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 دوم یجهان جنگ درباره یاندک
 خیتار در هاجنگ نیترپرتلفات و نیتربزرگ از یکی دوم یجهان جنگ
 خیتار نیا کرد  حمله لهستان به ۱۹۳۹ سپتامبر  ۱ در آلمان. است جهان
 به ژاپن حمله گرید منابع. است غرب در دوم یجهان جنگ آغاز متداول

 به ژاپن حمله نیهمچن و دانند یم جنگ آغاز  ۱۹۳۷ ه یژوئ ۷ در را نیچ
 .اندکرده ذکر انیم نیا در زین را ۱۹۳۱ در را یمنچور 
 قایآفر و ایآس قاره از یاگسترده یهابخش در اروپا  بر عالوه جنگ اين
 جمله از  یاسالم یكشورها و گذاشت یبرجا یاعمده مخرب راتیتأث
 .كرد خود ریدرگ را رانیا

 7) یورسا عهدنامه اشتباهات از بود عبارت دوم یجهان جنگ یاصل علل
 یامدهایپ همچنين داد  انیپا اول یجهان جنگ به ظاهرا   كه( 1919 مه

 و سمیفاش یاسیس رقابت ترمهم همه از و 1929 سال یاقتصاد بحران
 نبرد كه بود مؤثر چنان ریاخ عامل. سمیماركس و یغرب یهایدموكراس

 جنگ قلمرو به را مردم عموم  یاسابقهیب شكل به ر یدرگ یكشورها انیم
 و ینظام شدگانكشته تعداد جنگ انیپا در كه یطور  به كشاند 

 .كردیم یبرابر  هم با با  یتقر یرنظامیغ
 نیمتفق و( ژاپن و ایتالیا و آلمان) نیمتحد بلوك دو نیب كه  جنگ نیا
 یگستردگ لحاظ به  درگرفت( یشورو و كایآمر و فرانسه و سیانگل)

 است بوده همتایب  یعیطب و یانسان منابع بیتخر قدرت و ییایجغراف
 

 صهخال
 )میالدی( ۱۹۴۵سپتامبر  ۲)میالدی( تا  ۱۹۳۹سپتامبر  ۱ زمان:
اروپا  منطقه پاسیفیک )اقيانوس آرام(  جنوب شرق آسیا  مکان:

  خاورمیانه  منطقه مدیترانه و آفریقا
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پیروزی متفقین  تأسیس سازمان ملل متحد  تبدیل شوروی و  نتیجه:
 دیگر. آمریکا به دو ابرقدرت  آغاز جنگ سرد و بسیاری

چین   متفقین ) شوروی  ایاالت متحده آمریکا  بریتانیا  طرف هاي درگير:
 متحدین ) آلمان  ژاپن  ایتالیا و ...(  فرانسه و ...(

ژوزف استالین  فرانکلین روزولت  وینستون چرچیل  چیانگ  فرماندهان:
 وسیلینیمهیتلر  هیروهیتو  بنیتو شک  شارل دوگل  آدولف کای
 

 :تلفات
 متفقين شدگان تهکش
 50 مجموع ميليون  36 یعاد شهروندان ميليون  14 از شیب ینظام

 ميليون
 متحدين شدگان کشته
 ميليون 12 مجموع ميليون  4 یعاد شهروندان ميليون  8 از شیب ینظام
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 دالیل آغاز جنگ .1 فصل
 نیتر یاصل از یبعض. شد آغاز یار یبس لیدال به دوم یجهان جنگ

 یجمهور  از یجنگ غرامت درخواست و تورم و یاقتصاد بحران ها آن
 مواد به ژاپن ازین و یاقتصاد رکود و اول  یجهان جنگ از پس آلمان ماریوا
 ظهور  ییگرا یمل و سمیفاش شهیاند رواج و ظهور باعث که بود هیاول
 .شد شهیاند و فکر کردن محدود و یکتاتور ید شهیاند

 الملليبين روابط تندنتوانس فاتح كشورهاي اول  جهاني جنگ از بعد
 مانع نيز جنگ از ناشي مشكالت. نهند بنا درست و معتبر اصولي بر را

 جهت اصولي و محكم چارچوبي تدوين براي مناسب فرصت يك ايجاد
 .شد كشورها بين روابط به بخشيدن نظم

 اول یجهان جنگ در شكست دنبال به آلمان مردم یزندگ اسفبار وضع
 تلریه آدولف ظهور  نیسنگ یجنگ غرامت پرداخت به آلمان تدول الزام و
 .كرد لیتسه بود  دوم یجهان جنگ شروع یاصل عامل كه را

 هاستیكمون و انیهودی توطئه جهینت را آلمان شكست كه یو
 با بلكه شد  یورسا عهدنامه در دنظریتجد خواستار تنها نه  دانستیم

 گسترش حق  ژرمن نژاد كامل یبرتر  اعالم با و سمیژرمن پان ارشع طرح
 مسّلم را یشرق و یمركز  یاروپا در اسالو یهاملت نیسرزم تا آلمان قلمرو

 نیهم به و داد قرار خود ینیبجهان اساس را ینژاد ضیتبع و انگاشت
 .برآمد جهان نقاط گرید در خود نفوذ گسترش صدد در شكل
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 سال در یوپیات اشغال سبب به را ایتالیا ملل  جامعه گرید یسو از
 سال در نیبرل ت ُرم محور جادیا به امر نیا و كرد یاقتصاد میتحر  1935
 .دیانجام 1936

 78 حدود كا یآمر و فرانسه  هیروس ا یتانیبر  اول یجهان جنگ از پس
 یهایخشك از یمین از شیب) نیزم كره خاك از مربع لومتریك ونیلیم

 ایتالیا  آلمان به متعلق یهانیسرزم  مقابل در. داشتند اریاخت در را( جهان
 .دیرسیم مربع لومتریك ونیلیم 6/2 حدود به مجموعا   ژاپن و

  هیروس ا یتانیبر) ابیكام یكشورها عزم ییچرا انگریب هاتفاوت نیا
 در و جنگ از آنها اجتناب و موجود یمرزها حفظ در( آمريكا و هفرانس

 نیا. بود ژاپن و ایتالیا  آلمان ندهیفزا یناخرسند تداوم لیدل حال نیع
 یسو به  (1939 ت1919) مخاصمه ترك سال 20 طول در را ریاخ كشور 3 امر

 شانیهانیسرزم شگستر به را آنها و كشاند یجنگ یابزارها توسعه
 فراهم را دوم یجهان جنگ اسباب آنها یهاییجوزهیست و واداشت

ی فرد بعدی شروع شود  از برای این که فصل بعدی حتما از صفحه.آورد
Section Break  نوعOdd Page ایم. برای دیدن استفاده کردهSection 

Breakآرایی  از دکمه میانبر ها در آخر فصول و سایر عالیم مربوط به صفحه
Ctrl+Shift+8  استفاده کنید. برای عدم نمایش این عالیم  مجددا همان

 دکمه میانبر را تکرار کنید.
 جنگ اروپا یدار هیسرما نظام اما د یرس انیپا به اول یجهان جنگ

 فربه جنگ از پس یبازارها از اروپا یدار هیسرما. بود آبستن را یگر ید
 یانقالب یشوراها که بود اول یجهان جنگ از پس ماه چند تنها. بود شده
 کرده نگران را حاکم طبقه   دا  یشد و آمده دیپد آلمان در ژهیو به یکارگر 
 یارتجاع یایلشیم حیتسل به آلمان حاکم طبقه   خاطر نیهم به. بودند
 از را هیروس انقالب بتواند و کرده برطرف را انقالب «خطر» تا گمارد همت
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 دهیکوبدرهم یکارگر  یانقالب یشوراها. دینما محروم اروپا رانکارگ تیحما
 زانیم ۱۹۲۹ سال در که نیا تا ماند یجا بر یاقتصاد بحران و شدند

 بزرگ یهاقدرت یاستعمار  یاشتها. دیرس سابقهیب یادرجه به یکار یب
 شده تیتقو شدت به زمان نیا در هم شانیهارقابت و یدار هیسرما
 حمله برافروخت  را دوم یجهان جنگ هیاول آتش مهم اتفاق دو. بودند
 سپتامبر)  آلمان توسط لهستان اشغال و(۱۹۳۷ هیژوئ) نیچ به ژاپن
۱۹۳۹ .) 

