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قتل همزمان  500مصری
محمدعلي پاشا خديو مقدونیایی مصر با هدف خالص كردن خود از اشراف مصري بازمانده از دوران «مملوك»ها سران آنان را به كاخ خود براي شركت در ضيافت پسرش دعوت كرد و به نظامیانش
دستور داد كه همه آنان را كه نزديك به پانصد تن بودند بكشند .وی سپس به تخريب دژها و تصاحب اموال اشراف دوران حکومت «مملوک» دست زد و به كار آنان پايان داد .این اقدام یکی از
مهلکترین اقدامات تروریستی در تاریخ منطقه محسوب میشود .بیتردید چنین رفتار و کنشی با هیچ متر و معیار منطقی و اصولی قابل پذیرش و ادراک نیست.

رویدادهای منتهی به قصد ترور محمد مصدق بررسی شد

ساعت شنی

زمینهسازی برای یک کودتا

نشریه انقالبی زنان آمریکا

.

«سوزان آنتوني» بانوي آمريكايي كه از اول ژانويه  1868نشريه «انقالب» را منتشر
كرده بود پس از دو ماه ،از اول مارس این سال با دعوت از نويسندگان مبارزي چون
«اليزابت ستانتون» نشريه خودرا كه در نيويورك انتشار مي يافت به «منادي حق»
تغییر نام داد .اين نشريه که كاررا با دفاع از «خواست حق راي در انتخابات براي زنان»
آغاز كرده بود سپس به ساير حقوق درخواستی بانوان گسترش داد.
اين نشريه كه در  16صفحه و با هزينه اي برابر  600دالر براي هر شماره انتشار مي
يافت سپس خواستار دستمزد برابر براي كار برابر (صرف نظر از مرد و یا زن بودن) و
دادن اهميت به اتحاديه هاي كارگري و صنفي به عنوان مدافعان حقوق اعضاي خود
شد .آنگاه خواستار قانونی شدن طالق شد که در مذهب کاتولیک ممنوع است.
اين نشريه در جريان مبارزات خود تا به آنجا پيش رفت كه خواستار انتصاب زنان
به كشيشي در كليساهاي كاتوليك شد .هنگامي كه نشريه دچار مسائل پولي شد و
سوزان جريان را نوشت؛ برخالف تصور ،مردي به نام «جورج ترين» پرداخت همه
هزينه نشريه را بر عهده گرفت.

كشته شدن خسروپرويز پادشاه ساساني

خسرو پرويز از سالطين ساساني است كه در مدائن ميزيست و از سال 590
ميالدي  -بيست سالگي حضرت محمد(ص)  -به مدت  38سال بر ايران حكومت
كرد .وي در عصر پيامبر اسالم(ص) ميزيسته و حضرت طي نامهاي ،او را به اسالم
دعوت کرد .اين پادشاه مغرور نامه پيامبر اكرم(ص) را پاره كرد و به نماينده خود در
يمن ،دستور دستگيري پيامبر را داد .هنگامي كه فيروز ،نماينده خسرو پرويز به حضور
پيامبر رسيد ،گفت :خداوندگارم ،خسرو ،مرا فرموده كه تو را به نزد او ببرم .حضرت
فرمود :خداي من ،مرا خبر داد كه ديشب خداي تو به قتل رسيده است .پس از چندي
خبر قتل خسرو پرويز و جانشيني پسرش ،شيرويه ،به مدينه رسيد و فيروز و همه
همراهانش به اسالم گرويدند.

وقتی سيد ضياء طباطبایی وزيران کابینه را به احمدشاه
معرفي كرد

سيد ضياء الدين رئيس الوزراء و وزير داخله ،ماژور مسعود خان وزير جنگ ،رضاقلي
خان نيرالملك وزير معارف ،ميرزا محمودخان مديرالملك وزير خارجه ،ميرزا عيسي
خان وزير ماليه ،دكتر مؤدب الدوله وزير صحيه و خيرات عمومي ،مشير معظم وزير
پست و تلگراف ،ميرزا محمودخان موقرالدوله ،وزير فوائد عامه و تجارت .عدل الملك
كفيل وزارت داخله ،منصورالسلطنه كفيل وزارت عدليه .در كابينه سيد ضياء الدين
طباطبائي جز رضاقلي خان نيرالملك هيچكدام از وزيران سابقه وزارت نداشتند .برخي
از آنان گمنام و در محافل سياسي تهران هم شناخته نبودند .سيد وزارتخانه جديدي
به نام امور صحيه و خيرات هم تأسيس كرد كه چندي بعد منحل شد.

