترىی ک160 در نینی با تصرف کالزیهاى شمالى آلمان ن ارتش.  شهر آغاز کردندنیسمت ا

. قرار دادند

شهر ) نیبه جز استال (اسىی مردم شهر به اضافه تمامى مقامات ساز مىین.  مسکو نداشتدارىی به پادىیم اکتبر ا14 کس در چی هگرید

سر فرماندهى ارتش شوروى را ) ها شده بود که موفق به متوقف کردن آلمان (نگرادی لناتیمارشال ژوکوف مدافع عمل. را ترك کردند

. در دفاع از مسکو برعهده گرفت

 روسى در پشت روهاىی ندیهاى متعدد از تمرکز شد گزارش. داد که اطراف مسکو پر از گودال و خندق شود فورا دستور ژوکوف

 مسکو و -  مسکو، اسمولنسک -  نکیایهاى المانى به سرعت از سه جاده بر  در حالى بود که زرهپوشنیا. داد هاى مسکو مى دروازه

.  شهر بودنده شدن بکی مسکو در حال نزد- نینیکال

 که خود را در نی شرق مسکو منتقل شد اما استاللومترىی در هزار کشفی به طور موقت به کوى بهی روستختی اکتبر پا19 در

.  را ترك نکندنیدانست قسم خورد که مسکو و کرمل  شوروى مقصر مىرىیغافلگ
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١٣٦

مان باعث نگرانى فرماندهان آلمانى و  زمان قادر به دفاع از مسکو نبود اما دو اتفاق هم زنیها در ا  دفاعى روسى هی اولخطوط

 آلمان را کند زهی موتورروهاىیداد حرکت ن  زمستان زودرس مسکو رامىدی که نومآسا لیهاى س شد؛ باران خوشحالى ژوکوف روسى مى

. رساندند  و داوطلب روسى به سرعت خود را از شرق، شمال شرق و جنوب شرق به مسکو مىسرباز ها ونیلیکرد و از آن سو م

در اول . ها قواى کمکى برساند  لشکر را در حال تهاجم به مسکو داشت و قادر نبود به آن70 زمان تنها نی حالى که آلمان در ادر

لرزاند بلکه مردم حومه مسکو   را مىنیهاى آلمانى کرمل  و اکنون نه تنها غرش توپدندی مسکو رسلومترىی ک30ها به  دسامبر آلمان

. نندی آلمانى را ببناوال قرشیتوانستند پ مى

.  بوددهی رسگرىی دجهیى خود به نت  واحدهاى خستهتی و وضعىیهاى هوا ى نظامى آلمانى با استفاده از عکس  فون بوك نابغهاما

 قواى کمکى تصرف کند و اکنون ژوکوف مسکو را به شدت دنی مسکو را قبل از رسزهیوالى اجازه نداده بود که واحدهاى موتور گل

 سبب شد که اتىی روز ح15 نیو هم.  به مسکو برسندری روز د15 و سرما سبب شد قواى آلمانى آسا لیهاى س باران.  کرده بودزیتجه

. ندیای و شرق اورال به کمک مسکو ببرىی لشکر عمدتا از شرق و س100

 نی با اوار وانهی دتلری اما هندازدی بقی به تعو مسکو را تا بهارىی خواست تا حمله نهاتلری در دوم دسامبر در درخواستى محرمانه از هاو

.  به مسکو را صادر کردىیى نها  دسامبر فرمان حمله15درخواست مخالفت کرد و در 

ود،  پاسخ گفته شد و در حالى که بارش برف آغاز شده بدیهاى شد ها ناگهان با ضد حمله  زمان از دست رفته بود و حمالت آلماناما

.  مواجه شدهیآشنا به سرماى شرق روس ودهی دمی واحدهاى تعلنیحمله سنگهابا ضد ى آلمان هگل ماندهاى در هپوشى کم رمق زر حمله

ى آلمانى بدون آن که  سربازان سرمازده. مجددا تکرار شدخی سرباز از دو طرف شرکت داشتند و تارونیلی م3رحمانه مسکو   نبرد بىدر

کردند  ها هرگز گمان نمى آن. سواران قزاق قرار گرفتند وىیایبری سانیکنند هدف حمالت جنگجوآسا استفاده  بتوانند از حربه جنگ برق

 سرما لیمانند و خودروها به دل ها در گل از حرکت مى  باشد اما زمانى که توپنیها مشکل آفر  بتوانند براى آنهیس روىیایارتش آس

. شوند  مىدانی متاز کهی ىیایگاه اسکى بازان و سواران آس آنستیلحه ن قادر به فشردن ماشه اسزده خیشوند و انگشتان  روشن نمى

ظرف دو هفته .  عقب نشستندکسرهی دسامبر 16 براى مقاومت تا شواىیرغم دستور پ  دسامبر مقاومت کردند و على8 تا ها آلمان

.  مسکو در خطر نبودگری عقب رانده شدند و دلومتری ک250ها  آلمان

 استعفا دادند چیفون بوك و براخوو.  کندخیهاى معروف خود را توب  احمقانه سعى کرد ژنرالتلریه. ت مواجه شده بود با شکسبارباروسا

. دندی و هوپنر برکنار گردانیو گودر

.  ماه بعد استعفا داد و عمال ارتش آلمان نوابغ جنگى خود را از دست دادزی نروندشتات

   نبردجهینت

در : سدینو ى جهان مى  ستاد ارتش آلمان، در جنگ دوم جهانى در کتاب خود به نام امپراتورى گمشده فون رون، افسر ارشدژنرال

 که از جبهه مسکو داشتم دىی اما من در بازدمی جنگى شکست نخورده بودچی و در همی داشتاری ما قاره اروپا را در اخت1941دسامبر 

 خی کردن شکم خود گوشت ری چگونه سربازان ما براى سدمید  چرا که من مى.می محکوم به باختن بودما که در همان زمان افتمیدر

» .کردند استفاده مى) ؟ زنانه(هاى دست دوم   و براى گرم کردن خود از لباسدندیکش  را به دندان مىشانیها زده اسب

 را فتح کرده بود اما اکنون در ىی اروپاتختی پاازدهی لشکر روس را به کلى منهدم کرده و 200، 1941 آلمان در دسامبر ارتش

. اى درآمده بود  در برف ماندهوالىی پخش شده و به صورت ههی روسعیهاى وس دشت
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١٣٧

ها را  اى بزرگ زدند و آلمان ها در ماه نوامبر ضد حمله روس. دی از آب درآجهینت  بارباروسا بىاتی مسکو سبب شد تا کل عملشکست

 راندند بلکه با تصرف شرق آلمان و رونی سال بعد آلمان را نه تنها به کلى از شوروى ب3 و  تهاجمى به تدافعى در آوردندتیاز وضع

.  کشور را دو پاره کردندنی قرن امیبرلن براى ن

. بارباروسا کمر ارتش آلمان را شکست.  مشابهى داشته باشدزی نندهی است که در آدی مشابهى ندارد و بعخی بارباروسا در تاراتیعمل

 روندشتت و فون بوك مردانى بودند که ان،یهالدر، گودر.  بودونیهاى بزرگش مد درت خود را تا آن زمان به وجود ژنرالآلمان ق

ها و به دست   با برکنارى آنتلریه. شدند  محسوب مىادهیخداى محاسبات نظامى و به حرکت در آوردن واحدهاى بزرگ زرهى و پ

 سال بعد مجبور شد مردانى چون 3اگر چه او . ( کردکیص را به مغز ارتش آلمان شل خالری فرماندهى جبهه شرق تمیگرفتن مستق

.)  بودری داری را به ارتش بازگرداند اما آن زمان بسانیروندشتت و گودر

 رونی سالم به بهی مسکو سبب شد تا لندن و واشنگتن نفس راحتى بکشند و مطمئن شوند که آلمان از گرداب روساتی عملشکست

.  را خرد و نابود خواهند کردگریکدی ستىی و نازستىید آمد و دو غول کموننخواه

  نگرادی استالنبرد

 و نیتر رحمانه  بىن،یتر  از بزرگکىی نام نگرادیاستال.  باشدگانهی بنگرادی را مطالعه کرده باشد اما با نام استالخی ندارد که کسى تارامکان

. نداشتند» پاى عقب رفتن« کدام چی سرباز که هونیلی مکی نی بدی شدرىیگ ماه در6.  استخی نبردهاى تارنیتر نیخون

 قرار گریکدی مقابل نی نبرد سنگنیاراده دو ملت در ا. و ارتش سرخ)  آلمانىنىی زمروىین(ورماخت : خی دو ارتش بزرگ تارىیزورآزما

.  را خلق کردنىی نبردهاى زمنیگرفت و شاهکار خون

  ها  مجدد آلمانحمله

 ارتش کانیها از جبهه مرکزى شد، نوك پ ى آلمان  گستردهنىینش ها در جبهه مسکو که منجر به عقب ى مرگبار روس از ضد حمله پس

 را به اهی ساىی و اطراف درنیها، اکرا  شکستنیتر نیها در جنوب با تحمل سنگ قبال روس.  اکنون متوجه حمله به جنوب شده بودشیرا

ها را در مرکز   در جنوب خطوط مستحکم دفاعى روسشروىیاکنون زمان آن بود تا ارتش آلمان با پ واگذار کرده بودند و فیحر

.  با فتح مراکز نفتى باکو و قفقاز بزندهیى قطعى را به روس دور بزند و ضربه) مسکو(

.  وحشت داشتهی خاك روسبه عمقورودچرا که حتا ناپلئون ازشد  محسوب مىزیآم مخاطرهبه سمت ولگا و قفقاز حرکتى مهم و حرکت

   ستاد ارتش آلمانهشدار

پروراند به مارشاهاى بزرگ خود فرمان   عراق و قفقاز را در سر مىران،ی اعنىی به منبع اصلى انرژى جهان دنی رساىی که رؤتلریه

 منطقه نیداد ورود به ا ن مى نشاستی هالدر و فون لعنىیها   دو ژنرال بزرگ آلمانى هیهاى اول حرکت به سوى ولگا را داد اما بررسى

 تی با عصبانتلریاما ه.  کم استاری ترابرى مؤثر بسکی و امکان ادی که احتمال محاصره شدن قواى آلمان زرا خطرناك است چاریبس

 ى هاى جنوب عزم خود را براى حمله پاولوس به سر فرماندهى ارتش هاى کارشناسى را رد کرد و با انتصاب ژنرال فون  گزارشنیا

. به قفقاز و ولگا جزم کردىینها

هی به عمق خاك روسورود

 خارکف -  لشکر در محور کورسک 90 آمده و در قالب رونی گرما، ارتش آلمان از الك دفاعى خود بدنی و با فرا رس1942 ژوئن در

 ارتش سرخ هیهاى اول مت مقاودنیارتش ششم آلمان در چند نقطه با درهم کوب.  بزرگى دست زدشروىیبه پ) در جنوب غرب مسکو(

  . دندیرس)  قفقازلومترىی ک6000 و سی تفللومترىی ک1000( از رود ولگا و دن گذشته و به روستوف آسا لیبه شکلى س
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١٣٨

   در قفقازها آلمان

به  از سر راه ارتش آلمان کنار رفته و مهی جنوب شوروى که در پى چند ضربه خردکننده کامال منفعل شده بودند سراسهاى ارتش

 که تنها ىی بودند جادهیهاى قفقاز رس  آلمانى به غرب کوهانی در حالى بود که نظامنیا.  عقب نشستندنگرادیشرق ولگا و اطراف استال

 رانیبا البرز ا« مترى البرز 5600ى  را بر فراز قله) شیعالمت را( شکسته بیها صل آن.  فاصله داشتزی تا تبرىی ساعت پرواز هواکی

 لشکرهاى اول و چهارم آلمان از 1942 اوت 19در .  قواى اصلى ارتش شدنددنیبه اهتزاز در آوردند و به انتظار رس» متفاوت است

 باال در لومتری کوهنوردى بودند در قفقاز فاتحانه مستقر شدند غافل از آن که نبرد اصلى در صدها کزاتیارتش ششم که داراى تجه

.  بودانیدر جر) نگرادیاستال(ولگا گراد 

   در محاصرهنگرادیاستال

 جنگى نی ماشمیقدرت عظ. شدند  مىکی نزدنگرادی استالکی ولگا به سرعت به شهر استراتژ- اصلى آلمان از محور روستوف هاى ارتش

 اوت 11 کنند تا آن که در شهی توأم با مقاومت را پنىینش  روسى را مجبور کرده بود تنها استراتژى عقبروهاىی نى هیآلمان کل

.  در محاصره گرفتنگرادی دن و ولگا عمال استالرودپاولوس با تسلط بر دور  ونف

 3 بانىیپوش و پشت  هزار تانک و زره5 هزار نفرى، 700اى   هزار نفر بودند که از عقبه300پاولوس بالغ بر   فونروهاىی زمان ننی ادر

.  برخوردار بودندمایهزار هواپ

  هی قواى روسجیبس

وى در ماه اوت با فرستادن . قابل تحمل نبود) شد  مىدهیکه قبال و بعد از جنگ ولگا گراد نام (نگرادیز دست دادن استال انی استالبراى

 به می داوطلب تصمروىی و صدها هزار نکوفی چولىیاى به فرمان واس  شوروى متشکل از صدها هزار سرباز حرفه63 و 62هاى  ارتش

.  دادریی را کاال تغاتی صحنه عملدی جدروهاىیورود ن.  گرفتنگرادیل خط دفاعى استاتیتقو

رغم   علىزی شهر ندی و بمباران شدردیها را بگ  قواى کمکى روسشروىی آلمان نتوانست جلوى پماىی هزار هواپ3 نی سنگهاى بمباران

. تر کرد ها را براى مبارزه سخت  تنها اراده روسرنظامىی هزار تلفات نظامى و غ40

 نگرادی مدافعان نداشت و جنگ شهرى استالى هی اثرى در روحچی ه1942هاى سپتامبر و ا کتبر  پاولوس در ماه ى فوندرپ  پىحمالت

 دنیشوند و فرا رس  روس مىراندازانیها هزار سرباز آلمانى شکار تک ت ده. شد  مىخیهاى شهرى تار  جنگنیتر نی از خونکىیمبدل به 

. کند  مىفیها را تضع  آلمانهی و روح را قوىها وس رهی مجددا روحزیسرما ن

 ىیایتالی و اىیایها هزار سرباز مجارى، رمان شکند و ده هاى اصلى اطراف ارتش ششم را درهم مى ها جناح ى روس  نوامبر ضد حمله19 در

 جنوب مسکو و تىی تقوىروهایها با استفاده از ن  روسنگرادی شمال غرب استاللومترىی ک200 به بی نوامبر قر22شوند در  قتل عام مى

 بزرگ، ارتش اریى بس  حلقهکی جادیرانند و عمال با ا واحدهاى آلمانى را به عقب مى) کنار رودن دن(لشکرهاى محلى در منطقه کاالچ 

. اندازند پاولوس را در محاصره مى  هزار نفره فون300

  پاولوس  فونهشدار

 سو و محاصره کی از نگرادی روسى در شرق ولگا و استالروهاىی نتیانى، پى برد که تقوکار آلم پاولوس، ژنرال کهنه  اواخر نوامبر، فوندر

او بالفاصله از ستاد ارتش درخواست . کند  مىدیى او را تهد اى خطرناك مردان از جان گذشته شدن وى از محور شمال و شرق به گونه

ى  دهد که حتا در صورت محاصره کند و در مقابل قول مى مقانه رد مى را احشنهادی پنی اتلری کنند اما هنىینش  عقبجنوبکند تا به  مى

ى دو طرف به شدت  شود و سربازان خسته ها آغاز مى  روسنی فشار سنگ1942در دسامبر . به او مهمات برساندىیکامل از راه هوا

 بود بلکه تنها ختهیچرا که خطوط جنگى به هم رآمدند   کدام به کار نمىچی همای تانک و نه هواپنه نه توپ، گریاکنون د. شوند  مىریدرگ
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١٣٩

ها  کردند و در شب  مىکیها به سوى هم شل ها و گودال صدها هزار سرباز از البالى خرابه. زد دالورى سربازان حرف اول و آخر را مى

 مقاومت انی بودن پاالوقوع بی از قرتی حکانی دسامبر همه قرالی اما از اوا»انشکار انس«: زدند تر دست به شکار مى مردان پرقدرت

 را مبدل به قبرستان بزرگ دالوران آلمانى نگرادیگرسنگى، بى خوابى، سرما و کمبود قوا و سرسختى مردان روس استال. کرد ها مى آلمان

. کرده بود

.  آورده بودنگرادیستال ادانی سرباز و کارگر را به مونیلی چند منیداند استال  کم نبود و هنوز کسى نمىزیها ن  تلفات روسالبته

 ازیپاولوس برساند حال آن که وى حداقل ن  تن مهمات و غذا به ارتش فون150هاى فراوان تنها توانست روزى  رغم وعده  علىنگیگور

.  قواى کمکى به وى را داددنی قول رسشوای تن ملزومات در روز داشت اما پ1000به 

اخبار مربوط به . پاولوس را آغاز کرد  فونروهاىی هزار سرباز حرکت خود را به سمت ن150 با 1942 در دسامبر نی فون مانشتاژنرال

اما اتحاد . ها را دفع کردند درپى روس  حمالت پىدوارىیها با ام  داشت و آلمانشیهاى سربازان را اى در رگ  حرکت خون تازهنیا

 را نیها لشکر پرقدرت راه سپاه مانشتا  با فرستادن دهنیرا خود را نشان دهد بنابکی استراتژمی عظقدرتشوروى ظاهرا قصد داشت 

 لدیى ف پاولوس را به درجه  فون1943 هی در ژانوتلریه. پاولوس اضافه کرد ى فومن بست و هم زمان فشار خود را بر سربازان گرسنه

.  آن که خودکشى کندای خون بجنگد و ى ره قطنیمارشالى ارتقا داد و از او خواست تا آخر

با قبول سر )  و مسکو عقب رانده بودنگرادیى بزرگ لن هاى مغرور را از دو جبهه مارشال فاتح روس که آلمان( ژوکوف هی ژانو8 در

.  کردمیهاى خود قواى آلمان را به دو ن  داد و بالفاصله پس از جواب رد با تانکمی تسلشنهادیپاولوس پ فرماندهى جنوب ابتدا به فون

مطابق .  کردندمی خود را تسل1943 هی فور2ها و جنگى مردانه در   مقاومتنی ارتش سرخ پس از تحمل آخرارتش ششم تحت فشار

 ژنرال در 24 افسر و 2400 هزار سرباز، 90.  هزار نفر جان سالم به در بردند20پاولوس تنها   هزار نفره فون300ها از ارتش  گزارش

 هزار 150. ها قبل از آن که به غذا و آب برسند تلف شدند  انتقال به اردوگاهى رحله در مری هزار اس40اثر گرسنگى و سرما مردند و 

. دی رسانی به پاخی نبرد تارنیتر رحمانه  بىبی ترتنیبد.  هزار نفر معلول و مجروح شدند34نفر کشته و 

   نبردى جهینت

مرور .  کردحی نتوان حتا با نوشتن هزاران صفحه کتاب تشرنگرادی سربازان آلمانى را در نبرد استالژهی رنج سربازان دو طرف به ودیشا

اى   قدم عقب ننشستند بتواند ما را حداقل ذرهکیى سربازان در محاصره، افسران آلمانى و مردان روس که به خاطر وطن خود  نامه

 کمی و ستی به انسان قرن ب نبرد رانی در اری درصد سختى مردان درگکیتواند حتا  شک نمى  کند اما بىروارد فضاى جنگ مذکو

. منتقل کند

 ستمینماد مقابله دو س.  نبرد ساده نبودکی نگرادیى اروپا، استال  نقطهنیتوقف ارتش آلمان در آخر.  بودانی پاکی آغاز نگرادیاستال

 ونیلیدو م.  نبرد بودنی به امرگ و زندگى دو قدرت بسته. ها و اسالوها بود مبارزه ژرمن.  بودسمی و فاشسمیى کمون مبارزه. رحم بود بى

 قدرت مقاومت کردند و زمانى که نی طبق دستور فرماندهان خود تا آخرلومتری ک400 به شعاع اى رهی آلمانى در داونیلیم کیروس و 

.  به ارتش سرخ دادندمیى اسلحه انفرادى خود را نداشتند تن به تسل  فشردن ماشهاراىی حتا گهیها د آلمان

دادند آنگاه   حرکت خود را در امتداد خزر ادامه مىنگرادی استالعی سرری او با تسخروهاىی و نافتی  ادامه مىتلریهاى ه شانسى  خوشاگر

 اشغال شده نیکه اکنون توسط متفق (رانی عراق و همکارى با دولت اریى جدى براى تسخ آلمان برنامه. کرد شکل جنگ کامال فرق مى

. داشت) بود
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١٤٠

 انیشر. کرد آن گاه صحنه بازى فرق مى. ها بکشاند  به سمت آلمانزی را نهیتوانست ارتش مردد ترک  جبهه مىنی در اعی سرروزىیپ

 ها سىیانگل.  شودها ىیایتانیتوانست سبب کابوس بر ها در منطقه مى  لشکر آلمان5 بود و حضور حتا انهی در خاورمسی انرژى انگلاستیس

.  تعداد اندك تحت فرمان درآمده بودندنی با همزی نهی و سورنیکرده بودند و فلسط ری را تسخرانی اك انداری بسروىیبا ن

 نگرادیها پس از نبرد استال آلمان. ها به غرب دن شد  آلماننىینش  و عقبتلری هدی سبب خشم شدنگرادی شکست استالری به هر تقداما

. افتندی دست نتىی در جبهه شرق به موفقگرید

   کورسکنبرد

 در حالى بود نیگرد شود ا  سبب شد تا جناح جنوبى ارتش آلمان در شوروى مجبور به عقبنگرادیش ششم آلمان در استال ارتشکست

.  آلمانى بودندروهاىی راندن نرونی مداوم براى بشروىی روسى در حال پروهاىی نزیکه در جبهه مرکزى و غرب مسکو ن

 ضد حمله شکستن خطوط نی در محور مرکزى افتاد هدف ادىیى جد  فکر ضد حمله ارتش آلمان بههی با گرم شدن هوا، در ماه ژوئاما

 روىی تمرکز نکی زمان آلمان دست به نیدر ا.  در قلب خاك شوروى بوددىی به خطوط دفاعى جدابىیدفاعى ارتش سرخ و دست

.  بزرگ در جبهه مرکزى زده بوداریبس

   هزار تانک3 حمله

 خی نبرد تارنیتر داند اما اگر کورسک را بزرگ  مىخی نبرد تارنیتر  آلمانى، بزرگسندهی پل کارل، نو از جملهارىی کورسک را بسنبرد

 هزار تانک و زرهپوش 2 هزار تانک آلمانى و 3 نبرد بزرگ نی چرا که در امی بدانخی نبرد زرهى تارنیتر  آن را بزرگدی الاقل بامیندان

. داشتندها شرکت  روس

 نبرد نیى ا برنده.  خارکوف بود-  جنوبى اورال -ى کورسک واقع در خط شمال   حمله به منطقهاتی عملنیها از ا  آلمانهدف

 500 به کی جبهه نزدنی آلمان دست باال را خواهد داشت چرا که طول ا- شوروى رانگریتوانست مطمئن باشد که در ادامه جنگ و مى

 6توانست اثر شکست  انداخت و مى هاى جنوبى و شمالى شوروى فاصله مى  سپاهنیشد ب  موفق مىنبرد نی بود و اگر آلمان در الومتریک

.  را خنثى کندنگرادیى استال ماه گذشته

  اتی رفتن عمللو

 ستاد ارتش سرخ ات،ی روز قبل از عمل3 جاسوس زبردست روس کیدشمن بود اما »  مطلقرىیغافلگ« تهاجمى در اتی عملنی اارزش

 لی وسانیدتری هزار تانک و جد2ها صدها هزار سرباز روس به همراه   شب قبل از حمله بزرگ آلمانجهی گذاشت در نتانیرا در جر

.  به معبر کورسک بودندنضد تانک در انتظار ورود ارتش آلما

.کنند  مواضع خود مىتیاى در شرق جبهه مذکور مستقر کرده و شروع به تقو  ستاد ارتش خود را در منطقهها روس

   دژاتیعمل

 هزار تانک 3ها در پناه   هزار سرباز آلمان500شود و   شب سوم ژوالى آغاز مىمهی ن3در ساعت » دژ« کورسک با نام رمز نبرد

 خاردار و هاى میارتش نهم آلمان به فرماندهى ژنرال مودل با کمک لشکرهاى متعدد زرهى با عبور از س. ى بزرگ را آغاز کنند حمله

ها مشخص شد که  ى جالب توجه آن که از همان اول براى آلمان نکته. کنند ها حمله مى روهاى مدافع روسی شده به نگذارى نیمناطق م

 و تمام مدافعان روس از آن باخبرند چرا که بارانى از آتش توپ، خمپاره و نارنجک بر سر سربازان آلمانى ستی راز نکی» دژ «اتیعمل

هاى   تانکنی نبرد همچننیآلمان در ا. شوند  مىنىینش  جبهه مجبور به عقبنی در اها اى است که روس بارد اما شدت حمله به گونه مى

 نیی روبای متر دارند تقر6 / 5 تن وزن و لوله به طول 68 که هر کدام ناندیهاى فرد تانک. کند  خود را وارد عمل مىناندی فرددیجد

. گذارد ها اثر نمى هاى مدافعان بر آن اند و گلوله تن
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١٤١

ماند  مردد مى» مورل«شوند و ژنرال  ها متعجب مى روس» ضخامت خط دفاعى« آلمانى از روهاىی نشروى،ین پس از سه روز پ ژوئششم

. اى بزرگ در راه است  که ضد حملهدیگو  چرا که احساس به او مىری خای را ادامه دهد شروىی پایکه آ

اى بزرگ  هاى روسى ضد حمله  توپنی تانک روسى در پناه آتش سنگ1200 چرا که ونددیپ  مىقتی او به حقنىیب شی پهی ششم ژوئظهر

ى  ها به ارتفاعات منطقه است در خط مورد حمله  آلمانابىی ضد حمله ممانعت از دستنیهدف ا. کنند هاى آلمانى آغاز مى  تانکهیرا عل

 صدها تانک به نیکشد و از طرف  روز به طول مى مرحله چهارنینبرد در ا. شوند  تانک به مقابله مشغول مى1000ها با  ها، آلمان روس

 در جبهه کورسک است روزىی به پابىی دستدیرا که کل) 274تپه  «دیرسند که با  مىجهی نتنیها به ا سپس آلمان. شود  مىدهیآتش کش

ى صدها تانک  حمله. شود  است محافظت مىوشای صدها توپ روسى و آتشبار و کاتمقر تپه توسط جنگلى کوچک که نیفتح کنند اما ا

توانستند   کمک چندانى نمىزی آلمانى نماهاىیشود هواپ  است و مدام به تعداد مدافعان افزوه مىدهیفا ها به جنگل و تپه مذکور بى آلمان

. اند  کردهدانیها وارد م  روسا رمای تعداد هواپنی بکنند چرا که معادل همنی قواى زمتیبه وضع

ژنرال .  کرده بودشروىی پلومتری ک20ها،  رغم مقاومت روس هاى خود على ل زرهى آلمان هوسر با تانک از جبهه ژنراگرىی بخش ددر

. کند  از ستاد عالى فرماندهى شوروى درخواست قواى کمکى مىندیب روسى چس چاکف که متالشى شدن جبهه خود را قطعى مى

. شوند  هزار سرباز کمکى به همراه صدها تانک به کمک وى اعزام مىصدها

 سرباز ونیلی مکیشود که   از جبهه گزارش مىگرىیدر بخش د. رسد  براى او نمىىیرویکند اما ن  تقاضاى قواى کمکى مىری نهوسر

 و گروه فیگروه زرهى ژنرال کم. اند هاى مختلف ارتش آلمان به هم شده  بخشوستنی شده و مانع به هم پاتیروس وارد منطقه عمل

چرا که در . فتادی اتفاق هرگز ننی اما ادندیرس  بود مىاتی که داالنى در شرق منطقه عملپروخوروفکابه منطقه  سرعت دیسوم زرهى با

 نی آتش سنگمترى لىی م155 و 122 تانک و صدها توپ 850 خود مرکب از می با سپاه عظستروفی ژنرال روس روتمهی ژوئازدهمی

. دیاگش دند مى دستگاه بو650هاى آلمانى که  خود را به روى تانک

 بار توانسته بود در نی تانک در زمان خود براى اولنی برخوردار شده بودند ا34 -  زمان از تانک پرقدرتى به نام تى نی در اها روس

. نبردهاى رودروى تانک، محصوالت مشابه آلمانى از جمله تانک معروف ببر را شکست دهد

 ری در زادیرغم تالش ز قواى گروه سوم زرهى آلمان على.  جان سالم به در برده بودندگرادنی ژنرال روس از نبرد استالنی سربازان ااکثر

اما . شدند ها تا نفر آخر قتل عام مى نبود آلمان»  کورسکاتیطراح عمل» «هوت«شوند و اگر ورود ژنرال  ها متالشى مى ضربات روس

 روهاىیهاى جنوب که ن  فرمانده ارتشنیژنرال مانشتا. ستیى نا برند که مقاومت در کورسک کار ساده  پى مىتواحدهاى زرهى هو

 12ها در   روسمیزند اما ضد حمله عظ  مىورشی نیآورى قواى محدود خود دست به آخر  با جمعندیب خود را در معرض خطر مى

شدند صحنه   مىبانىیوپ پشت سرباز شرکت داشته و توسط هزاران تونیلی مکی از شینفس و ب ها لشکر زرهى تازه  که در آن دههیژوئ

ها را به   روز آلمان10ها طى  شکافى که در خط دفاعى آلمان افتاد سبب شد تا روس. ها کرد آلمان» قتل گاه«نبرد کورسک را مبدل به 

. عقب برانند

   نبردجهینت

هاى بزرگى براى آلمان   درسمی نبرد عظنیا.  شرکت داشتندمای هزار هواپ4 هزار تانک و 5 سرباز، ونیلی م2 نبرد کورسک، در

: دربرداشت

ابتکار استفاده از لشکرهاهى انبوه « زرهى از جانب دشمنانش بود و پى برد که میى عظ  ضد حملهکی بار شاهد نی آلمان براى اول-1

 سه کشور نی قدرت اول زرهى جهان اگری دىیکای و آمرسىیاى کهنه است چرا که با توسعه لشکرهاى زرهى روس، انگل حربه» زرهى

. هستند
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١٤٢

 نىیرفت جانش  مىنی سرباز آلمانى که از بای مقطع از جنگ، هر تانک و نی کم نبود اما در ازیها ن  در نبرد کورسک تلفات روس-2

کردند و برترى خود را   مىتی سرسخت و قدرت صنعتى خود مرتب خود را تقوتیها با برخوردارى از جمع نداشت حال آن که روس

 را ثابت کرد نی ازی کورسک شکست تلقى شود گذشت زمان ناتی امر سبب شد تا عملنی بودند و انده رساکیا به چهار بر ه بر آلمان

.  بودنىینش ها تنها عقب  کار آننیکنند بلکه پس از ا» حمله «هی هرگز نتوانستند در جبهه روسها گرآلمانیچرا که د

. را ندارند» دست باال «گری دزی و توپخانه نىیبار پى بردند که از نظر هوا نیها براى اول  بود که آلماننی اگری دى نکته

 و جاسوسان 1941الن سوروس در اکتبر . ى اصلى را از جاسوسان اتحاد شوروى تحمل کردند  در نبرد مسکو و کورسک ضربهها آلمان

ها جاسوس روس   برد که دهادی از دیحتا نبا. ند با دو گزارش به موقع کمر ارتش آلمان را شکست1943 در ژوالى سیشوروى در سوئ

 قوا براى زی خبر داده بودند که آلمان در حال تجهنیبه استال)  حمله آلمان به شوروىخیتار (1941 ژوئن ا تهیهاى ژانو ى ماه در فاصله

 جنسی را اقدام مذبوحانه انتل زده بود و گزارش جاسوسانالىیخ خود را به خوش» احمقانه« روس کتاتوریحمله به شوروى است اما د

.  خوانده بودسی انگلسیسرو

اول »  از نظر تعداد سرباران و طوالنى بودنگرادیگرچه استال« است خی نبرد تارنیتر  جنگى بزرگزاتی کورسک از نظر حجم تجهنبرد

.  تکرار نشدخی هرگز در تارد،ی روز به طول انجام18بود اما نبرد کورسک که 

 صحراجنگ

  نی العلمنبرد

 به لی شود که اصال ماىیها  مجبور به دخالت در جبههتلریشد تا ه  مکررا سبب مىایتالیى ا  اوج جنگ جهانى دوم اقدامات احمقانهدر

آسا مانند ارتش آلمان کشورها را تصرف  تواند با هجوم برق برد که مى  به غلت گمان مىا،یتالی اکتاتوری دنى،یموسول. ورود به آن نبود

 را به زحمت ایتالی اونانیقدرت دفاعى . شود  محسوب مىنىیى موسول  از جمله اشتباهات احمقانهونانی او به 1940 اکتبرى  حمله. کند

.  کندکسرهی کار را ونانیى نبرد   با ورود به جبهه1941 لی مجبور شد در آورتلریانداخت تا آن که ه

 را در دست داشت در بىی که لایتالیا. قای در شمال آفرایتانی ورود به قلمرو بر! به آب داده بودزی نگرىی دست گل دنىی موسولاما

 را با مشکل مواجه سی انگلىیایتا با تسلط به کانال سوئز ناوگان در  و قاهره برساندهیرا به اسکندر گرفت تا خودمی تصم1940دسامبر 

. کند

 روهاىی نبىیدر شرق ل. خورد هاى درجه دوم اروپا مى  ارتشای جهان سومى و  تنها به درد نبرد با کشورهاىایتالی از آن که ارتش اغافل

. کردند  مىمی در محاصره کرده و وادار به تسلایتالی اروهاىی و اوکانر نولی به فرماندهى ژنرال وسىیانگل

ون قواى فرانسه آزاد به رهبرى اکن.  شدبىیى ل  در جبههایتالی سبب فروپاشى دفاع ا1941 هی ژانو22در ) توبروك( دژ طبروق سقوط

الزم به ذکر است که ارتش فرانسه .  نبودزی درنگ جاگری شده بودند و براى آلمان دقای وارد صحنه شمال آفرزیژنرال شارل دو گل ن

 در آوردن براى از پاى)  شدسی فرماندهان مهاجم وارد پارنی سال بعد جزو اول4فرمانده شجاعى که ( لکلرك لآزاد به فرماندهى ژنرا

.  را پشت سر گذاشتندبى،یآب و علف چاد، جنوب ل  بىهاى ابانی بها ىیایتالیا

   روملورود

 شود به قایها در شمال آفر  و فرانسوىها سىی انگلشروىی با قدرت مانع پردی بگمی تصمتلری بنادر بنغارى و طبروق سبب شد تا هسقوط

 نبرد در نبردهاى جبهه غرب قدرت خود را نشان نی از اشیکه پ(ها  موفق آلمان و قی رومل فرمانده ال1941 هی در فورلی دلنیهم

.  اعزام کردبىیواقع در غرب ل) بىی لتختیپا( به طرابلس زهی لشکر زرهى و موتور2را به همراه ) داده بود
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١٤٣

 انىید به طورى که مارشال گراد زان  خود را از دست دادهى هی به شدت روحایتالی به محض ورود به منطقه متوجه شد که قواى ارومل

 را بىیوى کسى بود که موفق شد عمر مختار مبارز بزرگ ل( سال قبل 15 در بىی فاتح لقای در شمال آفرایتالیفرمانده کل قواى ا

را  در غرب نیهاى نو  جنگى وهی گرفت که شمیوى تصم.  کرده استمی تقدنىی خود را به موسولاستعفاىچند روز قبل، ) شکست دهد

.  کردزی دنبال کند و بالفاصله ستاد خود را تجهقایدر آفر

  ها سىی انگلتوقف

 شود که در ابتدا حتا خود طرابلس را در جادی سبب شده بود تا شکاف بزرگى در خطوط دفاعى قواى محور اایتالی متعدد اهاى شکست

. خطر انداخته بود

 نیرو شدند و در شرق طرابلس در نبردى سنگ هاى جدى روبه  با مقاومت1941ر  بار در نوامبنیها براى اول  چنان که ذکر شد آناما

 75هاى اکتبر و نوامبر خود   ماهاتیها در عمل شود آن اى را از قواى زرهى رومل تحمل کردند گفته مى  منطقه ضربه نابود کنندهنیدر ا

. اند  را از دست دادهوددرصد قواى زرهى خ

 جنگ نی رومل در چند1942 تا ژوئن هیاز ژانو.  را شروع کردندشروىیها بودند که تحت فرمان رومل پ آلمان نی زمان به بعد انی ااز

هاى   سرباز فرانسوى نبود ستون5500 اگر دالورى می کرد و در نبرد بحرالحکرونی ببىیها را از خاك ل  و فرانسوىها سىی انگلاپىیپ

. شدند  قتل عام مىسىیانگل

   به مصرورود

 نی العلم-  برانى دىیقواى آلمان به سرعت در محور س.  اجازه را به او دادنی اشوای ژوئن رومل آماده ورود به مصر بود و پ24 رد

 دنی ژوئن با عقب کش28در .  را عقب زدلندىیوزی و نىیای به همراه سربازان استرالسی کرد و در همه جا قواى انگلشروىیشروع به پ

. دی رسهی اسکندرلومترىی ک201 رومل به سیلانگهاى هشتم و دهم  سپاه

   توقفنیاول

.  شودتی مدافعان تقوتیتا وضع از شرق مصرسبب شدسىینفس انگل  تازهروهاىیو ورود ن سوکی شدن خطوط تدارکاتى رومل ازطوالنى

 شهر کوچک که نیمدافعان ا.  استرممکنی غبای به کانال سوئز تقرابىی نشان داد که دستنیساز العلم  نبرد سرنوشت1942 ژوالى در

 در سىیها هزار سرباز کمکى انگل  دهدنیرس.  و رومل را سرکوب کردندها ىیایتالی ااپىیى پ  قاهره قرار دارد، دو حملهلومترىی ک88در 

. ردی بگجهیدرپى خود نت ماه اوت سبب شد تا رومل نتواند از حمالت پى

  تلری هاشتباه

هاى مکرر رومل براى قواى کمکى جوابى نداد حال  رحمانه با شوروى بود به درخواست ساز و بى ت نبرد سرنوشری که سخت درگتلریه

 سپاه ى لهیتوانست به وس  مىطیاو در آن شرا.  کانال سوئز بودلومترىی ک300 تانک در 100تر از   سردار شجاع آلمانى با کمنیآن که ا

 کند مضافا آن تی را تقوسىیهاى ضد انگل  جنبشرانی عراق و اه،ی روسریى نظ هجوم قرار دهد و در کشورهاورد را مانهیکمکى خاورم

. ندازدی فارس را به خطر بجی در خلسی مورد عالقه انگلزیکه مناطق نفت خ

 و معروف به نام مونتگمرى را هی ژنرال با روحکیى مصر باخبر شده و به سرعت   حساس جبههتی از وضعتلری قبل از هلی چرچاما