 و نیمتفق نام به که بودند گروه دو دوم یجهان جنگ ریدرگ یکشورها
 .شوندیم شناخته نیمتحد

 هخفت هاى كينه تا خاست پا به ژرمن قوم حيثيت اعاده براى هيتلر
 به كه را حقارتى و كند بيدار جهانى اول جنگ پايان از بعد را آلمان ملت
 متفق دول ورساى معاهده و اول جنگ پايان از بعد همفكرانش و او گفته
 عقيده متفقين نيروهاى چند هر. كند تالفى اند كرده تحميل آنان بر

 جهان براى تهديدى گاه هيچ ديگر شده تحقير هاى آلمانى داشتند
 .بود واهندنخ

( من نبرد) كتابش در هيتلر آدولف شخص كه نازى حزب ايدئولوژى
 برترى كه بود شوونيستى العاده فوق هاى انديشه بيانگر كند  مى تشريح
 كه شود مى مدعى كتاب اين در هيتلر. كرد مى تبليغ را ها ژرمن قوم
 مخالف احساسات از هم ها نازى و هستند حياتى فضاى فاقد ها آلمان

 حقوق فقدان و استثمار تشديد از ناشى نارضايتى و ورساى عهدنامه
 خواسته تواند مى جنگ فقط كه كردند مى ادعا و جستند مى سود سياسى

 .سازد محقق را -آلمان ملت يعنى -آنان هاى آرمان و ها
 جنگ كه دارى سرمايه عمومى بحران شدن تر عميق ميان اين در
 از بيش بودند  آن هاى نشانه( ۱۹۱۷ لسا)  شوروى انقالب و اول جهانى
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 جهانى امپرياليسم كرد  مى تشديد را امپرياليستى جهان هاى تضاد پيش
 در لنين رهبرى به ها روس كه بود رو روبه نوپا نظام يك با اينك هم

 قطب با جهانى دارى سرمايه نظام اكنون هم. بودند كرده تاسيس شوروى
 قابل نفوذ جهانى امور در ها شوروى. بود شده رو روبه قدرت از جديدى
 طى خصوص به دارى سرمايه جهان هاى تضاد»: يافتند مى اى مالحظه
 در اقتصادى تشنج ترين مهلك كه ۱۹۳۳ تا ۱۹۲۹ هاى سال جهانى بحران
 متحده اياالت در بحران اين. شد مى تشديد بود  دارى سرمايه تاريخ
 ۱۹۳۳ سال در: كرد سرايت رىدا سرمايه ممالك ساير به و شد آغاز آمريكا
 آلمان كبير  بريتانياى و آمريكا در ۱۹۲۹ سال نسبت به صنعتى توليد ميزان

 ستد و داد اركان. كرد تنزل درصد ۸۱ و ۶۵   ۸۸   ۶۴ ترتيب به فرانسه و
 عده شد  عالمگير بيكارى. درآمد لرزه به كاهش درصد ۶۵ با جهانى
 نفر ۲۶۰۰۰۰۰ به كبير بريتانياى در و نفر ۱۳۷۰۰۰۰۰ به آمريكا در بيكاران
 «.رسيد

 جهانى نظام در كه داشت عميقى بحران از حكايت ارقام و آمار اين
 آشتى هاى تضاد دچار را نظام اين و بود پيوسته وقوع به دارى سرمايه
 شمال مناطق به ها ژاپنى ۱۹۳۱ سال در آن از پيشتر. كرد مى ناپذيرى
 هاى سرمايه تمركز با مقابله براى و بودند كرده حمله چين خاورى

 و برگزيدند را قهر و خشونت راه آسيا از انگليسى و آمريكايى فرانسوى 
 دور خاور در خطرى كانون جهانى دوم جنگ شروع از قبل تا ترتيب بدين
 باره اين در روس نگار تاريخ و نويسنده آينسيموف. اى. ن. آمد وجود به
: ديد صدمه همه از بيش آلمان اروپايى  هاى كشور ميان در»: نويسد مى

 اقتصادى ركود زندگى  سطح شديد سقوط بود  شديد و عالمگير بيكارى
 گام آلمان انحصارات ترتيب اين به« .نمود مبدل سياسى بحران يك به را
 اريكه بر را ها نازى شدند موفق ۱۹۳۳ سال اوايل در سرانجام و گام به
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 عين در و ترين مرتجع دست به حكومت شك بى و كنند مستقر قدرت
 .افتاد محافل ترين متجاوز حال
 سخن اروپا در بيشتر خاك از وقتى»: كرد مى اعالم من نبرد كتاب در هيتلر
 او همجوار ممالك و روسيه به همه از پيش و اول بايد گوييم  مى

 اروپا قلب در خطر كانون دومين ها نازى تسلط با رفته رفته« .بينديشيم
. داشت برمى قدم خونين جنگى سوى به لحظه هر جهان و آمد دوجو به

 آيا. رسيد مى گوش به زمانى هر از تر واضح و رساتر فاشيسم پاى صداى
 شوروى سران چشم از دور تحوالت اين بود؟ ناپذير اجتناب جنگ وقوع
 تحولى»: كرد اعالم شوروى كمونيست حزب هفدهم كنگره در. نماند

. است بينى پيش قابل و است جريان در يسمناز جانب از نامطلوب
 مى صحنه وارد زودى به را خود دارد  قرار صحنه كنار اكنون كه فاشيسم

 اين و بزند نازيسم به رسيدن براى پيگير تالش به دست دارد سعى و كند
 البته« .رسد فرامى دارد ها انقالبى براى بحرانى زمانى كه معناست بدان
 توافق احيانا   و ها وگو گفت و مجادالت از رنظ صرف وى پيشگويى اين
 از ها روس خطر احساس نشانگر تواند مى آلمان با شوروى اوليه هاى
 از بعد كه جايى. باشد شرقى اروپاى به ها آلمان پيشروى و خود رقيب
 عالقه آنجا در فعاليت و حضور به ها روس چقدر شد معلوم جنگ پايان
  .بودند مند

 حتى و نظامى و سياسى هاى نيرو بندى صف و هانج اوضاع تشريح با
 مى پيش سئوال اين ها كشور رهبران از بعضى بينى پيش و پيشگويى

 به جنگ اين از جلوگيرى براى مضاعف تالشى جهانى جامعه چرا كه آيد
 حكومت بافت وضعيت علمى تشريح با سئوال اين به پاسخ نياورد؟ عمل
 كسانى چه كه اين. است بررسى بلقا متحدين و متفقين هاى كشور هاى
 .برسانند قدرت راس به را هيتلر كردند مى تالش
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 فاشيسم كردن درگير براى امپرياليستى هاى كشور پرده پشت تصميمات

 و ادبى محافل ديد از كه جايى تا دو هر دست از خالصى و كمونيسم و
 مى قلمداد سكه يك روى دو كمونيسم و فاشيسم زمان آن ژورناليستى

 به را ما تواند مى كه است هايى گزاره و عالئم اينها از كدام هر. شدند
 فرانسوى و انگليسى دارى سرمايه! كند رهنمون نهايى پاسخ يافتن دست
 خود داخلى انقالبى هاى جنبش با همراه شوروى حكومت مقطع  آن در
 اميدوار رو همين از و دانستند مى فاشيسم از تر خطرناك دشمنانى را

 را آنها و كنند اجتناب فاشيستى هاى كشور با جنگ از بتوانند كه بودند
: برسند مطلوب كمال به بتوانند طريق اين از تا دهند سوق شوروى عليه
 تضعيف حال عين در و آنها خود جز هايى نيرو توسط شوروى انهدام
 .ايتاليا و آلمان ژاپن  يعنى خود دارى سرمايه رقباى
 مى اشاره آمريكا متحده اياالت سياست به آينسيموف كه اين جالب نكته
 بسيار سياستى صلح  حفظ براى آمريكا سياست»: نويسد مى و كند