تصرف اندلس توسط اعراب

یکم مارس در سال  714ميالدي اعراب مسلمان كار تصرف اسپانيای جنوبی
(اندلس )Andalusiaرا تكميل كردند .سپاهيان عرب به فرماندهي طارق بن زياد
در جوالي سال  711از تنگه هركول كه از آن پس به نام وي «جبل طارق» خوانده
ميشود گذشته ،قدم به اسپانيا گذارده بودند و واحدهاي ارتش «رودريك» پادشاه
ويزوگت (ژرمن تبار) اسپانيا را شكست داده بودند .نزديك به سه سال طول كشيد
تا اسپانياي جنوبي به تصرف عرب درآمد كه آن را «اندلس» نامیدند .اعراب مسلمان
سالها بعد ،از اسپانيا وارد فرانسه شدند و تا «پواتيه» در مركز فرانسه پيش رفتند و در
آنجا از «شارل مارتل» سردار فرانك ها شكست خوردند و به اسپانیا بازگشتند.

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
نهم اسفند یادآور یکی از مناسبتهای مهم تاریخ
معاصر ایران است و از آن میتوان به عنوان پیشنمایش
کودتاهای  25و  28مرداد  1332یاد کرد .تحریک
احساسات به بهانه خروج شاه و برانداختن مصدق که بار
اول و دوم جواب نداد ولی نوبت سوم در  28مرداد به
هدف خود رسیدند.
ماجرا از این قرار است که شاه پس از قیام  30تیر  1331و
نخستوزیری مجدد دکتر مصدق و واگذاری وزارت جنگ به
او با عنوان وزارت دفاع ملی احساس میکرد دیگر عمال نقش
تعیینکنندهای در امور کشور ندارد و حتی در ارتش هم به بازی
گرفته نمیشود.
شاه ذاتا آدم ترسو و خجولی بود و در مقابله با مشکالت و
تنگناها صحنه را خالی میکرد و به گواه کتاب خاطرات ثریا
اسفندیاری  -دومین همسر او و ملکه وقت ایران  -خود تصمیم
به خروج موقت از کشور گرفته بود .مخالفان مصدق البته اصرار
دارند اینگونه وانمود کنند که مصدق قصد اخراج شاه و براندازی
سلطنت و تغییر حکومت از پادشاهی به جمهوری را داشته
است .هرچند میتوان پذیرفت که مصدق قصد محدود کردن
دایره دخالتهای شاه را داشته تا او تنها سلطنت کند و این یک
واقعیت است اما در پی اخراج شاه نبود چون آنگاه نخست وزیر
کدام مشروطه میبود.
ثریا در خاطرات خود مینویسد« :محمدرضا که پس از
واگذاری وزارت جنگ به مصدق از آخرین تکخالهایش
محروم مانده بود احساس یاس میکرد و دیگر هیچ میلی در
او مشاهده نمیشد و مرتب تکرار میکرد که دیگر جایی برای
من در ایران نیست ».او همچنین در صفحه بعد با اشاره به
سالگرد ازدواج خود با شاه و در یادداشت  24بهمن  1331می
نویسد«:شاه تصمیم سفر به خارج گرفته ،برای مدتی یا برای
همیشه؟ کجا باید رفت؟ نمی دانم ...شاید یک َرنچ در تگزاس.
شاید همراه تاج الملوک .شاید هم»...
خود شاه اما در دروغی آشکار در «ماموریت برای وطنم»
نوشته بود« :روز شنبه  9اسفند مصدق به من توصیه کرد
که موقتا از کشور خارج شوم» و حتی ادعا می کند «مصدق
پیشنهاد کرد سفر پنهانی باشد و از فرودگاه نباشد ».حال آن
که اگر هم مصدق پیشنهاد یا موافقت کرده باشد صبح همان
روز 9اسفند نبوده و ادعای طرح موضوع در همان روز قطعا
نادرست است.
واقعیت اما این است که با اقتدار بیشتر مصدق پس از 30
تیر  1331و تصدی وزارت دفاع ملی او نیازی به توصیه به
سفر نداشته مگر این که شاه از خستگی و افسردگی گفته باشد
و مصدق این توصیه را کرده باشد که امری معمول است و
افرادی که اظهار ناراحتی و خستگی میکنند با این پیشنهاد
روبهرو میشوند.
در این مورد خاص اما آن که نگران شده حسین عالء وزیر
دربار بوده که با سفارت امریکا ارتباط داشته و درباری ها به تکاپو
می افتند تا شاه نرود چون می دانستند دولت مصدق سراغ آنها
خواهد آمد و در غیاب شاه وزارت دربار توجیهی برای مداخله
نخواهد داشت.
به بیان دیگر حوصله شاه سر رفته بود .او هنوز به محمدرضای
پس از کودتای  28مرداد  32بدل نشده و تحت تاثیر تعلیمات
دوران نوجوانی در سوئیس بود و می خواست به سفر برود و از
سلطنت به مثابه فرصتی برای لذت استفاده کند و مصدق هم