.  کمکى به جنگ رومل فرستاددیواحدهاى جدهمراه 

   موش صحرا و روباه صحرانبرد

متمرکز کرد و رومل روباه » حمله و بازهم حمله« خود را بر کی که بعدها به موش صحرا معروف شد از همان ابتدا تاکتمونتگمرى

 سبب تلریدستورات اشتباه ه.  از مصر کردنىیشن  رومل را مجبور به عقبها سىیدر ماه نوامبر حمالت مکرر انگل. صحرا را عاصى کرد
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١٤٤

 6 نبرد بی ترتنی شوند و به اها سىی انگلری هزار سرباز دول محور اس30 جهی کند و در نتنىینش  نامنظم عقبایتالیشد تا سپاه آلمان و ا

.افتی انی با شکست آلمان پانیى العلم ماهه

  قایها در شمال آفر  کامل آلمانشکست

 جنگى روىی اقدام براى اعزام نچی سال هنوز هکی با گذشت 1941رغم ورود به جنگ دوم جهانى در ماه دسامبر  ى علکای آمردولت

 که در آن ری در الجزاروی هزار ن75 ها سىی در کنار انگل1942 گرفت در نوامبر می تصمنی خود نکرده بود و بنابرانیبراى کمک به متفق

.  کندادهیبود پ) ها ى آلمان ندهدست نشا (رانسهزمان تحت فرمان دولت ف

.  بالفاصله به تونس حمله کردندری شده در مراکش و الجزاادهی پروهاىی رومل از شرق و غرب تحت فشار بود چرا که ناکنون

 وى موفق شد در نبرد در.  بجنگدنینفس متفق  براى آن که محاصره نشود به سرعت خود را به تونس رساند تا با قواى تازهرومل

 را به نیاى سنگ  و تانک حملهمای از صدها توپ، هواپرىیگ  با بهرهنی متفقروهاىی را شکست دهد اما ننی متفق»نیکاسر«اى به نام  منطقه

 نبرد نیتلفات رومل در ا.  هزار کشته رومل را عقب راندند10 با تحمل تایها، نها ى آلمان رغم دفاع جانانه  آغاز کردند که علىهی قرنیا

 به 1943 مجدد مونتگمرى در مارس شروىیپ. را ندارند» دست باال«ها   نشان دادکه آلماننىینش  عقبنی هزار نفر بود اما ا2تنها 

 موافقت کند اما نىینش خواهد تا با عقب  مىتلری و از هستی جاى ماندن نگری دقای شمال آفرهکند ک سمت طرابس رومل را مطمئن مى

. کند  مىاتی را مسئول عملمیاز فرماندهى کنار گذاشته و ژنرال فن آرن کار او را نی به جاى اتلریه

دهند که عزمشان براى شکست دادن   به منطقه نشان مىىیهاى متعدد هوا  و اسکادراندی با اعزام صدها هزار سرباز جدها ىیکای آمراما

. ها جدى است آلمانى

 میتن به تسل اند گرفتار شده )درغرب ها ىیکایآمرمونتگمرى ازشرق و (نیفقگازانبر بزرگ مت که درایتالیاقواى آلمان و 1943مى در

. دهند مى

   نبردى جهینت

شدند   موفق مىدندیرس  مىروزىی نبرد به پنیها در ا  بود و اگر آلماننی نبردالعلمدی سال به طول انجام3 نبرد صحرا که حدود تیب شاه

 در ایتانیى بر  شدهفی کنند چرا که قواى امپراتورى تضعشروىی پرانی عراق و حتا اه،ی عربستان، مصر، سوررهیتا به سرعت در شبه جز

.  بودك منطقه اندنیا

ها هزار   مجبور شوند دهسىیهاى انگل شد که کشتى  که تسلط به آبراه سوئز سبب مىمیی بگودی بامی تنها به مصر بپردازمی اگر بخواهحتا

ى   هند به دماغهانوسی خود را از اقسی انگل-  ترانهی مد- سرخ اىی کوتاه درریاى طى کردن مس راه خود را دور کنند و به جلومتریک

.  اطلس جنوبى به اطلس شمالى برساندانوسی از اقلومتری هزار کنی چندمودنی رسانده و سپس با پقای آفروب در جنکی ندیام

.  برودنیاز ب)  شبه قاره هندژهیبه و( در شرق شان میراتورى عظ و امپها سىیتوانست موجب شود تا عمال ارتباط انگل  مسئله مىنیا

   آرامانوسی اقنبردهاى

 نیکرد حال آن که ا  را تجربه مى»بیآرامشى عج« آرام، انوسی خود بود اقخیهاى تار  جنگنیدتری شدری زمانى که اروپا درگدر

 روزىی پس از پژهی به وافتی قابل توجهى در عرصه نظامى دست  به قدرتستمی قرن بلیژاپن از اوا. آرامش، آرامش قبل از توفان بود

 در سی انگلرىیدرگ.  قدرت مهمى بودگری و تصرف مستعمرات آلمان در طول جنگ اول جهانى، اکنون د1905 در مایدر نبرد تسوش

 بر سر راه ژاپن گرىی مانع جدى داما هنوز.  دادای مناطق آباد شرق آسدنی را به ژاپن براى بلعىیفرساى اروپا فرصتى طال جنگ طاقت

.  گسترش داده بودنی چاىیى توسعه خود را حتا به در  نوزدهم به مرور دامنهن از اواخر قرکای متحده آمراالتیا. کایآمر: قرار داشت
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١٤٥

) ىی هاواکىینزددر (هاربر  اى به نام پرل  در منطقهانوسی ناوگان منطقه را در شرق اقنیتر  در حال حاضر قوىکایمضافا آن که آمر

. مستقر کرده بود

  هاربر  به پرلحمله

 ایهاى آس  بخشنیتر اى در شرق آسا به نقطه اى برق  جاسوسان خود مطلع شده بودند که ژاپن به دنبال حملهقی قبال از طرها ىیکایآمر

. ها باشد  آنکی استراتژگاهی حمله قرار است پانیدانستند هدف ا ها نمى است اما آن

اى ناگهان   شده و با ضربهکیهاربر نزد  به پرلىیایدر» اختفاى کامل« ناوچه و رزمنا و ژاپنى در ما،ی صدها هواپ1941امبر  دس7 در

.  بردندنی از بىیکای آمرماىی هواپ188 را به همراه گاهیتمام شناورهاى مستقر در پا

 نبرد ناو بزرگ 8 از رانهیى غافلگ  حملهنیدر ا.  خود نشدند قادر به دفاع ازها ىیکای و دقت بمباران به حدى بود که عمال آمرشدت

.  استفاده شدندرقابلی غبای ناو تقر3 ناو غرق و 5 ى،یکایآمر

)  اعالم جنگ دادکای به آمرزی روز بعد آلمان ن4( بالفاصله به ژاپن اعالم جنگ داد کایآمر

   هنگ کنگفتح

 13در .  و سوم ژاپن قرار گرفتستیشمار ب  مورد هجوم لشکرهاى بىکایاوگان آمر هنگ کنگ بالفاصله پس از انهدام نسىی انگلبندر

 و هوا به ای درن،یها پادگان را از زم  پناه بردند اما ژاپنىرهی شده و پادگان جزنىینش  مجبور به عقبسىی مدافعان انگل1941دسامبر 

 دسامبر 25 هنگ کنگ در نیاومت قتل عام خواهند شد بنابرا پى بردند در صورت ادامه مقها سىی که انگلردنداى بمباران ک گونه

. سقوط کرد

 عنىی اتفاقى که در اروپا افتاد هی شبای حرکت سبب شد تا آسنی حمله کرد و اای ژاپنى به سرعت به بنادر و مراکز مهم آسروهاىی نلیس

 حمله کرد و لندیهاربر به تا  پرلاتیهم زمان با عمل دسامبر ژاپن 7 آلمانى را تجربه کند در روهاىیها به دست ن  دولتعیسقوط سر

. سی انگلاری شدند که متعلق به هلند بود و دومى در اختری اندونزى و مالزى تسخىبالفاصله کشورها

. رود  بجنبند هند از دست مىری اگر دافتندی درها سىی مورد حمله قرار گرفت و آن گاه بود که انگل1942 هی ژانو15 در زی نمالزى

 نقطه نیتر  به جنوبىنىینش  را وادار به عقبروهای ننی ژاپنى اروهاىیامان ن  قواى خود را از مالزى شروع کرد اما فشار بىتی تقوسیانگل

.  سنگاپور کردژ دعنىیمالزى 

   سنگاپورسقوط

. کرد  حساب مىلىی دژ خنیت ا در مورد مقاوملیشد و چرچ  محسوب مىای در شرق آسسی انگلاتی عملگاهی پانیتر  سنگاپور، مهمدژ

 دژ نیزد ممکن است زمانى در منطقه تنها ا  کرده بود و چون حدس مىجادیهاى بزرگى در سنگاپور ا ها سال قبل پادگان  از دهسیانگل

 رهی جزکیون سنگاپور چ.  دفاع کندىیایها در برابر مهاجمان آس  آن را ساماندهى کرد که بتواند ماهاى گونهدفاعى را داشته باشد به 

ها به   بود که ژاپنىنی ابی به سادگى قادر به رخنه به آن نبودند اما اتفاق عجنىی زمروهاىی ننیکوچک در انتهاى مالزى بود بنابرا

 افتندی مواضع خود را نمیها فرصت سنگربندى و تحک کردند که آن  مىبی را تعقسینگل انىینش  در حال عقبروهاىی نعیقدرى سر

.  جهان دژ مذکور سقوط کردرتی در برابر بهت و حهی فور15  درنیبنابرا

ها در  آن. افتی ادامه زی نایها در در ى ژاپنى  کنندهجیضربات گ.  هند بودری زالندنو و تسخا،یى هجوم به استرال  ژاپن در آستانهاکنون

  .  را غرق کردندىیکای و آمرسىینگل رزمنا و ا6 و مابری ناو هواپکی ناوشکن، 12) اندونزى( در شرق جاوه نینبردى سنگ
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١٤٦

  نیپیلی فسقوط

 نیدر ب.  را ترك کردندرهی جزنی اکایها سقوط کرد و سربازان آمر امان ژاپنى  در حمالت بىنیپیلی فریالجزا  مارس مجمع11 در

ذکور را به زودى از  مى رهی قسم خورد که جزرت،یآرتور در کمال ح  مردى به نام داگالس مککا،یى آمر  شکست خوردهروهاىین

آن قدر خواهد کشت که آرزو کنند کاش ) ها ژاپنى( مردم نی و از اردیگ انتقام مى) ها ژاپنى( مردم نیآورد و از ا ها در مى چنگ ژاپنى

. کردند هرگز جنگ را آغاز نمى

آرتور که طرفدار  مک. منطقه منصوب شد در کایى بعد به مقام سرفرماندهى کل قواى آمر  بود که هفتهنیپیلی فرمانده قواى مدافع فاو

در )  کندکسانی را با بمب اتم با خاك نی خواست تا چکای جمهور آمرسی سال بعد او از رئ10( بود متی به هر قروزىی پاستیس

 شدن  تحت فشار قواى ژاپنى در حال متالشىىیکای و آمرسىی کسى رمقى نمانده بود و سربازان انگلاى در حالى که بر1942 لیآور

 را بمباران وی راه طى کرده و توکلومتری ک800 از سربازان خودى تی هورنت دستور داد به جاى حمامابری ناو هواپماىیبودند به هواپ

.  کردریها را کامال غافلگ  اما ژاپنىرد حمله اگر چه خسارت جدى به شهر وارد نکنیا. کنند

   به ژاپندی ضربه شدنیاول

 در اروپا آن قدر هست که او سیهاى انگل  رسما اعالم کرد که گرفتارىکا،ی جمهور آمرسیدد به روزولت، رئهاى متع  در تماسلیچرچ

رفت به   کامال از دست مىزی قبل از آن که همه چدی باکای آمرنیبنابرا.  از خود دفاع کنددی قدرت جهنمى جدنیتواند در برابر ا نمى

و چهار ) خی نبرد ناو تارنیتر بزرگ (اماموتوی ژاپن به همراه کشتى میاز آن که ناوگان عظ پس 1942در ژوئن . رفت مقابله با ژاپن مى

 رهی گرفت در جزمی تصمکای آمراىی درروىی آرام نانوسی در اقای حرکت کردند در شمال شرق استرالىی بر براى فتح هاوامایناو هواپ

.  مقاومت کند»دوىیم«

 از رىیگ  با بهرهىیکایخلبانان آمر.  حمله به ناوهاى ژاپنى را آغاز کردندىیکای بمب افکن آمرآرتور صدها  به فرمان مکهی ژانو3 در

 تاون، وركی مابری در حالى بود که سه ناو هواپنی تکنولوژى هاى پرتاب اژدر نوهاى مهاجم را به شدت دچار مشکل کردند انیدتریجد

.  براى حمله به ناوهاى ژاپنى شدندگرىی داىمی هواپ100 زی به سرعت در حال تجهزینترپرایهورنت و ا

 ناو 4هاى گرفتار ژاپنى را مورد حمله قرار داد، هر  هاى خود کشتى  از ناوشکنرىیگ  با بهرهىیکای آمرتزیمی ناساالری آن طرف دراز

ها پس از آن که پى  ز دست داد و ژاپنى بر خود را امای ناو هواپکی تنها کای نبرد آمرنیدر ا.  را غرق کردنداماموتوی اساالری درمابریهواپ

.  عقب نشستندنیپیلی به سمت فستندی نىیکای آمراساالری قادر به مقابله با ناوهاى در»کای آمرىیپوشش هوا« مقابله با بدونبردند 

  )کورال سى( مرجان اىی درنبرد

 حمله به مای هواپ125 رزمناو وکشتى جنگى و 24 بر،مای ناو هواپجی ژاپن براى تالفى، با بسدوى،ی سه ماه پس از شکست م1942 مى در

ها   مانع آنمای هواپ143 ازمناو، نبرد ناو و 24 مابر،ی ناو هواپ2 متشکل از سی و انگلکای را آغاز کردند اما قواى مشترك آمرنهی گرهیجز

 ماىی هواپ46 و کای آمرمابری ناو هواپکی  و اگر چه منجر به نابودىدی روز به طول انجام5 آغاز شد که نی طرفنی بنینبرد سنگ. شدند

 نهی در گروی کردن نادهی خود را از دست داد و مضافا آن که قادر به پمابری ناو هواپکی و مای هواپ20 شد اما چون ژاپن نبرد نیمتفق

  .  بدون برنده بودکورتوان گفت نبرد مذ نشد مى

   منطقهری براى تصرف جزاکای حرکت آمرنیاول

 دو تا سه ماینفس، صدها ناو جنگى و هزاران هواپ  تازهروىیها هزار ن  با اعزام دهکای ماه آمر9، ظرف 1942 تا اوت 1941 دسامبر از

 ژاپن براى شروىی پزیى برمه ن  در حالى بود که در جبههنیهاربر از دست داده بود به منطقه آورد ا  را که در پرلىیروهایبرابر ن

. اجه شده بود جدى مومشکلتصرف شرق هند با 
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١٤٧

. کردند  هند دفاع مىعنىی خود »دیمروار« خود با چنگ و دندان از اىی با اعزام صدها هزار سرباز از سراسر مستعمرات آسها سىیانگل

.  ژاپن گذشته استعی سرهاى شروىی شدند و نشان دادند که دوران پادهی پمانی سلری در جزاکای ماه اوت تفنگداران آمردر

  شىیرسا نبرد فآغاز

ها متوقف   جبههى هی حرکت ژاپن را در کلسىی و انگلىیکای آمرماهاىی سربازان، ناوها و هواپ1943 تا زمستان 1942 سراسر زمستان در

.  بردندلیها را به تحل  ژاپنى را خسته کرده و آنروهاىی خود، نىیهاى بى وقفه و توسعه حمالت هوا  بمبارانوهیکرده و با استفاده از ش

 به گردش در آمده و در کایهاى صنعت نظامى آمر چرخ. آمد بر سر ژاپن نازل شده بود  که سر آلمان در اروپا مىىی مشابه بالوناکن

.  نظامى ژاپن و آلمان بود-حال خرد کردن توان اقتصادى 

 آرام انوسی در مرکز اقنیراولو و ماک تارهی دو جزمای هواپ900 بانىی در پناه آتش پشتىیکای پانزده هزار ناوى آمر1943 نوامبر 30 در

.  سقوط کردرهیدو جز شدکایآمر برمای ناو هواپکیبه غرق شدن ى ژاپنى که منجر مقاومت سرسختانهرغم  علىرا مورد حمله قرار داده و

   تالش ژاپن براى تصرف برمهنیآخر

 کی تالش براى نزدنیر خاك برمه دست به آخرصدها هزار سرباز ژاپنى د) شرق هند( مرز هند لومترىی ک60 در 1944 مارس در

 شک، کاى انی در حالى است که چنیکنند ا ها را متوقف مى ى ژاپنى  در دفاعى سرسختانهسی هند و انگلروهاىین. شدن به هند کردند

. شود ها مى  آنتی با فشار وارد کردن بر بخش شرقى سپاه ژاپن مانع تقوزی ملى، ننیرهبر چ

 شکست خورده و هزاران سرباز شروىی تالش ژاپن براى پنیشود تا آخر  سبب مى1944 لی در آورنیهاى متفق  کمکلی سسرانجام

. رندی کشور در محاصره قرار بگنیا

  گردد  برمىورق

 هفته پس از آن کی (1944 ژوئن 15 است در نی متفقشروىیدهد، نوبت به پ خود را از دست مى  تهاجمىروىی از آن که ژاپن نپس

 ژاپن هی با گشودن هم زمان سه جبهه بزرگ علنیمتفق) رسد  مىانی به پاتی آبى خاکى در اروپاى غربى با موفقمی عظاتیعملکه 

 قواى تزیمی ناساالریآرتور و در  آرام داگالس مکانوسیدر اق. کنند وارد مى» آفتاب تاباننیسرزم«ضربات مرگبار خود را به سربازان 

ى سپاه ژاپن را در برمه و   باقى ماندهسىیى دوم لرد مونت باتن انگل در جبهه. رانند  عقب مىانوسی اق ژاپن را به سمت شرقىیایدر

 چک جهنمى از مشکالت کاى انی با کمک ژنرال چنىی داوطلب چها ونیلی منیکند و در چ  به سمت جنوب و شرق جارو مىنیهند و چ

. کنند ها مى  ژاپنىبیرا نص

 ادهی مذکور پری هزار سرباز را در جزا100 ما،ی هواپ1000 رزمناو و 93 با کای کوچک آمرریالجزا  رشته مجمعکی براى گرفتن کاری پدر

.  خود را نشان دادحاتی تسلمیکرد و قدرت عظ

  ها کازهیکام

 مغول سراسر فیوا خان از طالىی خود در آورده بودند مردى مقتدر به نام قوبری را به تسخایکه مغوالن سراسر آس  قرن قبل هنگامى8

 نیرا نتوانسته بود تصرف کند ا» ژاپن« کوچک به نام اى رهی کره، اندونزى و هند را در تصرف خود داشت و تنها جزن،یخاك چ

 و کشتى بادبانى قی هزاران قاجیاو با بس.  تصرف کندزی را ن»دی خورشنیسرزم «نی گرفت امیاى در اوج قدرت خود تصم امپراتور افسانه

باد .  به نجات نداشتنددىی امگریى ژاپن د زده  زمان در حالى که مردم وحشتنیدر ا.  خود را روانه سواحل ژاپن کردمیعظناوگان 

 مدفون انوسی در موج اقای و دیها کوب  را به صخرهالىی ناوگان قوبى هی و کلرفت گدنیوز) اى موجودى افسانه (کازهی کامایمقدس 

. ساخت
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١٤٨

 روىی نای معجزه کیرها کنند تنها به )  متحدهاالتیا (نی آهنوالىی هنیاى خود را از دست ا  که کشور افسانهها براى آن  ژاپنىاکنون

 امپراتور ژاپن، تو،یروهی از توفان مقدس خبر نبود اما خلبانان شجاع ژاپنى با کسب اجازه از هگری د1943در .  داشتنداجیمقدس احت

 ژاپنى با ماهاىی هواپهیچند مورد برخورد اول.  به آتش بکشندانوسی را در اقىیکاید ناوهاى آمر خوماهاىی هواپدنی کوبا گرفتند بمیتصم

 بدشانسى گذاشت چرا که براى او و مردانش باورکردنى ای به حساب اتفاق و تزیمی ناساالری را درىیکای بر آمرمایرزمناو و ناوهاى هواپ

. تگى کندگذش  از جاننینبود کسى حاضر باشد براى کشورش چن

.  در راه بودها کازهی اتفاق نبوده و موج اصلى حمالت کامکی نی گذشت زمان ثابت کرد که ااما

 بودند نیپیلی به سمت فروی کشتى نفربر براى انتقال ن550 بانىی در حال پشتىیکای آمرمی هنگامى که رزمناوهاى عظ1944 ژوئن در

. دندی دکازهیهاى کام ناگهان خود را مواجه با دسته

 کردند و گمان کردند که جادی از آتش را در مقابل مهاجمان اوارىی مذکور بااستفاده از هزاران قبضه توپ و مسلسل خود دهاى کشتى

هاى مذکور که از نوع بمب  ها کنار خواهند رفت اما در کمال ناباورى مشاهده کردند که پرنده  از سر راه آنمای هواپلی تعداد قلنیا

 دسته ىیایهاى در  توپنیبارش آتش سنگ.  به سمت رزمناوها حرکت کردندمی بودند ارتفاع خود را کم کرده و مستق»رویز«افکن 

 تا خود را به ناوهاى چند ده هزارتنى افتی  فرصت مىمای دو هواپای کی اما از هر دسته ختیر  مىنی را بر زمکازی کامماهاىیدسته هواپ

.  کشته شدندها کازهی کامبی در حرکت مهىیکایهزاران ناوى آمر.  کافى بودها ردن آن براى غرق کنی بکوبد و همىیکایآمر

ها را دو  ها اثر نکند و خود را به تنه ناو زده و آن گرفتند تا پدافند بر روى آن  هم سطح آب قرار مىنیی در ارتفاع پاها کازهی کامبعدها

. کردند  مىمین

  نیپیلی ففتح

 ردی ژاپن را از او بگىی هواهاى گاهی پانیپیلی گرفت هر چه زودتر با تصرف فمی سخت جنگ شده بود تصمطیراى ش  که متوجهآرتور مک

.  حمله کردنیپیلی کشتى به ف218 اکتبر با 23 در نیبنابرا.  قدرتمندى نداشتمابری ژاپن ناو هواپگریچرا که د

 پس از کىی کوچک ژاپن مابری ناوههاى هواپها، ىیکایاز جنگ از طرف آمربا آغ.  داشتنداری کشتى در اخت64ها تنها   زمان ژاپنىنی ادر

 رزمناوهاى ژاپنى شکستى سخت بر ناوگان ژاپن وارد کرد دنی با درهم کوبزی نىیکای آمرنیهاى سنگ  غرق شدند و بمب افکنگرىید

 نی اکازهیهاى کام دسته.  وارد کنندها ىیکای به آمر بودند که توانستند ضربات مرگبار خود راها کازهیان تنها کامی منیدر حالى که در ا

 کیدادند و شل ها نمى  شدن به ناوها را به آنکی اجازه نزدىیکای آمرماهاىی دشوارترى مواجه شدند چرا که انبوه هواپتیبار با موقع

ته با حرکاتى که با خودکشى فرقى نداشت داد اما خلبانان از جان گذش  ناوها را نمىمی ورود به حربراى فرصتى زیبدون انقطاع پدافند ن

هاى  سال.  بکوبندمابری در حال سقوط خود را به ناوهاى هواپماهاىیکردند حداقل هواپ  کرده و سعى مىکیمهابا به ناوها نزد خود را بى

 ماهاىیشانگر آن بود که هواپ نری تصاونیداد اما ا  را نمىها کازهی کاماتیر مستند از عملی اجازه پخش تصاوکای آمرىیای درروىیسال ن

 خود را مای دو هواپای کیها تنها   آنانیگشتند واز م  مىلی تبدزیشدند به هزاران ذره ر ناوها مى» آتش دفاعى«مذکور در حالى که وارد 

. زد  مىمابریدرست به وسط عرشه ناو هواپ

.  جان خود را از دست دادندزی نکازهیها خلبان کام دند البته ده خود را از دست دامابری سه ناو هواپها ىیکای آمرریگ  نبرد نفسنی ادر

 رفته و در شی پنیپیلی شده و با زحمت فراوان شهر به شهر در فادهی پنیپیلیدر سواحل ف» آتش و زره« با قدرت کای ارتش آمرسرانجام

.  شدندابانىیهاى خ  جنگری کشور درگنی اتختی پالیمان
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١٤٩

 هزار نفره 21 پادگان مایوجی ارهی نشد و در جزکای آمرمی نفر تسلکی هزار نفره حتا 4 پادگان کیاز ) نیپیلیف (دوری کروجرهی جزدر

 سرباز به اسارت 213 تی چند هفته مقاومت کرد و در نهاىیای و درىی هوانی بمباران سنگری و زدی نفر جنگنیها تا آخر ژاپنى

.  در آمدندها ىیکایآمر

.  کشته شدندىیکای هزار آمر50 ری اخهاى رىیآرتور اعالم کرد که در درگ  و مکدی طول انجام بههی تا فورنیپیلی فنبرد

   از بمب اتماستفاده

 داوطلبان خلبان لیشان، س  به همراه خلبانانمای هواپ360 رفتن نیرغم از ب على. اى حمالت خود را قطع نکردند  لحظهای در درها کازهیکام

.  مواجه کرده بودىیهوا» عادى «اتیاندهى ژاپن را با مشکل کمبود خلبان براى عمل سرفرمکازهی کاماتیبراى عمل

 کی در کایسرفرماندهى قواى آمر.  هزار زخمى دادند32 کشته و 7600 ناوا،ی اوکری براى تسخکای آمرنى،ی زمروهاىی ماه اوت ندر

 در حالى بود که جنگ نیا.  خواهد داشتاجیها وقت احت  و ماهدی سرباز جدونیلی م2 به ترومن اطالع داد که فتح ژاپن به هیبرآورد اول

. تمام شده بود)  ماه قبل3(در اروپا در ماه مى 

.  را شخصا صادر کردخی دستور تارنیتر رانسانىی غکا،ی جمهور آمرسی ترومن، رئسرانجام

   اتمىبمباران

شهر صنعتى و  (مایروشی بر روى هکای آمر29 - بى کریپ  غولماىیبتز خلبان هواپ ، پل تى1945 اوت 6 صبح روز 8 / 13 ساعت در

 مترى از 600بمب مذکور در ارتفاع . کند  شهر رها مىنیقرار گرفت و با دستور فرمانده خود بمب اتمى را بر روى ا)  ژاپنتیپرجمع

. کند  مىکسانی خاك  باقهی در ساعت شهر را در چند دقلومتری ک1200 با سرعت نىی منفجر شده و کوره آتشنیسطح زم

 اوت شوروى 8در . شود  نمىمیشود اما ژاپن تسل  مفقود مىزی نگری هزار نفر د14در جا کشته و   هزار نظامى20 و رنظامىی هزار غ78

برند  مىها پى  در ناکازاکى ژاپنى  بمب اتمىنی اوت با انفجار دوم9در . کند  را تصرف مىنی ساخالری ژاپن وارد جنگ شده و جزاهی علزین

کند از   مىکسانیرا با بمب اتمى با خاك ) وشوی و کدو،یهونشو، هوکا( اصلى ژاپن رهی کل سه جزکای ادامه دهند آمراومتکه اگر به مق

 اوت ژاپن شکست 15 در نی به سمت شمال ژاپن بود بنابراشروىیآن طرف ارتش سرخ از ضعف قواى ژاپن استفاده کرده و در حال پ

 .کند را قبول مى

   نبردجهینت

ژاپن که از اواخر قرن .  سرباز و نابودى صدها شهر شدها ونیلی و موجب مرگ مدی سال به طول انجام4 آرام حدود انوسی اقنبردهاى

 قدرت استعمارى شد با شکست در جنگ دوم جهانى به مانند کی مبدل به ستمی قرن بلینوزدهم مرتبا در حال توسعه بود و در اوا

.  کامال خالى گذاشتکایاى شد و فضا را براى آمر  فرانسه مبدل به قدرتى منطقهو آلمان س،ینگلکشورهاى چون ا

جانفشانى .  بودىی هوا-  ىیایى اول نبردى در اگر چه در درجه.  آرام دست کمى از نبردهاى اروپا نداشتانوسی نبردهاى اقشدت

 دست به هر روزى،ی اگر الزم باشد براى پکای پى برد آمرای داد اما دنشیافزا را ها ىیکای اگر چه تلفات و خسارات آمرزیسربازان ژاپنى ن

 و شرط خواستار دیق  بىمیتوانست به جاى تسل  مىکایآمر. گری هر حرکت ضد بشرى دای و ىی اتمى، بمباران هوابارانبم. زند اقدامى مى

 ملت نی داد تا با درهم شکست احیکرد اما ترج  قبول مىزیخواست شود و مطمئن باشد که ژاپن ن  که خود مىطىی جنگ با شراانیپا

  .  بدهدای واضح به دنامىیمقاوم پ
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١٥٠

 به نرماندىحمله

   نرماندىنبرد

 و سی بالفاصله از انگلنی مسکو متوقف کرد استاللومترىی ک35ها را در   آلمانشروىی ارتش سرخ پ1941 از آن که در دسامبر پس

 و روزولت با شکست لی چرچ1942اما در اوت .  آلمان شده بود درخواست گشودن جبهه دوم را کرد که تازه وارد جنگ باکایآمر

. ها اجازه ورود به غرب اروپا را بدهد ها باالتر از آن است که به آن  آلمانى توان دفاعافتندی در»پید «اتیعمل

ها حتا  آن.  شهر فرانسوى جان خود را از دست دادندنیل ا درصدشان در ساح60 ىی کماندوروىی هزار چترباز و ن7 از ات،ی عملنی ادر

. نتوانستند چند ساعت هم بندر مذکور تحت اشغال خود نگاه دارند

 از ورود به غرب اروپا خوددارى کردند چرا نی متفقن،یهاى استال رغم درخواست  على1944 اول سال ى مهی و ن1943 سرتاسر سال در

 توان مقاومت در برابر ارتش سرخ را ندارد و گریاما سرانجام هنگامى که پى بردند آلمان د. دانستند ت مى کار را اقدامى پرتلفانیکه ا

حال آن .  کنندادهی پروی گرفتند تا در غرب فرانسه نمی انگلوساکسون ببلعد تصمنی اروپاى غربى را در نبود متفقخممکن است ارتش سر

 دژ اروپا بعد نیتر می هزار کارگر عظ175 تن فوالد و ونیلی م1 / 2 متر معکب بتون، ونیلیم 13 رىیها با به کارگ  مدت آلماننیکه درا

. اند  کردهجادیا)  و شمال غرب فرانسهسی انگلوبجن( در سواحل مانش نورایاز ماژ

   ساعت اول بستگى دارد24 به زی چهمه

 زی چکیتوان گفت در واقع تنها   مىای را دارد تی اهمنیتر شی بزی چکی فرود در ساحل ایبراى گذر از رود   نظامىى هی اصول اولدر

: سرپل:  داردتیاهم

 روهاىیهاى دشمن آن را نگاه دارند ن  شود و مهاجمان بتوانند در برابر پاتکری ساحل مقابل رودخانه تسخای سرپل در ساحل و اگر

.  ساحلى گذشتایوان از رود و  صورت امکان ندارد بتنی اری شوند در غادهی قادرند در ساحل پتىیتقو

 هزار سرباز داشت که از جان خود گذشته 150 تا 100 به اجی در اروپا، احتنی فرمانده کل قواى متفقزنهاور،ی آ1944 ژوئن 6 در

. کردند ها مقاومت مى  کرده و در برابر حمالت متعدد آنریها را تسخ  با حمله به دژهاى آلمانى در ساحل آندی مردان بانیا. باشند

   خاکى جهان- آبى اتی عملنیتر  بزرگآغاز

 سىی هزار انگل75 و 101 و 82 کم،ی متعلق به لشکرهاى معروف ىیکای هزار تفنگدار و چترباز آمر57 صبح 6،30 ژوئن ساعت 6 در

 قیهاى نفربر و قا  کشتىدر،ی داشتند باگالاری را در اختخی تاربانىی پشتنیتر متعلق به سپاه مونتگمرى و لشکر ششم در حالى که بزرگ

 جهنمى، آلمان روىی ننیکرد در برابر ا ها را همراهى مى  کشتى آن6700 ما،ی هواپ600 هزار و 14 شدند در حالى که ادهیدر نرماندى پ

.  داشتاری در اختمای هواپ350 و ىیایردری ز34 کشتى، 40تنها 

 از واحدهاى آلمانى را درجا ارىی گرفتند و بسدی آتش شدری ساحل را زنی متفقماهاىیها و هواپ رحمانه آغاز شد، کشتى  بىاری بسنبردى

 بود اما دهی تعداد ابزار جنگى را به صورت تجمعى ندنی کس تاکنون اچیه.  کارى ساخته نبودزیمنهدم کردند حال آن که از مدافعان ن

 به دنی حتا فرصت رسىیکای از سربازان آمرارىیبس. ردند خاکى فرود آو- آبى روهاىی شدن نادهی خود را هنگام پى ها ضربه آلمان

. زدند  خاکى مى- آبى هاى قیها را بر روى قا  آنراندازانیهاى آلمانى و تک ت  چرا که مسلسلافتندیساحل را ن

ارتش آلمان که به  مردان نیتر  پا بر روى ساحل اوماها گذاشتند تازه پى بردند سرسختنیها گشوده شد و سربازان متفق  که پلهنگامى

 در نوار ىیکایدر همان ابتداى کار قواى آمر.  به غرب اعزام شده بودند در مقاومت چه اندازه جدى هستندهیتازگى از جبهه روس

 که با اتی عملنیدر ا.  تصرف شده را نگاه دارد و عقب نرودنی با سرسختى توانست زمسىی انگل-  ىی کاناداقواى شد اما رینگیساحلى زم

هر جا که . شدند  مىنی آن که سد راه متفقایشدند و   کشته مىایکردند   نمىنىینش ها عقب آلمان.  معرف شدD - Day ای روز دى نام
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١٥١

ها ظرف  اگر آن.  فرصتى نداشتندنیمتفق. سوزاندند ها را در سنگرها مى آن» پرتاب شعله «اه با دستگنی بود، متفقدیها شد مقاومت آن

دادند  ها بودند را نمى  آناتی عملى جهی منتظر نتای لشکرى را که در در86 ورود بی و ترتافتندی م دست نمى ساعت به سرپلى مه24

 زی آلمانى نهاى ىیایردری و زختندیر  مىایها را به در آن)  فرانسه بودبکه اکنون فرمانده دفاع شمال غر(لشکرهاى زرهى ژنرال رومل 

. دادند  مىشیبر بودند ضربات خود را افزا  نفربر و تانکمیهاى عظ کشتى نیکه اکنون مشغول گرفتن قربانى از ب

ها با تحمل  ها تمام شد و آن  آلمانانی به زتی به سوى واحدهاى مدافع در نهاروی در اعزام نتلری اهمال هلی به دلنی طرفسرسختى

.  هزار کشته شده بودند15 متحمل زی نها ىسی و انگلها ىی کاناداها ىیکای هزار کشته عقب نشستند در حالى که آمر9حدود 

ها هنوز  در واقع آلمان.  را تصرف کرده بودندلومتری ک10 و عمق لومتری ک30 نوار ساحلى به طول نی روز جنگ اول حمله، متفقانی پادر

هاى ضرورى به  شد تا کمکها باعث   اشتباه آننیهم. تر خواهد بود  جنوبىلومتری در چند کنیى اصلى متفق کردند که حمله  مىالیخ

 حیارقام صح( هزار تانک و زرهپوش 95 روز 10 ظرف نیمدافعان هرگز نرسد و لشکرهاى زرهى آلمانى زمانى وارد نبرد شوند که متفق

ند و از  و مونتگمرى در آورده بودزنهاوری هزار سرباز را به فرمان ا619 و فرانسه اکنون سیرهبران انگل.  کنندادهیرا در ساحل پ!) است

. آزادسازى فرانسه: خواستند  را مىزی چکیها تنها  آن

ى   در کنار حمالت جبههىی هوامیهاى عظ دادند اما بمباران اى از خود نشان مى هاى دالورانه ها به صورت پراکنده مقاومت  چه آلماناگر

. دیها رس  به آنریمقاومت فرانسه سبب شد تا کمک با سه هفته تأخ

   نبردجهینت

 500 سرباز، ونیلی م2اى شد براى ورود   هزار کشته در برداشت اما مقدمه50 از شی بسی و انگلکای براى آمرتی نرماندى در نهانبرد

 ستی در جنگ نروزىی مسلم بود که آلمان هرگز قادر به پگریاکنون د. ساز و برگ نظامى  تنونیلی م3هزار تانک و زرهپوش و نفربر و 

. ها بودند  سرباز روس با سرعت در حال عقب راندن آلمانونیلی م10 زی نچرا که در جبهه شرق

 را از دست بدهند و نتوانند مانع رخنه اتىیها چند روز ح  موجب شد تا آلمانتلریمورد ه هاى بى  نرماندى باز هم دخالتاتی عملدر

.  شدمیاه بعد آلمان کامال تسل م9 سقوط کرد و سی پار1944 در اوت عنىی ماه بعد کیتر از  کم.  شوندنیمتفق

   آردننبرد

 و کی را آزاد کردند با سرعت در شمال اروپا و غرب پخش شده و با آزاد کردن بلژسی پار1944 پس از آن که در اوت نیمتف

ابرد ماه قبل،  هواتی در عملنی زمان پس از شکست متفقنیدر ا.  قرار دادنددی گذشته و خاك اصلى آلمان را مورد تهدنیفرانسه، از را

 می را در هلند دچار مشکل کرده و به دوننی قواى متفقنیها با عبور از را  که در آن آلماندی تدارك دراى بزرگى   طرح ضد حملهتلریه

 طرح دو لشکر نیبراساس ا.  بودها ىیکای به مخازن سوخت آمرابىیى باستونى و دست  طرح اشغال منطقهنی اگریهدف د. کردند مى

 نبود سوخت بدون استفاده لیکه اکنون به دل(هاى آلمانى را   سوخت تانکل مخازن هم زمان هم مشکنی اس اس با گرفتن اپوش زره

. کرد  مىرینگی نداشتن سوخت زملیها به دل  را تا ماهىیکایها و نفربرهاى آمر کرد و هم تانک حل مى) بودند

   ستاد ارتش آلمانمخالفت

 براى دی مهاجم باروهاىی ننیبه اعتقاد او، از ا.  حمله از همان ابتدا مخالف بودنیاى آلمان در غرب، با ا روندشتت، فرمانده کل قوفون

 در سی و انگلکایدانست چرا که معتقد بود آمر  حمله را نوعى خودکشى مىنی ازیستاد ارتش آلمان ن. ترى استفاده کرد اقدامات مهم

.  واحدها در نطقه خفه خواهد شدنیاى به ا  دارند که هر حملهاریت تانک، سرباز و توپ در اخدرحال حاضر آن ق

رغم مخالفان خود در   علىتلریه»  دفاع حمله استنیتر مهم« داشت که دی استراتژى تأکنی نکات را قبول نکرد و به انی اتلری هاما