 7 ■ آغاز جنگ یلدال. 1فصل  
 

 مالى انحصارات اول جهانى جنگ از پس كه بياوريم ياد به. بود خطرناك
 عظيمى مالى هاى كمك انگلستان و فرانسه با همراه آمريكا متحده اياالت

 يكى اين و كردند صرف آلمان سنگين صنايع توسعه و حيات تجديد در
 «.داد مى تركتازى امكان آلمانى تجاوزگران به كه بود اى عمده عوامل از
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 پیش زمینه جنگ .2 فصل
 پيش از جنگ .1-2

 کشتتتور نیا که ییجا آن از و بودند کاریب نفر ونیلیم چهار آلمان در
 تلریه. برساند فروش به را محصوالتش توانستینم نداشت  مستعمره

 در دیاب که کرد اعالم )Mein Kampf( کتابی به نام نبرد من  در ۱۹۲۵ الس
 مهم نیا یبرا دیبا و بود ژرمن نژاد تیموجود حفظ یبرا ییفضتتا» فکر
 یبرا دیجد یبازارها آوردن دست به یبرا سپس او. «ستینگر شرق به»

. نمود مطرح را «سمیبلشو – تیهودی» ینابود مسئله   یآلمان محصوالت
 ستتتتندین ُبش ای کروپ ر یبا منس یز لیقب از یآلمان انیکارفرما تنها نیا
 و پول از پر را سمیناز یهاصندوق و کردند  یبانیپشت تلریه نظرات از که

 به طال مار  هزار ۱۰۰ ستتتنیت یفوالدستتتاز  یکارفرما. نمودند امکانات
 .دیرس قدرت به ۱۹۳۳ سال تلریه و داد هایناز 

 
 تا نگرادیاستال از جنگ  در هیروس) نام به ۱۹۶۴ سال که یکتاب در ورث

شر  (نیبرل شت نیچن نمود  منت شو با مبارزه»: نو  هدف یجهان سمیبل
صل ستیس یا  کارل نام به یخدانیتار به ۱۹۳۹ سال تلریه« .بود آلمان ا

ضد دارم نظر در من چه هر»: گفت بورکهاردت س بر ستهیرو  غرب اگر. ا
 هاروس با مجبورم من بفهمد  را عموضتتتو نیا تا استتتت احمق قدر آن

 قوا دیتجد سپس و دهم شکست ینظام صورت به را غرب تا کنم سازش
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 یپا از ۱۹۴۰ ستتتال در غرب عمال  « .مینما نابود را یشتتتورو اتحاد و کرده
 .شد عمل وارد یشورو هیعل بعد سال کی تلریه و درآمد

 و فقموا یروهاین صتتفوف کوتاه یمدت یبرا اول یجهان جنگ از پس
شن چندان گریکدی با مخالف ش یطول کنیل نبود مشخص و رو  که دینک

 گریکدید از دشتتتمن و دوستتتت صتتتفوف آمد دیپد که ییبحرانها اثر بر
 و آلمان کشتتور دو   ایاستتپان یداخل یجنگها اثر بر.  شتتدند تر مشتتخص

ضع که ایتالیا شترک موا شتند آن قبال در یم  و شدند متحد گریکدی با دا
 ژاپن با کشور دو نیا چون سپس.  آوردند وجود به را نیبرل - روم محور
 بودند دهیعق هم ایتانیبر یامپراطور  زین و ستتمیکمون با مخالفت مورد در
ستان مقابل در.  آوردند بوجود را محور دول و شدند متحد هم با  و انگل

 یشرق یاروپا کوچک دول از تیحما با و شدند کینزد هم به زین فرانسه
 تستتتلط با تا   آوردند بوجود را(  نیمتفق)  متفق دول   انلهستتتت چون
 در جناح سه یکل بطور زمان آن در.  کنند مقابله یشرق یاروپا بر سمیناز

شتند قرار گریکدی مقابل  اواخر در.  متفق دول و محور دول   یشورو.  دا
 هیعل گرید یکی با کرد یم یستتتع الذکر فوق جناح از کی هر 1930 دهه
تال یطیشتتترا نیچن در.  شتتتود حدمت یگر ید  دیترد از تلریه و نیاستتت

 به یشتترق یاروپا مورد در هم با و کردند استتتفاده فرانستته و انگلستتتان
 . دندیرس توافق

 تسخیر حبشه توسط ایتالیا .2-2

 دایپ فرانستته با که یاختالف کردن بهانه با ینیموستتول 1935 ستتال در
شکر حبشه به بود کرده  در یبحران شیدایپ اعثب ایتالیا تجاوز.  دیکش ل
سیس روابط  محکوم را ایتالیا عمل ملل جامعه حال نیا در.  شد اروپا یا
 میتحر کشتتور آن به را نفت یباستتتثنا خام مواد ای استتلحه فروش و کرد
ستان.  نمود سه و انگل سول با مخالفت به دو هر فران ستند ینیمو .  برخا
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 حبشتته اشتتغال مبدا که داشتتت میب نیا از بخصتتوص انگلستتتان دولت
 یآب راه و ستتتر  یایدر بر او کنترل رفتن نیب از به منجر ایتالیا توستتتط

 ییایدر یقوا   امر نیا از یر یشتتگیپ بمنظور نیبنابرا   گردد هندوستتتان
 پنجاه که یطیشرا در و احوال نیا تمام با.  آورد گرد ترانهیمد در یمیعظ

صره در کشور صاد محا  به همچنان کشور آن   کردند شرکت ایتالیا یاقت
 و ییاروپا یقدرتها العمل عکس تنها.  داد ادامه حبشتتته در یشتتترویپ

 خود کشور ینظام بوجه شیافزا   تجاوز نیا برابر در انگلستان بخصوص
 . بود ارتش تیتقو و

 جنگ داخلی اسپانیا  .3-2

 به گریکدی با طلب ستتلطنت و خواهیجمهور یروهاین 1936 ستتال در
 از چپگرا و برالیل احزاب از مرکب خواهیمهورج یروهاین.  پرداختند جنگ
بل در.  بودند برخوردار یغرب دول و یشتتتورو اتحاد تیحما  ژنرال مقا
.  بردند یم بهره آلمان و ایتالیا تیحما از و ستتمیفاشتت به معتقد فرانکو
سپان یداخل یجنگها بیترت نیبد صه ایا  و سمیکمون جدال و رقابت عر
 خواهانیجمهور جبهه در که بود یحال در نیا   شد سمیفاش با سمیتالیکاپ
 الملل نیب ستتطح در و داخل در کامل اتحاد چپ و راستتت عناصتتر انیم

 یروز یپ با 1939 سال در ایاسپان یداخل یجنگها سرانجام.  نداشت وجود
 . دیرس انیپا به ستهایفاش

 حمله ژاپن به چین  .4-2

.  شتتد ور حمله نیچ خا  در یمنچور  به مجددا ژاپن 1931 ستتال در
 عنوان به را ژاپن زین ملل جامعه.  کردند تیشکا ملل جامعه به ها ینیچ

 .  بود ملل جامعه از خروج ژاپن العمل عکس.  کرد محکوم متجاوز
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 1939 ستتتال تا آنان.  افتی ادامه همچنان نیچ در ژاپن تجاوزات
ستند شغال را نیچ از یبزرگ بخش   توان  هم ژاپن تجاوزات چون.  کنند ا

 آلمان کرد یم فیتضع ایآس شرق در را یشورو هم و غرب دول تیموقع
 متحده االتیا زین یاروپائ دول عرضتته در و موافق کشتتور آن با ایتالیا و

 عدم داد قرار ژاپن با بود عالقمند یشتتتورو حال نیع در.  بودند مخالف
 پنژا.  بود اروپا مسائل به شتریب کشور نیا توجه رایز.  کند امضاء تجاوز