به لحاظ تجربه و سن و سال حکم پدرش را داشت و شاه از توان
مقابله با او را که با خون شهدای  30تیر به قدرت بازگشته و
اعتبار و اشتهار داخلی و جهانی داشت برخوردار نبود.
مصدق هم دیگر از ناحیه او احساس خطر نمیکرد چون شاه
جوان به شیر بی یال و دم و اشکمی بدل شده بود .در این میانه
اما دربار و درباریها بودند که موش میدواندند و خروج شاه آنان
را حتی بیش از خود شاه نگران میکرد.
بهترین سندی که ثابت میکند دکتر مصدق اصراری بر سفر
شاه نداشته و حضور او را به عنوان پادشاهی که فقط سلطنت
کند پذیرفته بود  -هر چند با اصرار بعدی شاه مخالف نبوده -
گزارش سفیر آمریکا به وزارت خارجه در چند روز قبل از آن
است« :شاه خوشوقت است که نخست وزیر اعتراض خود را
درباره عزیمت وی به خارج از کشور پس گرفته است».
همین نشان میدهد که مصدق در ابتدا مخالف بوده و اصرار
شاه را که میبیند تایید میکند .دربار اما نگران میشود که
محمد رضا شاه پهلوی به احمدشاه قاجار بدل شود و مصدق
هم مانند رضا شاه از غیبت او استفاده کند و کل مقدرات کشور
را در دست گیرد و از سوی دیگر با روی کار آمدن آیزنهاور
امیدوار شدند که می توانند روی کمک آمریکا حساب کنند
و نه تنها شاه را از رفتن منصرف سازند که کار مصدق را هم
یکسره سازند.
به موجب گزارش روزنامه اطالعات در آن روز –  9اسفند
 -1331دکتر مصدق گام زنان و پیاده از خانه به سمت دربار
به راه می افتد تا با شاه مالقات کند .البته معلوم نیست به قصد
خداحافظی بوده یا برای پرداخت پولی که قول داده بود به شاه
می دهد تا درخارج از کشور آسوده خاطر باشد یا حتی منصرف
کردن او با این اطمینان که همچنان به سلطنت وفادار است و
قانون اساسی مشروطه پادشاه را نماد وحدت کشور ترسیم کرده
و نیاز به دخالت گسترده نیست اما در بیرون با تحرکات دربار،
عدهای جمع شدند و اعتراض کردند.
از اسناد گوناگون بر میآید که شاه قصد رفتن داشته و خبر
سفر را خود او لو نداده و به قولی که در این باره به مصدق