.  را آغاز کردای در آردن و رن علکای دسامبر حمله به خط دفاعى آمر16 در تینها
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١٥٢

ها  اس اس. دادند  مىلی اس اس تشکى دهیساز بازوان ارتش آلمان را ارتش ششم زرهى آلمان و واحدهاى ورز  نبرد سرنوشتنی ارد

. کرد ساز استفاده مى ها تنها براى نبردهاى سرنوشت شدند و وى از آن  محسوب مىتلری هکی استراتژى رهی قواى ذخقتیدر حق

  هی اولشروىیپ

 ماىی هواپ2000هزاران تانک آلمانى در پناه آتش . ختیمانند قمارباز بزرگى تمام هستى خود را بر صفحه بازى ر تلری نبرد هنی ادر

ى آلمان نداشتند کامال  اى را از ارتش شکست خورده  ضد حملهنی که اصال انتظار چنها ىیکایآمر. بمب افکن حمله را آغاز کردند

 تختیپا( بروکسل لومترىی ک150ها از آردن گذشته و به شهر باستونى در  د آلمانها شکافته ش  آناعى شده و خطوط دفریغافلگ

. دندیرس) کیبلژ

.  بودزی تازه رها شده نکی باستونى به معناى در خطر افتادن بلژسقوط

. ب شدها انتخا  هزار چترباز براى دفاع از شهر محاصره شده توسط قواى آلمان15 با کای هوابرد آمر101 لشکر نیبنابرا

   ژنرال پاتونورود

 مانع ورود قواى زرهى آلمان به باستونى متی بالفاصله به مارشال زرهى پاتون دستور داد به هر قکا،یى قواى آمر  فرماندهزنهاور،یآ

.  هفته با شهر مذکور فاصله داشتندکی حداقل کای در حالى بود که لشکرهاى زرهى آمرنیا. شود

 هنوز هم واحد کای هوابر آمر101لشکر ( را شکست دهند 101ى وقتى داشتند تا چتربازان معروف لشکر ها مدت کم  اس اسنیبنابرا

)  است21 در نبردهاى قرن کای آمرشرویپ

شان با مشتى سرباز   رفته اما از بخت بد سروکارانشیهاى خود با قدرت تمام خانه به خانه در باستونى پ ها در پناه تانک  اساس

.  طرف بودند که راه ماندن و مردن را انتخاب کرده بودندىیکایبلکه با رنجرهاى آمرمعمولى نبود 

 هزار تفنگدار 4رغم کشته شدن   اما علىدی رسزیهاى سبک ن  سالحری و استفاده از کارد و سازهی نبردهاى مذکور کار به جنگ سرندر

.  قواى پاتون در راه استدیهان لشکرهاى اس اس خبر رس مانده در حالى بود که به فرنیا.  نگذاشتندنی آن اسلحه را زمىیکایآمر

  نیهاى فوالد  ستونشینما

 انبوهى تانک، جی با بسدید  را مقاوم مىفینداشت چرا که هر کجا حر» شجاعت سربازان« به ازی در نبرد با دشمنانش چندان نکایآمر

. دیکوب ها را درهم مى  و کشتى آنمایهواپ

 130 را تا شیها  وى و تانکزهیبرخى منابع واحدهاى موتور(ها هزار تانک و زرهپوش   دسامبر با استفاده از ده26  درزی پاتون نژنرال

ها با  هاى پانزر آلمان هاى شرمن در مصاف با تانک  بود و تانکدهیهاى اردن رس اکنون به پاى بلندى)  ذکر کردندزیهزار دستگاه ن

. راندند ها را از سر راه کنار مى آن وحشتناك عددى، ترىبرخوردارى از بر

 وى در حال نبرد تن به تن در شهر بودند متوجه شدند که ارتش ششم زهرى آلمانى قادر به روهاىی واحدهاى اس اس که نفرماندهان

اس . ى مانده بود باقمی تسلای و دنی و عقب نشسته است حال آن که براى آنها تنها راه، جنگستی پاتون ننیهاى فوالد مقابله با ستون

 زیهاى آلمانى ن ها و تانک  از واحدهاى مذکور کسى زنده نماند باقى مانده زرهپوشبای را انتخاب کردند و تقر» و مردندنیجنگ«ها  اس

  . کردندنىینش  و داخل خاك آلمان عقبنیبه شرق را

   نبردى جهینت

دانست اما شکست اردن سبب شد تا » وشت محتوم شکستسرن« تحرك آلمان براى عقب انداختن نیتوان آخر  آردن را مىنبرد

 نشود بلکه باقى نی از دست بدهد و نه تنها موفق به دسترسى به منابع سوخت متفقهودهی سربازانش را براى حمله بنیآلمان بهتر
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١٥٣

 قواى آلمان در جبهه غرب، ى  فرماندهنی حمله بگذارد تا آن جا که ژنرال مانتوفل، جانشنیا بر سر زی را نشیها ى سوخت تانک مانده

. داند  مىرمنطقىی غاتی عملنیهاى آخر جنگ را انجام هم علل فروپاشى ارتش آلمان در ماه

 آردن ای میآرنها.  روز بعد در برلن باشند50از رود رن گذشته و ) ماه بعد1945) 3 مارس 7 در ها ىیکای شکست سبب شد تا آمرنیا

.  بودندتلریاى هه طلبى  بر تابوت جاهها خی منیآخر

ها اطالع داده شده بود قرار بود   و آن گونه که به آندندی جنگرانهی دلاری نبرد بسنی در ازیها ن  برد که سربازان آلمانادی از دی نباالبته

. دیها گلوله هم نرس  باشند اما بعد حتا به آن»شقراولیپ«ها تنها  آن

   کرهجنگ

 نبود بلکه با شی از ارتش راتر فیرو شد که نه تنها ضع  غرب با قدرت مهاجمى روبهاىی دن جنگ دوم جهانى،انی از فرداى پادرست

. ارتش سرخ:  اول جهانى شده بودنىی اروپا و شمال ژاپن اکنون مبدل به قدرت زماز مىی ندنی از تجارب جنگ با آلمان و بلعرىیگ بهره

. لرزاند هاى غربى را مى ل، پشت ژنرا80 و حتا 70، 60، 50 هاى  دهههینامى که در کل

هاى   مانند آتشى که به کاغذ روزنامهسمیکمون. هاى جنگ به جز اروپاى غربى تسلط کامل داشت  جبههى هی را در کل1950 در نیاستال

هى گرا به فرماند  ملىروهاىی راندن نرونی با بنی مائوتسه دونگ در چ1949در .  کند به سرعت در حال گسترش بودتی سرادهیخشک

 کا،ی آمرری دول استعمارى نظتیکشانده و وضع» ها سرخ« را به اردوى نی چعنىی کشور جهان نیتر تی عمال پرجمعشک کاى انکیچ

.  کرده بودفی به شدت تضعای و کال شرق آسنی کره، هند و چرهی را در شبه جزسیفرانسه و انگل

 .تر بود  حساسشهی کره از همى رهی شبه جزتی وضعانی منی ادر

 قسمت استمدارانی شده بود اما سمیتقس) کایها و جنوبى تحت نفوذ آمر تحت نفوذ روس( به دو قسمت شالى 1945 از رهی جزشبه

.  ببرندنی گرفتند مرز قراردادى را از بمی تصمها نىیها و چ  روسکیشمالى با تحر

   درجه38 از مدار عبور

اما رهبرى کره .کرد  مىتیحما از خط فرضى مذکورزیکرد و سازمان ملل ن  مىنیی دو کشور را تعاسىی سىیای درجه خط جغراف38 مدار

.  کره حضور داشتاسىیى س عرصهدرزی قرن بعد نمیکه تا ن بودسونگ لیا میطلب به نام ک ى مردى قدرت  زمان برعهدهنیاشمالى در

ى کره   و پراکندهفی ضعروهاىی درجه ن38ار  با عبور از مد1950 ژوئن 25 کره شمالى در ى دهی لشکر آموزش د7 دستور وى به

 به عنوان متحد اصلى کره جنوبى در کایآمر.  سئول را پى گرفتندعنىی کره جنوبى تختی پاری و به سرعت مسدهیجنوبى را از هم پاش

ها را   سرعت هجوم آنىی هواروىی مقابله با مهاجمان شمالى نداشت و تنها سعى کرد با استفاده از ناى قابل توجهى برروىی زمان ننیا

 - اى - و ال 9 -  اكیاى از نوع   کرهماىی با ساقط کردن هفت هواپىیکایهاى جت آمر  ژوئن جنگنده28 و 27در روزهاى . کند سازد

 در خاور دور دستور بمباران کا،یآرتور، فرمانده قواى آمر  داگالس مکژوئن 28 کره زدند در ىی هواروىی ضربه را به ننی نخست7

 موسوم به دژ پرنده با بمباران 26 - و ب 29 -  ب بیهاى مه  ژوئن بمب افکن29 و 28در روزهاى . ها را داد وط تهاجمى شمالىخط

 ونگیاى در پ  کرهماىی هواپ25 آن که ژهی به ودندها وارد کر  به آننىی کره شمالى ضربات سنگىی نظامى و هواهاى گاهیهم زمان پا

 واری ژوئن د30ها در  ها نداشت و آن  شمالىنىی بر توان زمرىی تأثعی وقانی منهدم شدند اما انیروى زم کره شمالى بر تختی پاانگی

.  شدندریى مان شکسته و به جنوب سراز ها را در رودخانه دفاعى جنوبى

   سازمان مللورود

در جنوب شرق (ر بندر پوسان کره جنوبى  دىیکایها هزار سرباز آمر  دهکا،ی جمهور آمرسی با دستور ترومن، رئ1950 اول ژوالى در

 وتو نشد از ها نىیها و چ اى که از سوى روس  در قطعنامهزی سازمان ملل نتی در حالى بود که شوراى امننیا.  شدندادهیپ)  کشورنیا
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١٥٤

هاى با  ت نسل از جنی که اولىیکای آمر80 - هاى اف  جنگنده.  کرد که به کمک کره جنوبى بشتابندتکشورهاى مختلف درخواس

 و مابری فروندى از روى ناوهاى هواپ140 می گروه عظکی در 26 - موستانک و بى ماهاىیسرعت مافوق صوت بودند در کنار هواپ

اى براى مدتى دچار انفعال شدند به  اى بود که کره  بمباران به اندازهشدت.  اهداف کره شمالى به پرواز در آمدندهی محلى علهاى گاهیپا

 رىیگ  سرعت عمل قابل رهلی به دلزی جت نماهاىیکردند و هواپ  از ارتفاع باال بمباران مىىیکای آمرنیهاى سنگ بمب افکن آن که ژهیو

. نبودند

. ها درآمد  روز کل کره جنوبى به جز بندر پوسان به اشغال شمالى10 کره جنوبى، سقوط کرد و ظرف تختی سئول، پااما

   حمله متحدانضد

 هفته نبرد تا سقوط کی به سود کره جنوبى ورق برگشت شهر پوسان که پس از گری کشور دازدهی و سی ژاپن، انگل،ای ورود استرالبا

 -  بى میهاى عظ وقفه بمب افکن  مقاومت بمباران بىنی طوالنى شدن الی از دالکىیالبته .  روز مقاومت کرد50 از شیاى نداشت ب فاصله

 ماهاىی هواپنی فروند از ا98، 1950 اوت 16 حمله در کیوسان بود به طورى که در  در اطراف پشمالى بر روى قواى کره 29

. ها کسى حتا به عنوان مجروح جان به در نبرد  آننی بمباران گرفتند که از بریاى ز ها را به گونه  هزار سرباز شمالى40 کریپ غول

.  مهاجم داشته استروىی را بر ننی هزار گلوله توپ سنگ30 معادل رىی تأثماهای هواپنیهاى بعدى نشان داد که بمباران ا بررسى

 ماهاىی هواپنی سازمان ملل متحد در پناه بمباران سنگروهاىی سپتامبر ن19 ماند و در جهینت  سپتامبر حمالت متعد به پوسان بىدر

 کیآرتور با انجام  ن طرف مکاز آ. ى شمالى را عقب راندند  مضمحل شدهروهاىیى پوسان را شکسته و ن  خط محاصرهىیکایآمر

ها بود که با   بار نوبت جنوبىنیاما ا.  کرده و واحدهاى پراکنده شمالى به آن سوى مرز عقب رفتنداد خاکى سئول را آز-  آبى اتیعمل

. پشتگرمى متحدان به داخل کره شمالى حمله کنند

. دی رسکای زمان به ستاد ارتش آمرنیوحشتناکى در ا ساده صورت گرفت اما خبر اری به داخل کره شمالى در ابتدا بسشروىیپ

   به جنگنی چورود

 مستقر بودند دستور داد تا از شمال نی خود که در شرق چادهی و به واحدهاى بزرگ زرهى و پدی ندزی زمان درنگ را جانی درامائو

 بودند ناگهان احساس کردند پاسخ انگی ونگیپ آماده ورود به کای آمر118هنگامى که تفنگداران و چتربازان واحد . وارد کره شوند

.  بودنی واحدهاى ارتش خلق چفی حرنیا. دهد  جواب مىندى قدرتمفیها را حر آتش آن

 برخورد نی را وارد کارزار کرد و در اولنىی چروىی لشکر ن18 ااویژنرال پ.  کردرییها تغ  جنوبىانی به ززی ماه نوامبر مجددا همه چدر

هاى   جنگنده15 گی به نام مدی کارى ساخته نبود چرا که جتى جدزی نىی هواروىی بار از ننیا. کامال خرد و نابود کرد را نیقواى متحد

. ختیر  مىنی و موستانگ را مانند برگ خزان بر زم80 -  اف ری نظکایمرنسل قبلى آ

هاى پرنده   غولنیا. رد حمله قرار دادند را مو29 - هاى بزرگ بى   در موج بعدى حمالت خود بمب افکنگی مى دهی ورزخلبانان

ها توسط  کردند انهدام آن  بودند و اگر بدون جنگنده محافظ حرکت نمىریپذ بی کندى عمل به شدت آسلیرغم بزرگى جثه به دل على

. شد  به سادگى انجام مى15 گیم

 ىی هواروهاىی تا حدودى موفق به عقب راندن نها ىیکای آمربر،ی موسوم به س86 -  با ورود جنگنده مدرن اف 1950 از ماه دسامبر اما

 نی چنىیهاى بزرگ خود را برفراز قواى زم ها بمب افکن  جنگندهنی در پناه اکای زمان به بعد آمرنیاز ا.  و کره شمالى شدندنیچ

  . پرداختند ن اهداف خود مى به بمبارازی ن29 - نبرد بودند، بى ری محافظ درگبرهاىی با سگیهاى م  جنگندههدر حالى ک. فرستاد مى
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 مجدد سئولریتسخ

ها   آندیهاى شد  را از سئول عقب راندند و حتا بمباراننیى قواى خود متحد  با استفاده از برترى قابل مالحظهها نىی چ1951 هی ژانودر

ها انجام داد که   آنهیتى پرواز عل سور2600 روز 5 تنها در کایآمر. ها را کم نکرد  آنشروىی سرعت پکایتوسط واحدهاى پروازى آمر

ها   بمباراننیا)  در اثر بمباران کشته شده بودندنىی هزار چ33 زیدر ماه دسامبر ن (نىی هزار چ38 زخمى شدن حدود ومنجر به کشته 

 در زی نکای آمرىیاالبته تلفات هو. ها در جنوب غرب کره جنوبى متوقف شدند  و شمالىها نىی کار خود را کرد چهیسرانجام در ماه فور

. ها  آنگری فروند د5 و از کارافتادن 29 فروند بى 3 قوطاز جمله س.  بودنی مدت سنگنیا

  ىی هوانی نبردهاى سنگآغاز

 هاى گیى م  گذاشت به طورى که شمارهشیها رو به افزا  تلفات شمالىى،یکای آمرى دهی و ورزدی با ورود خلبانان جد1951 سال لی اوااز

و از آن طرف حمالت متمرکز متحدان خطوط )  سقوط کرد15 گی م790در جنگ کره در مجموع ( فروند گذشت 100ز ساقط شده ا

 پدافند خود و سرعت دادن تیها هم زمان با تقو اما شمالى.  کردبی را به شدت تخرها ستی کمونتفادههاى مورد اس ها و پل آهن، جاده

. ها را ساقط کردند  آننی و متحدىیکای آمرماىی هواپ81 ماه 3ى کرده و تنها در  را خنثنی متحدىیها، حمالت هوا به بازسازى

 روىی کرده و از ماه سپتامبر نتی را تقوانگی ونگی پ-  محور پکن نىیها رسما با آموزش خلبانان چ  روس1951 ژوئن گری سوى داز

 29 -  بمب افکن بى 8 حمله نی دوره نبرد ماه اکتبر بود در انیاز جمله نبردهاى بزرگ ا.  کردندنىینش  را مجبور به عقبکای آمرىیهوا

 ىی هواروهاىی شمال کره سعى کردند بازوان اصلى نىی هواهاى گاهی با حرکت به سمت پا84 - اف تمند جت قدر50تحت حفاظت 

وه جدا شده و به نبرد با واحدهاى ها از گر84 -  آماده مبارزه مواجه شدند، اف 15 گی م100 اما ناگهان با اندازندیشمال را از کار ب

در آن روز . شدند  مى29هاى بى   ورود به صحنه و حمله به بمب افکنبراى آماده گری دگی م50شمالى رفتند غافل از آن که 

د  فرون5 بمب افکن ساقط و 3، 29 - بمب افکن بى 8از .  جنگ را تحمل کردندنی اىیهاى هوا  شکستنیتر  از بزرگکىی ها ىیکایآمر

. ى خود را از دست داده بودند به جنوب بازگشتند  از خدمهمىی دشوار در حالى که نتىی با وضعگرید

 با نی بلکه خلبانان کره شمالى و چستی کره نبردى درجه دو با خلبانان جهان سوم نرهی زمان پى برد که نبرد شبه جزنی در اکایآمر

 پیاستفاده از ت:  تالش خود زدنی دست به آخر1951 در ماه نوامبر نید بنابرا ندارنها ىیکایابراز شجاعت خود دست کمى از آمر

 رىیهاى جنگ دوم جهانى بود با به کارگ  سرهنگ خلبان که از تک خالنیا.  گابرسکىسی فرانسرماندهى به فکمیشکارى پنجاه و 

 هی و فورهیهاى ژانو تنها در ماه.  برگرداندکایآمر ماه بازى را مجددا به سود 3 از خلبانان مجرب ظرف رىیگ  و بهرهدی جدهاى وهیش

در واحدهاى تحت فرمان او خلبانانى مانند .  از دست دادمای هواپ6 که تنها لى توسط واحد او منهدم شدند در حا15 گی م83، 1952

 14 با وسی و سرهنگ دوم دىروزی پ14 سروان فرناندز با روزى،ی پ15 سرهنگ جابارا با ى،ی هواروزىی پ16سروان جوزف مک دانل با 

 خود را تنها براى مواقع ضرورى به کار هاى جنگندهها به وجود آوردند که پس از آن   و شمالىها نىی را براى چطىی شراروزىیپ

. گرفتند مى

   صلحمذاکرات

 در کنار مبارزه شجاعانه نىیچ داوطلبان لیاى نبودند چرا که س  قابل مالحظهشروىی قادر به پنی سازمان ملل اما در زمروهاىی ناما

در . رفتندیپذ  مذاکره را نمىطیها شرا بس بودند حال آن که شمالى ها خواستار آتش آن. داد  نمىدنیها اجازه نفس کش ها به آن شمالى

ها، خطوط   پل،ها روگاهیهاى راه آهن، ن شبکه. بس کند  کره را مجبور به قبول آتشدیهاى شد کا سعى کرد با بمبارانی آمر1952بهار 

 از کره المللى نی تحت فشار بزی ساخته نبود چرا که مستشاران روس نزیهاى شمالى ن تدارکاتى کامال منهدم شدند و کارى از جنگنده

 کشور دست به اقدامى زد که نی با حمله به سدهاى ا1953 در ماه مه دی مقاومت کره شمالى را دکه زمانى کایآمر. شمالى رفته بودند

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١٥٦

 کشور در کاشت محصول برنج، که نی سال مردم اکی بردن سدهاى مذکور عمال تالش نی جنگى بود چرا که با از بتیوعى جنابه ن

. کال قطع شدزیها ن  آننىی و ارتباطات، زماهاها، روست  رفت مضافا آن که جادهنیها بود، از ب غذاى اصلى آن

   بس آتش

 جنگى ماىی زدند اما صدها هواپها ىیکای آمرختنی ررونی تالش براى بنیاى دست به آخر  و کرهنىی ماه مه صدها هزار سرباز چ28 در

.  هزار شمالى کشته شدند72 نبردها نیدر ا.  مذکور را با شکست مواجه کردنداتی و عملختندیها فرو ر بارانى از آتش را بر سر آن

.  درجه بازگشتند38 به مدار نی طرفنیى نداشت بنابراا بس داد چرا که چاره  تن به آتشهی ژوئ27سرانجام کره شمالى در 

   نبردنی اجینتا

 هزار نفر 300 کشته و حدود ىیکای هزار آمر54 نبرد نیدر ا.  استستمی دوم قرن بمهی نبردهاى ننیتر  کره از جمله پرتلفاتنبرد

 900 هزار سرباز سازمان ملل، 20پى داشت  کس نبود و فقط تلفات در چی براى ه»روزىیپ«نبرد کره .  شدندریزخمى، مفقود و اس

.  جنگ بودندنی اگری تلفات درنظامىی هزار غ400 و کره شمالى و نىیهزار چ

 تی اهمکایاى که براى آمر  دانست آن هم در منطقهالملل نی براى ورود به عرصه بها نىی قدم جدى چنیتوان اول  جنگ کره را مىاما

 حال نیکره شمالى در ع. شد ها تمام مى باختند جنگ به سود آن ها در هوا جنگ را نمى  شمالى اگرستیشکى ن.  داشتادىی زاریبس

 موتوره جنگ دوم جهان 2 ماهاىی که از نظر چابکى و سرعت اصال با هواپىیها جت.  بوددیهاى جد  قدرت جتشی آزمادانی منیاول

.  نبودندسهیقابل مقا

   سوئزجنگ

 طرف و ادامه رفتارهاى کی از 1948 از لییحضور دولت اشغالگر اسرا. ربى آبستن حوادث بود عانهی خاورمالدىی م50 دهه در

 پس از کىیهاى پادشاهى  ها در منطقه فراهم آورده بود و دولت  دولتریی را براى تغنهی و فرانسه در منطقه زمسیاستعمارى انگل

. کردند  سقوط مىگرىید

 توسط ژنرال 1954 در زی قدرت را از خاندان ملک فاروق گرفت اما خود وى نبینرال نج رخ داد و ژ1953 اتفاق در مصر سال نیا

.  جمال عبدالناصر برکنار شدعنىیگراى مصرى  جوان و ملى

   شدن کانال سوئزملى

دو .  استاتىیاى فوق ح  منطقهسی کانال سوئز را ملى اعالم کرد غافل از آن که سوئز براى فرانسه و انگل1956 ابتدا در ژوالى ناصر

.  را براى حمله به مصر برگزار کردنداى ژهی بلوکه کردند نشست وىیهاى اروپا  مصر را در بانکهاى ىیکشور مذکور پس از آن که دارا

ها قبل به   از مدتزیفرانسه ن» غرب مرگ و زندگى است« معتقد بود که مسئله کانال سوئز براى س،ی انگلریوز  نخستدن،ی اآنتونى

موله،   گىنی به دنبال زدن ضربه به دولت ناصر بود بنابراری جنبش ملى مصر به انقالب الجزارگذارىیرس از خطر تأث تلیدل

 ن،ی بن گوردیوی در حالى بود که دنی رساند اسی مشترك به اطالع دولت انگلاتی براى انجام عملرا فرانسه، موافقت خود ریوز نخست

.  اعالم کرد»دیبازى جد« آمادگى خود را براى ورود به سیحرمانه در پار در نشستى مزی نل،یی اسراریوز نخست

  نای به صحراى سحمله

 درنگ نکنند و چراغ ىی و تسلط بر ساحل شرقى کانال سوئز سبب شد تا دو کشور اروپانای براى حمله به صحراى سلیی اسراآمادگى

 میاى متهورانه تصم  با اتخاذ نقشهل،یی ستاد ارتش اسراسی رئان،یدا  ژنرال موشه1956 اکتبر 29در .  نشان دهندلییسبز را به اسرا

 به غرب ببندد واز سمت شرق با نىینش ها را براى عقب  مصرى راه آنروهاىی چترباز در پشت خطوط نران کردن هزاادهیگرفت با پ

 اکتبر از مرز گذشته 29 در شب لیی اسراادهیپ هدف، ستون زرهى و نیبا ا. ها را در منگنه قرار دهد  آنادهیواحدهاى بزرگ زرهى و پ
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 در همان روز با حرکت زی نلیی اسراگریستون د. دندیبه چتربازان رس)  سوئزنال کالومترىی ک40 (الی در متانیو پس از شکست مصر

.  به سرعت خود را به منطقه مذکور رساندالتیاز بندر ا

 لیی اسراروهاىی اکتبر ن31.  کردمی آتش گرفت و مجبور به تسلری اول را زمیبراه رزمناو فرانسوى کرنس، ناوشکن مصرى ازی نای دردر

.  ساعت نبرد تصرف کردند40 را محاصره و پس از لهیشهر ابوعق

) اى شده بود که به تازگى از شوروى ضربه( مصرى ىی هواروىی بودن در برابر نفی ضعلی به دللی اسرائىی هواروىی جنگ ننی ادر

.  جبران کردندسی را دولت فرانسه و انگللیی اسراىیای و درىینداشت اما ضعف هواحضور فعالى 

ها مواجه شدند   مقاومت جدى مصرىنی با اولخیالش  مداوم به سوى کانال سوئز در شرمشروىی با پلىیی پنجم نوامبر لشکرهاى اسرادر

.  کردنىینش کردند، را وادار به عقب  مقاومت مىرانهی اما دلدانهی پراکنده مصرى، که ناامروهاىی نلیی اسرازاتیاما برترى نفرات و تجه

هاى   جتىی هوابانىی در حالى که از پشتلىیی روز جنگ واحدهاى اسرانی تصرف شد و در هفتمزی سوئز نکىی نزددر شیغزه و العر

.  را اشغال کرده بودندنایکل صحراى س زمان نیها در ا  آندند،ی سوئز رسلومترىی فرانسه برخوردار بودند به چند کىی هواروىین

   به جنگسی منظم فرانسه و انگلروهاىی نورود

 اکتبر 31در .  را آغاز کنندىی و فرانسه بود که با قدرت حمله نهاسی کار خود را انجام داده بودند و نوبت انگللیی اسراروهاىی ناکنون

 کشور کیدر »  درخشانروزىیکسب پ«وم جهانى به منطقه به دنبال  نظامى پس از جنگ دروىی ننیتر میدو کشور فوق با ورود عظ

. جهان سومى رفتند

 کشتى 30 ناو کمکى، 8 مابر،ی ناو هواپ2 رزمناو، 30.  را نداشتىیروهای ننی مقابله با چنتی در حالى بود که ارتش مصر اصال قابلنیا

 رزمناو، 30 ناو جنگى، 100 اکتبر به 31 هزار تفنگدار فرانسوى در 30  هزار تانک و نفربر و9 ما،ی هواپ200 کشتى ترابرى، 52 روبر،ین

 شود و رهی خىیای آس-  ىیقایطلب آفر هاى کشورهاى استقالل  تا چشموستندی پسىی هزار سرباز انگل45 و مای هواپ300مابر، ی ناو هواپ4

.  بودگرىی دزی چریاما تقد.  کرده استرىیی پس از جنگ تغاىیگمان نکنند که دن

  انهی شوروى به معادالت خاورمورود

 نی و فرانسه به اسیبس در منطقه قدرت بودند اما انگل اى خواستار آتش  عمومى سازمان ملل در چهارم نوامبر در قطعنامهمجمع

 دیدم پرت سع مقاومت مرلی شدند اما به دلادهیها در بنادر فواد و سوئز پ  چترباز آنروهاىی نوامبر ن5 گردن ننهادند و در میتصم

.  شوندارد بندر ونینتوانستند به ا

 زی نکای منطقه وارد نشده و تنها ناظر بود پس از آن که پى برد آمرهاى رىی زمان هنوز رسما به درگنی شوروى که تا اریوز نخست

 سی خطاب به مقامات انگلزیمدآی کوتاه اما به شدت تهدامىی ندارد در پسیطلبى استعمارى دو دولت فرانسه و انگل اى به قدرت عالقه

!  بمباران اتمى خواهند شدسی حمله به مصر متوقف نشد، لندن و پارنانچهو فرانسه اعالم کرد چ

داد   بلوف نمىای خود که اصال بوى شوخى و امی به دسثت گرفته بود در پنی خروشچف که به تازگى زمام امور در کرملچی سرگوکتاین

 با زی و فرانسه پس از آن که در القنطره نسی نوامبر انگل6 عنىیفرداى آن روز .  شدزی نلییسرا انىینش  خواستار عقبحایتلو

.  شدنای صحراى سى هی مجبور به تخلونی بن گورزیدر نهم نوامبر ن. بس را قبول کردند  شدند آتشرو ه مردمى روبدیهاى شد مقاومت

  .  رفتندرونی مناطق اشغالى بى هی از کلجیوز به تدر متجاروهاىی نوامبر با ورود ناظران سازمان ملل ن14در 
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١٥٨

   نبردجهینت

 گری که درفتندی تلخ را پذقتی حقنی و فرانسه اسی بود و انگلىیهاى اروپا  شکست بزرگ براى دولتکیى اول   سوئز در درجهجنگ

 روی ندیکنند که چه کسى در کجا با  مىنییتن تع بلکه مسکو و واشنگستندی نای اول دنهاى رندهی گمی و رم تصمنی برلای لندن و س،یپار

.  آن که قواى خود را عقب بکشدای کند و ادهیپ

.  زددیاى شد  ضربهسی انگلتیثی به حالملل نیى ب  شد مضافا آن که در عرصهزی ندنی موجب استعفاى آنتونى انی شکست همچننیا

 مجبور به تحمل شکستى زی مسئله ننیها خورده بود در ا  از جهان سومىضرب شست نظامى بدى) تنامیو (فو نیب نیفرانسه که قبال در د

.  سال بعد بود6تر از   در کمری استقالل الجزاى  شکست مقدمهنیهم.  شدگرید

 ارتش ملى قدرتمد انداخت چرا که کی جادی جمال عبدالناصر را به فکر انای در صحراى سلیی اسراعی سرشروىینظر نظامى پ  از نقطهاما

.  داردتیواقع»  تا فراتلی از ننیتر  بزرگلییاسرا «ى دهیطلبى است و ا مند به توسعه  به شدت عالقهلییمه پى بردند اسراه

  فو نیب نی دنبرد

 سو همواره نی ملت سرسخت از صدها سال قبل به انیا.  را تجربه نکرده استتنامی ملتى سختى مردم وچیشک ه  ملل جهان بىنی بدر

 و مغولى گرفته تا مبارزه با امپراتورى نىیاز نبردهاى طوالنى با امپراتوران چ. اند آوردن استقالل خود مبارزه کردهبراى به دست 

.  نوزدهمرناستعمارى فرانسه در ق

 که در  آغاز کردند تا آنزی را نتنامی محکم کردند آرام آرام رخنه به داخل ونی که جاى پاى خود را در هند و چ1848 از ها فرانسوى

 گاه در در برابر چی و هدهی اشغالگران جنگى هی بارها علتنامیاما مردم و.  کشور به اشغال فرانسه درآمدنیاواخر قرن مذکور تمام ا

.  برگزار شدانی فرانسوى هی عل»نیم تیو« توسط سازمان اى افتهی تظاهرات سازمان 1945 ساکت نبودند تا آن که در ناستقرار مهاجما

  س از جنگ پفرانسه

 از کشورهاى تحت ارىی روسى و فرانسوى درآمد، انتظار بسسى،ی انگلکا،ی تحت اشغال قواى آمروی پس از آن که برلن و توک1945 سال

 از تمام سیهر دو دولت فرانسه و انگل.  نبودنی اما چن»ردی را جشن بگها ستی آزادى از چنگال فاشنی به اتفاق اایدن« بود که نیسلطه ا

.  پرداختنی قواى خود در هند و چتی به تقوسی مستعمرات استفاده کردند از جمله دولت پاردارى گهود براى نتالش خ

  اپی جظهور

 را برعهده گرفت و پس از آن که از عزم دولت نیم تی واسىی سروهاىی سازماندهى ناپی جنی افسر جوانى به نام نگو1945 در

 برخوردار بودند شمال زی رزمى خود که از کمک شوروى نروىیها هزار ن  اوت با ده16شد در  باخبر تنامیفرانسه براى ادامه اشغال و

 نوامبر 23 مسئله ناراضى بودند در نیها که از ا فرانسوى.  را اعالم کردتنامی رسما استقالل و1945 سامبر کرده و در دری را تسختنامیو

 روهاىین) تنامی فعلى وتختیپا( با عبور از دلتاى رود سرخ هانوى اپی جروهاىی را به توپ بستند و نتنامی شهر فونگ در شمال و1946

ها به  در ابتدا فرانسوى.  بودىیکای با مهاجمان فرانسوى و آمرتنامیو»  هزار روز جنگ10 «ز حمله آغانیا. فرانسوى را دچار مشکل کرد

 سالهاى نیدر ب. کردند» دفاع صرف«ا شکست داده و وادار به  راپی قواى جافته،یهاى منظم و سازمان   داشتن ارتشاری در اختلیدل

 50 در 1951 هی ژانو13 ارتشى منظم شد که در هید موفق به تهی جدزاتی تجههی و تهشیروهای نمی با تعلاپی ج1951 تا 1949

.  شدندری شمال غربى هانوى با قواى فرانسوى به فرماندهى ژنرال دوالتر درگلومترىیک

. را از دست دادود نبرد جان خنیا درزی و هزاران فرانسوى بود؛ ژنرال دوالتر نتنامىی هزار و60 مرگ دست کم دینبرد شد نی اى جهینت
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١٥٩

 به ها نیم تیى و  از رخنهرىی براى جلوگدی خط دفاعى جدجادیها نداشتند در تدارك ا اى از شمالى  حملهنی که انتظار چنها فرانسوى

 را شروع کرده بودند تا تنامی رخنه به الئوس در غرب و1951 از نیم تی در حالى بود که هزاران ونی شدند انی نقاط هند و چریسا

.  دو جهت تحت فشار قرار دهندازها  بتوانند فرانسوى

  فو نیب نی دنبرد

 دنی خود، مانع رسىروهای نتی سعى کردند تا ضمن تقوتنامی و-  در مرز الئوس فو نیب نی با انتخاب دژ دهای فرانسو1953 ژوالى از

 به طورى که قواى شمالى دندی به هدف خود رسادىی تا حد ززی ن1953 نوامبر 22 تا 20 محلى شود و در هاى نیم تیقواى کمکى به و

.  کلى تار و مار شدنده مهاجم به الئوس بتنامیو

ها به سمت دژ عقب نشستند و  فرانسوى.  کردرییه تغ روند مبارزفو نیب نی دژ دکىی به نزداپی قواى ژنرال جدنی نوامبر با رس30 از اما

 ارتفاعى که از نقاط اطراف داشت ممکن لی شدند در حالى که کامال مطمئن بودند تصرف دژ مذکور به دلاپی قواى جتیگر تقو نظاره

ها باالخره خطر را  انسوى فردندی رسفو نیب نی به اطراف دژ دشانیها  به همراه توپاپی پس از آن که قواى ج1954در مارس . ستین

 از جمله شاهکارهاى نظامى محسوب فو نیب نی به پاى دژ دنیهاى سنگ  در رساندن آذوقه، مهمات و توپاپیاقدام ج. (دندیجدى د

 فرصتى براى گریاگر چه د) دادند والى انجام مى  گلهاى نی جنوبى و زمآساى لی ساىه  بارانری اقدامات را زنیمردان وى ا. شود مى

.  به دژ نبودتر شی بروهاىیارسال ن

آتش .  بدون واهمه از مرگ حمله به خطوط اول استحکامات فرانسوى را آغاز کردندتنامىیها هزار و  ده1954 مارس 13 غروب در

خت اما  را قبل از آن که به سنگرهاى فرانسوى برسند از پاى اندااپیها صدها نفر از سربازان خط مقدم ج  توپخانه فرانسوىدیشد

 به اجیها فرانسوى احت ها و مسلسل  به همراه فرماندهانشان در زمانى که حتا توپتر شی از تلفات بمی بدون بنیم تیامواج سربازان و

.  اول استحکامات مدافعان اشغال شدفیاستراحت داشتند حمله را قطع نکردند و باالخره رد

 جانانه بود اما زیها ن  پى گرفتند اگر چه دفاع فرانسوىترى شیمله را با شدت ب فرصت را از دست ندادند و در شب دوم حها تنامىیو

 1954 لی روز مارس و آور15 در طول فو نیب نید.  بردلیها را به تحل  آنى هی روحاپی به قواى جتنامىیها هزار سرباز و  دهوستنیپ

 سرانجام قدرت و ها تنامىیگذشتگى و جاعت، جسارت و از جانهاى تن به تن ش در جنگ. هاى تن به تن بود  جنگنیتر رحمانه شاهد بى

فرانسه در تمام روزهاى جنگ مذکور سعى . شد تر مى روز کم ها روزبه  مقاومت فرانسوىهاى گاهیها را مقهور داد و پا سالح برتر فرانسوى

. مداخله نکند) از نظر نظامى(ر نبردهاى منطقه  خواسته بود تا دکای حالى که شوروى رسما از آمرر را به نبرد بکشد دکایکرد پاى آمر

 شاهد اسارت هزاران سرباز فرانسوى به رتی با بهت و حای سقوط کرد و دناپی به دست جفو نیب نی پس از هشت هفته دژ دسرانجام

.  شدها تنامىیدست و

   نبردجهینت

دارى   قادر به نگهگری دىیهاى اروپا  پى برد که قدرتایو دن.  دادانی پانی قرن نفوذ فرانسه در هند و چ1 به فو نیب نی دسقوط

)  در جنگ سوئز از دست دادزیى اعتبار خود را ن فرانسه تتمه (ستندیهاى بزرگ خود ن امپراتورى

. ى منازعات منطقه  و شوروى به عرصهکای داشت؛ ورود آمرزی نگرىی اثر دنیى نبردهاى هند و چ  خروج فرانسه از گردونهاما

 فهماند در برابر خطر کایهاى شبه قاره هند به آمر طلبى  سال پس از موج استقالل7 جنگ کره و انی سال پس از پاکی فو نیب نید سقوط

 بار را بر نی اىی به تنهادی هلند حساب کند بلکه باای فرانسه و س،یتواند روى انگل  نمىگریطلبى د  و امواج استقاللها ستینفوذ کمون

 هزار سرباز و سالمتى 60 جان ت،یثی سال آبرو و ح20 به منجالبى شد که در کای سبب باز شدن پاى آمرزیمر ن انیمه. دوش بکشد

.  را براى آن به هدر دادگری هزار سرباز د300
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١٦٠

نستند توا  نبودند بلکه مىفىی ضعروهاىیهاى جهان سوم مانند قرن نوزدهم ن  ارتشگرید. تر بود  نبرد بزرگکی آغاز فو نیب نی دسقوط