 از   جنگ در خواستتتت یم رایز نبود لیم یب یقرداد نیچن عقد به زین
 . شود مطمئن یشورو جانب

 اشغال چکسلواکی  .5-2

شم   آلمان به شیاتر ساختن ملحق از پس تلریه 1938 سال در  چ
سلواک به طمع سلواک ساکن یآلمانها از تیحما و دوخت یچک  را یچک
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س یبرا صود به دنیر ست به اگر که کرد دیتهد او.  ساخت بهانه مق  خوا
 عمل یچکستتلواک ستتاکن یآلمانها استتفنا  وضتتع انیپا بر یمبن آلمان
 به   تلریه دیتهد بدنبال.  کرد خواهد یلشکرکش کشور آن خا  به نشود

سول شنهادیپ س ینیمو شور چهار شرکت با یکنفران سه ک    آلمان   فران
 کنفرانس نیا به یشتتورو.  دیگرد لیتشتتک خیمون در انگلستتتان و ایتالیا

 تلریه با مسلحانه مقابله مورد در کشور آن یهشدارها به و نشد دعوت
سلواک اعظم بخش   خیمون کنفرانس جهینت در.  دینگرد یتوجه  به یچک
 تصرف بعد ماه چند آلمان زین را کشور آن خا  هیبق و شد واگذار آلمان
 . کرد

 توافق آلمان و شوروی در مورد لهستان  .6-2

 و گرفت بزور یتوانیل از را ممل منطقه تلریه   یکچکستتتلوا  از پس
ضا ستان یسو از آنرا معروف داالن و کیدانتز یواگذار  یتقا  مطرح له
مات نیا با همزمان.  کرد قدا بان زین ینیموستتتول ا .  کرد تصتتترف را یآل

 : که کردند شنهادیپ لهستان بحران حل یبرا فرانسه و انگلستان
 . ردیگ صورت آلمان و لهستان انیم میمستق مذکرات .1
 . شود لیتشک اروپا قاره سطح در کنفرانس کی .2
 تیحما به آلمان تجاوز صورت در کردند دیتهد کشور دو حال نیع در

 ادامه آلمان با مدارا استیس به گرید و شد خواهند جنگ وارد لهستان از
سها تیحما جلب یبرا را یاتیه سپس.  داد نخواهند  به خود نظر از رو
سکو ست م صله زین آلمان.  ادندفر سکو عازم را یاتیه بالفا  ماه در.  کرد م
ست اتیه نیا 1939 اوت  و آلمان انیم تجاوز عدم بر یمبن یمانیپ توان
 لهستان خا  میتقس مانیپ نیا یسر  ضمائم در.  دینما منعقد یشورو

 یاراض توسعه بر عالوه مانیپ نیا انعقاد از یشورو.  بود شده ینیب شیپ
 دولت آنکه وجود با.  داشتتت نظر مد زین را آلمان با یتدوستت کستتب  
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 اعتماد عدم لیبدل کنیل   کرد یم اعالم سمیفاش ضد را سمیکمون یشورو
 فوق کشور دو از دولت آن یتینارضا زین و انگلستان و فرانسه نیدولت به

 نیاستتتال   یچکستتلواک تصتترف یبرا آلمان دستتت گذاشتتتن باز در الذکر
 یم یاراضتت توستتعه بر عالوه زین آلمان.  فشتترد را تلریه یدوستتت دستتت

ست ستان به حمله در یشورو جانب از خوا ستان مداخله که له  و انگل
 . باشد امان در داشت بدنبال را فرانسه
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 شروع جنگ .3 فصل
 پیروزی دول محور  .1-3

 دول انیم یغاتیتبل دیشد یبرخوردها و یاسیس کشمکش سال نیچند
.  دیگرد دوم یجهان جنگ آتش دنشتت افروخته باعث ستترانجام ییاروپا
 ونهایلیم جان و بوده ستتابقه یب یگستتتردگ و شتتدت لحاظ به که یجنگ

 دو با توان یم را جنگ دوره طول.  ستتتاخت شیخو یقربان را انستتتان
.  ساخت زیمتما گریکدی از اند داشته یخاص یهایژگیو کی هر که مرحله
 گرفت یم بر در را جنگ زمان یتمام از یمین حال نیع در که اول مرحله

 دوم مهین شتتامل دوم مرحله.  گردد یم مشتتخص محور دول یروز یپ با
 نیمتفق ینظام و یاستتیستت یاعتال و تیموفق با که استتت جنگ زمان
 . شود یم ممتاز
شور آن با هماهنگ و آلمان همچون یشورو اتحاد جنگ یابتدا در  به ک

 در یشمال یکایآمر و یغرب یاروپا دول دگاهید و پرداخت یاراض توسعه
 در چه اگر متحده االتیا.  نداشتتتت آلمان با یتفاوت نیکمتر نهیزم نیا

 را یغرب یدولتها جانب عمال اما   کرد یطرفیب اعالم ظاهرا   جنگ آغاز
   جنگ اول مرحله انیپا در.  دیورز مبادرت شتتتانیا تیحما به و گرفت
سیس صحنه یشورو به آلمان حمله و کایآمر به ژاپن تهاجم  ینظام و یا
 یستیتالیکاپ و یستیکمون یدولتها که دیگرد باعث و داد رییتغ را جنگ
 کنند جنگ به اقدام سمیناز هیعل متحدا و دهند گریکدی به یدوست دست

حاد نیهم.  نه   ات  و داد یر یچشتتتمگ ریتغ نیمتفق نفع به را قوا مواز
 . کرد دگرگون را جنگ سرنوشت
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 به یشتتورو حمله عدم از شتتدن مطمئن یبرا یا حمله هر از قبل تلریه
شورش ستال با ک ضا نیپوالد مانیپ و کرده دارید نیا  در سپس و کرد ام
 حمله لهستتتان به ۱۹۳۹  (شتتهريور  10) ستتپتامبر ۱ بامداد 4:45" ستتاعت
 نیا. نمود خود آن از یشتتورو را آنجا از یبخشتت یقبل توافق طبق کرد که
تداول خیتار غاز م نگ آ هان ج  نیا یپ در. باشتتتدیم ربغ در دوم یج

 آلمان به کیبلژ و فرانستته س یانگل یکشتتورها جنگ اعالن با موضتتوع
 حیترج حمله بر را دفاع کشتتورها نیا اما.گشتتت آغاز دوم یجهان جنگ
ند فاع خطوط جادیا به و داد بل در مستتتتحکم ید قا مان یقوا م  آل

 . پرداختند

 توسعه طلبی شوروی در اروپا  .2-3

 نیا   لهستتتتان مورد در آلمان با یشتتتورو زیآم تیموفق معامله از پس
 آن بر تسلط و یشرق یاروپا در خود نفوذ توسعه صدد در بالفاصله کشور
ستن سبقت جهت   منطقه شور که بود نیا.  آمد بر آلمان بر ج  یها ک
ستون و یلتون   یتوانیل)  نهیقرنط  و ینظام ازاتیامت گرفتن با ابتدا را( یا
 . ساخت شیخو خا  مهیضم   اتازیامت آن توسعه با سپس
شورها از پس ستال   نهیقرنط یک سعه هدف را فنالند نیا  یها یطلب تو
 یشورو به را خود یاراض از یبخش تا خواست فنالند از او.  ساخت خود
 هر از که خواست یشورو از کایآمر درخواست نیا دنبال به.  کند واگذار
 نیا رغمیعل روستتها اما   زدور یخوددار  فنالند هیعل خصتتمانه اقدام گونه

 انگلستان و فرانسه حال نیا در.  شدند ور حمله فنالند به کایآمر واکنش
سکاند به فنالند به کمک یبرا  یول.  نمودند اعزام یکمک یروهاین یناویا

ها ئد یدولت هاین نیا به نروژ و ستتتو جازه رو ند عبور ا  جهینت در.  نداد
سخت دفاع وجود با یفنالند یروهاین ست متحمل   انهسر  یسخت شک
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ست از تر نیسنگ یطیشرا قبول به کشور آن دولت و شدند  هیاول درخوا
 . درداد تن یشورو دولت