داده بود وفادار مانده اما درباریها بیکار ننشسته بودند .کما این
که محسن صدر االشراف نخست وزیر سابق خود را به دربار
میرساند تا مانع رفتن شاه شود .او در خاطرات خود درباره
این واقعه مینویسد« :صبح  9اسفند من نزد شاه بودم .حالت
شاه به کلی غمناک و گرفتگی صورت در او هویدا بود .پرسیدم
چرا قصد مسافرت دارید؟ به ناخوشی و کسالت متوسل شد...
گفتم :مردم نخواهند گذاشت اعلی حضرت تشریف ببرند .شاه
در جواب فرمودند :مردم که ساکتاند و از اوضاع راضیاند ...در
همین وقت صدای جماعتی که جلوی دربار جمع شده بودند
بلند شد که ما نمیگذاریم شاه برود و فریاد زنده باد شاه و مرده
باد مخالفین شاه ،دقیقه به دقیقه زیاد میشد».
اندک اندک اما تظاهرات به توطئهای برای قتل مصدق تبدیل
شد .سناریو این بود که اگر موفق شوند مصدق را از میان بردارند
و کار را تمام کنند و اگر موفق نشوند رابطه شاه و نخست وزیر
تیره شود .چون در این حالت مصدق گمان میبرد که شاه
به دروغ بحث خروج از کشور را مطرح کرده تا از یک طرف
احساسات مردم و چهرههای نگران از جمهوری شدن ایران را
تحریک کنند و از جانب دیگر مصدق را به قتل برسانند و شاه
هم بدبین میشد که قصد مصدق برانداختن او بوده است و در
سناریوی دوم موفق شدند.
اراذل و اوباش در مقابل دربار آماده بودند تا کار مصدق را تمام
کنند اما با فداکاری شماری از نیروهای وفادار به مصدق که از
جان مایه گذاشتند دکتر محمد مصدق را از دری دیگر خارج
میکنند و نخست وزیر را به خانه میرسانند ولی این بار مقابل
خانه جمع شدند و قصد تعرض به داخل را داشتند.
دکتر مصدق که تازه لباس خانه بر تن کرده بود با همان لباس
خود را به پشت بام میرساند و با نردبان به خانه پسرش – دکتر
غالمحسین  -و از آنجا به ستاد ارتش میرود و اوضاع را در
دست میگیرد و توطئه را خنثی و افشا میکند.
بدین ترتیب سفر شاه منتفی میشود و مصدق نیز جان
سالم به در میبرد اما از آن پس کار به دست عوامل خارجی
میافتد که ابتدا به ریاست جمهوری آیزنهاور دل میبندند

و بعد از مرگ استالین از دخالت نکردن شوروی خرسند
میشوند.
نکته درسآموز این است که نه مصدق قصد داشته شاه را
به زور اخراج کند و نه شاه میخواسته مصدق را بکشد اما با
دسیسه دیگران هم شاه گمان برد که مصدق قصد فریب او را
داشته تا از او یک احمدشاه دیگر بسازد خاصه این که مصدق
در دوران احمد شاه والی فارس بوده و از شاه جوان بسیار پر
تجربهتر بود و هم مصدق گمان برد شاه قصد قتل او را داشته
و چنان از هم مکدر شدند که مصدق در نوروز  1332به دیدار
نوروزی شاه نرفت و تا پایان نیز دیداری با او نداشت و همین
زمینه کودتای  28مرداد  1332شد و دسیسه چینان به هدف
نهایی خود رسیدند .بلوای  9اسفند را میتوان نخستین قصد
شاه برای خروج از کشور برای فرار از مشکالت دانست .با یاری
دربار اما ماند و نرفت .نوبت دوم در  25مرداد  1332رخ داد اما
 3روز بعد کودتا شد و سه روز پس از آن با احساس فتح ناباورانه
بازگشت اما این محمدرضا دیگر آن محمدرضای سالهای 20
تا  32نبود و  25سال گذشت تا باز به نقطهای رسید که در 26
دی  1357کشور را ترک کند.
برخی از تحلیلگران تاریخ معاصر ایران از اتفاقات بیرون از
ایران غفلت میکنند .حال آن که اگر آیزنهاور رییس جمهوری
آمریکا نشده بود دربار به خود جرات نمیداد برای ماندن
محمدرضا شاه بکوشد و در  9اسفند  1331قصد جان دکتر
مصدق را نمیکردند .بد اقبالی دیگر مصدق این بود که  5روز
بعد از  9اسفند نیز ژوزف استالین درگذشت و آمریکاییها و
انگلیسیها احساس کردند برای دخالت در امور ایران عجالتا با
مخالفت شوروی روبهرو نیستند و از آن پس از پا ننشستند و
بهترین گواه قتل افشار توس رئیس شهربانی مصدق چند ماه
بعد از آن است.
واقعه  9اسفند  1331نشان میدهد عزم برانداختن مصدق
جدی بوده و از فرصت ظهور آیزنهاور و کدورت رابطه شاه و
نخست وزیر استفاده کردند و موضوع فراتر از کودتا به خاطر
رفراندوم انحالل مجلس در مرداد  32است.