دانست شکست فرانسه آغاز راه استقالل است از فرداى   که به خوبى مىزی ناپیژنرال ج. ندازندی بایهاى اول دن پنجه در پنجه ارتش

به دنبال تدارك ارتشى رفت که بتواند با آن )  به دو قسمت شمالى و جنوبى شدتنامی ومیکه منجر به تقس (1954 ژوالى 21عهدنامه 

. نو در آورد را به زاکایآمر

  ها  خوكجی خلجنگ

 خطر کی مرزهاى خود با کىی سال در نزد60 پس از کای کاسترو در کوبا آمردلی چپگراها به رهبرى فروزىی به دنبال پ1959 در

.  شوروى داشتری شدن اتحاد جماهکی به نزدادىی جوان عالقه زدلی آن که فژهیرو شد به و جدى روبه

 طرفدار روهاىی گرفت با کمک نمی دولت کندى تصم1960 در اواخر سال نیده قابل تحمل نبود بنابرا متحاالتی براى اتی وضعنیا

.  دهدبی حمله به سواحل کوبا را ترتCIAو عوامل ) ستایبات(رهبر قبلى کوبا 

دند در حالى که در  شکی جنگ کالسکی آماده اجراى جی و به تدردهی دکىیهاى چر  ماه در گواتماال آموزش جنگ6 حدود روهای ننیا

. در کوبا شدندها  خوكجی عازم خلکای آمراناىییزیگواتماال و لوى کوچک از کشت7به همراه شدند  هزار نفر مى5 بالغ بر1961 لی آور11

 و سه  به پرواز درآمدهکاراگوئهیاز ن)  کاسترودلیمخالفان ف (ىیى کوبا  با خدمهزی نىیکای آمر26 - بزرگ بى ماىی هشت هواپبالفاصله

. فرودگاه اصلى کوبا را بمباران کردند

   به موقعواکنش

 جادی زمان تمام تالش خود را وقف انیاو در ا(اى را نداشت   شدهزىیر  حرکت برنامهنی آن که کاسترو اصال انتظار چنرغم على

 کند و به سرعت خود را جی بسعیود را سر انقالبى خروهاىیاما موفق شد ن)  کوبا کرده بودریواحدهاى آموزشى و اعزام آن به مناطق فق

.  کوبا نگذاشتىی اثرى بر قدرت ناوگان هواچیها ه26 -  بى ىی بمباران هواگریاز طرف د.  گرفته برساندراربه منطقه مورد تهاجم ق

 کیمان که براى  در محورهاى اصلى مواجه شدند و مهاجونی انقالبى افتهیهاى سازمان   به بعد جهان با مقاومتلی آور12 روز از

 هزار 5توانند از پس  اند اما مى بهره  ارتش منظم بىکی اگر چه از ونی که انقالبافتندیمبارزه سهل و آسان خود را آماده کرده بودند در

. ندی مزدور برآروىین

 ماىیه ورود شش هواپها جلوتر بروند چرا ک  خوكجی اما مهاجمان نتوانستند از ساحل خلافتی شی نبرد در روزهاى بعد افزاشدت

.  و تانک مزدوران شدزهی موتورروهاىی نشروىیاندازى شده بودند مانع پ  دولت کوبا که به زحمت راهمىیقد

 بر سر راه ارتش با روهاىی تالش را براى پاکسازى ننیآخر) تحت فرمان خلبانان مزدور (ىیکای امرماهاىی هواپلی آور17 روز در

 با ونی بود و بالعکس انقالبماهای هواپنی حمله سقوط چند فروند از انی اى جهیکرد اما نت)  کاستروضد دولت(بخش  اصطالح آزادى

 از کندى خواستند تا اجازه کای و ستاد ارتش آمر»ایس« ساعات جنگ روساى نیدر آخر. ختندی رایى متقابل مهاجمان را به در حمله

 نیبا ا» عاقالنه« اما کندى ابندی بنىینش را عقب برانند تا مهاجمان فرصت عقب ونیبارى انقالب  با آتشىیکایدهد تا رزمناوهاى آمر

.  کوبا مخالف استهی علکای نظامى آمرمیچرا که باخبر شد که خروشچف علنا اعالم کرده، با هر اقدام مستق. اقدام مخالفت کرد

.  براى مهاجمان در برداشتری اس1113 کشته و 300 در حالى که دی رسانی به پالی آور17ها در   خوكجی خلجنگ

   نبردجهینت

 قرن از آن میهنوز پس از ن.  بودادی زاری آن بساسىی اثر سدیترد شود اما بى ها جنگى کوتاه و کوچک محسوب مى  خوكجی خلجنگ

است تا هر تهاجمى را  خود را حفظ کرده و آماده ىیکای ضد آمرتی کاسترو ماهدلی متحده به رهبرى فاالتی ا»نىیربیز« کوبا در خیتار

. پاسخ دهد
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١٦١

هاى  ها کاسترو را سرنگون کند بعدها با جنبش  خوكجیتوانست در نبرد خل  مىکایبود و اگر آمر» سمبل «کی در زمان خود کوبا

 کشور نیا. ود بکایهاى جنگ سرد استخوان الى گلوى آمر کوبا در تمام سال. شد سالوادور مواجه نمى  و اللىی شکاراگوئه،ی در نانهیچپگرا

 کندى شد و جهان را به عی کشور که منجر به واکنش سرنیهاى روس در خاك ا استقرار موشک( موشکى کوبا ن در پى بحرا1962در 

.  باشد جلو برودلینشان داد که آماده است تا هر کجا که طرف روس ما)  جنگ بردکیى  آستانه

 کشور نی شود اانی کودتاچایگرا و  هاى راست  دولتروزىی فرستاد تا مانع پروین کشور جهان 15 به 1989 تا 1970هاى   سالنی بکوبا

. ها بود  خوكجیها همان حرکت ناجوانمردانه خل  تندروىنی الی دلدیدر جنگ سرد مبدل به بازوهاى اتحاد شوروى شد و شا

 صد پدر روزىیپ«: ست جمله معروفى گفتها اثر بدى براى دولت کندى داشت اگر چه کندى با قبول شک  خوكجی خلاتی عملشکست

» .رمیگ  اقدامات دولت را برعهده مىتی است من مسئولمیتیداد اما شکست 

 پاکستان و هندجنگ

 ری منازعه به کشمنی اى شهی بوده که ررىی هند و پاکستان درگتی دو کشور پرجمعنی سو بنی سال قبل به ا60 شبه قاره هند از در

 روىی گردان نکیابتدا .  وارد فاز نظامى شداسىی از فاز سری با توسل به زور توسط هند بحران کشم1965ه در ماه م. گردد بازمى

 ری اشغال کردند و به دنبال اعتراض مردم مسلمان کشملی، چند پاسگاه پاکستانى را در کارگ1949 سال سب هندى با عبور از خط آتش

. ال هند اعزام کرد خود را به شمروىی هزارن150در ماه ژوئن، هند 

 زمان نیاز ا.  هند بشتابندری آزاد و مرز پاکستان بگذرند تا به کمک مردم کشمری داوطلب از کشمروىی اقدام سبب شد تا هزاران ننیا

.  را آغاز کردنداری مذاکرات را کنار گذاشته و جنگى تمام عهیبه بعد دو کشور کل

 ریها در دو دهه قبل از آن همواره در بحث کشم ى جنگ بود اما هندى  هند آغاز کننده1965د  برد که اگر چه در نبرادی از دی نباالبته

 نی در ازی نریالبته مردم مسلمان کشم.  داده بودند50 در برابر پاکستان در دهه نىینش رغم برترى قوا تن به عقب کوتاه آمده و على

. اند ن بوده خواستار استقالل از دولت هندوى هندوستاهها هموار سال

   جنگآغاز

 روىی هزار ن150 اند، دهی پاکستانى هستند که لباس محلى پوشانی نظامرىیها اعالم کردند بخشى از مهاجمان کشم  از آن که هندىپس

تحت ( آزاد ری مرزبان و پراکنده پاکستان وارد بخش کشمروهاىی ندنیخود را در چند محور به حرکت در آوردند و با درهم کوب

. دندی پاکستان رسلومترىی ک40شدند و ظرف مدت کوتاهى به عمق )  پاکستانتیحاکم

 هندى روهاىی هندى را داد حال آن که زمان نروهاىی قوا براى برخورد با نجی زمان دستور بسنی خان رهبر پاکستان در اوبی اژنرال

.  بودنددهیرس)  پاکستانریمرکز کشم( مظفرآباد لومترىی ک21به 

. هاى مرزى هند را تصرف کردند با عبوراز مرز پاسگاه) راولپندى( پاکستانى در جنوب اسالم آباد روىی هزاران ن1965تامبر  اول سپدر

 صدها تانک عی استفاده کرد و در حمالتى وسىی هواروىی را نداشت از نری کشملومترىیى پاکستان در چند صد ک  که انتظار حملههند

نگر   سرى- هاى جامو  ها سبب شد تا آنها بتوانند تا بر جاده  پاکستانىدارىیاما سرعت عمل و پا. دیش کشو خودروى پاکستانى را به آت

 الهور کىی قوا در نزدزی ندانست و با تجهزی لحظه به بعد درنگ را جانیهند از ا.  هند بود مسلط شوندری به کشمها که راه ورود هندى

.  شهر مهم هند آغاز کردنی اریاى گازانبرى را براى تسخ ملهپاکستان جبهه را باز کرد و از سه جناح ح

 ولى در حوالى الهور در پى شکست دهی رسهی اولروزىیها به پ  خود در برابر پاکستانىکی با استفاده از برترى قواى چهار بر روهای ننیا

اگر . ها، تن به توقف دادند ردانه و مؤثر پاکستانى طرف و مقابله مکی از ىی هوابانىی هند از پاکستان واز دست دادن پشتىی هواروىین

.  بودنددهیى مناسبى رس را قطع کنند به نقطه) در جنوب پاکستان (درآبادی جاده الهور به حتوانستند ىها م هندى
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١٦٢

 لی به دلایز سوى دن زمان انیها در ا هندى.  شوندالمللى نی سپتامبر سبب شد تا مجبور به تن دادن به فشارهاى ب6ها در   توفق آناما

ى   به مداخلهدی کشور را تهدنی بودند ادهی با هند جنگ1962 که در ها نىی به الهور مورد مالمت قرار گرفته بودند و چلیدل حمله بى

. نظامى کردند

 »ریرفتارى کشمگ«بس را قبول کردند حال آن که   باشند آتشافتهی دست اى جهی سپتامبر دو طرف بدون آن که به نت23 در نیبنابرا

 پاکستان را ساقط کردند حال آن که در ماىی هواپ19 تنها مای هواپ70ها در برابر سقوط   نبرد هندىنی ادر. حل نشده باقى مانده بود

. ها متحمل شدند هاى پاکستان ضربات سختى از هندى  تانکنىینبردهاى زم

   نبردجهینت

 ری معروف جهان نظاستمداریها س  اگر فشار دهدی هزار کشته برجا گذاشت و شا10 تا 7 هند و پاکستان حداقل 1965 سپتامبر جنگ

 ری دو کشور فقنی اروهاىی و صدها هزار نفر از نافتی  نبود نبرد مذکور شدت مىنی چدیو تهد... الى، جانسون،  چوئنن،یکیناصر، گاس

. شدند  کشته مىایجنوب آس

اى که  هاى دو کشور باشد به گونه  شاهد رشد ارتشای طرف نداشت اما سبب شد تا دن از دوکی چی جنگ اثر فورى براى هنی چه ااگر

ارتش هند ارتش چهارم جهان و ارتش پاکستان ارتش . ( دارنداریهاى جهان را در اخت  ارتشنیتر تیهم اکنون هر دو کشور پرجمع

. افتندی به بمب اتم دست ور دو کشنیهمچن) هفتم جهان است

 در نی طرفزی ن90ى  در دهه. از پاکستان شد) پاکستان شرقى( بنگالدش ىی که منجر به جدادندی با هم جنگزی ن1971ر  دو کشور دنیا

بمب ساعتى « هشدار را داد که نی قبلى نبود اما به جهان اهاى رىی به جنگى گسترده دست زدند که اگر چه به وسعت درگلیکارگ

. کند ى مدی را تهدای هنوز فعال است و دن»ریکشم

  تنامی وجنگ

 نیتر  روزى مبدل به بزرگکای آمرلومترىی هزار ک14 و در ای دوردست در آسنىی سرزمتنامیبردند که و  هرگز گمان نمىکای آمرمردم

 به قمار تنامی وزی خود را بر روى م»ستیهست و ن« واشنگتن مجبور شوند تا استمدارانی شود و سکایمنجالب نظامى اقتصادى آمر

 تحت نیم تی وروهاىیگشت هنگامى که ارتش فرانسه در اثر شکست از ن  باز مى1955 اشتباه بزرگ به سال نی اشروع. دبگذارن

ها از ترس   در آن سالکایاما آمر.  شدندتنامیمجبور به ترك و) فو نیب نی پس از نبرد دژهیبه و( و نظامى هانوى اسىیفرمان مردان س

 ری جنوبى نظقی کند حال آن که حکام ناالتی جنوبى را حماتنامی گرفت دولت ومیروى تصم و شونیسقوط کل منطقه به دامان چ

.  مردم نداشتندنی در بتىی و ژنرال خوان هرگز محبوبمی دنینگود

   به جنگکای آمرورود

 اقدامات نی اما ا جنوبى اعزام کردتنامی دالر کمک و صدها کارشناس نظامى به واردیلی مکی 1960 تا 1955هاى   سالنی بکایآمر

 شمالى، تنامی که از سوى وىیها کیچر (ها کنگ تی جنوبى به دست وتنامی درصد روستاهاى و80، کنترل 1960 نداشت و در اى دهیفا

. افتاد) شدند  مىتی حمانیشوروى و چ

 هزار سرباز به 15ه سرعت  را در منطقه داد و بکای قواى آمرتی دستور تقو1961 در کا،ی جمهور وقت آمرسی جانسون، رئندونیل

 تنامی و وىیکایها هزار سرباز آمر شود و در آن ده  آغاز مى1962 مارس 12 در نی طرفروهاىی ننی نبرد جدى بنیاول. منطقه اعزام کرد

رانند   عقب مىگذشتگى مهاجمان را  و از جاندارىی با پاها کیکنند اما چر  را آغاز مىها کی حمله به چرها ىیکایجنوبى در پناه آتش آمر

دهد که در آن ارتشى   رخ مى1963نبرد بعدى در اکتبر . ماند ها باقى مى هاى خارج شهرى در تصاحب آن و عمال کنترل روستاها و راه

 جنوبى در نوامبر تنامیها در دولت و شود با روى کار آمدن ژنرال  مىها کنگ تی مقهور قدرت و سازماندهى وگری بار دتنامیدولتى و
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١٦٣

جانسون . شود ها هزار نفر مى کنند که سبب مرگ ده  آغاز مىها کنگ تیدفاع و و  مردم بىهیاى را عل  گستردهاتی عملانی، نظام1963

.  از دست برودنی جنوب شرقى مانند چاىی بگذارد آسستی نضرکند که حا  در نطقى اعالم مى1964 در کای جمهور آمرسیرئ

  تنامی در وکای حضور آمرشیافزا

 تی با حماها کنگ تی جنوبى دوا نکرد و تنها باعث شد تا وتنامی دردى را از قواى و1964 تا سال کای آمرىی پراکنده و هوااىه کمک

 را جدى گونی که در آن زمان خطر سقوط ساکای آمرنیبنابرا. اى برسند ها به قدرت قابل توجه ها و روس ترى از سوى شمالى جدى

 به ىیکای سربازان آمرلی کند و از آن زمان به بعد بود که ستی تقوتنامی گرفت تا حضور خود را در ومیتصم 1964 از تابستان دید مى

.  شدریمنطقه سراز

بنادر شمال «34آلفا  «اتیدر عمل.  سپرده شدىیکای آمرانی به نظامزی ناتی فرماندهى مشترك عملکا،ی آمرروهاىی نشی زمان با افزاهم

 دو ها ىیکای کماندوهاى جنوبى در پناه آمراتی عملنیدر ا.  شددهی جنوبى درهم کوبتنامی و وىیکایآمر توسط ناوهاى مشترك تنامیو

 کننده در منطقه را بانىیهاى پشت  به تالفى کشتىزی شمالى نریالس عیهاى سر ناوچه.  را مورد حمله قرار دادندن تونکجی در خلرهیجز

 جنگ ری شمالى درگتنامی هنوز رسما با وکایتا آن زمان آمر.  رفتنینام مادوکس از ب به ىیکای ناوشکن آمرجهیهدف گرفتند که در نت

 غول نظامى نداشتند نی شدن با اریاى به درگ  در آن زمان عالقهزیها ن شمالى. دیجنگ  مىکنگ تی وهاى کی چرهینشده بود و صرفا عل

. دهند هاى جنوبى را هدف قرار مى کردند ناوچه ا گمان مىه  از روى عمد نبود آنزی نىیکایها به ناوشکن آمر ى آن حتا حمله

ها   شمالىهی را علىیهاى هوا  حملهنیتر  ساعت بعد بزرگ12تر از  ها بود چرا که در کم  اشتباه شمالىنی اما ظاهرا منتظر اکای آمراما

 مجوز ورود به جنگ را گرفت و در کای اوت جانسون از مجلس و سناى آمر7در . ختی داد و هزاران تن بمب بر سر شمال ربیترت

.  موافقت کردتنامی هزار سرباز به و185 جمهورى انتخاب شد با اعزام استی به رگری دبار پس از آن 1965 هیژانو

 بارانى از 111، و اف 5 - ، اف 4 - ، اف 52هاى بى   رعد خروشان هزاران سورتى پرواز توسط بمب افکناتی در عمل1965 مارس در

. ها را به عصر حجر بازگردانند  شمالىاتی عملنی گفته بودند که قصد دارند در اها ىیکایآمر. ى مردم شمالى به ارمغان آوردآتش برا

.  همراه شددی با تلفات شدها ىیکای آمرىی کم توان نبود و حمالت هوازیها ن  شمالىىی دفاع هوااما

 و روی که از نظر ننی کرد مبنى بر اافتی زمان فرمانى را از واشنگتن درنی، در ا ژنرال وستمورلندتنام،ی جنگ وها ىیکای آمرسرفرمانده

 542 خود را به روهاىی ن1966 در ها ىیکایآمر.  او گذاشته خواهد شداری نگرانى نداشته باشد و هر چه بخواهد در اختچی هزاتیتجه

. ش دادندیهزار نفر افزا

  تىینبرد جانکشن س

 هزار 45 جنوبى در کنار روىی، صده هزار ن1966 برتر قرار داد و در اواخر تیها را در وضع  آنکایى آمرآور قواى نظام  هراسرشد

 شد دهی کشزی ن1967 نبرد مرگبار که به سال نی آغاز کردند در اىیکایکوپترهاى آمر  را در پناه آتش هلىىی حمالت سنگىیکایآمر

رو شد اگر   به دشمن را ندادند و حمالت با شکست روبهشروىیى پ  اجازهها کنگ تی کشته شدند اما ونی هزار نفر از طرف100بالغ بر 

. دی هزار نفر رس20ها به   به شدت ضربه خوردند و تعداد آنزی نکنگ تی وروهاىیچه ن

 براى نهی دالر هزردایلی م25 تنها در همان سال کای در حالى بود که آمرنی و ادی هزار نفر رس15 به 1967 در ىیکای سربازان آمرتلفات

ى خود بودند   کم کم شروع شده بود و مردم که نگران جان جوانان نوزده سالهکایاعتراضات در آمر. جنگ مذکور متحمل شده بود

  . تظاهرات را آرام آرام شروع کردند)  بودندفهی وظروهاىیها ن ى کشته عمده(
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١٦٤

  ىی هوانبردهاى

برخى مانند جان .  استفاده کردمای از چه تعداد هواپتنامی در جنگ وکایداند آمر کسى نمى.  بودىی هواروىی نکایى آمر  کارت برندهتنها

هاى   از کل بمبارانشی شهرهاى شمالى به کار برد پهی علکای که آمرىیها  معتقدند بمبستمی جهان در قرن بخی تارسندهی نولیگرنو

. ودجنگ دوم جهانى ب

. دانند مى) مایروشی برابر بمب ه50معادل ( تن ونیلی م7 در حدود زىیها را چ ان بمبارنی حجم ازی شمالى نانینظام

 مانع متی داشت که به هر قمی مورد انتقاد متحدانش بود تصملیی شکست اعراب از اسرالیها به شدت به دل  که در آن سالشوروى

ى جنگ مذکور توجهى ندارد و قصد  سکو و جهان درباره به هشدارهاى مکای آمردی وقتى دنی شمالى شود بنابراتنامیفروپاشى ارتش و

.  کندتیها حما  گرفت با تمام قوا از شمالىمی گسترده توان مدافعان را از درون بشکند تصمهاى بمبارانهاى قبلى با  دارد مانند جنگ

 گریکدی در کنار مترى لىی م30 و 23 ىیهاى ضدهوا هاى سام و توپ  و سوخو در کنار موشکگی مى شرفتهی جنگى پماهاىی هواپلیس

 کای سوم تلفات آمرکی( شود ىیکای جهنمى پرخطر و سوزنده براى خلبانان آمربه مبدل تنامی اعزام شد و سبب شد تا فضاى وتنامیبه و

). دادند  مىلیکوپتر تشک  و هلىمای خلبانان هواپتنامیرا در جنگ و

 داشتن هزار اری نبرد در آن زمان با در اختنیا. تبدل شد) ایو حتا آس(منطقه  ىی شمال به قدرت اول هواىی هواروىی ن60ى   دههدر

.  شده بودندىیکایهاى آمر105 - و اف 52مبدل به کابوسى براى بى ) براى آن زمان (21 ى شرفتهی پهاى گی از جمله ممایهواپ

باتجربه در آن مستقر بودند سبب روى آورى  داشته و هشت خدمه متی دالر قونیلی که هر کدام چند صد م52 - ها بى  دهسقوط

 تا سقوط مای هواپبی سام که با تعقرىیهاى رهگ شد اما موشک) 5 -اف  (گری فانتوم و تاری نظعیهاى سبک و سر  به بمب افکنکایآمر

. کردند  را غربال مىىیاکی آمرماهاىی هواپىیهاى ضدهوا  توپزی نزیی بودند، در ارتفاع پانی آفرمشکلداشتند  ها برنمى دست از سر آن

. شد مى» پودر«برد و در اثر تمرکز آتش  ها حمله مى  به آنىیهاى ضدهوا  بردن توپانیهر خلبان شجاعى که به قصد از م

 جانسون 1967 نبردها بود که در اواخر نیدادند و شدت هم  مىادیها   نبرد به شمالىنی دفاعى خود را در اهاى کی تکننی آخرها روس

.  را از دست دادمای هزار هواپ4 تنامی در جنگ وکایشود آمر گفته مى. ها کرد اثر بودن بمباران  بىرفتنیدار به پذرا وا

  کوپترها هلى

ى  ها با عرضه  در آن سالکایکوپتر سازى آمر  هلىعیصنا. کوپتر به صورت گسترده استفاده نشد  از هلىتنامی جنگى مانند جنگ وچی هدر

هاى   در کنار سالحتنامىی وانی اما شجاعت جنگجودی در کنار جت رنجر خوب درخشکورسکىی و س212 و 214 بل دیهاى جد مدل

کوپترها به  اگر چه وجود هلى.  بروندنی از بتنامی در نبرد وىیکایکوپتر و خلبان آمر  تا هزاران هلىد و سبک آنها سبب شنی سنگمهین

کوپترها نبودند به   هلىنیاى که اگر ا به گونه. دی رسىیکایى آمر  به دام افتادهروهاىین بارها به کمک »ىی هواکی نزدبانىیپشت«عنوان 

. شدند ها قتل عام مى  و شمالىها کنگ تیى و  در تلهها ىیکایدفعات مختلف آمر

   تتحمله

 مرکز مهم در جنوب  شهر و50اى به طول   در جبهه1968 هی ژانو31 در اپی سبب شد تا ژنرال جکای بودن حمالت آمرفرجام بى

.  دست به حمله بزندها کنگ تی شمالى و وروهاىی با کمک نتنامیو

.  و جنوبى شرکت داشتندىیکای آمرروىی مقدار ننی و همستی کمونروىی هزار ن700 بود که در آن نىی تت از جمله نبردهاى سنگنبرد

. خبرى نبود» اسارت« نبرد بزرگ از نی نشان دادند و در ادىایهاى ز  قساوتاتی عملنی در اکای آمراتی جناری تحت تأثها کنگ تیو

هاى   مسئله در رسانهنی کنند وانىینش نظمى عقب  با بىىیکای از نقاط سبب شد تا سربازان آمرارىی در بستنامىی وى رانهی غافلگحمالت

.  بدى از خود به جاى گذاشتری تصوکای آمرژهیجهان و به و
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١٦٥

   قبول شکستآغاز

 کاهش 1968 را از مارس ىی طرفه حمالت هواکی سبب شد تا جانسون به صورت ىی تلفات هواشیدر کنار افزا» تت « نبردشکست

 هزار نفر گذشته 700 از مرز تنامی در وىیکای آمرروهاىی زمان ننیاگر چه در ا.  شمال را بکندتنامیدهد و درخواست مذاکره با سران و

 شمالى تنامی تن بمب بر سر مردم وونیلی م2 / 6) سورتى پرواز( هزار حمله 107 با 1968  تا1965 ىها  تنها در سالکایآمر. بود

 قوا دست به حمله زی با تجهها کنگ تی شمالى و وتنامی و1970 لی کامال در انفعال بود تا آن که در آورکای آمر1969در . ختندیر

. ستی جنگ ننی برنده اگری دکاینشان داد آمر حمله نیا زدند که کای و مرکز نظامى آمرگاهی پا424سراسرى به 

 نی ببرند اما در انیها را از ب  سعى کردند خطوط مواصالتى شمالىتنامی جنوبى با حمله به الئوس در غرب وتنامی و وکای آمر1970 در

. ط شدندها مجددا به الئوس مسل ى شمالى  از منطقهىیکای آمرروهاىیکار ناموفق ماندند چرا که با آغاز خروج ن

   شکستقبول

 جنگ را نی اکای آمردی جمهورى جدسی رئکسونی نچاردینخست آن که ر:  عمده داشتلی سه دلتنامی از وها ىیکای خروج آمرآغاز

 جنگ انی مرتب با برگزارى تظاهرات خواستار پاکایدوم آن که مردم آمر. اى به ادامه آن نداشت دانست و عالقه اشتباه گذشتگان مى

.  نداشتتنامی در وروزىی به پدىی از نظر نظامى امکایسوم آن که آمربودند و 

 که رفتی پذکای باالخره آمر1973 هی آغاز شد و در ژانوگریها بار د  سخت شمالىاریرغم موضع بس  مذاکرات صلح علىنیبنابرا

 جىی تدردنی در اثر کنار کش1973 تا 1971هاى   در حالى بود که در سالنیا. خارج کند» جنوب« خود را به طور کامل از روهاىین

 روىی گرفت همه نمی تصمکای هنگامى که آمر1974 توان خود را از دست داده بودند و در جی تدربه جنوبى ها تنامىی وکایارتش آمر

 جیل به تدر نفرى شماونیلی مکی در کنار ارتش کنگ تی و صدها هزار ودیخود را از منطقه خارج کند ارتش جنوب کامال از هم پاش

.  سقوط کردزی نگونی سا1975 لی آور30تمام شهرها را در جنوب فتح کرده و در 

» . نبودزىیهرگز چ «کای ارتش جنوب بدون آمرقتی حقدر

   نبردجهینت

.  جنگ جهان پس از جنگ دوم جهانى بودنیتر  پرتلفاتتنامی ونبرد

 هزار زخمى و معلول 300 نبرد نی از اکایآمر.  بودندىیکایها آمر  از آن هزار نفر57 کشته برجاى گذاشت که ونیلی م2 / 5 جنگ نیا

 نیمنابع شمالى ا( داشت ىی نبرد در بخش هوانی از شدت اتی حکاىیکایکوپتر آمر  و هلىمای هزار هواپ6سقوط .  گرفتادگاری به زین

 جنوبى تنامیو.  نشده استدای پتنامی در وىیکایران خلبان آمرى هزا هنوز جنازه) اند  ذکر کردهمای هزار هواپ4 و وپترک  هزار هلى5رقم را 

.  کردندتی به شدت تقوای را در شرق و جنوب آسها ستی رسما متحد شدند و جبهه کمون1976و شمالى در 

:  استهیتر از بق ها اثر مهم داشت اما سه اثر آن قابل توجه  دهتنامی ونبرد

 و اعتماد به کای آمرتیثی مسئله حنی جنگى شکست قطعى نخورده بود و اچی آن زمان در ه تاکایآمر. کای شکست قطعى ارتش آمر-1

 و تنها افتندی را نگرىی و مردم آن جرأت جنگ با کشور داستمدارانیهاى سال س اى کاهش داد که تا سال نفس مردم آن را به اندازه

. ها برد ن آادی خاطره تلخ را از نی ا1991 در س فارجی جنگ خلحی صرروزىیپ

ها از شکست   و روسدی به اوج خود رس1975 آغاز شده بود در 1945ى جهانى که از سال   شوروى به عرصهاسىی ورود غول س-2

 آن کشور گسترده لومترىی هزار ک14 در تنامی تا وکای آمرلىی ما90ها از کوبا در   بهره را بردند اکنون متحدان آننیواشنگتن بهتر

.  و شرق اروپا دست باال را داشتندقای آفراخ شا،ینوب آسها در ج شده و آن
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١٦٦

 ختنی رو رنظامىی غونیلی مکیمرگ حداقل .  سؤال بردریها را ز  آنبندهی شعارهاى فردای جنگ شدنی در اکای آمرهاى تی جنا-3

هاى   در کنار گفته1969 در الیى م  نبود مضافا آن که قتل عام دهکدهرفتنىی پذهىی توجچی با هان،یرنظامی تن بمب بر سر غها ونیلیم

جنگى که تنها مخصوص .  زده است»فیجنگ کث« دست به تنامی در وکای ثابت کرد که آمرای به دنىیکایى آمر مردان از جنگ بازگشته

.  بودها ستیها و فاش  نازىایمزدوران قرن نوزدهمى و 

 سازان لمی و فها سندهینو.  را رها نکرده استکای پس از سه دهه آمر هنوزتنامی تمام شد اما کابوس و1975 به هر شکل در تنامی وجنگ

. کنند از اشتباهات آن دوران برائت کنند  سعى مىدی هنوز هم با خلق آثار جدىیکایمستقل آمر

   شش روزهجنگ

گ دوم جهان بود و آسا ارتش آلمان در جن اگر چه مبدع نبردهاى برق.  جنگ شش روزه استا،ی معروف دناریهاى بس  جمله جنگاز

هاى قدرتمند فرانسه،   روش در قبال ارتشنی از پاى در آوردند و اوهی شنی ماه لهستان را با اکیتر از  ها توانسته بودند ظرف کم آلمان

ها را  ته آن هفکیتر از   که بتوان هم زمان چهار کشور را مورد حمله قرار داد و در کمنیادامه دهند اما ا.. ونانی نروژ، ک،یهلند، بلژ

.  بار رخ دادکیهاى مهم تنها   جنگخیوادار به قبول صلح کرد اتفاقى بود که در تار

   جنگ شش روزهنهیزم

 به دنبال زمان لیی سبب شد تا اسرا1956 در لیی و اسراسی و شرط فرانسه، انگلدیق  بىنىینش  ناصر پس از عقباسىی بزرگ سروزىیپ

. ى ناصر را تالفى کند خواست تا ضربه  آن مىىی هواروىی نژهی کشوربه ونی ارتش اتی با تقوزی نمناسب براى تالفى باشد و فرانسه

 ژهی توان نظامى خود به وتی به طول دائم در حال تقوالدىی م1966 تا 1956هاى   و اردن در طول سالهی از آن طرف مصر، سوراما

. کند نمى» قناعت «1948 به مرزهاى لییبود که اسراها شکى باقى نمانده   بودند چرا که براى آنىی هواروىین

 لیی قصد جنگ را داشته از آن طرف در اسراانینی و فلسطهیى اعراب اردن و مصر طرفدار جنگ نبودند اما سور  در جبهه1966 در

عراب دست به حمله بزنند،  که طرفدار آغاز جنگ قبل از آن که ان،ی و بنگورانی موشه دان،ی اسحاق رابری نظىیها ى ژنرال  جبههزین

.  اعراب خواستار مشى اعتدالى بودنىی و زمىی با استناد به برترى هوالیی اسراریوز  نخستکولقوى بود حال آن که لوى اش

 رهی روستا و کشتن هجده عرب اوضاع را به شدت تکی به ها لىیی و به دنبال آن حمله اسرا1966 نوامبر 13 در لىیی سه اسرامرگ

 1967 لی آور6 در ىی نبرد هواکی رخ نداد تا آن که در رىی باز هم درگلیی اسراریوز عالقگى ناصر و نخست  بىلیا به دلکرد، ام

.  سورى را ساقط کردندگی که تلفاتى بدهند شش من بدون آلىیی اسراماهاىیهواپ

 اما ناصر به خوبى ستی نمی قادر به اتخاذ تصمترسد و  مىلیی ناصر را به باد حمله گرفتند که از اسراهی اردن و سورهاى روزنامه

 مرتبا لىییهاى اسرا از آن طرف ژنرال.  درد وارد عمل شدىیهاى هوا  دست باال را در جنگلیی که اسراطىی در شرادیدانست که نبا مى

.  اعراب نبودندی اصال خوشانی و اکردند  مىدی را تهدهیسور

   در انبار آتشجرقه

کرد  هاى عرب به جمال عبدالناصر او را مجبور به واکنش نظامى محدود مى  و فشار روزنامههی به سورلییمى اسرا فشارهاى نظاسرانجام

 نگرانى هی از همان ابتدا از بابت اردن و سورها ستیونیصه. خواهند  مىها لىیی است که اسرازىی اقدام همان چنیغافل از آن که ا

 ارتش بزرگ مصر بود لییهراس اسرا. اى نبودند  نه وسعت و نه قدرت نظامى قابل مالحظه وتی دو کشور نه جمعنینداشتند چرا که ا

.  و معادل آن تانک و سرباز داشتمای هواپلییکه دو برابر اسرا

 سازمان ملل خواست تا از روهاىی بود تا آغاز جنگ از نلیی با هدف ترساندن اسراتر شی حرکت خود که بنی در آخرعبدالناصر

.  عقب بروند تا چند واحد نظامى مصرى را به صحرا بفرستدنایصحراى س
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١٦٧

   اول جنگروز

 ل،یی دفاع اسراری وزان،یژنرال موشه دا. پندارند جنگ ژوئن، جنگى شش روزه نبود بلکه جنگى دوازده ساعته بود  آنچه همه مىبرخالف

» حد صفر« در زىی او بر اعراب چروزىیکاغذ احتمال پ را به برعهده گرفت مشاهده کرد که بر روى اتیپس از آن که فرماندهى عمل

 لىیی اسراماىی هواپ350 تانک و 1000 زمان در برابر نیدر ا. ردی را ظرف نصف روز از طرف مقابل بگعملاست مگر آن که ابتکار 

دافند سام مبدل به کابوسى  پتنامیدر و. ( برخوردار بودند2هاى پرقدرت پدافند سام   و شبکهمای هواپ800 هزار تانک، 2اعراب از 

.)  شده بودکای آمرىی هواروىی براى نانیپا بى

 اعراب را ىی هواروهاىیداد وى براى آن که بتواند ن  مىلی فرانسوى تشکستری و م3 راژیهاى م  زمان جتنی را در اانی داماهاىیهواپ

 نی اعراب را به روى زممایتواند هواپ  گرفت تا مىمی تصمنی نداشت بنابراادىی فرصت زندازدی و حتا عراق از کار بهیدر اردن، سور

.  شودلیی اسراهیها عل ى آن ها مانع برخواستن باقى مانده  باند فرودگاهبیرنابود کند و با تخ

 هاى  را به صورت هم زمان از فرودگاهلىیی اسراماهاىی هواپ346 رینظ  در حرکتى کمانی صبح پنجم ژوئن داقهی دق8،45 ساعت در

 ارتباطات رادارى خود هی مذکور با قطع کلماهاىیهواپ.  باقى ماندندوی براى دفاع از تل آو3 راژیتنها چهار م.  به پرواز در آوردلىییاسرا

 از شمال می چرخ زده و مستقترانهیاز مد) براى گمراه کردن رادارها( کامل عمل کرده و با کج کردن راه خود ختفاىسعى کردند در ا

.  کشور شدندنیخاك امصر وارد 

 سام کارى ساخته بیهاى مه  موشکگرازی سطح دنی متر رساندند چرا که در ا30 تا 20ها ارتفاع خود را به کمتر از   مرحله آننی ادر

. گرفتند ها را نمى  آنزینبود و رادارها ن

هاى مهم مصرى را به شدت بمباران کرده و  اه فرودگمی رود عظنی در ابتداى الیى ن  با ورود به درهانی تحت فرمان داماهاىیهواپ

 قبل از آن که ها نیونتیلی و ا16هاى   و توپولف19، 21 هاى گی از مارىیبس.  بردندنی پارك شده بر روى باند را از بماىیصدها هواپ

.  رفتندنی از بنی پرواز مستقر شوند بر روى زمنیخلبانان بتوانند بر کاب

 جنوب سوئز لومترىی ک600 فرودگاه که در نیمدافعان ا. دی رسزی کشور در اقصر ننیفرودگاه جنوبى ا حتا به لیی حمالت اسراموج

 در غرب عراق دشمن 3 اچ گاهی در حمله به پارانی اىی هواروىی سال بعد ن15. (رندیبردند مورد حمله قرار گ قرار دارد اصال گمان نمى

 در ظرف چند ساعت انیدا)  استرانىی اریکردند که نقشه مذکور طراحى فرماندهان غ  به خطا فکر مىارىی و بسد کرریرا کامال غافلگ

 راحت به سراغ الی باخلىیی اسراماهاىیها را نابود کرد و سپس امواج هواپ  و فرودگاه آنىی ضدهواگاهی پا19 مصرى و ماىی هواپ300

. هاى منطقه رفتند  فرودگاهریسا

)  بوددهی سال زحمت کش10 روی ننی اجادیناصر براى ا( نداشت ىی هواروىی نگری مصر دقهی دق90 ظرف

 نابود کردند اطیهاى متروك را محض احت  فرودگاهها لىیی ساعت فرودگاهى سالم باقى نماند و حتا اسرا6 ظرف زی نهی اردن و سوردر

 تی با موفقاتیعمل«:  مخابره کردها ستیونی شرح به ستاد ارتش صهنی بدامىی از صبح روز پنجم ژوئن پلیی اسراىی هواروىیفرمانده ن

 را مای برده و صدها هواپنی را از بمای هواپ340 ما،ی هواپ16وى در برابر از دست دادن »  را دادمماهای هواپعتانجام شد دستور مراج

. صدمه زده بود

 لیی اسرانىی زمروىیى ن ها انتظار حمله مصرى اگرچه دی به حرکت درآنىی زمروىی بود تا با فرمان او ننی نوبت ژنرال اسحاق راباکنون