صرف آنکه وجود با شورها ت شم موجب فنالند با جنگ و نهیقرنط یک  خ
 کنیل.  شتتد یشتتورو هیعل یشتتمال یکایآمر و یغرب یاروپا یعموم افکار
 توانستتت و شتتد یرومان وجهمت کشتتورها آن تصتترف از پس نیاستتتال
ض از یقسمت یواگذار  به زین را یرومان سرانجام اخطار چند متعاقب  یارا
 . کند وادار 1940 سال در یشورو به خود

 تهاجمات آلمان برای تسلط بر دریای شمال  .3-3

 شتتمال یایدر بر آلمان نفوذ توستتعه درصتتدد لهستتتان از پس که تلریه
.  شد ور حمله نروژ و دانمار  یرهاکشو به 1940 نیفرورد در بود برآمده
 یکمک یقوا دنیرس تا نروژ کنیل.  دیگرد میتسل بالفاصله دانمار  دولت
سه  نیسنگ ینبرد از پس آلمان یروهاین.  نمود مقاومت سیانگل و فران

 در دادند انجام نروژ در خود پنجم ستتتتون رهبر نگیستتتلیک کمک به که
 متوجه تلریه آن از پس.  دندش متصرف زین را کشور آن 1940 بهشتیارد

 . شد هلند و کیبلژ یکشورها
 هجوم زین کشتتتورها نیا به یآلمان یروهاین 1940 هشتتتتیاردب ماه در

.  ختیگر انگلستان به آن ملکه و خورد شکست بالفاصله هلند.  آوردند
 فراوان تیاهم یغرب یاروپا بر تسلط یبرا کشورها نیا بر غلبه که آنجا از

 کیبلژ به آلمانها با مقابله یبرا یفرانستتو و یستتیانگل یروهاین داشتتت
 نیا 1940 خرداد ماه لیاوا در کیبلژ دولت میتستتل کنیل.  شتتدند اعزام

 توانستند ادیز زحمت با که آورد در محاصره به دونکر  بندر در را روهاین
 . بازگردند سیانگل به و داده نجات را خود
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 تصرف فرانسه توسط آلمان  .4-3

شورها سقوط سه و سیانگل یبرا یخطر  زنگ هلند و کیبلژ یک  به فران
 خود ینظام اتیعمل نمودن هماهنگ یبرا کشتتتور دو   درآورد صتتتدا
 نیچمبرل یبجا لیچرچ انگلستتتتان در.  کردند آغاز را یعیوستتت اقدامات
 به دوگل ژنرال و ریوز نخستتتت معاونت به پتن ژنرال و ریوز نخستتتت
نت عاو ند منصتتتوب جنگ وزارت م نهیا نکیل.  شتتتد مات نگو قدا  زین ا
 شرفتیپ از یر یجلوگ یبرا سیانگل و فرانسه یدولتها به یکمک نتوانست
 گمان که انگلستتتان و فرانستته ارتش.  دیبنما اروپا غرب در آلمان ارتش

 دارد حمله قصتتتد کیبلژ قیطر از اول یجهان جنگ مانند آلمان کردندیم
ستادند منطقه آن به را شانیروهاین تمام ضوع نیا که تلریه اما فر  را مو
صم بود دهیفهم سه در آردن یجنگلها قیطر از هجوم به میت  و نمود فران

 و کرد محاصتتره را نیمتفق یروهاین بزرگ قوس اتیعمل قیطر از ستتپس
ستند یتلر یه ارتش برابر در روز ۲۸ فقط ۱۹۴۰ سال در  اورندیب دوام توان
ستان به ناچار به هم آخر در و ست نیا جهینت ختندیگر انگل  بود آن شک
 نیا بود توانسته تلفات نیکمتر با آلمان و شده دفاع یب فرانسه عمال که

 .کند اشغال را کشور
 

 زین ایتالیا دولت ژوئن ماه در فرانسه در آلمان ارتش شرفتیپ با همزمان
 ور حمله فرانستته به بالفاصتتله و داد جنگ اعالن فرانستته و سیانگل به
 . دیگرد
 تر  قرداد جنگ در شتتکستتت از پس فرانستته دولت 1940 ژوئن 22 در

 سیرئ زمان نیا در که پتن مارشتتال و کرد امضتتاء آلمان با را مخاصتتمه
 یشتتیو شتتهر به سیپار از را حکومت مرکز   بود شتتده کشتتور آن جمهور
 یروهاین اشتتغال به فرانستته یشتتمال بخش بیترت نیا به.  داد انتقال
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 شتتده معروف یشتتیو فرانستته به که آن یجنوب بخش و آمد در یآلمان
ست ستیر با   ا شال یجمهور  ا  گرفت قرار آلمانها نظارت تحت پتن مار
سل رغمیعل سل از دوگل ژنرال   پتن میت  و کرد یخوددار  آلمان برابر در میت
 لیتشتتک آلمانها با مبارزه یبرا را آزاد فرانستته   دیتبع در دولت لندن در
 .داد

 
تا ییایدر و ییهوا ینبردها مان با نانگلستتت  متحده االتیا کمک و آل
 ادهیپ یبرا یکاف لیوسا آلمانها که آنجا از   فرانسه سقوط از پس کایآمر

 و ییهوا بمبارن به اقدام.  نداشتتتند را انگلستتتان تصتترف و روین کردن
 نابود یبرا آلمانها عیوستتت تالش.  نمودند کشتتتور آن ییایدر محاصتتتره
سان مراکز ساختن  سال طول در بمباران لهیبوس انگلستان یصنعت و یان
ستفاده با آلمانها لذا.  ماند جهینت بدون 1940  در خود یها ییایردریز از ا

 مقصتد به که ییها یکشتت به اطلس انوسیاق و شتمال یایدر ستراستر
ستان  االتیا   جنگ آغاز از چه اگر.  شدند ور حمله بودند حرکت در انگل
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 به زین ییکمکها و نموده خود ینظام یروهاین توستتعه به شتتروع متحده
 با کشور آن شتریب یهمکار  باعث آنچه کنیل.  کرد یم فرانسه و سیانگل

ستان سترش شد انگل ستیس.  بود اطلس انوسیاق به جنگ گ  دولت ا
 از یتجار  و یمستتتتقالت ازاتیامت کستتتب زمان نیا در متحده االتیا

. بود کشتتتور آن به ینظام و یاقتصتتتاد یها کمک قبال در انگلستتتتان
ستان ستفاده با انگل ست کمکها نگونهیا از ا صره خطر از توان  ییایدر محا
 . ابدی نجات آلمانها

 تهاجمات آلمان برای تسلط بر دریای مدیترانه .5-3

   داشتتتت را ایتالیا چون یکینزد متحد ترانهیمد یایدر در آلمان چه اگر
 که یشتترفتیپ و یبیل و یآلبان در کشتتور آن ینظام ضتتعف بخاطر کنیل

 یروهاین 1941 ستتال در   داشتتتند قایآفر شتتمال و بالکان در ها سیلانگ
 وارد ترانهیمد یایدر کنترل و قایافر شتتمال و بالکان تصتترف یبرا یآلمان
 اشتتغال را بلغارستتتان یآلمان یروهاین 1941 مارس ماه در.  شتتدند عمل

 یروهاین یهمراه به یوگستتالوی اشتتغال از پس لیآور ماه در.  نمودند
 تصتتترف به ونانی لیآور انیپا ات. شتتتدند ور حمله ونانی به یئایتالیا
ش یطول و آمد در یآلمان یروهاین صرف زین کرت رهیجز که دینک .  شد ت
   گرفت قرار آلمان کنترل تحت ترانهیمد یشتتمال ستتواحل بیترت نیا به
 از ییواحدها 1941 مارس ماه در ترانهیمد یجنوب ستتتواحل کنترل یبرا

 یکینزد تا توانستتتند که شتتدند فرستتتاده قایافر الشتتم به آلمان ارتش
 . ندینما یشرویپ هیاسکندر
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 جهانی شدن جنگ .4 فصل
 حمله آلمان به شوروی .1-4