استقرار دموکراسی در ایران

اعالم جمهوری در فرانسه

به نوشته مورخان رومي ـ يوناني و ارمني و تطبيق
تقويمها ،مِهرداد يکم ـ معروف به مهرداد بزرگ ـ
ششمين شاه ايران از دودمان اشكانيان (پارت ها=
خراسانیان) یکم مارس سال  173پيش از ميالد
دراجتماع بزرگان ايران اعالم كرد كه تصميم گرفته
است كشور داراي ضوابط بدون تغيير یا همان اصول
اساسي شود تا حقوق و تكاليف همه اعم از دولت و
ملت در آن روشن باشد .اين تصميم مِهرداد مورد
تاييد حاضران در نشست قرارگرفت و ايران داراي
قانون اساسی و دو مجلس شد كه مجموعه این دو
مجلس را « ِمهِستان» ميگفتند (مِه به كسر «ميم» به
معناي بزرگ).
انتخاب وليعهد از ميان شاهزادگان ،اعالن جنگ و پيشنهاد
صلح ،بسيج نيرو ،عزل شاه در صورت ديوانه شدن ،بيماري ممتد ،ارتکاب اشتباه (حتی بدون داشتن سوء ّنیت) و  ...و نیز تغيير اشل
مالياتها و صدور دستور ضرب سكه با تصوير تازه ،تعيين شاهان ارمنستان ،تاييد تشريفاتي (ضمني) شاهان پارسي تبار سرزمين
پنتوس (منطقه ساحلي جنوب و جنوب شرقی درياي سياه در آناتولي به پايتختي شهر سينوپ) و همچنین انتصاب فرمانده كل
معين و يا مديريت جنگ از جمله اختيارات مهستان بود .در موارد متعددِ ،م ِهستان كه بنیادی مشابه سناي
ارتش براي يك دوره ّ
روم بود شخص شاه را به عنوان فرمانده ارتش ،فرمانده جبهه و مسئول لشكركشي تعيين كرده بود .مهستان از سال  135پیش از
میالد ( 2148سال پیش) و پس از تکمیل شهرسازی تیسفون (واقع در  36کیلومتری جنوب بغداد امروز) و انتقال پایتخت ایران به
این شهر ،جلسات خودرا در اینجا برگزار می کرد .شهر تیسفون در ساحل دجله از سال  135پیش از میالد تا سال  637میالدی
به مدت  772سال پایتخت ایران بود که در این سال و پس از نبرد قادسیه به دست عرب افتاد و رو به ویرانی گذارد ولی ویرانه کاخ
خسروانوشیروان (طاق کسری) همچنان پابرجا مانده است که تاریخ نگاران آن را «کاخ عدل» لقب داده اند زیرا که انوشیروان در
آنجا [مستقیما و بدون واسطه] با مردم معمولی دیدارمی کرد و به درد دل آنان گوش فرا می داد .همچنین وی یک زنجیر متصل
به زنگ ،در اطاق مجاور دفتر کار خود تعبیه کرده بود که یک سر زنجیر از تیری چوبی در میدان بیرونی کاخ آویزان بود و هرکس
که شکایت و یا پیشنهاد داشت ،به میدان می رفت و زنجیر را می کشید و زنگ به صدا درمی آمد و خسرو انوشیروان به بالکن کاخ
می رفت و حرفهای آن فرد را می شنید و اگر الزم می آمد وی را به حضور در دفتر کار خود دعوت می کرد.
به نوشته مولفان تاريخ دمكراسي ،در دوران اشكانيان كه عالقه مند و معتقد به انديشه هاي فالسفه يونان باستان بودند ،ايران
از نوعي دموكراسي برخوردار بود .به عالوه ،در اين دوره اياالت دوردست؛ ارمنستان و  ...خودمختار بودند و لذا ايجاب مي كرد كه
پارلمان وجود داشته باشد تا نظر همگان شنيده شود.
مورخان رومي ايجاد مِهستان را یک اقتباس ايرانيان از روميان نوشته اند كه باور كردن اين ادعا دشوار است زيرا كه هنگام اعالم
ّ
دموکراسی در ایران ( 173سال پيش از ميالد ـ دو هزار و  186سال پيش) هنوز دولت روم با ايران همسايه نشده بود و برخورد
نداشت ،هنوز بازماندگان اسكندريان برمناطق يوناني نشين و مصر حكومت مي راندند ،به عالوه اندیشه دموکراسی و واژه آن از
فالسفه یونان باستان است که این اندیشه به جنوب یونانی نشین ایتالیا (سیراکوز = سیراکیوز) انتقال یافته بود.