 در ششم ژوئن حمله را با لى،ییژنرال تال، فرمانده اسرا.  انجام شودنای حمله از شمال صحراى سنیکردند ا را داشتند اما گمان نمى

 از حمالت ىی هواتی شدند چرا که حمانىینش  ساعت قواى مصرى مجبور به عقب24تر از   آغاز کرد و در کمودلشکرهاى زرهى خ

اى سقوط کرد و در هشتم ژوئن   بدون دفاع مالحظهزی نخیالش شرم. گذاشت  نمىنىینش  در دشت باز منطقه راهى جز عقبها لىییاسرا
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١٦٨

 روهاىی به سرعت ارتفاعات جوالن را تصرف کرده و نلییاز آن طرف قواى اسرا.  درآمدها ستیونی به اشغال صهنای سرهیکل شبه جز

 بود و جهینت ها بى  اما مقاومت آنرندی را بگلیی اسراشروىی ابتدا سعى کردند جلوى پها ىی گذاشتند سوردیحت فشار شدسورى را ت

.  منطقه جنگى واقع بود بدون حفاظ گذاشتندلومترىی ک100 در نهم ژوئن عمال دمشق را که در طرهیها با واگذارى شهر قن آن

 لییاسرا.  را تصرف کردندالمقدس تی مدافعان، ساحل غربى رود اردن و بزی مقاومت ناچدنی با درهم کوبزی در جبهه اردن نلییاسرا

. را بمباران کرد)  اردنتختیپا(دفاع امان  هم زمان شهر بى

   مقاومت اعرابانیپا

 در جهت نی سنگ شده وبا کمک تانک و آتشبارىری درگنی ارتش آزادى بخش فلسطروهاىی با نها لىیی اسرازی و نوار غزه نشی عردر

کردند   و نوار شمالى آن مقاومت مىنایها که هنوز به صورت متفرق در صحراى س مصرى.  شدندروزی پنىی مبارزان فلسطهیشهرى عل

ها و   خارج کردند اما ورود تانکها لىیی را براى مدتى از دست اسراشی ضد حمله شهر العرکی ارك نبرد تالش خود با تدنیدر آخر

. مکى واحدهاى پراکنده مصرى را به عقب راند کماهاىیهواپ

 نای مصرى را متفرق و صحراى سروهاىی اردنى را در جبهه مرکزى به کلى منهدم کرده و نروهاىی نلیی روز از جنگ، اسرا5 گذشت با

واحدهاى .  داشتهی را سورتی وضعنیاما بدتر.  کانال سوئز در انتظار دستور براى عبور از کانال بودلومترىی ک20را اشغال کرده و در 

رفتند و اگر فشار شوروى براى توقف جنگ نبود سقوط دمشق دور   مىهی سورتختی به سمت پامی دمشق مستقاده در جلىییزرهى اسرا

. از دسترس نبود

 1967امبر  اعراب و قبول نظرات سازمان ملل سبب شد تا در نومیتسل.  بوددهیبس از سوى اعراب فرا رس  زمان قبول آتشاکنون

 ارضى تمام تی را به اعراب بازگرداند و در مقابل انتقال و تمامری اشغالى در جنگ اخهاى نی بخواهد سرزملیی از اسراتیشوراى امن

.) بودزی نلیی شناختن اسراتی امر متضمن به رسمنیا( شود رفتهیکشورهاى منطقه پذ

   نبردجهینت

اى جمال عبدالناصر قهرمان ملى عرب بود که خود را مقصر اصلى شکست ارتش ابتدا استعف. شش روزه چند اثر فورى داشتجنگ

 مسئله نیاثر دوم ا.  نشدرفتهی کشورها پذریى مصرى و عرب سا  تظاهر کنندهها ونیلی استعفا توسط منیدانست اگر چه ا مصر مى

 جنگ مفهوم جنگ نیا.  و زرهى بودزهی موتورروهاىی و نىی هواروىی ننی در هماهنگى بلىییتوسط جهان به سرعت عمل واحدهاى اسرا

ارتفاعات جوالن، .  بودلیی توسط اسراانهی غرب خاورمکیى دوم تصرف تمام مناطق استراتژ نکته. دیآسا را جانى دوباره بخش برق

. وزه بود جنگ شش رجهی و کانال سوئز و غزه همه نتقبه عجی تسلط بر خلنا،ی صحراى سالمقدس، تی غرب رود اردن، بطره،یقن

 پاى به صحنه شطرنج ترى شی زمان به بعد که شوروى با قدرت بنی شکست به شدت صدمه خورد و از انی اعراب از اهیروح

 و دندیشیاند  نکته مىکی تنها به 73 تا 67هاى   در طى سالتی و حتا کومنی عراق، مصر، عربستان ه،ی گذاشت چرا که سورانهیخاورم

 مصوبات شوراى تیاى به رعا  عالقهلییزمان نشان داد که اسرا.  اشغالى بودها نیل از سرزمییروج اسرا و خالمقدس تیآن آزادى ب

.  فراهم آورد1973 را در لیی بروز جنگ چهارم اعراب و اسراى نهی امر زمنی سازمان ملل ندارد و همتیامن

   اکتبرجنگ

اعراب در .  ثابت شدلیی ارتش اسرارىیناپذ  در آن بطالن شکستجنگى که.  استخیهاى بزرگ نظامى تار  از شگفتىکىی اکتبر جنگ

. کردند» مرگ و زندگى« نبرد آن چه که از ابتکار و قدرت نظامى در چنته داشتند وارد کارزار نیا

اى ها براى گذر از کانال سوئز و ورود به صحر  به کار گرفته شده توسط مصرىهاى کی جنگ، تاکتنی با گذشت سه دهه از اهنوز

 ظرف شش روز توان نظامى اعراب را 1967 در ژوئن لییپس از آن که ارتش اسرا. رسد  جسورانه به نظر مىاریآور و بس  تعجبناىیس
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١٦٩

 قىی و غرب اردن را اشغال کرد، اعراب مصمم شدند تا به هر طرالمقدس تی ارتفاعات جوالن، بنا،ی و نوار غزه صحراى سدیدرهم کوب

 نی حافظ اسد و انور سادات به ا1973 سبب شد تا در سپتامبر نىینش  از عقبلییخوددارى اسرا. رندید را بگکه شده انتقام شکست خو

 نی اانی در جرزی عرب نگری تمام طول ماه سپتامبر حداقل پنج رهبر ددر.  برسند که جنگ تنها راه عقب راندن متجاوز استجهینت

.  بزرگ قرار گرفتنداتیعمل

 اعتبار اعراب را در جهان از 1967شکست سال .  عرفات و شاه حسن مراکشىاسری معمر قزافى، ن،ین، شاه حس پادشاه عربستاصلیف

.  شکست جبران شودنی براى ملت بزرگ مصر که اژهی برده بود و الزم بود و به ونیب

رغم  على. ( کار موفق بودندنیه در ا اذعان کرد کدی بزرگ به کار بردند و بااتی عملنی تمام تالش خود را براى مخفى کردن ااعراب

) ها با غرب ارتباطات گسترده آن

   به نام شاذلىمردى

 به اهداف دلخواه خود در دنی پس از رسلییاسرا.  به توان طرح اصلى عبور از کانل سوئز دانستدی شاذلى را شانیدالدی سعژنرال

 سال خط دفاعى در کانال سوئز و صحراى 3 در طى هودى،یندس بارلو، مه.  کردریرناپذی را مبدل به دژى تسخنای صحراى س1967

 مدافع آن زی جهان نروهاىی ننیتر دهیدر حالى ورز( خط دفاعى نیفکر عبور از ا. شد» وار دفاعى بارلوید« کرد که معروف به جادی انایس

 از طرف انور سادات 1972شاذلى که در . شت خط نقشه دانی اما ژنرال مصرى براى عبور از ادیگنج  ژنرالى نمىچی هلهیبه مخ) بودند

هاى  دوره)  ستاد کل ارتش مصر انتخاب شداستی به ر1973و در ( شده بود خاب ساختار ارتش مصر انتدیبه عنوان مأمور اصلى تجد

ربات متعدد  شده بود و پس از زدن ضادهی پلیی در پشت خطوط اسراىی گروه هوابرد کماندوکی در قالب 1967 و در دهیرنجرى را د

 را طى کند و نای عرض صحراى سادهی بودند با پاى په رفتنیاش از ب  مجبور شد در حالى که تمام دستهبانىیبه دشمن در اثر فقدان پشت

 نظامى کیخورد و مانند  ها با سربازان غذا مى  ژنرالریاو برخالف سا.  نابغه نظامى بودکیبا شنا از عرض سوئز بگذرد از همه جهات 

ى   در رسته60 و اواخر دهه اشت دمنی تجربه عملى از نبردهاى کنگو و ن،یشاذلى عالوه بر ا. دیشیاند  مىتیعى فقط به مأمورواق

 گورچکوف، فرمانده معروف ستاد شوروى دردوران جنگ سرد، روزى به عبدالناصر رالیادم.  کارآموزى کرده بودىیکایتفنگداران آمر

 را ش به شاذلى گفته بود که ارت1973 فرمانده کاردان را دارد سادات درمارس کینبوغ کامل ) اذلىش( افسر جوان نیگفته بود که ا

 به بعد بود که شاذلى خی تارنیاز ا.  استدهیبست رس  همه به بنکیپلماتیهاى د آماده کند چرا که راه» مرگ و زندگى«براى نبرد 

 از جان گذشته داشت که در موج اول حمله شرکت ىی کماندوروىیردان ن گکی به حداقل اجیاو احت. هاى خود را آغاز کرد طراحى

هاى   راهى را براى ورود تانکدیسپس با.  مناسب در شرق سوئز راه را براى ورود عمده قوا فراهم کننداىه  سرپلریکنند و با تسخ

گذشت و تازه آن گاه   بارلو مىهیدفاع چند التر از   با سرعت هر چه تمامدیسپس با. کرد فراهم مى) با گذر از کانال( مصرى نیسنگ

. گرفت  مىر قرانای مستقر در صحراى سلییمقابل ارتش اسرا

 روی ننیآمد اما در صورتى که ا  مىرممکنیاى که مهار آن به نظر غ موج توفنده.  بودلیی اسراىی هواروىی مهم بعدى حمله نى مسئله

هاى سام   به موشکدی او تنها بانیبنابرا.  را طى کنندنایى بتوانند عرض صحراى سهاى مصر ماند امکان نداشت که تانک برجاى مى

. روسى اعتماد کرد

   اکتبرشش

اند جسارت حمله مجدد را به خود بدهند اما در ارتش  شده» له« ضربات او ری سال قبل ز6 که ىیکرد کشورها  هرگز باور نمىلییاسرا

 طراح حمالت جنگ انیژنرال موشه دا. دانستند توفان در راه است د که از اواخر سپتامبر مى دو نابغه بزرگ نظامى بودنزی نلییاسرا

ى نقل و   دو نفر دربارهنیهاى ا ناله.  شارونلیو دوم ژنرال زرهى آر) لیی وقت اسراریوز  نخستری گلداماع دفاریو وز(شش روزه 
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١٧٠

 خود را نایگذارى صحراى س شارون با عالمت. هاى خود را داشتند رح طزیها ن  اما آندی نرسىیى غرب به جا انتقاالت مصر در جبهه

 بر ىیمای هواپچی را کامال آماده نگه داشت تا هىی هواروىی نزی نانی و دادی در آها براى روزى آماده کرد که صحرا به تصرف مصرى

.  بودگرىی دزی چهیها و سور  نشود حال آن که برنامه مصرىری غافلگنیروى زم

  پوری کومی دیع

 در حالت انفعال بای تقرلیی زمان ارتش اسرانیدر ا.  استها رانىی نوروز ما ادی مشابه عبای روزى تقرلیی بزرگ مذهبى اسراپوری کومی

.)  در حالت سکوت بودزی نوی تل آوویحتا راد. (کامل بود

 ژوئن 6اندهانش گفته بود که در طلوع آفتاب روز  به فرماتی روزى را براى حمله انتخاب کرد و قبل از شروع عملنی مصرى چنژنرال

.  کردندریخبرى کامل غافلگ  ما را در بىها لىیی اسرازین

 واری بخشى از دها تینامی با دها نیسازى م اى از عرض کانال گذشته و ضمن خنثى  شروع دستور حمله، صدها غواص با لباس قورباغهبا

 6ظرف .  را از سر راه برداشتندلىیی شده اسراری وارد عمل شده و سربازان غافلگنىیاى زمبالفاصله کماندوه. بارلو را منجر کردند

 جادی بفرستد، شاذلى با ادانی خود را به مرهی ذخروهاىی بتواند نلییقبل از آن که اسرا.  بارلو سقوط کردستحکم م33 دژ از 25ساعت 

.  کردادهیئز پ پل بزرگ در شب هزاران سرباز و صدها تانک را در شرق سو8

 هزار سرباز مصرى را در 60 سعى کرد تا راژهای و مدیهاى جد  را کامال آماده نگاه داشته بود با فرستان فانتومىی هواروىی که نانیدا

ها  ن آدنی براى کوبمای هواپ100 انی از نظر داگریکدی مصرى به روهاىی از اندازه نشی پکىیبا توجه به نزد.  ببردنیروى همان خط از ب

. کافى بود

   سامموشک

ها را و   آنهاى کی را قبول داشتند و نه تاکتىیکای نه خلبان آمرلىیی قدرت خود را نشان داده بود اما خلبانان اسراتنامی سام در وموشک

زاران مستشار البته با کمک ه( سام هاى تی ساقی دقرىی مصر شوند اما شاذلى با به کارگىیبردند گرفتار تور دفاع ضدهوا گمان نمى

.  مصر منصرف کردنىی زمروىی را از ادامه فشار به نانی زد که دالیی اسراىی هواروىی در روز اول جنگ به ناى بهچنان ضر) روس

.  رفتندنی جنگ از بى هی در ساعت اوللىیی اسراماىی هواپ11شود  گفته مى

 آموزش زهیهاى تن به تن و سرن  اما کماندوهاى مصرى براى جنگدندیجنگ  با تمام قوا مىلىیی هزار مدافع اسرا8 دژ بارلو اىی بقادر

.  و مدافعان را تارومار کردنددهید

 است در کی نزدلیی اسراى هیدادند سقوط خطوط اول  را کرده و هشدار مىىی هوابانىی پشتدنی مرتب تقاضاى رسلیی اسرافرماندهان

ها دچار شده و   به سرنوشت فانتومزی نلیی اسکان هاوك اسراماهاىی اعزام شد هواپندای به مکی تاکتریی مجددا با تغىی هواروىی نجهینت

 روىی نگری سبب شد تادر روز سوم نبرد د6 و سام 3 موشکى سام تی سا50نصب . ها سقوط کرد  فروند از آن30تا روز بعد حداقل 

.  تانک برسانند600 هزار نفر و 70 به هاى خود را ها تعداد نفرات و تانک  وارد عمل نشود و مصرىلیی اسراىیهوا

  ها  اشتباه مصرىنیاول

دانست که  ژنرال شاذلى مى.  ساعت اول مشخص شده بود72 جنگ در همان فیآسا، تکل هاى برق  مانند اکثر جنگزی ن1973 جنگ در

 نیبنابرا. هاى فرعى بودند ه جبهههم) هیدر جنوب روس(هاى اردن و جوالن  جبهه.  و خط بارلو استنایجبهه اصلى نبرد غرب صحراى س

 برساند تا دست باال را در جنگ داشته لیی استفاده کرده و خود را به جنوب اسراىی فرصت طالنی از ادی معتقد بود که مصر بانیاو به ا

 نای صحراى سمترىلوی ک20 قواى مصرى با نفوذ به عمق دیاو معتقد بود که با.  نداشتالىی خنیاما در قاهره سادات اصال چن. باشد

 فتح کل دی که شاه کلالی و متدىی مصرى براى اجازه فتح سه گذرگاه قفقفه، قنرالهاى مکرر ژ درخواست. موضع پدافندى اتخاذ کند
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١٧١

 مذکور کی اکتبر به جاى تصرف مناطق استراتژ8 هزار کماندوى مصرى در روز 3توجهى قاهره قرارگرفت و  صحرا بودند مورد بى

.  گرفتنددستور استراحت

 نیها را آغاز کردند اما تلفات سنگ  حمله به مصرىلیی اکتبر دو واحد زرهى اسرا9در .  بودلیی اکنون زمان ضد حمله اسرانیبنابرا

ها سامان   مصرىهی را علمىی چند نوبت حمالت زرهى عظزدری در روزهاى بعد نها لىییاسرا.  شداتیها سبب ناموفق ماندن عمل آن

 و 60هاى ام   نبردها ازتانکنی در الیی نبردها جان به در ببرند چرا که اسرانیکرد واحدهاى زرهى مصرى از ا ان نمىکسى گم. دادند

جى و ساگر روسى جهنمى واقع را .هاى آزپى اما موشک.  بودندکای محصوالت زرهى آمرنیدتریبرد که جد  بهره مىىیکای آمر48ام 

هاى خود را از دست داد حال آن که   سوم تانککی لیی هفته اول جنگ اسراکیمجموع ظرف در .  کردندجادیهاى مذکور ا براى تانک

.  دستگاه رسانده بودند1250هاى خود در صحرا را به   زمان تعداد تانکنیها در هم مصرى

 2500 نی بالیه متدر قبل از گذرگا) 1943پس از نبرد کورسک در جبهه شوروى  (خیها در تار  جنگ تانکنیتر  اکتبر بزرگ14 در

 و الی متکیهاى استراتژ  اکتبر وقتى باالخره قاهره با درخواست شاذلى براى عبور از گذرگاه14در .  آغاز شدنیتانک و زرهپوش از طرف

 شارون در لیژنرال آر. دندی هزار سرباز د150 تانک و 600 مصرى خود را در برابر روىی هزار ن70 تانک و 800. قفقفه موافقت کرد

 را از دست داده بود و اکنون قواى مصر در اتىی روز ح6 مصر قتیدر حق. ها بود  اشتباه مصرىنیالعبور مذکور منتظر ا گذرگاه صعب

 در آتش سوختند و لیی به سه به نفع اسراکی به نسبت نی تانک از طرف1000ظرف چند ساعت .  را داشتنییمنطقه دست پا

. ستندی نشروىیگر بخواهند قادر به پ اگری دزیها ن  آنافتندیها در مصرى

   شارونطرح

 چیشود اما ه  لبنانى و مصرى محسوب مىنى،ی افراطى و قاتل هزاران عرب فلسطاریمردى بس) لیی سابق اسراریوز نخست( شارون لیآر

 ناینى که جنگ در جبهه س اکتبر زما15در .  گرفته شوددهی ناد1973 اتی موارد سبب نخواهد شد تا نقش بزرگ او در عملنیکدام از ا

 نی ازبپی ت4تواند تنها با  گذارى شده اعالم کرد که مى اى عالمت  آوردن نقشهرونی با بلیی ارتش اسراتاد وى در سدیبست رس به بن

ره را  قاههی اسکندردی جنگ، خود را به شمال مصر برساند وبا تهددانیدو سپاه مصرى بگذرد و با عبور از کانال سوئز در جهت عکس م

. بس کند مجبور به قبول آتش

 نی و هزاران نفر از بهترمای هواپ100 درصد توان زرهى و 35 رفتن نی که در آن زمان در اثر از بلىیی فرماندهان اسراری و ساانیدا

اپلئونى و در حد ى ن  نداشتند ناچارا با حرکت شارون که نوعى حملهکیهاى کالس ى متقابل با روش  به حملهدىی املىییسربازان اسرا

 مصرى و هی دو ژنرال بلند پانی جنگ مذکور نبرد بمیابی  درمىمیکن امروز که جنگ اکتبر را مرور مى. خودکشى بود موافقت کردند

 در آن لیی ندادند حال آن که سرفرماندهى اسراسکیها به ژنرال خود اجازه ر بود اما متأسفانه مصرى) شاذلى و شارون (لىییاسرا

. داد»  به خودکشىهیطراحى شب« براى ن هزار سرباز را به شارو12 اریت اخت سخطیشرا

 گرفته شد از جنگ قبلى شده و حتا متیهاى روسى به غن  اکتبر سربازان شارون در اختفاى کامل سوار بر تانک15 صبح 5 ساعت در

 موشکى مصرى گاهیها پا  بردن دهنیاعت با از ب س40 خود به زبان عربى صحبت کردند و با عبور از سوئز در ىیویدر ارتباطات راد

 ها لىیی اکتبر ناگهان مردم مصر متوجه شدند اسرا18در . حمله را آغاز کردند.)  استفاده کنندزی نها نتومبراى آن که از آتش مؤثر فا(

ها دسته   بود و آندهیفا  بى در غرب سوئزلییهاى اسرا  سر پلدنی براى درهم کوبزی مصرى نهاى گیحمالت متعدد م! در مصر هستند

. هاى سام اثرى نبود  موشکبانىی از پشتگری دکهشدند چرا   مىلییهاى اسرا دسته مقهور فانتوم
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١٧٢

 در حالى بود که عمده نی ادی تانک و نفربر زرهى رس500 هزار سرباز و 20 در شمال مصر به لیی اسراروهاىی اکتبر تعداد ن22 در

 مصر تختی پالومترىی ک101 قاهره به - با کنترل بر محور سوئز ها لىیی اکتبر اسرا23در روز . ندقواى مصر در صحرا مشغول بود

. دندیرس

 اکتبر مصر خود را براى فراخواندن 24 در نی نبود بنابراىی گوش شنوالییبس را قبول کرده بودند در اسرا ها آتش  حالى که مصرىدر

.  موافق ادامه جنگ نبودندگری و شوروى دکایکه آمر در حالى بود نی آماده کرد ادیلشکرهاى جد

   جوالنجبهه

هاى   جنگزی در منطقه جوالن نلییى شمال اسرا دانند اما در جبهه  مهم مىنای چه همه جنگ اکتبر را به خاطر نبردهاى صحراى ساگر

.  درگرفتنی طرفنیمهمى ب

عراقى، مراکشى، ( به استعداد دو تا سه لشکر ىیروهای است نهی سورفی مصر طرف ضع- هیدانستند در اتحاد سور  که مىاعراب

 را در جوالن لیی تانک مواضع اسرا930 سورى با روىی هزار ن60 تی اعزام کردند و با تقوهیرا به سور) نىی و فلسطتىیسعودى، کو

 داخل لومتری ک23 نی منیادیبور از م سورى در روزهاى اول جنگ با عروهاىین.  حمله قرار دادنددمور)  اشغال شده بود1967که از (

 از هم اتی عملنی در الىیی اسراروىی هزار ن15. دندی رسنیى شهر ال عال در شمال فلسط خطوط دشمن نفوذ کرده و به پشت دروازه

 ىی جبهه جانیا که در ها لىییاسرا.  فروند تلفات شدند35 سام متحمل هاى  در برابر موشکزی نلیی اسراىی و امواج حمالت هوادندیپاش

افتاد بالفاصله تمام قواى خود را معطوف به   به دست اعراب مىلیی شمال اسرانىینش  عقبنی نداشتند چرا که با اولنىینش براى عقب

 نیتر نی تن به خونلىییسربازان اسرا.  پرداختندروی نقالها به انت  مردم را مصادره کرده و با آنهاى نیجبهه شمال کردند و حتا ماش

 اقدام لیی اسراماهاىیهم زمان هواپ. دندی سورى را درهم کوبشروىی پروهاىیبردها در جبهه مذکور داده و با وارد کردن صدها تانک نن

 روىی که نهیسور.  کنندفی جنگ تضعه کشور را براى ادامنی مردم اى هی کردند تا روحهیبه بمباران شهرها و مراکز اقتصادى سور

 نبرد کی در طرهی اکتبر در قن18 مجبور به توقف شد و لییود به منطقه نداشت در برابر حمالت متعدد اسرا چندان براى ورى رهیذخ

.  تانک ابتکار عمل را از دست داد500 ساعته با از دست دادن 14

اذلى در جبهه  که اگر سادات احمقانه دستور توقف را به شافتیتوان در  مسئله درست هم زمان بود با توقف ارتش مصر و مىنیا

. شدند  و اعراب متفقا در جوالن به آن وضع آشفته گرفتار نمىهیغرب نداده بود سور

ها در  ى متقابل مصرى اگر حمله.  قرار دادندررسی دمشق را در ته،ی اکتبر با نفوذ به داخل سور12 در ها لىییى بعدى اسرا  ضد حملهدر

 اریى جوالن بس  عرب در جبههروهاىی نقتیدر حق. آمد  دشوارى به حساب نمى دمشق کارری تسخلیی نبود براى اسرانایصحراى س

 بایى جوالن تقر  اکتبر در جبهه13در .  مانند مصر ضربات قابل توجهى به دشمن وارد کنندنتوانستند ظاهر شدند و اصال فیضع

.آرامش برقرار شد

  پلماسىی دآغاز

 اکتبر از جانب 21 نفتى غرب در می آن که با آغاز تحرژهیبه و.  شدپلماتی دهاىرویتر شدن ن ها سبب فعال بس در جبهه  آتشتداوم

 به منطقه فشار جریسنیبا ورود ک. رو شده بود که ابعاد آن فراتر از جبهه سوئز بود  روبهدىی با مشکل جدای عرب دنریخ کشورهاى نفت

. افتی شیبس دائمى افزا  و سادات به قبول آتشدبراى وادار کردن اس

 20 وارد کردند اما در مقابل شارون با لیی را به اسرارىیناپذ و ضربات جبران.  داشتنداری را در اختنای سوم صحراى سکی ها مصرى

 و اصلى مصرى به سرعت به سمت او در حال حرکت رهی لشکر ذخ5البته . هزار سرباز و صدها تانک در شرق قاهره مستقر شده بود

 ادی از دینبا. کرد  را جبران مىلیی کمبودهاى اسراکایهاى آمر  کمکلیاز آن طرف س.  بودلیی اسراانی زبه  عنصر زماننیبودند بنابرا
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١٧٣

بس   آتشنیبنابرا.  کردبی را تصولیی دالر کمک نظامى به اسرااردیلی م2 / 2 پرداخت کای کنگره آمر1973 دسامبر 15برد که در 

. افتیادامه 

   جنگ اکتبرجینتا

 داشت از جمله آن که مشخص شد در صورت وجود ادىی زاری بسجی جنگ نتانیا.  بودىینبردى استثنا) رمضان ای( اکتبر جنگ

»  استریپذ شکست «زی نلیی و همت، ارتش اسرازىیر برنامه

و (س توان قضاوت کرد که اگر تر امروز مى.  را شکست دهدلیی را دارد که اسراتی قابلنی کشورهاى عربى مصر انی آن که در بدوم

مردانى مانند ژنرال شاذلى تنها با سه گردان کماندوى از جان گذشته . خورد  شکست مى1973 در اکتبر لییسادات نبود اسرا) انتی خای

.  را شکستندلیی سام ستون فقرات ارتش اسرافندبه همراه چند واحد پدا

 ژنرال مصرى با چشمانى اشکبار از نیى سوئز برگرداند، ا را به ساحل غربشیها  که چندى بعد سادات وى را مجبور کرد تانکهنگامى

 به زی نلییاسرا.  داده بودنجریسی مسئله را به کنی اما سادات قبال قول اردی را نپذها لىیی درخواست اسرانیسادات خواست تا حداقل ا

 . خارج شودگری حتما از صف مبارزان ددی بانی متفاوتى است بنابرافىیحر مصر افتیخوبى در

در کمال  (رفتی خروج کامل از صحرا را پذدیوی سال بعد با قبول قرارداد کمپ د2 و رفتی سادات را به گرمى پذ1977 در نیبگ

 اصل را کی بود و لیبد  ارزشمند و بىارینظر نظامى بس ى سوم آن که ابداعات ژنرال شاذلى و ژنرال شارون هر دو از نقطه نکته) ناباورى

در حالى که .  سه هفته بودنیها در ا نکته چهارم ضعف عملکرد روس.  که ترس دشمن واقعى رزمنده استنیکند و آن ا ثابت مى

 استفاده ل،یی براى کمک رساندن به اسراىی پل هواجادیا( استفاده کرد لیی از تمام اعتبار و توان خود براى سرپا نگاه داشتن اسراکایآمر

ها تنها به رفقاى  روس) وی به تل آوحاتىی دالرى تسلاردیلی م2 / 2 شارون و کمک ىیما براى راهن71 جاسوسى اس آر ماىیاز هواپ

 سال کامال به دامن غرب 7 مصر را ظرف جهیدر نت(!) شود   تصرف نمىلیی دادند که دمشق و قاهره توسط اسرانیعرب خودتضم

.  عربى واگذار کردندانهی سال کامال بازى را در خاورم15غلتاندند و ظرف 

   افغانستانجنگ

 گسترده هاى نىینش  سلسله عقبکیپس .  مرکزى دانستاىی و آسرانی در اکای آمرهاى استیتوان مرگ س  را مى1979 سال

 گری و شوروى از طرف دنی چریهاى شرقى نظ  هند و پاکستان به قدرتکردی طرف و روکیکامبوج از .  الئوستنام،ی از وها ىیکایآمر

) 57بهمن  (1979 هی در ژانوزی شاه نمیرو کرده بود، سقوط ناگهانى رژ  با چالش جدى روبهای را در آساکی غرب و آمرهاى استیس

 در میها با حضور مستق  روس1979هاى مارس تا نوامبر  در ماه. ى ماجرا نبود  همهنی اما ادیها طول کش اى بود که هضم آن سال ضربه

. ار نظامى مقدرات کابل را رأسا در دست گرفته بودند نفر تحت عنوان مستش7500 کامل و اعزام استیس

 پس از نیشود تا شوروى نگران خارج شدن اوضاع از کنترل خود شود بنابرا  افغانستان، سبب مىریوز  نخستنی کار آمدن امروى

ز اوضاع آماده براى  وارد عمل شود اما هنونی اماسىی سبیکند تا به نفع ببرك کارمل رق مرگ نورمحمد ترکى خود را آماده مى

. مداخله نبود

  رانی در بحران اکای آمرگرفتارى

.  شوروى در جنگ سرد دانستری اتحاد جماهنی رهبر آهننیتوان آخر ، را مى80 دهه لی و اوا70 رهبر شوروى در دهه برژنف،

 دست باال داشته باشد کایرابر آمر شوروى در باسىیهاى س  جبههى هی جنگ سرد سبب شد تا در کلاسىیى کار س  کهنهنی اهاى استیس

). عربىانهیبه جز خاورم(
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١٧٤

 نی بتىیى امن  کردند و معاهدهری در تهران را تسخکای سفارت آمررانی اانیدانشجو) 1358آبان  (1979 محض آن که درنوامبر به

. ست ادهی که زمان عمل فرا رسافتیباطل شد برژنف در)  قبلىمیبرجاى مانده از رژ (کای و آمررانیا

   به افغانستانحمله

 نیبنابرا. ىیکایهاى آمر آزاد کردن گروگان:  را مدنظر قرار داده بودزی چکی تنها 1979 در ماه دسامبر کا،ی جمهور آمرسی رئکارتر،

 ها گردان مستقل زرهى و  و دهژه،ی وروهاىی نپی ت2 ى،ی لشکر کماندو1 زه،ی و موتورادهی لشکر پ2ارتش چهلم شوروى مرکب از 

 رىیدرگ.  هوابرد شوروى کابل را قبال تصرف کرده بودندروهاىی در حالى بود که ننیا.  را آغاز کردندتانتوپخانه حمله به افغانس

.  را بکشدنی امطاهللای استفاده کرده و حفطیشود که ببرك کارمل از شرا  سبب مىزیداخلى افغانستان ن

 روهاىی آن که سران ارتش افغانستان با نلیشوند و به دل ق افغانستان پخش مى شوروى به سرعت در شرق و شمال شرنىی زمروهاىین

. ها صورت نگرفت  مقاومت مؤثرى در برابر روسچیدهند ه شوروى دست اتحاد مى

رباز ارتش ها هزار س  از آن بود که بتواند مانع ورود دهتر فی ضعزی مانند بدخشان نىیها التی مردم محلى در دفاع پراکنده در ااقدامات

. سرخ شود

 نی اقتصادى امی مسکو و تحر1980 کیهاى المپ  بازىمی که ضمن تحرکای آمرژهی بود به وعی سراریبس)  ماندهریمتح( جهان واکنش

 نظامى جواب روهاىی نلی ابزارها از جمله گسى هی پس هر حرکت نظامى شوروى در منطقه را با کلنیکشور رسما اعالم کرد که از ا

ى  رحمانه  بىدنی قواى زرهى و درهم کوبشروىی و پنیهاى سنگ  مرحله استفاده از بمباراننی نظامى شوروى در ااستیس. دادخواهد 

. هرگونه مقاومتى بود

   افغانستانکىی نبرد بزرگ چرآغاز

رفتند تا از مردم افغانستان در مقابل  گمی در اتحادى نانوشته تصم80ى  ها و اعراب در دهه  و پاکستانىها رانىی اها، ىی اروپاها، ىیکایآمر

از جنگ   دست کمىنی مسئله سبب شد تا شوروى گرفتار جنگى شود که از نظر ابعاد و تلفات طرفنیا.  کنندتیقواى متجاوز حما

.  نداشتتنامیو

 مقاومت اگر چه در ابتدا نیالعبور افغانستان دست به مقاومت زدند ا  صعبهاى نی مجاهد افغان با در دست گرفتن سالح در زمهزاران

.  استکىیهاى چر جنگ» به خاك رساندن پشت ارتش سرخ« جلوه کرد اما به مرور مشخص شد که تنها راه زی ناچایتوسط دن

ها بعدا مبدل به ده حزب   گروهنی راهکار مقاومت پرداختند که انیی جلسه به تعلیهاى مقاومت افغان با تشک  گروه1981 دسامبر در

 روهاىی نشیى شوروى را در برگرفت اما با افزا  و جدا افتادهکىی لجستروهاىی افغان در ابتدا عمدتا ننی مجاهدنیربات سنگض. شدند

.  شداری افغانستان جنگ مبدل به نبردى تمام عگانی کمکى غرب و همساهاى  سالحدنیمجاهد و رس

ها  آن.  دهندریی استراتژى نظامى خود را تغ1981ر کرد که از ها را وادا کوپتر و صدها تانک متالشى شده روس ها هلى  دهسقوط

 در حالى بود که ارتش نی هزار نفر رساندند وا120 ارتش چهلم را به روهاىی کرده و تعداد نلیافغانستان را به هفت منطقه نظامى تبد

.  کرده و به عنوان بازوى کمکى خود توسعه دادندتی تقوزیافغانستان را ن

 زاپاد اتیها در عمل آن. ها زدند  مخفى شده در کوهنی ضربات سختى به مجاهد4 -  لی و مندیکوپتر ه استفاده از صدها هلى با ها روس

.  ورق برگشت و تلفات اتحاد شوروى مجددا باال رفتلی موشک گرىیمجاهدان را عقب راندند اما با ورود سالح ضدهوا

 زی وى ننید که شوروى از ادامه اشغال افغانستان دست بردارد اما اندروپوف جانشدا  را مىدی نونی ا1982 برژنف در نوامبر مرگ

.  را صادر کرداتیى عمل دستور ادامه
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١٧٥

 دی هزار سرباز افغان با فرار از ارتش، نشان دادند که شوروى با34 چرا که حداقل افتندی ترى شی قدرت ب1983 افغان در نیمجاهد

دار سابق ارتش افغان  ها در کنار صدها افسر و درجه  فرارىنی در حالى بود که برخى از انی ببرد اانیحاصل را تنها به پا  نبرد بىنیا

.  کردندتیستون فقرات ارتش مجاهدان را تقو

  کی و چرکوپتر هلى

 سربازان و قین دق از بمباراماهایناتوانى هواپ. دانند کوپترها مى  و هلىها کی چرنی از کارشناسان جنگ بارىی افغانستان را بسجنگ

کوپترى خود را به افغانستان   واحدهاى هلىنیتر میها عظ هاى شمال افغانستان سبب شد تا روس  در کوهستاننیمهمات مجاهد

. بفرستند

 به نىی ضربات سنگ1986 تا 1983هاى   سالنی ورشو بمانی دستاوردهاى فنون جنگى پنی روس با استفاده از آخرکوپترهاى هلى

 به سوى کیشدند و پس از آن که مجاهدان اقدام به شل  مىنیهاى کوچک وارد فضاى مجاهد ها ابتدا در دسته آن. دند زنیمجاهد

. دندیکش ها وارد عمل شده و منطقه را به آتش مى  آنوندى فر50 و 40هاى  کردند گروه ها مى آن

ها   آنابدی شی افزانیها به شدت کم و تلفات مجاهد ت روس سبب شد تا تلفاندهای هدی و نسل جدایم لیکوپترهاى زرهخى م  هلىورود

ها مجاهدان براى آن که   سالنیدر ا. کردند  مىکی در امان بمانند از ارتفاع باال به هدف شلنی مجاهدکی براى آن که از گزند شلزین

. رندیبپذ زیکوپترها را ن شدند خطر مواجه با هلى  حمله قرار دهند مجبور مىردهاى روس را مو ستون

 50 تا 20 و به ماهى ابدی  مىشیکوپترهاى روس افزا  تلفات هلى»نگریاست« شانه پرتاب ىی با ورود موشک ضدهوا1986 لی آوردر

. روند ها در الك دفاعى مى  زمان مجددا روسنیرسد از ا فروند مى

 شکستقبول

ها سرانجام از   سبب شد تا روس1984گورباچف در سال  سو و روى کار آمدن کیآور از  ها به ارقام سرسام  تلفات روسدنیرس

. رندی خروج از افغانستان را بپذ1988 لی و از آوررندی شکست را بپذجی به تدر1987

   جنگتلفات

 ابرقدرتى اشغالگر بود و در آن از هی علدهی جنگ، جنگ مردم ستمدنی مشکل است چرا که ااری ساله افغانستان بس9 جنگ حیتوض

.  و نه در روزدندیها روى آرامش را نه در شب د  روز جنگ، روس3813 نیترده و پرسروصدا خبرى نبود حال آن که در ا گساتیعمل

 هزار مجروح 42 هزار کشته و 13 نبرد نیها تلفات خود را در ا کنند اما روس  هزار کشته ذکر مى50ها را  منابع مستقل تلفات روس

 تانک و زرهپوش 1450کوپتر،   هلى317) داند  هزار فروند مى2 رقم را نی اکایآمر (مای هواپ103که ها اذعان دارند  آن. کنند عنوان مى

. اند ده و توپ را از دست داونیها هزار نفربر، کام و ده

غانستان ى اول براى مردم اف  جنگ در درجهنی ارانگری کشته شدند اما اثر ونی نبرد خوننی در ازی دولتى افغانستان نروىی هزار ن38

  .  نفر معلول شدندونیلی مکیفرجام کشته و   نبرد بىنی افغان در اونیلی م1 / 5. بود

   نبردجهینت

.  استرىیرناپذی افغانستان ثابت کرد که افغانستان کشور تسخجنگ

. متحمل شدند)امتنیدر و (1964- 1974هاى  سالدرکای ضرباتى مشابه ارتش آمربای تقر1987 تا 1979هاى   شوروى در طى سالارتش

 دست تی اگر شوروى در افغانستان به موفقدی جنگ کرد شانی دالر خرج ااردیلی خود را از دست داد ضمن آن که صدها مژیپرست

کشور در سال  نی کامل خاك اى هیداد اما شکست افغانستان که منجر به تخل  ادامه مىزی تجاوزگرانه خود را نهاى استی سافت،ی مى