ضاء نموده  شوروی پیمان عدم تجاوز با یکدیگر ام با وجود آنکه آلمان و 
بودند لیکن توستتعه طلبی های هر دو کشتتور در اروپای شتترقی موجب 

 شروع جنگ میان آنان شد .
زمان آلمان توانسته بود بخش عمده ای از اروپای شرقی را دست  تا این

نشتتتانده و متحد خود ستتتازد . لیکن هیتلر تمام اروپای شتتترقی را می 
خواست . پیمان ضد کمینترن عالوه بر دشمنی با کمونیسم تقسیم جهان 
ن را نیز مورد تاکید قرار داده بود   از طرف دیگر اتحاد نظامی آلمان و ژاپ

شمار می آمد . برای احتراز از جنگ در برای ا شوروی تهدید جدی ب تحاد 
پیمان عدم تجاوز با ژاپن  1941دو جبهه دولت اتحاد شتتتوروی در آوریل 

به شتتوروی و  1941منعقد ستتاخت .به این ترتیب حمله آلمان در ژوئن 
شد  شور چندان با تعجب روبرو ن اعالن جنگ متحدان اروپائیش به آن ک

  بریتانیا با یك استتتتراتژی دفاعی به جنگ ادامه داد و  1941. در ستتتال 
هیتلر تصتمیم گرفت نیروی زمینی و هوایی خود را در نیمه ماه مه ستال 

علیه اتحاد شتتوروی ستتابق   وارد عمل كند و رژیم استتتالین را طی  1941
سازد؛ پس در  ستان نابود  سیدن زم ژوئن  22شش ماه و پیش از فرا ر

 ای مسلح خود به شوروی حمله كرد.  با انبوه نیروه1941
عملیاتی با نام رمز بارباروستا آغاز گشتت. سته میلیون  ۱۹۴۱ژوئن  ۲۲روز 

آسا ای برقورماخت به شوروی حمله( Wehrmacht) سرباز ارتش هیتلری
مارس همان ستتال هیتلر دستتتوری با این مضتتمون صتتادر  ۳کردند. روز 
شوند  »کرده بود: شوراها باید نابود  سرباز آلمانی که در این راه تمام  هر 

 «.شودالمللی جنگ را زیرپا بگذارد عفو و بخشوده میقوانین بین



 دوم یجهان جنگ ■ 22

شماره  ست در  شت: ۱۹۴۱ژوئن  ۲۲روزنامه  آمریکایی نیویور  پ باید »نو
سر  بتواند در معجزه شدن انجیل روی دهد تا ارتش  ای به بزرگی نازل 

 «مدت کوتاهی از یک شکست کامل رهایی یابد.
در سرتاسر تابستان   تاكتیكهای جنگ ِ برق آسا   پیروزیهای چشمگیری 
شد    شوروی نابود  برای آلمانیها و متحدانش به بار آورد . نیروی هوایی 

میلیون  4ارتش آن كشتتور در جبهه های مختلف به محاصتتره درآمد و 
 سرباز تسلیم شدند. 

شروی کردند سیه پی سرعت در خا  رو . این نیروها  نیروهای آلمانی به 
به نزدیکی های مسکو رسدند . آلمانیها خود را در آستانه  1941تا دسامبر 

تسلط بر قفقاز و چاههای نفت آن می دیدند لیکن وسعت خا  روسیه 
و مقاومت روسها آلمانها را از پیروزی سریع محروم کرد . این درحالی بود 

 که سرمای زمستان روسیه نیز شروع شده بود .
آلمان رو به افول نهاد و علت آن   نارسایی در حمل و نقل   هوای تهاجم 

نامساعد   ُبعد مسافت و نیروهای ناكافی برای انجام مأموریتهای متعدد 
بود . در این دوره   استالین خود را تقویت كرد و مقاومت سرسختانه ای 

شد  نینگراد سازمان داد و در نتیجه هیتلر مجبورل -را در جبهه های مسكو
 نبرد را متوقف كند. 

 

در این مدت   ستتته چهارم ارتش یك میلیون نفری نازی نابود شتتتد . 
سربازان هیتلری تداركات و لباس گرم كافی در اختیار نداشتند و تجهیزات 
آنها براثر فرستتایش و ستترمای شتتدید  رو به نابودی نهاد . روستتها كه 

ی یابند   در طول توانسته بودند با مقاومت سرسختانه از شكست رهای
زمستان دست به ضد حمله زدند و آلمانیها را از مسكو عقب راندند . در 
شده بود و  سنگی آغاز  شت و گر صره قرار دا همین حال لنینگراد در محا
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)زمان پایان محاصتتتره ( در این  1944حدود یك میلیون روس تا ژانویه 
 شهر جان خود را از دست دادند.

سر  ارتش آلمان در مقابله  شته داد و این تعداد  ۲۰۰با ارتش   ۴هزار ک
های شتتدگان این ارتش در حمالتش در غرب بین ستتالبرابر کل کشتتته

سال  ۱۹۴۰و  ۱۹۳۹ ستالینگراد  ۱۹۴۲بود. در  سرباز آلمانی  ۳۳۰نبرد ا هزار 
هزارنفر را در نبرد کورستتک  ۵۰۰ارتش هیتلری  ۱۹۴۳را کنار زد  در ستتال 
ست داد. نخبگان وافن اس هامعروف به نبرد تانک اس در این زمان از د

لشکر  ۷۸۳لشکر از  ۶۰۷به کلی نابود شدند. ارتش سر  موفق گردید که 
 های جنگ نابود نماید.هیتلری را در تمام جبهه

 پن به آمریکاحمله ژا .2-4

سیا و ورود ایاالت متحده در  شرق آ شرویهای ژاپن در اقیانوس آرام و  پی
 جنگ

ژاپنی ها بستترعت تصتترفات خود را در شتترق آستتیا  1940در طول ستتال 
سلط بر منابع مواد اولیه طبیعی  سعه دادند . ایاالت متحده که برای ت تو
و معدنی و بازارهای شتتترقی آستتتیا با آن کشتتتور رقابت داشتتتت مکررا 

 نارضایتی خود را از توسعه طلبی ژاپن در شرق آسیا اعالم می نمود .
آسیا از طریق سیاسی به نتیجه نرسیدند هنگامیکه دو دولت درباره شرق 

صرف کرد   آمریکا کلیه دارایی های ژاپن را توقیف  و ژاپن هندوچین را ت
 نمود که همین امر باعث تیرگی هر چه بیشتر روابط دو کشور گردید .

هاربر را  1941در دستتتامبر  ندر پرل  بدون اعالن جنگ ب نیروهای ژاپنی 
های دریایی و هوایی ایاالت متحده وارد بمباران نمود و خساراتی به نیرو

ستان  صله پس از این حمله ژاپن به ایاالت متحده و انگل ساختند . بالفا
بال آن در  یا به ایاالت  11اعالن جنگ داد . و بدن دستتتامبر آلمان و ایتال

 متحده اعالن جنگ دادند .
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 پیروزی متفقین .3-4

سریع دول محور کلیه اختالفات ادعایی میان سم  پیروزیهای  کاپیتالی
و کمونیسم را بدست فراموشی سپرد . در این زمان کشورهای جهان به 
 سه دسته تقسیم شده بودند . دول محور   دول متفق و دول بی طرف .