 148سال پیش ،در روز  2سپتامبر سال  1870میالدی
 ،ارتش پروس یک سپاه کامل فرانسه را که در شهر
سدان محاصره شده بود بهمراه ناپلئون سوم امپراتور
فرانسه اسیر کرد .شخص امپراتور فرانسه و 83000
سرباز فرانسوی که بدون تجهیزات کافی در حلقه
تنگ محاصره ارتش پروس گرفتار شده بودند  ،از
پروسی ها تقاضای ترک مخاصمه کرده و تسلیم آنها
شدند.
ناپلئون سوم برادرزاده ناپلئون بناپارت پس از این واقعه
یک تلگراف در یک جمله را برای همسرش امپراتریس اوژنی
ارسال کرد« :ارتش شکست خورد و اسیر شد و خود من
زندانی شدم ».این شکست خفت بار نتیجه تصمیم عجوالنه
و نسنجیده ای بود که ناپلئون سوم شش هفته قبل از این
روز اتخاذ کرده بود .در روز  19ژوئیه سال  1870میالدی  ،ناپلئون سوم به شیوه ای ناشیانه و بدون آمادگی کامل به پادشاه پروس
اعالن جنگ داد .او این زحمت را به خود نداد تا از حمایت کشورهای رقیب پروس مطمئن شود و یا حتی تجهیزات و امکانات ارتش
فرانسه را بررسی کند .اتو فن بیسمارک صدراعظم پروس پس از اعالن جنگ فرانسه فورا موقعیت مناسبی که برای وحدت آلمان
با پروس پیش آمده بود را تشخیص داد .با تالش اتوفن بیسمارک صدراعظم مقتدر و مدبر پروس که به صدراعظم آهنین شهرت
داشت آلمان و پروس یک کشور واحد شدند و گیوم اول هوهنزولرن پادشاه پروس  ،پادشاه این کشور واحد شد.
فرانسه قادر نبود بیش از  250000سرباز را بسیج کند  ،در حالی که کشور جدید پروس و آلمان به لطف یک سازماندهی بسیار
منظم و یک شبکه راه آهن گسترده  600000سرباز را بسیج کرد .ارتش امپراتوری فرانسه به سرعت توسط ارتش های متحد پروس
و آلمان به عقب رانده شد .فرانسوی ها متحمل چندین شکست شدند که ناشی از اشتباهات ناپلئون سوم و ژنرال هایش بودند مانند
شکست ویسمبورگ در  4اوت سال  1870میالدی و به ویژه شکست فروشویلرورث در  6اوت و دو روز پس از شکست ویسمبورگ.
در روز  6اوت در نزدیکی دهکده رایشهوفن سوار نظام فرانسه دو بار بدون مطالعه کافی به مواضع پروسی ها حمله کرد و در دام
سیم خاردارها و دیگر تله های پروسی ها گرفتار شد و هزاران سرباز سواره نظام به همراه اسب های شان به شکل ابلهانه ای قتل عام
شدند .در پی این شکست ها ارتش اول فرانسه به فرماندهی مارشال مک ماهون در اردوگاه شالون تجمع کرد .ناپلئون سوم همراه
مک ماهون بوداما به دلیل بیماری و فرسودگی از دخالت در عملیات نظامی خودداری کرد .این ارتش برای کمک به لشکر بازن
که در شهر متز محاصره شده بود ،پیشروی خود را آغاز کرد .اما بار دیگر در  30اوت در بومون شکست خورد و ناچار شد به سدان
عقب نشینی کند .در روز اول سپتامبر سال  1870میالدی نبرد نهایی آغاز شد  ،مارشال ماک ماهون مجروح شد و فرماندهی را
ابتدا به ژنرال دوکرو و سپس به ژنرال ویمفن واگذار کرد .ارتش فرانسه توسط آتشبارهای پروس در هم شکسته شد و فرانسوی ها
قادر نبودند از حلقه مستحکم محاصره خالص شوند .در فردای آن روز  ،شخص امپراتور تصمیم گرفت  ،تسلیم شود .پیمان خلع
سالح و تسلیم در کاخ بلوو در سدان امضا شد .پس از این شکست امپراتوری ناپلئون سوم سرنگون و در فرانسه اعالم جمهوری شد.
امپراتور سابق پس از مدتی اسارت از زندان پروس آزاد شد و نزد همسرش اوژنی به لندن رفت و در  9ژانویه سال  1873میالدی
هنگام یک عمل جراحی در پایتخت بریتانیا درگذشت.

