
 ماري آنتوانت در مقابل تيغه گيوتين
 

 

 
  
  

 
 

 ميالدي ملكه ماري آنتوانت ده ماه پس از قطع شدن سر شوهرش 1793 اآتبر سال 16 سال پيش در روز 211
ط تيغه گيوتين به دستور مجلس آنوانسيون و شخص روبسيپير به نوبه خود سرش توسط لويي شانزدهم توس

 .گيوتين قطع شد

 

ادن به اصل سلطنت آه لويي مجازات مرگ لويي شانزدهم شايد به دليل اراده انقالبي آه خواهان خاتمه د
 ساله با هيچ توجيه سياسي 38شانزدهم مظهر آن بود ، قابل توجيه بود اما محاآمه عجوالنه ملكه ماري آنتوانت 

.منطبق نبود و تنها به دليل تشديد دوره ترور در فرانسه آه توسط ماآسيميلين روبسپير به راه افتاده بود انجام شد

 

 .ماري آنتوانت دختر ماري ترز دو هابسبورگ امپراتريس اتريش و فرانسوا دولورن بود
 . سالگي با لويي وليعهد فرانسه ازدواج آرد14 ميالدي در سن 1770او در سال 



 

لويي پانزدهم پادشاه فرانسه مي خواست با اين ازدواج اتريش و فرانسه دو قدرت رقيب قاره اروپا را به هم نزديك 
 .آند

ي آه ماري آنتوانت ملكه فرانسهبا اين حال ، افكار عمومي فرانسه با اين ازدواج موافق نبود و از همان ابتدا تا زمان
 .ياد مي آردند» اتريشي«بود از او با لقب 

 

اده اليزابت  ميالدي ، ماري آنتوانت با لويي شانزدهم ، شاهز1792 اوت سال 10پس از سرنگوني سلطنت در روز 
 .خواهر شوهرش و دو فرزندش در قلعه مخوف تامپل زنداني شدند

 

ي ، ماري  ميالد1793 ژانويه سال 21اندك زماني پس از آشته شدن لويي شانزدهم در زير تيغه گيوتين در روز 
 . ساله اش مواجه شد8آنتوانت با رنج جدايي از پسر 

ماري آنتوانت در هنگام محاآمه با متانت و وقار به اتهامات واهي و توهين آميز ژاك هبر دادستان آل و روبسپير 
 .پاسخ داد

 

اين محاآمه ناعادالنه اعتبار حكومت چپ مونتانيار آه روبسپير رياست اين جناح را در آنوانسيون داشت ، از بين برد



 .تا اينكه روزي سر روبسپير و يارانش نيز در زير تيغه گيوتين قطع شدند

 

 ميالدي ملكه ماري آنتوانت پس از يك محاآمه ناعادالنه و شتاب زده در 1793 اآتبر سال 16به اين ترتيب ، در روز 
 .ميدان گرو شهر پاريس سرش در زير تيغه گيوتين قطع شد

يرحمي سپرده شده بود تا او  ساله اش آه به دست مرد عامي ب8ماري آنتوانت حتي فرصت نيافت با پسر آوچك 
 .را مانند يك مستخدم بزرگ آند ، وداع نمايد

 

سن دني  ميالدي بقاياي اجساد ملكه ماري آنتوانت و لويي شانزدهم به آليساي 1815 ژانويه سال 21در روز 
 .پاريس ، آرامگاه سنتي شاهان فرانسه انتقال يافته و دفن شدند

 بهرام افتخاري
 