 
دول محور بر استتاس پیمان ضتتد کمینترن با یکدیگر همراه بودند   
سطح  صورت یک نیروی نظامی هماهنگ در  ستند ب لیکن هیچگاه نتوان

ل کنند . اما دول متفق بر استتتاس منشتتتور آتالنتیک اقدامات جهان عم
سر جهان در پیش گرفتند و به هر  سرا سی و نظامی هماهنگی را در  سیا
نحو ممکن سعی کردند   دول بی طرف را با خود همراه کنند . بخصوص 
اینکه آلمان نیز کلیه کشورهای متصرفی خویش در اروپا را با خود همراه 

با وجود همکاریهای گسترده و کنفرانسهای متعدد   اتحاد کرده بود . اما 
سی نیافت . با وجود این اقدامات  سا ستحكام ا میان متفقین هیچگاه ا
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سیدن به توافقی با دول غرب که موجب  آلمانها نیز در اواخر جنگ برای ر
سید . هیتلر برای جلب  شدن اتحاد متفقین گردد به نتیجه نر سته  شک

صلح کند و در عوض جنگ را تا دول غرب اعالم کرد  ست با آنها  ضر ا حا
سی که  شم و نفرت و ترس و هرا سم ادامه دهد   لیکن خ نابودی کمونی
آلمانها در طی دو جنگ جهانی در دلها ایجاد کرده بودند   متفقین غربی 
شت و آنان را مصصم به نابودی نازیسم  ضای ایشان بازدا را از قبول تقا

دورنمای پیروزمندانه جنگ به نفع متفقین    نمود . اما با ظاهر شتتتدن
سعی در جلو افتادن از  سب غنائم و  سر ک ستی اتحاد آنان رقابت بر  س

 یکدیگر آشکار گردید .

 اقدامات متفقین برای رسیدن به پیروزی  .4-4

شدن  سیه و بالکان و نزدیک  سریع نیروهای آلمانی در رو شرفت  پی
شتر  آلمانی و ایتالیائی به کان سوئز   مقارن با پیش روی نیروهای م ال 

نیروهای ژاپنی در اقیانوس هند بود   لذا از یک طرف خطر سقوط هند و 
سی در آن قوی  ضد انگلی سات  سا صرف خاورمیانه که اح از طرف دیگر ت

 بود دول غرب را بر آن داشت تا با شوروی علیه آلمان متحد شوند .
به شتتتوروی کمک اعالم کرد با تمام امکانات  1941چرچیل در ژوئن 

خواهد نمود و در این راه آمریکا را نیز با خود همراه نمود . بدین منظور 
ستفاده از  1941اوت  25نیروهای متفقین ایران را در  شغال کردند تا با ا ا

شوروی برای مقاومت در برابر  سری کمک های الزم را به  سرا خط آهن 
روی نیز مدعی حمایت آلمان برسانند . در مقابل اینگونه کمکها دولت شو

شد . از طرف دیگر متفقین  ستی  صدور انقالب کمونی از مذهب و منکر 
تبلیغات وسیعی را در سراسر جهان علیه نازسیم و افشای کشتار اسیران 
توستتتط آلمانیها در اردوگاههای آلمانی براه انداختند . همچینین ستتتعی 

سازند چنانکه در  نمودند تا دول بیشتری را علیه دول محور با خود همراه
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ست کامل  1942ژانویه  شک شنگتن برای  شور در وا شش ک ست و  با بی
 دول محور پیمان اتحاد بستند .

 عقب راندن نیروهای آلمانی از شوروی  .5-4

نیروهای محور به آخرین مرحله پیشتتترفت خود  1942اواخر ستتتال 
سال جریان جنگ بنفع متفقین تغییر کرد.  سیدند . لیکن در اواخر این  ر

روع این تغییر با پیروزی نیروهای آمریکائی در بعضتتی از جبهه های شتت
اقیانوس آرام و نیروهای شتتوروی در زمینگیر ستتاختن نیروهای آلمانی و 

 ناکام گرداندن آنان در تصرف مسکو بود .
 1945روستتها آلمانها را عقب راندند و تا ستتال  1943از اواخر ستتال 

سانند . در نتیجه کشورهای فنالند   توانستند خود را به مرزهای آلمان بر
رومانی   بلغارستان   مجارستان و چکسلواکی از تصرف آلمان در آمده و 

 بدست روسها افتاد.
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 جنگ در آفریقا  .6-4

 شتتمال به یناکاف یزره ادوات با ۱۹۴۱ هیفور در که رومل نیارو ژنرال
 یهایز رویپ به قایآفر در شدن ادهیپ یابتدا در بود  شده فرستاده قایآفر
 ستتتال اواخر در. بود افتهی دستتتت هاییایتانیبر مقابل در یز یانگ رتیح

 بود  دهیرستت یو یروهاین به یکاف ستتوخت که ۱۹۴۲ ستتال لیاوا و ۱۹۴۱
سا برق حمله کی با رومل  یشرویپ لیما صدیس هفته  کی ظرف در آ
صر مرز از و کرد شت  م   «نیالعلم» نام به کوچک یستگاهیا در یول گذ

 ایتالیا و آلمان رمز یدهایکل نیمتفق که بود لیدل آن به نیا. شد متوقف
. شتتدیم حمله ستترعت به یتدارکات کاروان هر به. بودند کرده کشتتف را

 را خود یروهاین تا داد ایتانیبر به یفرصتتت «نیالعلم» در هایآلمان توقف
 هشتتتتم ستتتپاه یفرمانده به یمونتگومر  الو برنارد ژنرال کند  دیتجد
 هایآلمان به حمله ضتتد آماده ایتانیبر یروهاین. شتتد منصتتوب ایتانیبر

شهور «حلفا علم جنگ» به یمونتگومر  و رومل جنگ نینخست. شدند  م
 هایستتیانگل توپخانه آتش ستتد از توانستتتندینم رومل یروهاین. شتتد
سال سوخت شتریب ضمن در. بگذرند . بود رفته ایدر قعر به قایآفر به یار
. دینرستتت یو به هرگز کمک نیا یول کرد  عیستتتر کمک یتقاضتتتا رومل

 آغاز توپخانه دیشد آتش با را خود حمله ضد   اکتبر ۲۳ در یمونتگومر 
سرهی را رومل کار که بود «نیالعلم دوم نبرد» نیا. کرد  شدن غرق. کرد ک
 رومل یزره یروین تا شد سبب «طبرق» بندر در نیبنز حامل یکشت چهار
 مراکش در ییکایآمر یروهاین که داد ر  یانزم گرید فاجعه. فتدیب کار از
 و آلمان یروهاین. شتتدند ادهیپ رومل ینینشتت عقب ریمستت در ریالجزا و
سل سال همان مه ماه تا بودند نفر هزار ۹۱ که قایآفر شمال در ایتالیا  میت

 جمله نیا است شده چاپ مرگش از پس که رومل یهانوشته در. شدند
 :خوردیم چشم به
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 بدون اسلحه ست ین ساخته یکار  اسلحه بدون مردان  نیردالورت از»
 مهمات و استتتلحه از متحر  جنگ در و خوردینم یدرد چیه به مهارت
س مگر د یآینم بر یکار   آنها ییجا جابه یبرا یکاف سوخت و هینقل لهیو

 .«باشد داشته وجود

 جنگ در در ايران .7-4

 االتیا کشور و داد جنگ اعالن ژاپن به ۱۹۴۱ دسامبر در کایآمر دولت
 و جنگ وارد ایتالیا و ژاپن و آلمان با عمال   و رستتما   مرحله نیا در متحده
 عمال   پس آن از. کرد دایپ یجهان جنبه و شد خارج اروپا محدوده   از جنگ
لت قال یبرا ۱۹۴۱ اوت ۲۵ در و وستتتتیپ نیمتفق به زین کایآمر دو  انت
 توستتتط شتتتمال از انریا خا   یشتتتورو به کایآمر و ایتانیبر یهاکمک

سط جنوب از و یشورو یروهاین شغال ییایتانیبر یروهاین تو  و شد  ا
 به یلانز بندر - تهران - بندرعباس ریمستت از یحاتیتستتل یهاکمک لیستت
شاه ارتش. شد ریسراز یشورو اتحاد یسو  بود نتوانسته که یپهلو رضا
 توستتط شتتاه خود و شتتد منحل کند مقاومت یخارج ورشی مقابل در
 سیمور ره  یجز ستتتپس و یجنوب یقایآفر به و بازداشتتتت هاییایتانیبر
 .شد دیتبع
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 جنگ اواخر .5 فصل
 پیاده شدن نیروهای متفقین در ايتاليا .1-5

برای توستتتعه و تضتتتمین خطوط ارتباطی متفقین با خاورمیانه در اکتبر 
شدند و تا مه  1942 شمال آفریقا پیاده  کلیه  1943نیروهای متفقین در 

سازی كردند . دو ماه بعد متفقین به نیروهای آلمانی را  از آن منطقه پاک
سط  سولینی تو شروی متفقین باعث برکناری مو ایتالیا حمله کردند   پی
پادشتتتاه ایتالیا و توقیف او شتتتد . لیکن کماندوهای آلمانی او را نجات 
های  یا برایش دولتی بوجود آوردند .پیشتتتروی تال مال ای دادند و در شتتت

الیا به دو بخش جنوبی و شمالی شد . بخش متفقین موجب تقسیم ایت
سال  ست نیروهای آلمانی باقی ماند . لیکن در آن  1945شمالی تا  در د

سال بتصرف متفقین در آمد و موسولینی نیز توسط چریکهای ایتالیایی 
 اعدام شد. 