. بازى افغانستان کنار گذاشته شودکامال از) هیو بعدها روس(تا شوروى شود سبب شد  مى1992 در ىولت طرفدار شوروسقوط د و1989
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١٧٦

 فالکلندجنگ

   فالکلندنبرد

 بزرگ کارهاىی از پکىی مبدل به 1982 درآمد در سی اطلس جنوبى که در قرن هجدهم به تصرف انگلانوسی فالکلند در اقریجزا

نظر  شد اما از نقطه  نبردى کوچک محسوب مىر،ی و نفرات درگنىی جنگ اگر چه از بعد زمنیا.  شدستمیوم قرن ب دمهی نکىیتکنولوژ

 به بحث زی شروع جنگ نلیدل.  نبوده استای نبردى در درنی از جنگ دوم جهانى جهان شاهد چنس جنگى کم سابقه و الاقل پىیایدر

اى بود تا جنگ آغاز   مسئله بهانهنیالبته ا. گشت  هزار نفر بودند باز مى10تراز   که کمهری جزنی امی مقها سىی انگلرىیگی ماهتىیاهم بى

فاصله داشت حال آن ) ناسیمالو( فالکلند ری با جزالومتری ک1000تر از   که کمنی آرژانتتیشود چرا که اعتراض اصلى به ادعاى مالک

.  واقع بودسی انگللومترىی هزار ک11 در رهی جزنیکه ا

   جنگازآغ

 کشور بحث لزوم اسىیهاى اقتصادى و س  به شهرت داخلى و خالصى از گرفتارىابىی براى دستنىیهاى آرژانت  ژنرال1982 لی آوردر

ها  گمان آن.  را اشغال کردندرهیجز) ای هوادرروهاىین( هزار سرباز تکاور 11 را مطرح کردند و بالفاصله با اعزام ناسیآزادسازى مالو

 مابری بخش بزرگى از نبرد ناوها ناوهاى هواپسی انگل70در دهه ( قدرت گذشته را ندارد گری آن که دلی دله بسیانگل بود که نیا

 کیپلماتی و اعتراضات داسىی به مذاکرات سنیبنابرا) آمد ها برنمى دارى آن بزرگ خود را کنار گذاشت چرا که ازعهده خارج نگه

. کند بسنده مى

 جنوب فالکلند غرق لی ما250 را در نی رزمناو آرژانتکی اژدر، 2با   اتمىىیایردری زکیها ابتدا توسط  آن. ه بود کوبندسی پاسخ انگلاما

 اقدام کردند در حالى که کىی ناو نفربر و لجست25و رزمناو و ) گتیفر( ناوچه 30 و مابری هواپمی ناو عظ2کردند و سپس به اعزام 

. ها بود مراه آن هزی نراتمىی اتمى و غهاى ىیایردریز

.  شوندمی را مورد هدف قرار داده و آنان مجبور شدند تسلنىی آرژانتىیایردری زسىیکوپترهاى انگل  هلى1982 لی آور25 در

 شدند و می تسلسی ناوهاى انگلدی واقع در شرق فالکلند در اثر آتش شدای جورجرهی مستقر در جزنىی آرژانتروهاىی نلی آور26 روز در

.  بلگرانو را غرق کردنىی کانگورو ازمناو بزرگ آرژانتسىی انگلىیایردریه مه زدر دوم ما

 نىی حمله ناوهاى آرژانتنی شکست اجهی بود و در نتجهینت ها بى  آنمابری و ناوهاى هواپسی به ناوگان اصلى انگلها نىی متقابل آرژانتحمله

. کنند  مىنىینش  عقبنىیبه سمت سواحل آرژانت

. دهند  را هدف قرار مىنىی آرژانتگری دو کشتى دزی روزهاى سوم و چهارم مى ن درها سیانگل

  نی آرژانتىی هواروىی نورود

 از چهارم نىی شد حال آن که خلبانان آرژانتروی ننی سبب از گردونه خارج شدن انىی آرژانتىیای درروىی به نسیدرپى انگل  پىضربات

. دند دارییمى با ورود به جنگ صحنه نبرد را تغ

 20 حادثه نیکند که در ا  را غرق مىسی انگللدی با پرتاب موشک معروف اگزوست ناو بزرگ شفنىی سوپراتاندارد آرژانتکی ابتدا

. شود  اما غرق نمىردیگ  قرار مىنىی آرژانتىیمایهاى هواپ  مورد اصابت بمبسیشدند در دهم مى ناو گالسکوى انگل  کشته مىسىیانگل

 کىیکند و ناوهاى نفربر و لجست شود اما آن را متوقف نمى  مىسی انگلىیای دراتی سبب کند شدن عملچه اگر اه نىیضربات آرژانت

  .  کنندروی کردن نادهیرسانند تا اقدام به پ  خود را به سواحل فالکلند مىسیانگل
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١٧٧

  سىی ناو انگل5 شدن غرق

 با قبول خطر خود را به نىی آرژانت4 - سوپراتاندارد و اى راژ،ی ماهاىمیهواپ. ردیگ  به خود مىىی زمان به بعد جنگ سرعت باالنی ااز

 و لموتیناوهاى گال مورگان، سرگاالهاد، پ. کوبند  را درهم مىروی کردن نادهی پاتیهاى در حال عمل  رسانده و ناوشکننییارتفاع پا

 ادهی پسیقصد ارتش انلگ.  نداردها سىی انگلمی عظاتی به روى عملرىی ضربات تأثنی اما ارندیگ  اصابت قرار مىرد مورامیسرترست

 را که قصد کمک رسانى به نىی ناو آرژانت2 زی نری عمود پرواز سى هارماهاىی ماه مى عملى شد و هواپ21 بود که در روی نپی ت2کردن 

.  را داشتند نابود کردندنىی آرژانتروهاىین

شوند با موشک و بمب ناوهاى آروگانت، بروددورد،  ود را ادامه داده و موفق مى حمالت خادی به بهاى تلفات زنىی خلبانان آرژانتاما

.  را صدمه زده و ناو آردنت را غرق کنندانتیلیبر

اما در همان . دهند مورد اصابت قرار مى» پاشنه «ى هی شونده از ناحتی با موشک هدازی را نسیها ناوچه آنتلوپ انگل  ماه مى آن23 در

. کنند  منهدم مىایها به در هاى  را با موشکنی هزار تنى آرژانت13 کىی لجستمی ناو عظزی نسی انگلنکسیى لکوپترها روز هلى

دهد و غرق شدن ناوشکن کاونترى   را با شدت ادامه مىنی باخته اما جنگ در هوا و زمای مطمئن است نبرد را در درنی چه آرژانتاگر

. رساند  ناو مى11 صدمه جدى براى ایه غرق  را بها سىی ماه مى رقم تلفات انگل25در 

  سی بزرگ براى انگلضربه

 کیآتالنت «کىی نبود بلکه غرق ناو لجستلدیکنند غرق ناو شف  برخالف آن چه همگان گمان مىسی انگلاىی درروىی ضربه براى ننیبدتر

 را غرق می ناو عظنیا ساخت فرانسه انجام شدماهاىی موفق که توسط هواپاتی عملنیهاى اگزوست در ا موشک.  مى بود26 در »ریکانو

. شود  مىها سىی توسط انگلاتیعمل فروند شنوك و وقفه جدى در3کس و کوپتر و س  هلى8 آب رفتن ری به زسبب ناو نیغرق ا. کنند مى

 حرکت نیتر اما جسورانهشود،  دهند اگر چه ناو غرق نمى  مورد اصابت قرار مىزی روز بعد ناوشکن برودورود را مجددا نها نیآرژانت

 ماهاىیام ماه مى توسط هواپ حاصل که در سى  بىاتی عملنیدر ا.  اطلس بودانوسی در اقسىیبزرگ انگل» گروه ناو« حمله به ها نیآرژانت

هسته  «دی و ناوهاى اطراف آن حمله کردند اما حجم آتش شدبلیسینوی امابریها به ناو هواپ  انجام شد آنپراتاندارداسکاى هاوك و سو

کش و پرتاب   نفتکی و تنها به غرق کردن دهی ددهیفا  را بىاتی ادامه عملنىیاى بود که خلبانان آرژانت  به اندازه»سی انگلىیایاصلى در

. بسنده کرد) دی منحرف گردها سىیگلکه توسط ان( موشک اگزوست کی

   جنگانیپا

 جنگ نی طى انىی آرژانتماىی هواپ45 کننده نبود مضافا آن که حداقل نییا تع اگر چه شجاعانه و مؤثر بود امها نىی آرژانتىی هواحمالت

 و ىیای دربانىی بدون پشترهی که در جزنىیسربازان آرژانت) دی صدمه دای غرق شد و سىی ناو انگل13اگر چه ( رفتند نی روزه از ب45

 در سىی انگل255 و نىی آرژانت635 در حالى که افتی خاتمه  شدند و جنگسىی انگلروهاىی نمی بودند در ماه ژوئن تسلده باقى مانىیهوا

.  نبرد جان باخته بودندنیا

   نبردجهینت

 کس چیه.  آشکار کردىی هواروىی را در برابر نىیای درروىی شد اما ضعف ننی فالکلند اگر چه منجر به شکست قطعى آرژانتجنگ

اى   ضربات خرد کنندهنی از جهان بود چنمىیان دور قدرت اول و مالک ن جهان که زمانى نه چندىیای درروىی ننیکرد سوم گمان نمى

.  تحمل کندنی آرژانتمىاز تعدادى خلبان ارتش جهان سو

 بوده فىی ضعفی حراری نبرد بسنی در انی وانمود کردند که آرژانتنی را بزرگ جلوه دادند و چنسی انگلروزىی غرب اگر چه پهاى رسانه

 که برخى از سىی ناو بزرگ انگل5 سادگى نی دالرى اگزوست به اونیلی م2هاى   موشکدینپرداخت که چرا با موضوع نیاما کسى به ا
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١٧٨

 روی نپی ت2 خاکى که در آن تنها -  آبى اتی ببرند، و عملنی بودند از بتی گران و با اهماری بسری کانوکیالنت آتلدویها مانند شف آن

 ىی بدون پشتوانه هواىیای درروىی نگرید.  بودزی چکی جنگ نی اامی شود؟ پگری فروند د5 ناو و غرق 8 دنی شد منجر به صدمه دادهیپ

. ابندی  مىتی اهمماهای هواپنار ناوها در کقتیدر حق. قوى ارزشى ندارد

راتانداردها و  سوپراژها،ی در برابر ماورندی بدانی به مادی قوى و زماهاىی چون نتوانستند با خود هواپسی انگلمابری کوچک هواپناوهاى

 عمود ماهاىی هواپنی استفاده کرد اما ازی نریهار  سىماهاىی نبرد البته ازهواپنی در اسیانگل.  عاجز ماندندنیهاى آرژانت اسکاى هاوك

. د کنار بروننىی ماخ آرژانت2 / 5هاى با سرعت  هاى معمول برخوردار نبوده و مجبور بودند اکثرا از سر راه جت پرواز از چاالکى جت

تواند بدون برادر   نمىگری کشور دنیا.  مشخص کردسی تلخى را براى انگلقتی گرفت که جنگ فالکلند حقجهی نتتی در نهاتوان مى

تواند در   مناسب براى ناوهاى خود است و نه آن که مىىیدر جنگى شرکت کند چرا که نه قادر به پوشش هوا) کایآمر(تر خود  بزرگ

 ىیکای سوم نوع آمرکیکه تنها  (زی نسىی انگلمابری کند و ناوهاى کوچک هواپزاتی و تجهروی نىیجا به  اقدام به جاعی وساسیمق

. هاى خوبى باشند  کنندهبانىیتوانند پشت نمى)  دارندتیظرف

   و عراقرانی اجنگ

 غربى شد اىی و آسانهیى خاورم  در منطقهکای متحده آمراالتی سبب تزلزل استراتژى دفاعى ا1357 بهمن 22 در رانی اسالمى اانقالب

اى پس از   ادامه جناح جنوبى ناتو در برابر اتحاد شوروى بودند که اکنون به طرز نگران کنندهقتی در حقهی در کنار ترکرانیچرا که ا

.  شده بودکی عمان نزداىی فارس و درجی خلبهاشغال افغانستان 

 بود که دولت نیها از ا  رفته بلکه نگرانى آنانیها از م  طرفدارانمی نبود که رژنی اىیکای آمرهاى نیسی وحشتناك براى استراتژى نکته

 نیتر  قابل تحمل نبود که بزرگکای براى آمرنی است و اىیکای ثابت کرده بودند که ضد آمر1358 تا آبان 1357 بهمن نیانقالبى ب

 10 زیو در حالى که خود ن( انرژى تناهىیعنوان منبع ال عمان به اىی فارس و درجی بر کل سواحل شمالى خللطکشور منطقه با تس

 جمهور سی رئن،ی صدام حس1358 از اواخر نیبنابرا. ردی به خود بگزی نىیکای ضد آمراى هیرو)  دارداری را در اختایدرصد انرژى دن

.  و شوروى گرفتکای آمرسوى از رانیعراق، چراغ سبز را براى حمله به ا

  رىی غافلگاصل

اما در . تر از همتاى عراقى خود بود  درصد بزرگ30 حداقل روی ننی ا1356 عادى قدرتى برتر از عراق بود در طی در شراانری اارتش

هاى داخلى،  کرد که جنگ  مىرانیى حمله به ا  در حالى خود را آمادهنیصدام حس. کرد  کامال فرق مىتی وضعنی ا1359 وریشهر

 توان ها می و از همه بدتر تحرسىی و انگلىیکایها هزار مستشار امر ندهان رده باال، خروج ده فرماهیوشعارهاى افراطى ضد ارتش، تس

.  را کاهش داده بودرانی جنگى انیرزمى ماش

 ماىی هواپ335کوپتر در برابر   هلى600 تانک و نفربر زرهى و بالغ بر 3100 جنگى، ماىی هواپ480 حدود رانی زمان انی چه در ااگر

 اىی و فقدان آمادگى سبب شد تا صدام و دنرانی اروهاىی تانک و نفربر زرهى داشت اما پراکندگى ن4000کوپتر و  هلى 133عراقى، 

. نندی را ساده برانی ار بروزىیپ) و شوروى(غرب 

 با 1967 روزه در ژوئن 6 در جنگ لییاسرا.  عدم آمادگى در هنگام شروع جنگ استای فراموش شود بحث آمادگى دی نبااى نکته

 بالاستفاده کرد ای و رینگی اردن، لبنان و حتا عراق را زمه،ی کشورهاى مصر، سورىی هواروىی ساعت ن6 ظرف رىیاستفاده از عنصر غافلگ

 دی بانی کرد بنابرامیها لشکر مصرى، سورى و اردنى را قبل از آن که دست به دفاع ببرند وادار به تسل ى ده  روز باقى مانده5و طى 

  .  قوا کند کارى در حد معجزه انجام داده استدیپس از تحمل ضربه اول اگر بتواند دوباره تجد»  شدهریطرف غافلگ«د که قبول کر
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١٧٩

  ستمی جنگ طوالنى قرن بنی دومشروع

نحالل  اایکردند و هنوز صحبت از ماندن و   آرام آرام راه خود را از انقالب جدا مىرانی چپگرا داخل ااسىی سروهاىی حالى که ندر

 وری شهر31 روز 14 عراقى در ساعت ماىی هواپ100 از شی بود، بافتهی کاهش 56 درصد سال 50ارتش بود و توان پرسنلى ارتش به 

 رانی اماهاىی بردن هواپنیها از ب  آنى هیهدف اول.  را مورد هجوم قرار دادندرانی شهر ا19 فرودگاه اصلى 4 از رانیبا عبور از مرزهاى ا

 رانی اىی هواروىی تنها از نرانیعراق با توجه به برترى زرهى خود به ا( بود رانی از سوى اىیدها و گرفتن توان واکنش هوابر روى بان

 بدون رانی اىی هواروىی دادند ننانی به او اطمىیکای شد که مستشاران آمررانی به حمله به ارهراس جدى داشت و تنها زمانى حاض

 عراق جز چند ىی هواروىین)  بهت زده کردزیها صدام را ن ذشت زمان ثابت کرد که اشتباه بزرگ آن است اما گىیها فاقد کارا آن

 هاى انهی خلبان آماده در آش1000 با حداقل زی نرانی جنگى اماىی و هواپندازدی را از کار برانیمورد محدود نتوانست باندهاى پروازى ا

 زرهى وارد میهاى عظ  و با استفاده از ستوننیى خود را چنان که گفته شد در روى زمى اصل اما عراق ضربه. بتونى محفوظ مانده بودند

به سرعت ) در قالب سپاه سوم( لشکر در جنوب 5و ) در قالب سپاه دوم (مرکز لشکر از 5، )در قالب سپاه اول( لشکر از شمال 2. آورد

.  شدندری سرازرانیجنوب و مرکز ا گذشته و به سمت شهرهاى بزرگ و صنعتى رانی ارآمادهیاز مرزهاى غ

 هی فروپاشى اساسى در کلکی با رانی همه را مطمئن ساخته بود که ابای نگران کننده دشمن تقرشروىی جنگ پهیهاى اول  ساعتدر

 10 و 9 عراق در جنوب مرکب از لشکر زهی لشکر زرهى و موتور5 حرکت ژهیبه و.  مواجه است»لومترىی ک1352هاى جنگ  جبهه«

آسا را   جنگ برقکی حرکت قای حرکت دشمن دق33 مخصوص روهاىی نپی زرهى به همراه ت3 و لشکر زبده زهی مکان5 و کیرهى، ز

آباد مشغول دفاع   خرم81 زرهى و 92 از لشکرهاى ىیها  و بخشری مردمى، عشاروىی جنگ تنها تعدادى نمیداشت در کل جبهه عظ

 فروند 330 بانىی و آتش پشتنی توپ سبک و سنگ1160 ه هزار سرباز عراق که در پنا250 با  قادر به مقابلهداستیبودند که ناگفته پ

. شدند  جنگ را آغاز کرده بودند نمىمایهواپ

  رانی واکنش انیاول

عت  کاستن از سردی گام بانی که اولدندی رسجهی نتنیکردند به ا حالى در تهران مسئوالن وقت با نگرانى اخبار جنگ را دنبال مىدر

.  بودىی هواروىی نعنىی آماده روىی گام اول استفاده از تنها نانی منیدشمن باشد و در ا

 فروند 200 به عراق بود با بلند کردن ریناپذ اى جبران  به دنبال زدن ضربهنی نمادتی در حرکتى که ضمن اهمرانی ا1359 اول مهر در

 ىی هواروىیها و مراکز مهم ن  فرودگاهها، گاهیك عراق به پرواز در آورده و تمام پاها را بر فراز خا  فروند آن140 ن،ی از سطح زممایهواپ

 عراق از ىی هواروىیشدت ضربه مذکور به حدى بود که ن. را مورد حمله قرار دادند)  نقطه عراقنیتر  غربىدی الولگاهیبه جز پا(عراق 

.  داشته باشدرانی و دفاع مؤثرى در برابر ارىیرهگ شد چرا که نتوانست لیهمان روز اول به عنصر دست دوم جنگ تبد

هاى عراقى را آغاز   گسترده شکار تانکاتیکوپتر کبرا و بل عمل  به همراه صدها هلىرانىیهاى ا5 -ها و اف   مرحله بعد فانتومدر

) ستیل نگارنده از آن مطلع ن حداقای (ستی در دو هفته اول جنگ دردست نرانی اىی از حمالت هواقیاگر چه هنوز گزارشى دق. کردند

 روز اول جنگ در اثر هزاران سورتى پرواز خلبانان 15 و نفربر عراقى و هزاران سرباز دشمن در همان تانکرود صدها  اما گمان مى

نوب هاى ج  دردشتژهیبه و.  کند شدند حرکت ارتش عراق در ماه اول جنگ استزی امر ننی الی رفته باشند و دلنی از برانىیشجاع ا

 کرده بودند جادی عراقى اشروىیهاى پ  و تاو جهنمى واقعى را در برابر ستونکی ماورشرفتهیهاى پ  با استفاده از موشکرانىیخلبانان ا

 روىی برخوردارند با نزی خودى نماىی هواپ330 موشکى و تیها سا  دهتی لشکر که از حما12 که متوقف ساختن داستیالبته ناگفته پ

. ستیممکن ن» عقبه« بدون وزری و هوانىیهوا

.)  بود هرگز آن را به ما ندهدعىی بود که طبکای آمراری تنها در اخترانىی اماهاىیکوپترها و هواپ  هلىمتیهاى گران ق سالح(

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١٨٠

 در حال مسلط شدن بر روى ران،ی الومترىی ک80 به عمق شروىی زرهى با پ10 لشکر ری برخى از لشکرهاى عراقى نظن،ی روى زماما

 -  در محور فکه شروىی با پزی زرهى عراق نکی لشکر.  خرمشهر شده بودند- مانند اهواز رانی شمال به جنوب اکیهاى استراتژ جاده

 3 لشکر اتی بخش نبرد به عملنیتر  جدىاما.  شهرهاى شمال استان بودریشوش به دنبال قطع ارتباط جنوب خوزستان با اهواز و سا

 آبادان ری واحدها شتابان با عبور از کارون به دنبال تسخنیگشت ا  زرهى باز مى5خصوص آن و لشکر  مروىی ن32 پیزرهى عراق وت

گرفت   خود مىه بافتهیهاى مردم که اکنون کم کم شکل سازمان   زرهى اهواز و مقاومت92 مردانه لشکر دارىیخرمشهر بودند اما پا

.  شهرمهم شد2 نیش عراق معطوف گرفتن ا را از سپاه سوم عراق گرفت و عمال تال»اتىی روز ح19«

 به تصرف درآمده بود اما هنوز عراق انی نفت شهر، سومار و موسن،یری مهران، دهلران، قصر شستان،ی مدت سوسنگرد، سنی ادر

.  اهواز، دزفول، آبادان، خرمشهر و سنندج را نگرفته بودری نظرانیشهرهاى مهم ا

 پی ت1 لشکر مجهز عراقى به همراه 3، 1359 آبان لیبه عبارتى در اوا( مذکور، روهاىیراق به ن عادهی پ11 لشکر وستنی با پباالخره

 آبان شد و حلقه 3دشمن موفق به اشغال خرمشهر در )  کرده بودندرانی شهر اکی تمام تالش خود را معطوف گرفتن ىیکماندو

. د شلی تکمبایمحاصره آبادان تقر

.  سومار ونفت شهر را اشغال کردزی زرهى عراق ن12 و لشکر نیری عراق قصر ش زرهى6 لشکر زی نانىی جبهه مدر

  افتهی سازمان روهاىی نورود

 شده و به منطقه اعزام شدند زی زمان تجهنیهاى اول جنگ چندان امادگى نداشتند در ا  که در طول هفتهرانی زرهى ارتش الشکرهاى

 به زی نهی اروم64 خرم آباد و 81 خراسان، لشکر 77از آن طرف لشکر ) زاهدان زرهى 88 و لشکر نی زرهى قزو16از جمله لشکر (

 بود مبدل به بازوى نظامى اسىی س- انقالبى ىیروی نتر شی که تاکنون بزیسپاه پاسداران انقالب اسالمى ن. غرب و جنوب اعزام شدند

 دشمن اگر چه عمدتا هی علرانی اهی اولاتیعمل.  عمل شد ساختار و استفاده از فرماندهان جوان و شجاع واردرییانقالب شد و با تغ

.  دشمن را متوقف کردشروىی داشت، پب خواری اثر بسکیاما )  نصر توکلرینظ(ناموفق بود 

 درصد کیتر از کم( مربع لومتری هزار ک14 خود تنها هاى شروىی پانی ماه اول باخت چرا که در جر2 صدام جنگ را در قتی حقدر

!  بود»رىیعنصر غافلگ« همه استفاده او از نی شهر مهم و چند شهر کوچک را گرفته بود و اکی ،)رانیخاك ا

.  ضربات متقابل خود را وارد آوردندجی در کنار سپاه پاسداران و بسرانی قوا کرده ادی ارتش تجدندیماند تا بب  منتظر مىدی بااکنون

   انقالبلیپتانس

 ىیهاى اروپا ناموفق بودن دولت.  بوداموختهی درسى نچی مدرس بزرگ هنیران است اما صدام از اها و رهب  مدرس انساننی بهترخیتار

 و هی در روس1917 انقالب دنی در کوبدارى هی سرمااىیدر شکستن مقاومت مردم فرانسه در اواخر قرن هجدهم، ناموفق بودن دن

العاده و  انقالب داراى قدرتى خارق.  نکته بودندکیى  ثابت کننده همگى 1959 به انقالب کوبا در زدن در ضربه کایناموفق بودن آمر

هاى جنگ در کنار نبوغ   به جبههزهی داوطلب با انگروىی شدن صدها هزار نریسراز.  قاعده مستثنى نبودنی از ارانیا.  استریانکارناپذ

 قتیدر حق.  برگرددرانی ورق به سود اعیر سلىی سبب شد تا خرانی ارتش ازمان سو و عظمت ساکی در فرماندهى از رانیجوان ا

.)  کندفایبه جاى آن که نقشى تمام کننده را ا( برتر بود روىی نکی کردن داریضربه اول ارتش عراق به مانند حرکتى براى ب

  رانیهاى ا  حملهضد

ر جبهه جنوب دست به  مجدد منتفى شده است دشروىی مطمئن شد عراق تمام تالش خود را کرده و خطر پرانی از آن که اپس

ها  عراقى« نشان داد که ری مردمى، ارتش و عشاروهاىی سرسختى نزی و شمالى نانىیهاى م در جبهه. ( سازماندهى نظامى زدنیتر بزرگ

» .ستندیالعبور ن  صعبطقهاى کوهستانى و منا  جنگدانیمرد م
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١٨١

 بانىیآبادان بود که در آن ارتش و سپاه در حالى که از پشتاالئمه براى شکست قصر   ثامناتی عملنهی زمنی مهم در ااتی عملنیاول

 مهر 5. ( ساعت محاصره آبادان را درهم شکستند48 و ظرف دهیدر شرق کازرون درهم کوب. بردند  بهره مىروزی و هوانىی هوانیسنگ

. بردند شرکت کردند ره مى گردان توپخانه ارتش به8 بانىی که از پشترانی و زرهى اادهی پگردان 30 اتی عملنیدر ا) 1360

 32 معروف شد از القدس قی که بنام طراتی عملنیا.  در محور دشت آزادگان تحمل کرد1360 آذر 8 بعدى را عراق در ى ضربه

مورد حمله قرار ) شمال غرب اهواز( محور اصلى 5 عراقى را از روهاىی سپاه و ارتش نروهاىی بهره برد و نادهیگردان افندى زرهى و پ

 150 متیو غن( تانک و نفربر 170 هزار عراقى در کنار انهدام 10 وارد کردند کشته و زخمى شدن اه  به آننىیده و ضربات سنگدا

نکته . سبب شد تا عراق در شمال خوزستان جبهه دفاعى خود را کامال عقب بکشد و خطر حمله به اهواز کال منتفى بشود) گریدستگاه د

 ماىی هواپ16 اتی روز عمل10 کال خنثى شد و ظرف رانی اىی هواروهاىی نات ضربریتأث  عراق تحتىی هواهاى  که حملهنیقابل توجه ا

).  داشتنىی زمبانىی نقش مهمى در پشتىی هواروىی نزیاالئمه ن  ثامناتیو در عمل( رفت نیکوپتر از ب  هلى4عراقى و 

 مواجه شد رانی امی عظاتی ماه بعد با دو عمل4تر از  شد در کم  آماده مى در حالى که با انتقال قوا به جبهه جنوب براى ضد حملهعراقى

 در حالى که 1361 نی اول فروردقهی دق30 و زرهى در ساعت ادهی گردان پ133 زمان با نی در ارانیارتش ا.  کردکسرهی را فیکه تکل

 جادی به عمق مواضع عراق کرد شکاف اورشیام به  دست به حمله بزند از چند محور اقددی در شب عرانی اکرد نمىاصال عراق گمان 

 ضمن ها رانىیا.  به دام افتادندرانی مسلح اروهاىیها هزار سرباز عراقى در گازانبر ن  شد که دهقیشده در مواضع عراق آن قدر عم

درخواست فرماندهان . ختند هزار سرباز دشمن را در تله اندا15 دشمن را دور زده و پهلو خوش از نی و عهیبستن دو تنگه مهم رقاب

 هاى تی درهم بکوبد حال آن که پدافندها و سارانی سعى کند رزمندگان امایها هواپ سپاه سوم عراق سبب شد تا صدام با اعزام ده

ى هاك   شوندهتیهاى مدرن هدا  و موشکنىی در اثر آتش زمسته عراقى دسته دماهاىی بودند و هواپتی موقعنی منتظر ارانیا» هاك«

.  شدندری هزار نفر اس15 هزار عراقى کشته و 4 اتی عملنیدر ا. کردند قوط مىس

 بود نی عراق اانیدر حالى که انتظار نظام)  سقوط کردنیالمب  روز نبرد فتح8 عراقى در ماىی هواپ27 تىی و به روامای هواپ18به قولى (

 بالفاصله روهای باالى نهی با توجه به روحرانیدهد اما فرماندهى ا خود بانی مدتى استراحت به نظاممی عظاتی عملنی پس از ارانیکه ا

در حالى که )  گردان144 (زهی زرهى و مکاناده،ی پمی عظروىی با نبهشتی ارد10 در دی خرمشهر مناسب درىیگ  بازپسبراى را تیموقع

 نبرد نی واحد توپخانه درا20(مله قرار دادند  عراقى را مورد حروهاىیبردند ن  بهره مىمترى لىی م205 و 155 میهاى عظ از آتش توپ

اى  به عنوان مسئله) اشغال خرمشهر( مسئله را نی با واکنش دشمن مواجه شد چرا که عراق ابتداحمالت مذکور در ا) شرکت داشتند

 نیا. ر مقاومت کند خرمشه- گرفت که در محور طوالنى و مهم اهواز می گردان تصم200 حداقل زی با تجهنیدانست بنابرا  مىتىیثیح

 سعى کرد تا 23 گی و مراژی مرینظ)  کرده بودافتی و شوروى دررانسهکه به تازگى از ف (دی جدماىی هواپرىیبار عراق با به کارگ

 اتیل از عمارىی برترى را از عراق گرفت و اگر چه به مانند بسنی اىی هواهاى کی تاکتریی با تغرانی اما اردی بگرانی را از اىیبرترى هوا

 صدها رىیدر هر صورت درگ.  مؤثر بازداشتبانىی از پشتزین عراق را ىی هواروىی کند اما نبانىی را پشتنىی زمروهاىی نتوانست نگرید

 می عظاتی در عملتی بگذارند اما در نهارىی بتواند در روند کلى آن تأثىی هواروهاىی از آن بود که نتر می و عراق عظرانىیهزار سرباز ا

 هزار عراقى بخش بزرگى از ارتش 16 با کشتن ر بانی با عبور از کاروان دفاع ارتش عراق را متزلزل کرده و ارانی قواى امقدسال تیب

 روز به درازا بکشد زمانى که حلقه 24 عراق سبب شد تا نبرد دارىی مبنى بر پانیپافشارى احمقانه صدام حس. عراق را به دام انداختند

 مربع از لومتری هزار ک5 از شی بمی نبرد عظنیدرا. افتندی نزی هزار سرباز عراقى راهى براى گر19تر شد  ها تنگ ى بر عراقرانیمحاصره ا

 درصد ارتش عراق منهدم شود و 20 سبب شد تا اتی عملنیا.  رانده شدالمللى نی آزاد شد وارتش عراق به پشت مرزهاى برانیخاك ا

.  شودرینگی جنگى عراق زمنیعمال ماش
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١٨٢

   رکود در جنگغازآ

 دیبندى رساند که با  جمعنی غرب و شوروى را به اگریى عراق از سوى د  سو و ارتش پاره پاره شدهکیبس از   با آتشرانی امخالفت

 در کنار ادهی سوم توان زرهى و پکیانهدام حداقل .  کندرىی به خاك داخل خاك عراق جلوگرانیبه هر صورت ممکن از ورود ا

 خود را به شرق بصره برساند و با سقوط گری داتی دو عملای کی با رانیداد که ا  را مىنی ادی نو، عراقىی هواروىین دیفرسودگى شد

در .  و بغداد دور از دسترس نبودردی را بگرانىی سرباز اونیلی مکیتوانست جلوى حداقل   صاف و هموار عراق نمىهاى نی شهر، زمنیا

 اتفاق نداشته نی به الىی نداشت اما چنان که گفته شد شرق و غرب تماارزه مبى هی اصال روح ارتش عراققتی در حق1361تابستان 

 دالر کمک به عراق اردیلی م55 سال 2 طرف زی شد و اعراب نریهاى روسى، فرانسوى و آلمانى به عراق سراز  سالحلی سنیبنابرا

 ها ىیکایآمر!  برابر کردند4 داده و ابعاد آن را ریی عراق را تغنىیزم روىیها با اعزام مستشارانى در سطح ژنرال سازمان ن روس. کردند

هاى عراقى  به ژنرال) شد  مىافتیها در که توسط آواکس (رانی اخبار مربوط به نقل و انتقاالت نظامى انی گذاشتن آخراری با در اختزین

 رمضان، محرم و فجر مقدماتى در هاى اتی سبب شد تا عمللی مجموعه مسانیا.  نشودری غافلگاتىی عملچی را دارد که در هازی امتنیا

 زمان به بعد بود که درخواست نیاز ا.  جنگ مهمى معطل بماندچی ماه بدون ه18ها   برسد و عمال جبههانی به پادهی بدون فا61سال 

 سالحهاى خارجى که به عراق لی که در برابر سدندید ها مى شد آن کم با مشکل مواجه مى  قوا کمتیمقامات نظامى کشور براى تقو

. ستی خود نزی و ضعف نسبى بود قادر به تجهمی تحرلی به دلرانیشود ا ارسال مى

بس را قابل   آتشطىی شرانی بودند در چنرفتهی را براى ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر پذانی که درخواست نظامزین) ره (نىی خمامام

 عراق می بهترى رودروى رژطی را با شرارانی را داشت و از رزمندگان خواستند تا مقامات انیی دست پارانیدانستند چرا که ا قبول نمى

. قرار دهند

  ىیایمیهاى ش  گسترده بمبرىی کارگبه

 از شی در فتح خرمشهر، بری درگروهاىی از نمی عظروىی با تدارك نرانیها، ا  ماه پس از رکورد در جبهه20، 1362 سوم اسفند در

 مجبور به دیرغم مقاومت شد ها على عراقى.  در محور شمال بصره به حرکت در آوردبری خاتی و زرهى را در عملادهیپ گردان 280

 دی متجاوزند اقدام به بمباران شدها رانىی استدالل که انیصدام با ا.  واگذار کردندرانی را به اون مجنى رهی شده و جزنىینش عقب

 مربع از خاك عراق در لومتری ک1180 تی را باال برد اما در نهارانیر چه آمار شهدا و مجروحان ا امر اگنی منطقه کرد اما اىیایمیش

.  درآمدرانیشرق بصره به تصرف ا

 انىیهاى م  مهم سالاتیتوان به عنوان عمل  مى62 و 61هاى   در سال3 و ولفجر لی مسلم بن عقاتی از دو عملزی جبهه مرکزى ندر

 داشت ارتش و سپاه موفق به تصرف انیالعبور سومار و مهران جر  که در مناطق صعباتی عملنی اجنگ نام برد در هر دوى

 در منطقه بود که گرىی حرکت د1363 مهر 30 عاشورا در اتیعمل.  اشغال عراق شدندتهاى باقى مانده از مناطق غربى تح بخش

ى   جنگ در جبههفی تکلدی ذکر شد بازید اما همان طور که قبال ن بدره در خاك عراق ش- بر جاده مندلى رانیمنجر به استقرار قواى ا

 در شمال بصره زهی قوا در محور هورالهودی دست به تجدجیبس سپاه و روهاىی ن63 در اواخر سال نیشد بنابرا  جنوب مشخص مىمیعظ

ى محاصره بصره از  توانست مقدمه  مى بصره بود و-ى عماره   که تحت نام بدر آغاز شد به دنبال تسلط بر جادهاتی عملنیا. زدند

 گردان از 115، 1363 اسفند 19در .  جسورانه بود و خارج از انتظار ارتش عراقاری بساتىی مذکر عملاتیعمل. شمال و جنوب باشد

اندند و  خطوط دفاعى عراق خود را از سه محور به شرق دجله رسدنی و ارتش تحت فرماندهى سپاه با درهم کوبجی سپاه، بسروهاىین

 و د مسئله را تحمل کننیتوانست چن  بود که صدام نمىعىیطب.  بار بصره و جنوب عراق را با خطر محاصره مواجه کردندنیبراى اول

 و کایهاى جاسوسى آمر ماهواره.  مستقر در شمال بصره را وادار به ترك مواضع کنندرانی اروهاىی تا نافتندی تیها لشکر عراقى مأمور ده
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١٨٣

 را به اطالع فرماندهى عراق رانی قواى اشی و شکل آرابیکردند بالفاصله ترک  که اوضاع جنگ را با دقت دنبال مىزیشوروى ن

 نیدر ا.  آتش گرفتندری را زرانیکوپترهاى عراقى مواضع ا  و هلىماهای مواضع خود با فرستادن امواج هواپمی با تحکزینها  رساندند و آن

 جمهورى بودند وارد استیى گارد ر  زبدهروهاىی گردان آن از ن28 گردان عراقى که 130 دیجام هفته به طول انکی که اتیعمل

 عنصر شجاعت و طىی شرانی بود و در چنکی خودى ده بر روهاىی زرهى دشمن نسبت به نروىی در حالى بود که ننی شدند ااتیعمل

. داده شد نىینش  دستور عقبنی کارساز نبود بنابراىیگذشتگى به تنها از جان

   توسط دشمنىیذای ااتی عملتداوم

پس از آن که پى برد توان کرد  دنبال مى62ها را از اسفند  کش  نفتژهی به ورانی اقتصادى اساتی که استراتژى حمله به تأسعراق

 مرحله ارتش نیدر ا موشکى خود را به شهرها آغاز کرد وىی حمالت هوا1363 باال است در اواخر اسفند اری هنوز بسرانیهجومى ا

 زد که اگر رانی به اقتصاد ارىیناپذ  و توپولوف ضربات جبران25 گی، م24سوخوى راژ،ی فوق مدرن مماهاىیاپهو ازرىیگ مذکور با بهره

. ها کند کرد  جبههتىیرا به عنوان بازوى حمااى اقتصاد کشوره ها نداشت اما در درازمدت چرخ جبهه فورى برروند جنگ درریچه تأث

  فاو فتح

 مسلح بخواهند تا هر روهاىی و اقتصادى کشور از ناسىی سبب شد تا مسئوالن سران،ی عراق بر شهرها و اقتصاد انی سنگاری بسضربات

 زىیر  سپاه دست به طرحروهاىی بود که نطىی شرانیدر چن. ها شوند ها مانع حمالت ناجوانمردانه عراقى  با فشار بر جبههتر عیچه سر

شود تنها با از   محسوب مىادىی زتی خاکى داراى اهم-هاى آبى   جنگخی که در تاراتی عملنیا.  شدند8 جره ولف متهوراناتیعمل

 با عبور از رود خروشان دی گردان زرهى با140که چرادی رستی سپاهى و ارتشى به موفقجى،ی بسروىی هزار ن100 از شیگذشتگى ب جان

هاى  هاى قدرت  مسلم شده بود که ماهوارهگریاکنون د.دادند  دشمن قرار مىدان گر200 از شی اروند خود را در رودروى بضیو عر

. ردی در اختفاى کامل صورت بگاتی الزم بود عملنیبنابرارساندند  اطالع فرماندهى عراق مى را بهرانیبزرگ نقل و انتقاالت ا

ها در غرب اروند   که عراقنیل خطر بزرگى زدند اما قبل از ا با عبور از اروند دست به قبوران،یاى ا  مردان قورباغه1364 بهمن 20 در

 به ساحل غربى اروند آغاز ابىی را براى دستقی حرکت با قارانی اروهاىی نلیبه دست آمد و س» ها سرپل «نی شوند اولداریاز خواب ب

 توپخانه و خمپاره اروند را به نی از آتش سنگها با استفاده هاى سبک نبود بلکه عراقى  مرحله، مقابل آنها آتش سالحنیکردند اما در ا

 پدافندى هاى گانی بانىیهاى خود براى پشت  توپنیتر نی گردان توپخانه ارتش از سنگ16 زیالبته در سمت شرقى رود ن. دندیآتش کش

. ردند روز جنگ فاو اجرا ک19 طول جنگ را در »هیآتش ته «نیتر نیشود سنگ  مىتهاستفاده کردند و آن گونه که گف

هاى عراقى به صدام عصبانى   در داخل خاك عراق و پشت به اروندرود مستقر شدند، ژنرالرنىی اروىی گردان ن140 از آن که پس

 لشکرهاى زرهى عراق د،ی نونیبا ا. خفه کنند) اروندرود( در شطالعرب ایهاى جنوب دفن کنند و   در باتالقای را ها رانىیقول دادند که ا

 رانی اهیها را عل  ضد حملهنیتر می به قدرت اول منطقه مبدل شده بود عظمای هواپ600ى عراق که اکنون با ی هواوىریتحت پوشش ن

 چگونه دفع رانىیرا رزمندگان ا)  هم داشتندزهی انگدندیجنگ  چون در خاك خود مىنکیکه ا(ها  امواج حمالت عراقى.  دادندبیترت

برترى خرد )  شده بودرانىیهاى ا رود اروند مانع عبور تانک( نشده، برترى زرهى گفتهه خوبى اى است که هنوز ابعاد آن ب کردند نکته

. کردند  تنها با از خودگذشتگى خنثى مىدی بارانىی هزار سرباز ا140 و برترى نفرات را، ىیکننده هوا

 ىیى موشکى خود به منطقه شدت حمالت هوا با اعزام واحدهازی و سپاه سبب شد تا ارتش نجی بسروهاىی دشمن بر روى ننی سنگفشار

 را به رانىی اروهاىی نهی در چند روز ناگهان هزاران سورتى پرواز خود علمای هواپ39عراق را کاهش دهد و عراق با از دست دادن 

. حداقل کاهش داد
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١٨٤

ه به شلمچه و کوشک کردند تا عراق  ولفجر، واحدهاى ارتش اقدام به حملاتىیتر از منطقه عمل  شمالىلومتریها ک  آن طرف در دهاز

 پس از زی شود و دشمن نتی در فاو تثبرانی اروهاىی مسئله سبب شد تا به مرور وضع ننیا.  اعزام کندروی نتواند به فاو ننی از اشیب

در حالى که هم . د کرمی دفاعى عظواری دکی جادی را به عقب براند اقدام به اها رانىیامان نتوانست ا  روز نبرد بى70آن که پس از 

بود و دوم آن که عراق ) براى جهان (زی برانگتی مسئله حساسنی هم مرز شد و اتی با کورانیاول آن که ا: زمان دو اتفاق مهم افتاد

.  فارس از دست دادجیکل ارتباطاتش را با خل

  رانیبس از سوى ا  براى قبول آتشهی تالش غرب و روسشیافزا

ى نگرانى جهان از فروپاشى ارتش عراق بود اما رد   جنگ نشان دهندهانی پافشارى غرب به پا به تهران ونیفارل  مکسفر

 باال رفته بود و دوم آن که 61 به مانند سال رانی اانی نظامهی اول آن که دوباره روحلیبه دو دل(ها از سوى تهران  هاى آن درخواست

) امان غرب امکان ندارد در جنگ شکست بخورد  بىهاى تیدانست با حما ى نبود چرا که به خوبى مما طی حاضر به قبول شرازیصدا ن

 ما،ی هواپ600 دستگاه توپ، 2500 هزارتانک و نفربر، 7 زمان نیعراق در ا. سبب شد تا دور تازه مسلح شدن ارتش عراق آغاز شود

برد   بهره مىزیهاى اطالعاتى غرب ن کمکتر آن که از   داشت و از همه مهماری سرباز در اختونیلی مکیکوپتر و حدود   هلى400

 از هرگونه رىی جلوگدی استراتژى جددی باابدی که اگر قرار است جنگ ادامه دندیبندى رس  جمعنی و اروپا به اکای شوروى با آمرنیبنابرا

.  باشدرانی توسط ادی جدشروىیپ

  جهینت  بىحمالت

 سخت سپاه مجددا مهران را اتی در عمل65 / 4 / 19 در زیدر جبهه مرکزى ن کرد دایرا پ» دست باال «رانی از آن که در جنوب اپس

 اتیاثر ماند و عمل  بىهیمانی برترى قواى دشمن نفوذ به عمق خاك عراق و تسلط بر سللی به دل9 ولفجر اتیآزاد کرد اما در شمال عمل

هاى شمالى و  در مجموع جبهه.  آن محدود بودری اما تأثدی انجامرانی نسبى اتیبه موفق) 1365 وری شهر11در ( اگر چه زی ن2کربالى 

 نی و تمرکز قواى عراق براى تأمسو کیالعبور بودن منطقه از   بود اما صعبنیهاى جنگ شاهد نبردهاى بزرگ و خون  در سالانىیم

.  به عبور از دفاع متراکم دشمن نشوندادر قرانیشهر بغداد سبب شده بود تا رزمندگان ا

 لو رفتن لیبه دل)  سپاهروهاىی گردان از ن250بالغ بر  (روهایرغم تمرکز قابل توجه ن  على4 کربالى اتی عملزیصره ن جنوب بدر

 که اتىی کردند و عملری را از روز قبل تسخاتی اصلى عملهاى رىیها مس  ناموفق ماند چرا که عراقىکایهاى آمر  توسط ماهوارهاتیعمل

. افتی ساعت توقف 48 شد طرف ز آغا1365 دى ماه 3در 

 شی جنگ بخی تاراتی عملنیتر  آغاز شد و در بزرگ5 شرق و جنوب بصره تحت نام کربالى می دى ماه همان سال نبردهاى عظ19 در

.  شدندری درگگریکدیساز با   در نبردى سرنوشتنی هزار سرباز از طرف700از 

ه به خطوط مستحکم ارتش عراق در شلمچه نبردى را آغاز کردند که  تحت فرماندهى سپاه پاسداران با حملجی بسروىی گردان ن200

 تمرکز قوا را در شلمچه، نیتر شیشد چرا که عراق ب ى نهاى معرفى مى ى نبرد عمال به عنوان برنده  و برندهدیچهار هفته به طول انجام

 است به رانی اروهاىی نشروىی از پرىیدر به جلوگ موجود قاروهاىیکرد با ن عراق که در ابتدا گمان مى. داشت انیکانال ماهى و بوب

 مخصوص است روهاىی جمهورى و ناستیى گارد ر  زبدهروهاىی به ورود نازی نرانی اشروىی از پرىی که براى جلوگدی فهمجیتدر

 انجام رانی اروهاىیبر ن را براىیآرا  صفنیتر  بزرگزهی گردان زرهى و مکان59 کنار گارد در ژهی وروىی گردان ن102 با اعزام نیبنابرا

اگر چه آمار شهداى .  از ابتداى جنگ دانستنی نبرد براى طرفنیتر نیتوان خون  را مى5نبردهاى کربالى )  گردان500حداقل . (داد

ه  منطقه بنیدانند و ا  مىثاریطلبى و ا  را سمبل شهادتلمچه شانیجی اعالم نشده است اما بسقی شلمچه به طور دقاتی در عملرانیا

 نامطلوبى اری بسطی متعدد شراریوجود منطقه باتالقى، نهرهاى متعدد، کانال ماهى و جزا.  شدلی از رزمندگان تبدارىیمحل شهادت بس
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١٨٥

 هزار کشته و زخمى 100 اما بالغ بر بودند منطقه مدافع نیها در ا اى که اگر چه عراقى  فراهم کرده بود به گونهری درگنیبراى طرف

 شود که نی تدو598 تا قطعنامه دی سبب گرد5 کربالى نی خونروزىیپ.  منطقه را رها کرده و عقب نشستندتی نهامتحمل شدند و در

 22( ماه کیتر از  به فاصله کم. ها نبود ى هدف  کامل کنندهرانی شده بود اگر چه براى ادی تأکرانیهاى ا  از خواستهارىی به بسنیدر ا

 که اکنون پى برده بود نی جنگ را در کانال ماهى و شرق بصره پى گرفت اما صدام حس8الى  کرباتی در عملرانیا) 1366 نیفرورد

اى  به گونه (ىیایمیى گسترده از سالح ش  و شوروى اقدام به استفادهکایبرد با چراغ سبز آمر  رنج مىهیدر جنوب ارتش او از ضعف روح

ى مجدد را از   قبلى امکان حملهروهاىی به جاى نرویها لشکر ن عزام دهکرد و در همان حال با ا) دندی دبی آسزی خودش نروهاىی نکه

.  در جنگ بودرانی تحرك جدى نظامى انی آخرنی گرفت ارانیا

   متقابل ارتش عراقضربات

 800 نفرى عراق از کشور ونیلی م15توان گفت بدون اغراق کشور   به اندازه بزرگ شده بود که مى66 ارتش عراق در سال سازمان

کردند از داوطلبان عادى عرب   ارتش خدمت مىنی در اتی مل23مضافا آن که سربازان از . ترى داشت  نفرى هند ارتش بزرگونیلیم

 نیا. ىیقای آفرراندازانی فرانسوى گرفته تا تک تهاى ونی از لژسی و انگلکای توسط ارتش آمردهیتا رنجرهاى مصرى و اردنى آموزش د

 صدها هزار سرباز عراقى با به 1367 نی فرورد29 و شوروى در کای آمرقی به تشونینداشت بنابرا»  به نفساعتماد« تنها میارتش عظ

 کای آمرىیای درمی عظروىیهم زمان ن.  کردفی را ضعرانی و جناح جنوبى ات ساعت گرف48کوپتر فاو را ظرف  ى هلى  گستردهرىیکارگ

از .  رزمناو سهند و سبالن، جوشن را غرق کرد2حمله قرار داد و ضمن صدمه زدن به  را مورد رانی اىیایدر نبردى نابرابر ناوگان در

در .  برده بودلی را تحلرانی توان دفاعى اندى سال جنگ و موضع پداف8 ىی رفت گوشی پانی به زعی زمان به بعد سرعت وقانیا

 نسنسی توسط ناو و1367 ری ت12 و رانیمسافرى ا ماىی قوا دست به حمالت متقابل زد و سقوط هواپتیمجنون شلمچه عراق با تقو

.  استدهیفا سبب شد تا تهران متوجه شد ادامه جنگ بى

  بس  آتشقبول

دهد در   و جهان شد اما مرور اسناد نشان مىرانیاگر چه سبب بهت ا) ره (نىی توسط امام خم1367 ری ت27 در 598ى   قطعنامهقبول

 6 دالر به اردیلی م22 از رانی نبوده است کاهش درآمدهاى نفتى ازی نبىی چندان عجزیکته چ ننی مقامات ارشد جمهورى اسالمى انیب

 و رانیهاى ا کش  غرق شدن مداوم نفتشگاه،ی و پاالروگاهیها ن  در کنار انهدام ده66 دالر در سال اردیلی م8 و 65 دالر در سال اردیلیم

 انىیهاى پا  در سالزیاز بعد نظامى ن. ردی قدمى فروپاشى قرار بگکی در رانید اهاى نفتى خارك سبب شده بود تا اقتصا بمباران اسکله

 ارتش در روهاىی ننیبهتر.  رفته بودلیها کند شده و از آن طرف ارتش به شدت تحل  جبههه داوطلب بروهاىیجنگ روند اعزام ن

 به همراه زیر  شده و نخبگان برنامهدی سرداران سپاه شهنیبهتر. ها را از ادامه جنگ بازداشته بود  آنتی معلولای شده و دیها شه جبهه

 ماهاىی فروند هواپ70تر از   به کمرانی ارتش اىی هواروىین.  بازنگشتندگز دشمن گرفتار شده و هرنی آتش سنگریهاى خود در ز گردان

 که ىیماهای هواپابىیفندها قادر به رد کرده و پدانایهاى ضد رادار عراق چشمان مدافع موشکى کشور را ناب موشک.  بوددهیفعال رس

. بردند، نبود  مىنیهر هدف با ارزشى را از ب) شگاهیپاال(و تهران ) روگاهین( در نکا رانی الومترىی ک600اکنون با هجوم به عمق 

بردند،   بهره مى تانک250برد و در برابر لشکرهاى زرهى عراق که هر کدام از   تانک رنج مىدی از کمبود شدرانی زرهى اواحدهاى

ى  به نوشته.  برخوردار نبودندىی باالىی شنى از کاراای ضعف توپ و لی تانک داشت که عمدتا به دل60تر از   کمرانیلشکرهاى زرهى ا

 5600 عراق رانىی توپ ا600 تانک، در برابر 1050 رانی هزار تانک عراقى ا7 در برابر 1367 بهشتی در اردسو اسپرىیایتالی اهینشر

.  داشتمای هواپ500عراق )  ضعف قطعات قادر به پرواز نبودندلیکه عمدتا در آخر جنگ به دل (رانی اماىی هواپ200پ و در برابر تو

www.ParsBook.org

www.booknama.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


١٨٦

کوپتر   هلى420و ) دی به آتش کش1366 فروندان تهران را در اواخر 120با ( بود مند  موشک اسکاد بهره300 زمان از نیعراق در ا

. کردند  مىبانىی عراق را پشتنىیم و زىی هواروىی نزی نگرید

. بس نداشت  راهى جز قبول آتشرانی اطی شرانی ادر

تر است ولى راضى   مسئله براى من از زهر کشندهنیقبول ا« قطعنامه گفتند که رشی جنگ و پذانی خود به مناسبت پاامی در پزی نامام

» . مصلحت بودصی امروز فقط براى تشخمیماما تص.. دمی جرعه را نوشنی او اتی و براى رضامیبه رضاى خدا

 اذعان کرد که اصل مسئله اصال به رهبرى عالى دی جنگ را به گردن گرفتند حال آن که باهاى هی تمام مسائل و حاشحای تلوشانیا

 لیدل جنگ به کی در لجستفی ضعزی امر ننی الیدل.  از جنگاوران خود شکست خورد»بانىیپشت« در رانیا. گشت جنگ باز نمى

 اىی متجاوز شکست خورد که نتوانست در دنهی زمانى در اجراى استراتژى تنبرانیا.  بودرانی اىی سال تنها8ى اقتصادى و  محاصره

. ابدی متحدانى براى خود بالدىی م80بزرگ و دو قطبى دهه 

از ( اعراب نیگرا در ب گرا و راست پ از متحدان چىیای توانست دن80ى   دههلی بعثى در اواستیالی سوسمهی حالى که حکومت ندر

 شوروى، ستىیهاى کمون دولت(و جهان )  مادى و نظامى کردندتیها از او حما  مصر و سعودىت،ی گرفته تا کومنیعرفات و حکام 

 عىید طببراى خود دست و پا کن)  در غربایتالی و اکای فرانسه آمرس،ی شرق تا آلمان، انگلاردوى رومانى، چکسلواکى در وگسالوى،ی

. می جنگ را ادامه دهمیبود که ما نتوان

. می خارجى مقهور آنها شداستیس جنگ بوداما درانی سال پس از پا3 براى عراق در تی دادن عراق براى ما به سادگى فتح کوشکست

رب و جنوب خاك  با حمالت گسترده در غ1367 / 4 / 31 در رانیبس توسط ا  پس از قبول آتشدی عراق احمقانه کوشکه هنگامى

 هوابرد روهاىی نرانى،ی داوطلبان الیس) ها انجام داد  بدون توافق آندیها و شا  حمالت را بدون کمک قدرتنیو ا( را تصرف کند رانیا

 جهانى بانىیو عراق اگر از پشت. ستیک» مرد و نامرد«ها نشان دادند که   به آناپىی و پنی سنگضرباتو واحدهاى ارتش و سپاه با 

 نی روز نبرد ب4تنها در . (اوردی سال پس از فتح خرمشهر دوام بکیتوانست حتا  وردار نبود هرگز نمىبرخ

 خلق به همراه صدها تانک، زرهپوش ونفربر، به نید موسوم به مجاهانتکاری خروهاىیهزاران نفر از ن1367/5/3تا1367/4/31روزهاى

 شدند آن هم در حالى رانی مسلح اروهاىینشاه در منطقه چازبر و پاتاق مقهور ن کرما- آباد  همراه واحدهاى زرهى براق در محور اسالم

  ) ى فروپاشى کامل قرار دارد  در آستانهرانیکرد ا  گمان مىایکه دن

   جنگجینتا

 از جنگ جهانى اول به طول شی سال ب4 از جنگ کره و شی سال پ5، »دوم جهانى« ساله6 از جنگ شی سال ب2 و عراق رانی اجنگ

.  استسهی و مقارىیگ  قابل اندازهستمی در قرن بتنامی جنگ تنها با جنگ ونیاز نظر اندازه زمانى ا. دینجاما

.  است1982 و 1973، 1967، 1956، 1948هاى   در ساللیی جنگ اعراب و اسرا5هاى   از مجموع کشتهشی جنگ بنی تلفات ااما

 که اى زهیکالیفضاى راد.  نبرد سودى نبردنیؤال سختى است اما قطعا عراق از ا و عراق به سود چه کسى تمام شد سرانی که جنگ انیا

 سه دهه انی و پا2003 رانگری جنگ وتای و نها1991 در تیپس از جنگ، در عراق حاکم شد کشور مذکور را به سوى جنگ کو

. ها در عراق سوق داد حکومت بعثى

 برنامه 3 به بعد طى 1368 مناسب، از سال تیری با استفاده از مدرانی چه ااگر.  سال به عقب انداخت8 زی را نرانی جنگ، انیا

 8 اذعان کرد که دیاما با) »پرتاب شده به عقب است«حال آن که عراق، امروز کشورى جنگ زده و ( برد نیاقتصادى آثار جنگ را از ب

اگر .  دهه با وقفه مواجه کردکی را براى رانیادى ا مسئله رشد اقتصنی سازندگى را مبدل به قدرت رزمى کرد و الیسال جنگ پتانس
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١٨٧

 شد از رانی ارتش در ادنیمانع از هم پاش.  را ثابت کردرانیاز جمله آن که قدرت رزمى ا.  داشتزی ندىیچه جنگ و عواقب آن فوا

.  باال بردرانی را در اىیتر قدرت اتکا به خود و خودکفا همه مهم

 هزار مستشار روس 52«: دیگو  مىمزی در مصاحبه با ساندى تا2004 عراق، در سپتامبر سال ىیهوا روىی حسن، فرمانده سابق نپیسرت

 زالندنو، مصرى، ى،یکای آلمانى، آمرى،یای در حالى بود که حضور مستشاران استرالنیکردند ا به ارتش عراق در جنگ کمک مى

» .دی ارتش عراق دهاى رىیگ میتوان در تصم  مىزی و فرانسوى را نىیای اسپانرى، سودان، لهستان، بلغاوگسالوى،ی

 واری از دها رانىی و زمانى که امیدی ددهیفا  بودند بىختهیها ر  طرح دفاعى بصره را که روس5 ىی کربالاتیدر عمل«: کند  اذعان مىوى

) طالع دادن به واحدهاى توپخانهو ا( مهاجم روهاىی نقی دقابىیهاى روسى از تمام امکانات خود براى رد دفاعى ما گذاشتند ماهواره

 ».استفاده کردند

.  خلبانان بودندنی و عراق همکای کرد و گفت که رابط آمردییمصرى را در ارتش صدام تأ) باتجربه( حسن وجود خلبانان پیسرت

 مواضع قیان بمباران دقها امک  امر به عراقىنی همکارى را با عراق داشتند و همنیهاى عربستان سعودى بهتر ى وى آواکس  گفتهبه

. داد  را مىرانیا

اى را در اردن در  هاى ماهواره  و ارتش عراق بوده و عکسای رابط اصلى سکا،ی فعلى دفاع آمرریکند که دونالد رامسفلد، وز  اذعان مىوى

. گذاشته است  مقامات عراقى مىاریاخت

 کشورى تنهاى تنها قادر ای گاه در دنچیسابقه بوده و چرا که ه نگى بى و عراق بدون اغراق جرانی گفت که جنگ ادی باطىی شرانی چندر

 قرار طىی شرانی زمانى که در برابر چن1991ارتش عراق در .  کشور نبوده است23 توسط غیدر  بىبانىیبه دفاع در برابر ارتشى با پشت

 ماه کیر حمالت مشترك ناتو نتوانست حتا  در براب90 در اواخر دهه زی نوگسالوىی دی روز به کلى از هم پاش45گرفت ظرف 

 3 از 1973 هنگامى که در اکتبر لییاسرا.  کشور مهاجم طى چند هفته از پاى درآمد3 هنگام مواجه با 1956مقاومت کند، مصر در 

 بود خطوط  هفته مجبورکیشد ظرف   برخوردار نمىکای موقع اروپا و آمربه شد اگر از کمک ریطرف مورد هجوم قرارگرفت و غافلگ

.  کندزىیر هی در برابر لشگرهاى زرهى مصرى پاویدفاعى خود را در تل آو

.  در جنگ با عراق بارها و بارها تمام محاسبات نظامى را برهم زدرانیا

 در  روز34 مردمى، روهاىی زرهى اهواز و ن92ى لشکر،   زمانى که تعداد دانشجوى دانشکده افسرى در کنار پرسنل از جان گذشتهاز

 روهاىی آبادان خود را فدا کرد تا نلومترىی ک5 در 21 لشکر 144 لشکر عراق در خرمشهر مقاومت کردند تا زمانى که گردان 3برابر 

 با رساندن جیهاى را  دستورالعملهی ارتش خالف کلىی هواروىی نماهاىی سقوط آبادان شوند تا زمانى که هواپز برسند و مانع ا77لشکر 

 به جاى بری و خ5 که در کربالى انىیجی بسایبستند   واحدهاى زرهى عراق را به مسلسل مىنی مترى زم20 تا 10 خود به ارتفاع

 مرسوم هاى بانىیبدون برخوردارى از پشت...  خروشان کرخه، اروند، دجلههاى دخانه گذر از روایزدند   دست به مقاومت مىنىینش عقب

از برترى بر ما برخوردار بود همه ...  برابر و8 برابر، در بخش توپخانه 7برابر در بخش زرهى  9 تا مقابله با ارتشى که در هوا ىیهوا

.  نخواهد رفترونیدشمن سالم از مهلکه ب» آغاز شود« اما اگر خواهد ى جنگ نمرانىی و ارانی که انی بود و آن ازی چکیى  نشان دهنده

 که حمله دنی رسجهی نتنی سو اگر به انی از هزاران سال قبل به ارانی نکته که انی اادآورىی.  بودنی و عراق فقط همرانی جنگ اجهینت

 سىی عثمانى تا تفنگداران انگلزیانگ  رمى گرفته تا سربازان هراسدهی ورزهاى ونی و از لژدهیدشمن ناجوانمردانه بوده از قدرت آن نهراس

 است و رانی رمز ماندگارى ملت انیدهد و ا  را نمىرانی به فالت ا بومى شدند به آنها اجازه ورودروىی مشتى نری اسهرکه در بوش

 المللى نی ناکارا بداند و قبل از آن که به اجماع برانی براى اچدیپ اى را که براى بغداد مى  نسخهکای امر سبب شده تا امروز آمرنیهم

.  نکندنینش رانىیهاى ا  خود را وارد منطقهبازان سرابدی دست نرانی اهیعل
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١٨٨

 شود رانی افی به جاى آن که موجب تضع1989 تا 1980هاى  تناسب ارتش عراق طى سال  است که رشد بىخیهاى تار  از بازىنیا

 و عراق رانیجنگ ا.  بودرانی و برنده اکای شود که در هر صورت بازنده آمر2003موجب دردسر براى غرب شود و منجر به جنگ 

 72 از شیعراق ب. ( برجاى گذاشته استرانی براى ادی هزار شه300 زخمى براى عراق و  هزار کشته و381 به بی سال قر8پس از 

 گری نفر دها ونیلی و جراحت متی دالر خسارت به اقتصاد دو قدرت منطقه وارد کرد و سبب معلولاردیلی از هزار مشیب)  دادریهزار اس

توان  نمى(!)  مجهز هاى مارستانی بای را جز با بازوى نظامى نی حسم مردانى چون صداوانگىیداد، اما د  جنگ رخ نمىنیکاش هرگز ا. شد

. درمان کرد

 تانک و نفربر 1700 تانک و نفربر براى عراق شد و عالوه بر آن 5800 و مای هواپ371 سبب سقوط نی روزه همچن2887 جنگ نیا

.  درآمدرانی امتی به غنزیها ن آن

   دره بقاعنبرد

 عرب تی کشور مهم و پرجمعنی مصر اعی بود، توانست تا با تطمشرفتهیى شکست کامل پ  تا آستانه1973ر  که در جنگ اکتبلییاسرا

.  کنار گذاشته شودعیاى سر  بود که با زدن ضربههیشمار خود کنار بگذارد و اکنون نوبت سور ى دشمنان بى را از گردونه

  نىی فلسطمبارزان

هاى   سالنیدر ب.  بجنگنددی براى زندگى بانىی به سرزمابىیها براى دست آن. افتی نخواهد نای گاه پاچی نبرد هنىی مبارزان فلسطبراى

 اشغالى نی مستقر در شمال فلسطلىیی اسراروهاىی نهی مورد حمله عل290 در جنوب لبنان، نىیها هزار مبارز فلسط ، ده1982 تا 1978

 روهاىی هم زمان ندنی حرکت کوبنیاهداف ا.رفت» لبنان سوزان«ه نام  به دنبال طرحى بلیی زمان بود که اسرانیانجام دادند در ا

 بردن نیتر از ب  و از همه مهملیی عرب و اسراروهاىی ننی بلومترىی ک40 حائل واری دکی جادی تصرف جنوب لبنان براى انى،یفلسط

 دست رانیعراق در منجالب جنگ با ا.  بود راحتزی از اعراب نها ستیونی صهالیخ. ود سورى مستقر در شرق و شمال لبنان بروهاىین

 در ماه عسل زیمصر ن.  کرده بودندرانی القاعات غرب همه توجه خود را معطوف بر اریتأث  تحتزی فارس نجیزد و اعراب خل و پا مى

.  بود و لبنان گرفتار جنگ داخلىلییطوالنى خود با اسرا

   جنگآغاز

.  کشور حمله بردندنیبا عبور از جنوب لبنان از سه محور غرب، مرکز و شرق به مرکز ا 1982 ژوئن 6 روز 11 در ساعت ها لىییاسرا

 برخوردار بودند در جنوب لبنان ىی به سرعت در حالى که از پوشش هوازهی در قالب واحدهاى زرهى و مکانلىیی هزار سرباز اسرا40

.  ادامه دادندشروىی به پقاومت منیتر پخش شدند و با کم

 روتی به سوى بنىینش  برخوردار نبودند راه را در عقبنىی آتش سنگبانىی پشتچی مستقر در منطقه که از هنىیمنده فلسط هزار رز8

 را به دام روهای ننی عمل انی کرد تا با اجادی از آتش اوارىیها د  در پشت سر آنلییهاى اسرا  و توپمای حال آن که هواپدندید

 اقدام به اجراى نیهاى جز  به دام افتاده از محل استقرار خود در بلندىانینیى به دفاع از فلسطروهاى سوری زمان ننیدر ا. ندازدیب

 لیی اسراىی هواروىی شارون به نلی مسئله بود چون بالفاصله آرنی تنها منتظر هملیی اسراىیگو.  کردندلىیی واحدهاى اسراهیآتش عل

.  ببرندنیقرار داشت از ب) روتی ب-سر راه بزرگراه دمشق (بقاع  در دره ه را کهی واحدهاى موشکى سورهیدستور داد کل

 شمالى لبنان را پوشش مهی و دمشق و نروتی در لبنان بود که هم زمان بهی موشکى سورى در دره بقاع برگ برنده سورهاى تیسا

 روز نیها در چهارم آن. سابقه بود  بىها تی سانی در حمله به الییسرعت عمل اسرا. شد  مىها لىییى اسرا داد و مانع پرواز آزادانه مى

.  ساعت نابود کردندکیرا ظرف » سام «کى اصلى موشتی سا17جنگ 
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١٨٩

 مهاجم به دره بقاع داده شده بود اما ماهاىی دستور مقابله با هواپهی سورىیها اسکادران هوا  در حالى بود که درهمان زمان به دهنیا

 1973 از تجربه جنگ رىیگ  با بهرهلیی اسراقتیدر حق. نندی دره مذکور را غرق در آتش ببها  ساعته سبب شد تا آنکی ری تأخنیهم

پرواز ) نی مترى زم30 تا 20( کم اری که در ارتفاع بساى دهیتنها با استفاده از خلبانان ورز» سام «هاى گاهی کردن پابود بود که ناافتهیدر

.  الزم را نداردىی کارازی و موشک نستی نمای هواپىابی است چون رادار قادر به ردریپذ کنند امکان مى

 تی و پارازکی اختالل الکترونهاى ستمی با استفاه از سری فانتوم و کفماهاىی در کنار هواپ15 - و اف 16 - مدرن اف ماهاىیهواپ

. دانداختن  از کار مىکىی کىی را ها تی شونده ساتیهاى هدا را مختل کرده و با موشک» سام«رادارهاى 

ساقط کردند . ابندی بزی را قبل از آن که وقت گر23 گی و م21 گی سورى از انواع مماىی هواپ29 لىییهاى اسرا  زمان جنگندههم

 تمام توان رىی با به کارگلیی اسراىی هواروهاىین. شد  تکرار مىخی تارىی لحظه به بعد گونیاز ا) بدون آن که خود متحمل تلفاتى شوند(

.  هزار سرباز و صدها تانک خود پرداخت40 از ىی هوابانىی به پشت1967ژوئن خود مانند جنگ 

ها را در سواحل غربى لبنان به شدت   آنها لىییکرد و حجم آتش اسرا  دردى را دوا نمىزی ننىی هزار مبارز فلسط8 شجاعانه مقاومت

 واحد نی اولشروىی پلیی اسراىی هواروىیدند چرا که ن شده بودی ناامهی کمک از طرف سوردنیها از رس تحت شار فشار گذاشته و آن

.  سد کرده بودقاع را در دره بهیزرهى سور

 ىی ضربتى هواروهاىیناگهان با ن) و حرکت خود را از شمال آغاز کرده بود( اصلى مدافعان بود دی که امزی نهی سوم زرهى سورلشکر

  . هاى خود را از دست داد  دهد بخش بزرگى از تانک مواجه شد و قبل از آن که بتواند واکنشى نشانلییاسرا

  لیی اسراىی هواروهاىی نتیموفق

 در جنوب شیروهایتوانست ناظر نابودى کامل ن  کشور نمىنی بزرگى برخوردار بود و فرماندهى اىی هواروىی زمان از ننی در اهیسور

 ژوئن 11 تا 9 نیبود ب» فاجعه« نبردها نی اى جهیاما نت. ه ادامه دادند به منطقتر شی بماهاىیها به اعزام هواپ  سورىنیبنابرا. لبنان باشد

 مای هواپکی تنها لییاز دست دادند در حالى که تلفات اسرا)  فروند قبلى39به جز ( را گری دماهاىی هواپ53 ىی نبردهاى هوارها د سورى

 ىی هواروىی ژوئن به بعد استفاده از ن11 از دی دنیع را چن که وضهیسور)  رساندگاهیکه خود را به پا( بود 15 - اف کی دنیو صدمه د

 پرواز در 400 لییدر برخى روزها اسرا( سورتى پرواز 2000 جنگ با اجراى نی در طول الیی اسراىیروهاى هواین. را به حداقل رساند

. دی کشزی خود را ننىی زمروىیعمال جور ن) روز انجام داد

 بود مضافا آن ها لىیی اسراروزىی اصلى پلی از دالکی و اجراى جنگ الکترون15 - و اف 16 - اف ری نظشرفتهی پماهاىی از هواپاستفاده

 از همان ابتدا با نی بنابرارندیگ  دستور مى»نیزم« آنها از ماهاىیدانستند، هواپ ها مى  سورىکی تکنقی با شناخت دقلییکه خلبانان اسرا

.  را مختل کردندهی خلبانان مذکور و فرماندهى سورنیاس بها تم  آن»نىیکنترل زم «تباطاتانهدام ار

هدف قرار » تاو«هاى   هدف را با موشک100 حدود فندریکوپتر کبرا و د  هلى4 با از دست دادن لیی اسرازیکوپترى ن هاى هلى  جنگدر

. دادندکوپتر غزال فرانسوى را از دست   هلى12 لىیی تانک اسرا7 با انهدام هیدادند حال آن که سور

   جنگانیپا

 سبب شد تا هی سورروهاىی ندی و شکست شدنىی مبارزان کم تعداد فلسطزاتی دخالت مؤثر ارتش کوچک لبنان، فقدان تجهعدم

  .  روز به اتمام برسانند17 برسند و جنگ را ظرف روتی به حومه بن،ی و جزهی نبتدا،ی با تصرف صلیی اسراروهاىین
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١٩٠

   نبردجهینت

 و شرفتهی مافوق پکىی الکترونگریها د جنگ. هاى ساده گذشته است ى انجام جنگ دوره.  جدى داشتامی پکیت دره بقاع  کوتاه مدنبرد

دادند خلبانان   سردرگمى فرماندهى خود دسته دسته جان خود را از دست مىلیدر زمانى که خلبانان سورى به دل.  استعیسر

. کردند  و منهدم مىىیشناسا خود را اهداف نگیفی برقهی دق10 با لىییاسرا

 روزی و اطالعات استفاده بهترى کند پاندازها تی چف، پارازهاى ستمی س،»کیضد الکترون« هر کس که بتواند از دیهاى جد  جنگدر

 بایتقر هی و تانک داشتند اما سورمای اندازه هواپکی به بای تقرهی و سورلیی اسراستی و تانک مهم نمای تعداد هواپگرید.  استدانیم

.  جنگ را باختدهینجنگ

 1991 تا 1983هاى   سالنی رفت و بلیی از آن سال به بعد به دنبال استراتژى برابرى نظامى با اسراهی که اگر چه سورنی اگری دى نکته

 جدى بانىی وارد جنگ نشود مگر آن که از پشتلیی با اسراطىی شراچی گرفت تحت همیکامال ارتش خود را دگرگون کرد اما تصم

 پس از سقوط اتحاد ژهی خارجى او شد و به وهاى استگذارىی کشور در سنی جدى انىینش  سبب عقبسئله منیاعراب برخوردار شود ا

.  شدلیی اعراب و اسرانی قدرت درجه دو در نبرد بکی کشور مبدل به نیشوروى ا

 هیمصر و سور. ستیغرب قدرتى قادر به مقابله با او ن در جهان گری جسورتر شده و پى برده بود که داری بسلیی آن که اسراسوم

 کم ای و ری فارس و نه کشورهاى فقجیها نه اعراب ثروتمند خل  آنابیپاى ثابت نبردها بودند و در غ)  سونی به ا1956از (همواره 

. ستندی سخت ندانی منی کدام سرباز اچی همنی لبنان، اردن، ری نظتیجمع

 تن به ترك جنوب لبنان و نوار لیی نبود، اسرانی جنبش حزب اهللا در جنوب لبنان و حماس در فلسطری نظهاى مردمى  اگر جنبشدیشا

. داد  نمىزیغزه ن

ى  توانست به بهانه  مرتبط است مىلیی خاك اردن با اسراقی که تنها از طرزی کشور ننیا.  بردادی از دی نبازی عراق را نتی اهمالبته

 تا 1980 (رانیاما جنگ طوالنى آن کشور با ا.  انجام دهدلیی اسراهی علانهیجو  اقدام تالفى1981ز خود در  اتمى تموروگاهیانهدام ن

. اى شود که انتهاى آن نابودى ملت عراق بود  کشور وارد جادهنی سبب شد تا ا1990 در تی و هجوم به کوو سکیاز ) 1988

 نی سرزملومترىی ک2500در (هاى خود به تونس  ند با کنار گذاشتن سالح مجبور شدنىی که هزاران مبارز فلسطنیى آخر ا  نکتهو

 2اگر چه . ( بستزی را ننىیى فلسط  باتجربهکی هزار چر8ى  ى مبارزات مسلحانه  هم زمان پروندهلیی اسرانیبنابرا. بروند) شان مادرى

). دی را مجددا به آتش کشروهای ننی اهاى گاهی پاقای به شمال آفرىی و کماندوىیى هوا  با حملهزیسال بعد ن

 فارسجی اول خلجنگ

   فارسجی خلجنگ

 مدت اوضاع شرق نی سال فاصله شد اما طى ا2 بای تقرتیى عراق به کو  تا حمله1367 و عراق در مرداد سال رانی جنگ اانی پااز

.  کامال دگرگون شده بودانهیخاورم

 دالر کمک اردیلی م80کردند با اعطاى حدود   را دشمن بزرگ خود فرض مىرانی ا1367 تا 1359هاى   و اعراب که در طى سالغرب

 کیها در محاسبات خود  آن.  و تکنولوژى عراق را مبدل به قدرت اول منطقه و ارتش پنجم جهان کردندحاتیو ارسال انبوهى از تسل

 ما،ی هواپ600 مرکب از ىیرویرى خواهد آمد؟ ن به چه کارانی تهاجمى پس از جنگ با امی عظروىی نه کنی بردند و آن اادینکته را 

...  ساله و8 سرباز باتجربه جنگ ونیلی مکی دالر موشک و بمب در کنار اردیلیها م  هزار توپ و ده3 هزار زرهپوش، 7 تانک، 5300

.  بودامدهی منطقه به حساب نتیاى اصال در محاسبات غرب و اعراب ثروتمند و کم جمع  مسئلهنیچن
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١٩١

به )  بودندزهی سوم آن زرهى و مکانکیکه حداقل ( لشکر عراقى 40. اوضاع کامال دگرگون شده بود) 1990اوت  (1369رداد  در ماما

.  بودندتی کودی عراقى مرتب در حال تهدروهاىیآور در سمت مرزهاى جنوبى و جنوب غرب عراق متمرکز شده و ن اى ترس گونه

 نی بهاى رىیاى به دخالت در درگ  عالقهچی جنگ بود و ههاى رانىیحال بازسازى و به سرعت در رانی مرزهاى شرقى عراق، ادر

 او بر همه ثابت شده بود حاضر نبود وانگىیى متقابل صدام که اکنون د  با ترس از ضربهزی نلییاسرا. داد نشان نمى(!) برادران عرب 

.  به عراق بزندرانهیشگی پى له دست به حم1360مانند سال 

  تیکو به حمله

 کشور ثروتمند نی ساعته ا13 ری و تسختی چند واحد عراقى بدون آن که به اخطارهاى جهانى توجه کنند با حمله به کو1990 اوت 2

ها از حمله  هدف آن.  فارس به سر آمده و زور جاى آن را گرفته استجی در خلپلماسىیها دوران د به جهان ثابت کردند که از نظر آن

 عیفرار سر.  از رکود در ارتش بزرگ عراق بودرىیبست اقتصادى و در درجه دوم جلوگ  از بنخروج اول ى  در درجهتیبه کو

.  اتکا هستندرقابلیهاى اعراب منطقه چه اندازه کوچک و غ  نشان داد که ارتشهی به کشورهاى همساتی و نظامى کواسىیمسئوالن س

.  کندنىینش  عقبتیاز عراق خواستند تا از کو واکنش نشان داده و عی اروپا و اعراب سرکا،ی آمراما

 کند اما تیاز وى حما) که اکنون در آستانه فروپاشى بود (زی تن به مذاکره با وى بدهد و شوروى نکایکرد آمر  در ابتدا گمان مىصدام

اول آن که به : به را فرود آورد به دنبال آن بود که هم زمان دو ضرزی نکای بود و آمرکای با آمراسىیگورباچف اکنون در ماه عسل س

.  نشان دهدای را به دننی نظم نوم،ی عظشىی دوم آن که با ارائه نماندازد؛ی جنگى صدام را از کار بنیاش متیى کو بهانه

  می عظکیلجست

 ماه 5ت  به مد1991 هی تا ژانو1990از اوت .  به منطقه بودزاتی در ارسال تجهکای فارس، قدرت آمرجی با ارزش جنگ خلقسمت

 هزار سرباز خود را در عربستان مستقر کند 550 را نظاره کرد و اجازه داد غرب ىیکای آمرزاتی و تجهروی احمقانه ورود ننیصدام حس

ها فرصت   کند و از آنری را تسخنی مدت براى صدام کافى بود تا تمام بنادر مهم مورد استفاده متفقنی اىنظر نظام حال آن که از نقطه

. ردیواضع را بگ ممیتحک

 جی هزار سرباز شوراى همکارى خل150 سى،ی هزار سرباز انگل36 ى،یکای هزار سرباز آمر500، 1991 هی صدام سبب شد تا در ژانوتعلل

 نیتر سخت.  در منطقه مستقر شوندگری هزار سرباز از کشورهاى د30 هزار سرباز مصرى و 20 هزار سرباز فرانسوى، 19فارس، 

.  به منطقه بودمای هزار هواپ2 و نی هزار تانک سنگ3 د رساندن حدونیتفق مکیقسمت لجست

ىی حمالت هواآغاز

 جنوب غرب عراق مستقر کرده بود هنوز تی که در جنوب کومىیرغم ارتش عظ  علىى،یکای نورمن شوارتسکف، سرفرمانده آمرژنرال

هاى   ساختری زمایهاى کروز هواپ  گرفت ابتدا با موشکمیصم تنی نفرى عراق واهمه داشت بنابراونیلی مکی با ارتش رىیاز درگ

.  رزمى او را منهدم کند و آن گاه دست به حمله بزنداىدفاعى صدام، خطوط ارتباطى و واحده

 ىی هواروىی زدند فرماندهان نستمی دوم قرن بمهی نىی حمله هوانیتر می دست به عظنی متفقماىی هواپ1800، 1991 هی ژانو17 در

 هزار پدافند 2، 117 -  اف لتیهاى نامرئى است  چون از قدرت پدافند فشرده بغداد اطالع داشتند ابتدا بااستفاده از بمب افکنکایآمر

 لی ستون فقرات حمله را تشکراژی، تورنادو م15 - اف 18 -اف .  کرده و پس از آن راه را براى حمله اصلى باز کردندىیبغداد را شناسا

.  شب آغاز شدمهی در شب را داشتند حمله در ناتی قدرت عملماهای هواپنی اى هیداد و چون کل مى

 نی بود و خلبانان متفقهی اولهاى نی از تخمشی باری گونه که فرماندهان اسکادران مهاجم اعالم کردند فشردگى آتش دفاعى بغداد بسآن

.  کنندزی شده پرهجادیمجبور بودند عمدتا از ورود به گردونه آتش ا
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١٩٢

 ارتفاع خود را کاهش داده و با دقت نی متفقماهاىی هواپجهیتر شد و در نت  از روزهاى دوم و سوم به بعد حجم آتش عراق کمماا

 رقم را نیکرد حال آن که صدام ا  ذکر مىمای هواپ10 روز اول خود را حدود 3 ىی تلفات هواکایآمر. کردند  اهداف را شکار مىترى شیب

 حمالت موشکى به هی ژانو22صدام در .  کرددی نکته تأکنی غربى بر اری خلبان اس7 و با نشان دادن نستاد  فروند مى30 از شیب

 خوددارى کرد و انهیجو  از اقدام تالفىلیی اسراکای را آغاز کرد تا بلکه اعراب را به صف خود بازگرداند اما به دستور آمرلییاسرا

 تا حدودى موفق بود اما نتوانست وتیمانع تداوم حرکت عراق شود اگر چه پاتر وتیهاى ضدموشک پاتر  سعى کرد با موشککایآمر

.  را به دنبال داشته باشدلییتوقف حمالت موشکى به اسرا

هاى خود کشته شده و  ها هزار سرباز عراقى در پناه هگاه  و دهافتی حمله در روز ادامه 1800 با نی متفقىی هفته دوم، حمالت هوادر

 نیها تماما نابود شدند و عمال ارتباط ب هاى نظامى و فرودگاه  ساختمانها، روگاهیها، ن از خطوط مخابراتى تا جاده. ود شدندصدها تانک ناب

.  صدام دچار مشکل شدروهاىین

به صورت  (هی جمهورى را که در اطراف ناصراستی بمباران لشکرهاى گارد ر52 - بىمیها بمب افکن عظ  هفته سوم نبرد، دهدر

. موضع گرفته بودند مورد حمله قرار دادند) رهیذخ

 25 گی، م24، سوخو 27 گی، م23 گیهاى م  غرب بر عراق ثابت شد و جنگندهکىی برترى خرد کننده تکنولوژزی نىی نبردهاى هوادر

 خود را به خاك ماهاىیواپ و عراق مجبور شد بخشى از هزندی بگرسىی و انگلىیکای آمرهاى رىی کدام نتوانستند از تور رهگچی هراژیو م

.  را پس ندادماهای هواپنیطرفى ا  لزوم حفظ بىلی به دلزین رانی بفرستد که ارانیا

 عراق مبدل به غولى دست و پا می چهار هفته سبب شد تا ارتش عظانی به عراق در پانی و متفقکای آمرىیى هوا  کنندهرانی وضربات

توانستند فرماندهى را از تحرکات دشمن و   و بالعکس هم واحدها نمىدیرس حدها نمىبسته شود چرا که دستورات فرماندهى به وا

. اتفاقات منطقه باخبر کنند

 شوارتسکف دستور تداوم بمباران نی درصد توان رزمى خود را از حفظ کرده است بنابرا70داد هنوز ارتش عراق   برآوردها نشان مىاما

.  کرد از ارتش عراق صادرمىیرا تا نابودى ن

 نظامى را درهم هاى گاهیها و پا  با دقت تمام پلونیزی جنگ به شدت مورد توجه قرار گرفته و با کنترل تلونی هوشمند در اهاى بمب

 300 تا 130 به وسعت طىی محM. K. 82هاى   بمبرىیها با به کارگ آن. افتی تداوم زیها ن52 - بى نیهاى سنگ بمباران. دندیکوب مى

.  پرافندها مصون بودندبی پرواز در ارتفاع باال از آسلی و به دلندکرد  مىبیمتر را تخر

 درصد واحدهاى توپخانه 35( توپ 1100، ) سوم توان زرهىکیحدود ( تانک عراقى 1300 دیرحمانه و شد  روز بمباران بى39 از پس

 ماىی هواپ150 تا 100حدود ( عراق مرتفع شد ىیا هوروىیمضافا آن که خطر ن.  رفتندنی هزار سرباز عراقى از ب50و حداقل ) عراق

). ها باقى ماندند  نبودن امکان پرواز در پناهگاهلی به دلهی و بقختهی گررانی فروند به ا100 رفتند و حدود نیعراقى از ب

شنگى و فقدان مهمات  ارتش سبب گرسنگى، تنی او بود خطوط مواصالتى اطىیخبرى ارتش عراق از اتفاقات مح تر از مسئله بى  مهماما

.  خط مقدم شده بودروهاىیبراى ن

عراق  (مای هواپ40ها، سبب سقوط حداقل   هزار سورتى پرواز آن80 قتیدر حق.  بودنددهی دبی آسمی حمالت عظنی از ازی ننی متفقالبته

 شیتر افزا  مهمات و از همه مهم انبارهاىدی رفتن شدلی تحلگر،ی دماىیها هواپ  دهبیآس) دانست  فروند مى200 رقم را حدود نیا

  .  بودده جنگ شنهیسابقه هز بى
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١٩٣

   ساعته100 حمله

 و کای را آمرهیى اول حمله. باش کامل براى هجوم را داد  فرمان آمادهنىی زممی نورمن شوارتسکف به سپاه عظ1991 هی فور24 در

 آبى روهاىی شود نریداد اما براى آن که صدام کامال غافلگ انجام تی جنوب و غرب کوقی و سپاه هفتم از طر18 از طرف سپاه نیمتفق

ها جهت حمله خود را به   آغاز کردند و آن گاه در حالى که عراقىتی حرکتى گمراه کننده را از سواحل کوهی فور23 در کای خاکى آمر-

 بانىیزار تانک در پناه آتش پشت ه3 هزار سرباز و 700 در حدود نی متفقروهاىی دادند، عمده نریی تغای و درتیسمت جنوب کو

 را دور زده و سپس ظرف تی هزار عراقى مستقر در کو300 ساعت ابتدا 24 رف ظعی و سررینظ  کماتىی در عملىیکای آمرماهاىیهواپ

 قبل از آن که ارتش عراق به خود.  کشور را جدا کردندنیى گازانبرى وحشتناك جنوب عراق را از خاك اصلى ا  ساعت با حمله72

.  سرباز عراقى در محاصره افتادندونیلی ممی ندیایب

بستند و  ى ادوات زرهى عراق را به راکت مى کوپترهاى سوپر کبرا و آپاچى باقى مانده  در کنار هلى10 - ضربتى آى ماهاىیهواپ

که اطالعات  (نچىی ا18هاى   شده و با توپىی مانع بر سر راه مهاجمان بود توسط ماهواره شناسانیتر هاى عراق که هنوز بزرگ توپ

. شدند منهدم مى) گرفتند مىاس  پى  جىقیخود را از طر

 بود، از طرفى اخبار دهی رسهی کرده و به حوالى ناصرشروىی در داخل خاك عراق پلومتری صدها کنی ساعت ارتش متفق48 ظرف

. شدند  مىمیها دسته دسته تسل  عراقىتی حاکى از آن بود که در کودهیرس

. ها سلب کرده بود  امکان تحرك را از آنمیهاى عظ  چرا که بمبارانرندی نتوانستند موضع تهاجمى بگزی گارد نکرهاىلش

 ىیروی رسما اعالم کرد که توان رزمى عراق منهدم شده و در منطقه جنوب عراق نهی فور27 در ى،یکای آمرگری پاول، فرمانده دنیکال

. ى براى جنگ باشد  که آمادهستین

 نکته که دشمن دست از مقاومت برداشته کسب دستور نیها با اعالم ا  جبههى هی در کلزی و عربى نسىی انگلى،یکای آمرفرماندهان

 را در پشت دجله اتی دستور توقف عملنیاى به حذف صدام نداشت بنابرا بوش ظاهرا هنوز عالقه اما در واشنگتن جرج. کردند مى

با قبول شکست از سوى صدام در . شود  هفته فتح مىکی طى طىی شرانی واضح بود که بغداد در چنایصادر کرد حال آن که براى دن

.  ماه آزاد شد7 پس از تی و کودی رسانی فارس به پاجی روز خل43، جنگ 1991 هی فور28

   نبردجهینت

 بلکه در ستیه مسائل رزمى ن جنگ محدود بنیهاى ا درس.  دانستىیى عطف نبردهاى هوا توان نقطه  فارس را مىجی خلنبرد

 نظامى هی جنگ را از دو زاونی بررسى انیبنابرا.  تک قطبىاىی جنگ هشدارى بود براى کشورهاى مستقل در دننی االملل نیى ب عرصه

  : میکن  بررسى مىاسىیو س

  اسىی سهیزاو

شکست صدام .  پس از شوروى نداشتاىیز دن افىی کس تعرچیى فروپاشى قرار گرفته بود و ه  در آستانه1990اتحاد شوروى در : الف

 از دو کىی نی طرفه و نابرابر باشد حال آن که قبل از اکیهاى   پس ممکن است جهان شاهد جنگنی به دنبال نشان داد که از انیحس

. شتافتند  قربانى مىکشورابرقدرت بزرگ جهان به کمک 

 کرد که اگر بخواهد قادر است با کتهی دای به دنروزىی پنی اغیدام و تبلآساى ص  بردن ارتش غولنی با از ب1991 در جنگ کایآمر: ب

.  جهان بودنی بخش نظامى نونیاى را درهم بکوبد و ا  عمومى انبوهى از کشورها هر قدرت منطقهجیبس

طقه دفن شود و  در شنزارهاى منتنامی در جنگ کوبت و عراق سبب شد تا کابوس وکای آمرعی سرروزىی پاسىیاز نظر روحى و س: ج

. ابدی  سهل و آسان دست مىروزىیها در هر نبردى به پ  پس دولت آننی کنند که از االی خکایمردم آمر
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١٩٤

 کند و هر ریی تغدی بعثت عراق به کشورهاى منطقه و جهان هشدار داد که نظم سنتى منطقه اصال نبامی رژدنی با درهم کوبکایآمر: د

. ى جنگ شود  آمادهدید با بروطی شرانی ارییکس به دنبال تغ

   نظامىآثار

 در شب، دیهاى د  با استفاده از بمب افکنکایآمر.  استدیهاى جد درس اول جنگ عراق، قدرت روز افزون اطالعات در جنگ: الف

در هاى هوشمند هر حرکت ارتش عراق را تحت کنترل را داشت و فضاى واقعى از جنگ را  ها، جاسوسان خود و حتا موشک ماهواره

. بود» فقر مطلق اطالعات« نبرد در دانی از فضاى ماطالعى بى لی داشت بالعکس بغداد به دلاریاخت

، جمهورى خواهان 1990 تا 1980هاى   نبرد خود را نشان داد و معلوم شد که طى سالنی جنگى در ادیقدرت تکنولوژى جد: ب

 نبرد از ایاند   را ساختهاى شرفتهیهاى گران و پ اند چه سالح  نبودهکاریى ب دالر بودجه دفاعاردیلی م400 تا 300 با صرف ساالنه کایآمر

.  هزار کشته و زخمى عراق150 تا 100 در بر نی زخمى متفق513 کشته و 149آور است،  رتینظر نابرابرى تلفات ح

 دارد قدرت آتش، تی آن چه اهم»نینبرد نو «کی به سر آمده و در میهاى عظ  دوران ارتشگری فارس نشان داد که دجیجنگ خل: ج

 از لشکرهاى نیصدها هزار سرباز عراقى به محض حمله متفق. رزمنده و ابتکار فرماندهان استروهاىی هوش نى،یجا سرعت جابه

 شد ها سبب  و مرعوب شدن آنزهینبود انگ. آب و غذا متوارى شدند  منطقه بىهاى ابانی در بها متالشى شده خود فرار کرده و تا هفته

حداقل بر ( لشکر را 42کرد در جنوب دجله و فرات   مىالی بدهند حال آن که صدام خخی شکست تارنیآورتر ها تن به خجالت تا آن

.  دارداریدر اخت) روى کاغذ

نى ابداع ها در جنگ دوم جها آسا را براى از کار انداختن دشمن، آلمان  جنگ برقرىی به کارگستمی اگر چه سکی لجستنی قوانریی تغ-د

.  بودگرىی دزیرخ داد چ)  توفان صحراای( به کار گرفتند اما آن چه در جنگ صحرا 1967 و 1956هاى   در جنگها لىییکردند و اسرا

اى به   کرده و منطقهشروىی در عمق خاك دشمن پلومتری ک300 ساعت 72آب و علف ظرف   گرم و بىشنزار کی در میدو سپاه عظ

 جاده در منطقه براى کیرا به تصرف در آوردند در حالى که تنها )  مربعلومتری هزار ک60حدود  (تی برابر خاك کو3وسعت 

.  وجود داشتها ونیى کام استفاده

 130 - و سى 5 - ترابرى سى ماهاىی هواپنی به طور دائم در رفت و آمد بود و عالوه بر انی متفقونی کام4500 جاده نی روى ابر

. ختندیر  در حال حرکت مىروهاىی بادى با چتر نجات بر سر راه نمیهاى عظ در بستههزاران تن ملزومات را 

 به عنوان عامل مهم در نبردها مطرح شد تا ىی هواروىی نستمی اول قرن بمهیهاى ن  از زمانى که در جنگىی هواروىی نقش نریی تغ- ه

 واحد کیتواند توان رزمى   هرگز نمىمای بود که هواپنی انىی زم فرماندهانژهی اعتقاد اکثر فرماندهان عالى ستاها و به و1991سال 

 هزار 5هاى بزرگ روس در جنگ دوم جهانى، ناتوانى   ارتش گروهشروىی از پرىیناتوانى آلمان در جلوگ.  ببردنیب را از نىیبزرگ زم

 از رىیى عراق در جلوگ  شدهتی تقوىی هواروىی جنوبى و ناتوانى نتنامی وشروىی از پرىی در جلوگتنامی در جنگ وکای آمرماىیهواپ

 لشکر را 42 فارس مشخص شد حتا ارتشى به استعداد جیاما در جنگ خل.  مسئله بودندنیا دی در فاو همگى مورانی اروهاىی نشروىیپ

.  از کار انداختىی هواروىیتوان تنها با ن مى

 شی نماکیتنها  «نی متفقنىی نبود و حمله زمشیاى ب جنازه) نىیقبل از آغاز حمله زم (هی فور24 عراق در نىی زمروىی نقتی حقدر

دانند با چه   خبرى ندارند، فرماندهان نمىچی رفته، سربازان آن از خانه و کاشانه خود هنی سوم آن از بکیارتشى که . »بزرگ بود

شود   آن انجام مىهی سورتى پرواز عل1800دهد و روزانه   گرسنگى و کمبود مهمات کل واحدها را رنج مىند، بجنگدیکسى و در کجا با

  .  دوام آوردنی متفقتىی مل16نفس   تازهنىیتواند در برابر ارتش زم چگونه مى
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١٩٥

   ارتش عراق محکوم به شکست بود؟ایآ

تر او به   رخ داد و اشتباه احمقانه1359 وری شهر31ى زندگى او در  اشتباه احمقانه.  بوده و هستخی سردار تارنیتر  احمقنی حسصدام

 بود که سبب 1382 نی فارس در فروردجیى او در جنگ دوم خل  اشتباه احمقانهنیگردد، آخر باز مى) تیحمله به کو (1369مرداد 

.  او شداسىیى زندگى س خاتمه

 قدر شجاع بود که اگر آن.  بودرىیى با تدب او فرمانده.  فارس بودجی در جنگ خلاتىی روز ح39 اشتباه او از دست دادن نیتر  بزرگاما

 روهاىی به ن1991 هی ژانو17 در نی متفقىیکرد و پس از آغاز حمله هوا  جسارت مىدی حمله ببرد با1990 در تیتوانست به کو مى

شد   مىنی موفق به عقب راندن متفقعی سرلىیشکى نبود که واحدهاى زرهى او خ. برد  عربستان حمله مىمال در شنی متفقرآمادهیغ

 در کایى ارتش آمر سرفرمانده. کرد  مىنی او را تضمروزىی او در بخش زرهى در کنار برخوردارى از آتش توپخانه پکی بر 2برترى 

هاى خودش  صدام با دست«: دیگو او مى.  دستانه صدام بودشی ما حمله پوسکند که کاب  فارس، نورمن شوارتسکف، اذعان مىجیخل

» .دفن کرد) اتخاذ موضع دفاعى لیبه دل(هزار تانک و زرهپوش را در صحرا 

 نیدر ا.  را نشان دادنی خطوط دفاعى متفقرىیپذ بی آسهی ژانو30 محدود عراق در حمله به شهر خفجى در شمال عربستان در تک

صور توان ت  رفتند اما مىنی از بزی سرباز عراقى ن30 سرباز سعودى کشته شدند و اگر چه 18 و ىیکای تفنگدار آمر12 محدود اتیعمل

 وارد کند و ها ىیکایتوانست چه حجم تلفاتى بر آمر مى)  شوندفی بمباران ضعریتأث قبل از آن که تحت( لشکر زرهى 20کرد حرکت 

. ها نکند  عراقىبی را نصخیتار  شکست نظامىنیتر دست کم بزرگ

 فارسجی دوم خلجنگ

  کای عراق و آمرجنگ

 احتمالى دهاىیتهد« استفاده را کرده و بالعکس تینها» ها فرصت« داشت تا از  را بر آنکای آمر2001 سپتامبر 11 پس از حوادث

 انهی در خاورمکایهاى قدرتمند مخالف آمر  احتمالى خطر قدرت گرفتن دولتدهاىی تهدنیاز جمله ا.  را از هم اکنون خنثى کند»ندهیآ

 20 روزانه 2004 کشور در سال نی اازین. له انرژى است مسئندازدیتواند به سادگى از پا ب  را مىکایرآن چه که آم. بوده و هست

 بوده و تنها انهی ماده پرارزش متعلق به خاورمنی درصد ا70شود و   مىنی رقم از خارج تامنی بشکه نفت بوده است که دو سوم اونیلیم

 جهت اگر نیبه هم.  بعد نفت دارند بهکمی و ستی قرن بمهی از ننی قطر و بحرتحده، امارت مت،ی عراق، کوران،ی کشور عربستان، ا7

 راحت است و کمی و ستی براى کل قرن بکای آمرالی خفتدی بکایبه دست آمر» ها خالء قدرت  سالنیا« در کی گلوگاه استراتژنیا

.  تحت فشار بگذاردهیاح ننی را از انی اروپاى غربى و چریتواند رقباى احتمالى خود نظ بالعکس مى

   جمعىهاى کشتار  سالحبهانه

 1381 در زمستان دی تهدنی کرد و ادی را شروع به تهدنیهاى کشتار جمعى صدام حس ى وجود سالح  به بهانه90 از اواخر دهه کایآمر

 1000 هزار سرباز، 250 با کای زمان آمرنی در ادیبه اوج خود رس) 2003مارس  (1381و در اسفند . دیبه اوج خود رس) 2003 هیژانو(

 300 هزار سرباز، 350تر از   زمان کمنی عراقى در اروهاىی در حالى بود که ننیا. ما آماده هجوم به عراق بودی هواپ900تانک و حدود 

 می سال تحر12 گرفتارى اقتصادى عراق، ناشى از لیشدند که به دل  زده مىنی دستگاه تانک تخم2500 دستگاه توپ و 1000 ما،یهواپ

  . کرد  که در اطراف بغداد بودند حساب باز مىاستی لشکر گارد ر6 روى بر تنها کایآمر. اصال اوضاع مناسبى نداشتند
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١٩٦

   حملهآغاز

.  عراق آغاز کردتىی بغداد براى کشتن مقامات مهم نظامى و امننی حمله را با بمباران سنگکایآمر) 2003 مارس 1381 (20 اسفند 29

 آتش ری عراق زگری بغداد به کار گرفته شد و هم زمان نوزده شهر دهی گسترده علاسیهاى کروز در مق هاى ده تنى و موشک بمب

.  قرار گرفتىیای و درىیهوا

 روهاىی به فاو و نسىی انگلروهاىی مورد حمله قرار دادند و ناپىی مراکز اصلى عراق را پ117 -  و اف کی -هاى نامرئى بى  افکنبمب

 عراقى به خوبى راندازانی ساده فرض شد تاتیها عمل رغم آن که از نظر آن علىالقصر در جنوب عراق حمله کردند اما   به امىیکایآمر

. مدنداز پس مهاجمان برآ

 تلفات را تحمل کردند اما نی اولها ىیکای آمرنی سرنش16کوپتر با   هلىکی و سقوط نی در اول فروردىیکای آمرماهاىی هواپکی سقوط با

از طرف . دندی مجاور رود فرات رسکی شهر استراتژهیوب عراق گذشته و به جنوب ناصر جنهاى ابانی به سرعت از بىیکای لشکر آمر4

 شد و لشکرهاى می تسلسىی انگلماىیها هواپ  و ده52 - بىکیهاى استراتژ  بمباران مدام توسط بمب افکنمرغ  علىزی بصره نگرید

. ها به کار گرفته شده بود  عراقىهی موشک کروز عل1000و  هزار سورتى پرواز 2 زمان نیتا ا.  شهر را محاصره کردندری ناگزسىیانگل

 در حالى بود نی عراق مواجه شدند ا51 لشکر ژهیها به و  عراقىنی بار دفاع سنگنی براى اولسی و انگلکای و بصره آمرهی جنوب ناصردر

. گرفت  عمق خاك عراق صورت مىلومترىی ک150که نبرد در 

 حمالت متعدد هی را از پاى در آوردند و در جنوب ناصرنی عراقى چند سرباز متفقراندازانیجددا تک ت چهارم نبرد پس از آن که مروز

تر از   و طراح اصلى حمله اذعان کرد که دفاع عراق محکمکای ستاد مشترك آمرسی رئرزی ماچاردی نشان داد، ژنرال ردهیفا  بىکایآمر

 جنگ دفاع در شهرها و نی که استراتژى عراق در اافتندی درها ىیکایآمر. خواهد بود جنگ، ساده ننی بوده و بنابراهی اولهاى نىیب شیپ

. دی مهاجمان به اجرا در آهی علزی پاتک نکی الزم است که زیها است و هرازگاهى ن حومه آن

هاى آى  پاچى و بمب افکنکوپترهاى آ  را وادار کرد تا به شکلى گسترده از هلىکای آمرهی در روز پنجم در جنوب ناصرنی سنگنبردهاى

.  استفاده کند10 -

 به ازی با درخواست متعدد واحدهاى آفندى خود مبنى بر ننی روز همچننی ائتالف، در اروهاىی تامى فرانکس، فرمانده کل نژنرال

 ىیکایکوپتر آمر و هلى مای هواپ10 در روز ششم نبرد در کنار سقوط دست کم هیناموفق بودن حمله به ناصر.  مواجه شدىی هوابانىیپشت

.  کردجادی واشنگتن اهی کشور و جهان علنی در داخل اکای آمرهی از مخالفت را على ناگهانى موجسىیو انگل

هاى  کشته. ( دشوارى قرار دادتیهاى منفى خبرنگاران، لندن و واشنگتن را در موقع  در کنار گزارشىیکای آمرری اس12 شی نماژهی وبه

).فر فراتر رفت ن19 از زی نسیانگل

 تدافعى تیها را در موقع  کرد و آنفی را تضعىیکای مبارزان آمرهی سماوه و کربال روحه،ی عراق در کوت، ناصرنیهاى سنگ  حملهضد

 روهاىی نهی جنگ و مبدع اصطالح استراتژى شوك و بهت علعی به عنوان طرفدار آغاز سرکا،ی دفاع آمرریقرار داد و رامسفلد، وز

 شهرى را چیشوند؟ چرا ه  نمىمی دسته دسته تسلدیگفت ها آن گونه که مى  مواجه شد که چرا عراقىنگاراننبوه سؤاالت خبرعراقى با ا

) هنوز کامال فتح نشده بودندزیالقصر ن  شهرك بندرى فاو و ام2حتا  (میا نگرفته

  روی ارسال ندرخواست

 اصلى بودند ازیتر از ن  کماری بسىیکای آمرروهاىیابتدا زود شروع شد و ندارند حمله به عراق از   گونه که ژنرال روسى اظهار مىآن

داد، تامى فرانکس از روز هفتم نبرد از فرماندهى ستاد مشترك   گزارش مىهیهاى اطالعاتى روس  آن گونه که شنود دستگاهنیبنابرا

. مک به لشکرهاى فعلى اعزام کند براى کهی هزار سرباز و تانک را از خاك، اروپا و ترکدهاخواست تا ص) رزیما(
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١٩٧

 را براى ادامه گرىی واشنگتن مجبور شد راه داستمدارانی موافقت کرد اما تحت فشار سشنهادی پنی اگر چه با اکای کل آمرفرماندهى

. ابدی جنگ بعیسر

   به سمت بغدادحرکت

 را ىیکایکوپتر آمر  هلى2 نفربر و 20 تانک، 8 ن،ی سرباز متفق30اى همه جانبه   از آن که در روز نهم نبرد، عراق با ضد حملهپس

 دست به کایها قرار دادند فرماندهى آمر کنند تحت فشار عراقى  اعالم مىزی هوابرد ن101 و 82کند و فرماندهان لشکرهاى  منهدم مى

 تصرف زیشهر کوچک را ن کی داشت اما هنوز حتا اری درصد خاك عراق را در اخت70 زمان نی در اکایآمر. زند  بزرگ مىسکی رکی

 با قبول ها ىیکای آمردی بانیبنابرا. ها در طول رود فرات در مرکز و دجله در جنوب شکل گرفته بود نکرده بود و خط دفاعى عراقى

 نیا ضرورى دانسته شد و قرار بر می تصمنیا. رفتندیپذ  خطر در تله افتادن را مىوگذشتند   شهرها و مناطق فتح نشده مىنی از بسکیر

 خود را به بغداد برسانند اما قبل از آن نىی زمروىی ندهی برگزروهاىی در کنار بخشى از نىیایى تفنگداران در شد تا واحدهاى زبده

و ) النصر  حمورابى النداء، عدنان و بختنه،یبغداد، مد(است جمهورى ی لشکر گارد ر6 دیاول بمباران شد: فتدیضرورى بود که دو اتفاق ب

.  نبودنداری جنگ شهرى تمام عکی اصال قادر به ىیکای سران مدافع بغداد چرا که واحدهاى آمردنیدوم خر

 بغدادفتح

 بودند و تنها با برخوردارى از افتهی دست ننی باارزشى در روى زماى جهی نتچی به هسی و انگلکای حالى که در دو هفته اول جنگ، آمردر

 13(دفاع را مورد حمله قرار دادند از روز چهاردهم  سترده شهرهاى عراق و مردم بىهاى گ  و بمبارانىیپوشش قابل توجه هوا

. ر کردییشکل جنگ تغ) نیفرورد

گرفت و سپس لشکرهاى دوم و سوم ت موردحمله قرارکوپترهاى آپاچى به شد  در جنوب غرب بغداد تحت فشار هلىنهیابتدا لشکر مد

.  قرار گرفتندکای آمرنىی زمروىی و نىیایحمله تفنگداران درمورد)  بغداد- در محور کوت  (غداددر جنوب شرق ب) بغداد و النداء(گارد 

.  لشکر مذکور را عمال از سر راه مهاجمان به بغداد برداشت2 کای آمرىی هواروىی گسترده نبمباران

 زمان نی فرودگاه بغداد رساند و در اىلومتری ک10 با دور زدن کربال خود را به کای آمرادهی سپاه سوم پزی جنوب غرب بغداد ندر

.  کردبانىی و براى اجتناب از قبول تلفات بالفاصله دستورات آتش پشتدیواحدهاى زبده لشکر حمورابى را مقابل خود د

 هنوز ها ىیکای کرد اما آمرری قرار داد و صدام را کامال غافلگها ىیکای سپاه سوم عمال بغداد را در دسترس آمرلومترىی ک140 شروىیپ

دادند و در سماوه و   را به بصره پاسخ مىها سىی عراقى حمالت متعدد انگلدیجرأت حمله به بغداد را نداشتند در جنوب سربازان ناام

 کردند در محور ریگ نی را زمکای آمرروهاىی نمای و هواپنیهاى سنگ  سالحبانىی سرباز عراقى بدون برخوردارى از پشتزارها ه  دههیناصر

و » کارى کم «لی و سنى براى ورود به شهرهاى مقدس نشده بود اما به دلعهی هنوز حتا موفق به استفاده از بحث شکای کربال آمر- نجف 

. ى سقوط قرار داده بود  لشکرهاى گارد، بغداد را در آستانهىی دهشتناك هواهاى  بمباراندی شاای و انتی خای

 کرد اما خود ری به فرودگاه بغداد همه را غافلگکای سوم از سپاه سوم آمرپیت) 1382 نی فرورد2003) 15 لی آور4 ى حمله

صدام » هم خون« هزار داوطلب 150 باور نداشتند شهرى که توسط ایکو.  بدون برخورد با مقاومت فرودگاه را ترك کردندها ىیکایآمر

. ها بدهد  نفوذ را به آنزه سادگى اجانیشود به ا مراقبت مى

احتماال شبه ( محلى روهاىیى ن  اما حملهدهی به رقم قابل توجهى رسکای اکنون قواى آمرکا،ی آمر101 هوابرد لشکر وهاىری ندنی رسبا

.  شدندىی قواى کمکى و آتش هوادنیها منتظر رس  را از ادامه حمله بازداشت و آنها ىیکای شب آمر8در ساعت ) نظامى

ها در   عراقىاپىیهاى پ  حاکى از مقاومت و ضد حملهکای کننده به ستاد ارتش آمردیاامدر حالى که اخبار ن) نی فرورد16 (لی آور5 در

 پنتاگون و دالوصفیهاى جنوب شرق بغداد سبب شادى زا  به پلىیکای واحدهاى تفنگداران آمردنی بود، انتشار خبر رسهیناصر
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وقت نکرده ) لشکر عدنان(اند و لشکر ششم گارد   رفتهنی ب مسئله آن بود که لشکرهاى النداء و بغداد ازنیمعناى ا. شود واشنگتن مى

. که از شمال بغداد خود را به جنوب برساند

تازه از شمال غرب بغداد در حال حرکت ) النصر بخت)لشکر پنجم گارد .  زمان به بعد ضرب آهنگ سقوط بغداد شدت گرفتنی ااز

. ان را از دست داده بودندها ظاهرا زم  بود حال آن که آنکایبه سمت سپاه سوم آمر

 و نی شبه نظامى طى شش ساعت نبرد خونروىی گارد با کمک هزاران نروىی صبح سه گردان ن10ساعت ) نی فرورد17 (لی آور6 در

.  را حومه فرودگاده به عقب راندندىیکای آمرروهاىیپرتلفات ن

بی عجاتفاق

 را عقب براند ناگهان احساس شد که ىیکای آمرروىی هزار ن40 ضد حمله، رىیگی حالى که همه منتظر بودند تا مدافعان بغداد با پدر

 جمهور سی با رفتن به مسکو از رئکا،ی ملى آمرتی مشاور امنس،یرا.  روز مرگ مدافعان بودلی آور7. در بغداد مدافعى وجود ندارد

هم . ها نکند  کمکى اطالعاتى به عراقىچی هگریه و د کردهی در بغداد را تخلهیتا سفارت روس) البته به صورت محرمانه( خواست هیروس

 و دی پنتاگون تهداوی فرمانده ارشد مورد وثوق شخص صدام توسط س40)  اعتراف کردزی نرزی ماچاردیآن گونه که بعدها ر(زمان 

.  بگذارندنیاسلحه را زم  دستور نظامىکی شدند و مدافعان بغداد وادار شدند تا طى عیتطم

ها  رفت مدفن ده  که گمان مىتختىی منجر به بالدفاع گذاشته شدن بغداد، بصره و کربال شد و پالی آور8 در ها انتی و خ توافقاتنیا

. هزار سرباز مهاجم باشد عمال بدون جنگ سقوط کرد

 نبردجهینت

 اسىی سروزىیى داراى پ ولکای نظامى براى آمرروزىیتوان جنگى بدون پ  فارس را مىجی جنگ دوم خلای و کای عراق و آمرجنگ

 از همسرانش کىیگشت باالخره به سراغ   خانه به خانه به دنبال پناهگاه مطمئنمى مىنی صدام حسنی فرورد21هنگامى که در . دانست

. دی که چرا بغداد نجنگافتی نکته را درنیتوان ا مى.  شدمی تسلدهیبغداد نجنگ.  کردندانتیبه من خ: دیگو رود و مى مى

 مردان ریاو در حالى که اصال بر روى سربازان معمولى خود نظ.  کرد که اصال انتظار نداشتافتی درىیه را درست از جا ضربصدام

ها بود اما  کرد، شاهد سه هفته دفاع مردانه آن القصر حساب باز نمى  جدا افتاده مستقر در فاو و امراندازانی تک تای و 51شجاع لشکر 

.  خود سپرده بود سه روز از دست دادىی و فداتىی هزار مدافع تکر80د و  گارلشکر 6بغداد را که به 

هاى غرب متأسفانه  اما رسانه.  و تنها رها کردنداوری  بدبخت را بىکتاتوری دنی بودند و ادهی صدام را خرارانی ها ىیکای نبود که آمرشکى

 کای کشور گذاشتند حال آن که اگر فرماندهى نظامى آمرنیا را به حساب قدرت رزمى کای آمرروزىیمسئله را دگرگون جلو داده و پ

ها در سال  آن.  گذاشتشی جنگ ضعف خود را به نمانی اذعان کرد که در ادی گذاشت باشی خود را به نمارت قد1991در جنگ 

 ماىی هواپری نظهشرفتی پزاتی تجههی آن را از کلمی سال تحر12 طرف بودند که 1991 درصد ارتش سال 30 با ارتش معادل 2003

.  محروم کرده بودریهاى رهگ جنگى و موشک

 فرماندهان آن دی و تهدعیتحرك عاجز بودند و مجبور شدند در آخر با کمک تطم  بىروىی ننی ادنی حتا از درهم کوبسی و انگلکایآمر

 که بدون موافقت دهیاى رس نون به درجه اککایجسارت آمر.  بوددی دوران جدکی نبرد آغاز نی ااسىیاما اثر س. را به زانو در آورند

 ها ونیلیاعتنا به م  و بىگری و درشت دزی هند و صدها کشور را،یتالی آلمان، فرانسه، ان،ی چه،ی روسری نظىیشورهاسازمان ملل متحد و ک

. دهد ان مورد حمله قرار مى نقطه جهنیتر حساس را درتختىیپادون آنکه بتواندآن را ثابت کندکند و ب تظاهر کننده اتهامى را مطرح مى
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 ائتالف براى تصرف عراق در وهله روهاىی تازه مشکالت خود را نشان داد و اگر ن2003 لی فتح به ظاهر آسان، پس از آورنی چه ااگر

زرگى  که بخش بستی فرض دور از ذهن ننیا. اند  هزار کشته متحمل شده2دارى آن تاکنون   کشته دادند براى نگه200تر از  اول کم

.  سربازانى باشند که حسرت مبارزه با متجاوزان را با خود به همراه دارندنی از بىیکایآمر روهاىیاز مهاجمان به ن
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