 ادامه جنگ در فرانسه .2-5

کب از ارتش ۱۹۴۴ژوئن  ۶در  های متفقین مر های نیرو های کشتتتور
ن  کانادا و ایاالت متحده آمریکا به اتفاق واحدهایی از ارتش انگلستتتتا

فرانسه آزاد عملیات پیاده شدن در ساحل نرماندی)ساحل کانال مانش( 
را آغاز کردند. هدف این اردوکشتتی  آزاد کردن فرانستته و ستتپس اروپای 
غربی از چنگال هیتلر و ستتتبک کردن بار جنگ از دوش ارتش روستتتیه 

ها را از خا  خود برانند. ها بتوانند به سرعت آلمانیشوروی بود تا روس
سال  سمت غرب 1944در خالل  سختانه خود به  سر شروی  سها به پی   رو

ست و  سازی كردند و به بوداپ ادامه دادند   بخش عمده ی بالكان را پاك
ورشو رسیدند. سپس از لهستان گذشتند و به مرز آلمان دست یافتند. در 
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حالی كه نیروهای متفقین در مرز آلمان مستتتقر دستتامبر همان ستتال در 
بودند   ارتش آلمان در منطقه " آردن" دستتت به ضتتد حمله زد؛ آلمانیها 
دیگر قادر نبودند به تهاجم خود ادامه دهند و بخش عمده ی نیروهای 

 مكانیزه خود را نیز از دست دادند. 

 کنفرانسهای دوران جنگ  .3-5

ن سران متفقین جهت هماهنگی در طول جنگ کنفرانسهای متعددی میا
با یکدیگر و نیز اتخاذ تصمیماتی برای دوران پس از جنگ ایجاد شد . در 

استتتتالین   چرچیل و روزولت کنفرانس تهران را تشتتتکیل  1943نوامبر 
ساختن ارتش آلمان را  صد خود مبنی بر ادامه جنگ تا منهدم  دادند و ق

رتن اوکس در حومتته در کنفرانس دمبتتا 1944اعالم کردنتتد . در اوت 
واشتتنگتن نمایندگان آمریکا   شتتوروی و چین   تاستتیس ستتازمانی بین 
تا در  یال ند . در کنفرانس  یب نمود نگ را تصتتتو المللی برای پس از ج
شتتوروی  چرچیل   روزولت و استتتالین طرح حمله نهایی   علیه آلمان را 
نگ های ج ماه که در آخرین  ند . این کنفرانس   مورد برستتتی قرار داد
ست قطعی آلمان در حقیقت برای چیدن و  شک شد با توجه به  شکیل  ت
تقستتتیم میوه پیروزی بود . در این کنفرانس دولتهای انگلیس و آمریکا 
نستتبت به نحوه عمل دولت شتتوروی در اروپای شتترقی اعتراض کردند و 
سمیت  سر کار آوردنده بودند به ر شرقی بر  سها در اروپای  دولی را که رو

 نشناختند .

 ايان جنگ نزديك مي شودپ .4-5

در اواخر جنگ آلمانها از ایاالت متحده و انگلیس خواستتتتند تا با انعقاد 
صلحی جداگانه از جنگ خودداری کنند و در عوض آلمانها به نبرد  پیمان 
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با روستتها برای نابودی کمونیستتم ادامه دهند . لیکن دولتهای فوق الذکر 
 خواهان تسلیم بی قید و شرط آلمان شدند .

  آلمان در میان دو نیروی ستتهمگین گرفتار آمده بود ؛ 1945دربهار ستتال 
نیروهای متفقین كه از رودخانه راین گذشتتته بودند   به ستتمت شتترق 
صره گرفته بودند و  شوروی   برلین را در محا پیش می رفتند و نیروهای 
ستترانجام نیروهای كشتتورهای غرب و شتتوروی درمركز آلمان )برلین( به 

سال یكدیگر  ستند . در هشتم ماه مه    تمامی واحدهای آلمان 1945پیو
 در اروپا تسلیم شدند و جنگ در اروپا خاتمه یافت. 

 به   ناامیدانهمحاصتتتره خود در برلیِن تحت زیرزمینی از قرارگاه هیتلر كه
سولینی خبر مرگ داد  وقتیمی ادامه مقاومت شنید  در  مو  آوریل 30را 
 نیروی فرمانده را دونیتس  جدید آلمان كرد و دولت كشتتتیخود  1945
 ترك تقاضتتای داد و از متفقین تشتتكیل شتتلستتویگ   در ایالتدریایی

 كرد. مخاصمه
 پس از خودکشی هیتلر سقوط کرد. ۱۹۴۵مه  ۸برلین در 

سند قطعیمه 8در  سلیم    شرطبی ت شد و  در برلین آلمان قید و  ضا  ام
یالتا در  در اجالس و چرچیل   استتتالینروزولت كه تصتتمیماتی سبراستتا
 شد. تقسیم اشغالی مناطق كشور به گرفتند  این 1945 فوریه

چرچیل نخستتت وزیر انگلستتتان با توافق ستته دولت متفق خود یعنی 
آمریكا  شتتوروی و فرانستته ضتتمن اعالم خبر تستتلیم بدون قید و شتترط 

شش آلمان  این روز را ع ید پیروزی نامگذاری كرد و به این ترتیب جنگ 
 ساله بین متفقین و متحدین با شكست آلمان پایان پذیرفت. 

تامبر همان ستتتال    30دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ نیز در  ستتتپ
 نفر از آنان را به مرگ 11نفر از رهبران نازی را شروع كرد و  22محاكمه ی 
 محكوم نمود.
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 پایان جنگ  .5-5

سلیم آلمان نازی در  جنگ شی آدولف هیتلر و ت در اروپا پس از خودک
پایان یافت  اما در آستتتیا و اقیانوس آرام تا بمباران اتمی  ۱۹۴۵مه   ۸

سلیم ژاپن در  شیما و ناگازاکی و بعد آن ت ادامه  ۱۹۴۵سپتامبر   ۲هیرو
 داشت. 

هنوز  كه . ژاپنداشتتتت دیگر ادامه در خاور دور تا چند ماه اما جنگ
از جزایر  چین و تعداد زیادی از خاك مهمی   بخش  هندوچیناندونزی
شغال آرام اقیانوس شت را در ا سختانه   با مقاومتدا  خود  موجب سر
 بود.  شده طوالنی جنگی از ادامه متفقین ترس

  ژاپن در آستتتیا و اقیانوس آرام در حال عقب  1945در بهار ستتتال 
بودند: چینی ها نیروهای ژاپن را به عقب راندند. در عین  نشتتتینی كامل

حال فرماندهی نظامی آمریكا به پایگاههای هواییِ  نزدیك به ژاپن نیاز 
داشتتتت تا بتواند متحد دیگر آلمان   یعنی ژاپن را به زانو در آورد . به 
همین دلیل جزایر" ابوجیما" و " اوكیناوا" را با دادن تلفات سنگین اشغال 
كرد. دفاع ستترستتختانه ژاپنیها در این دو جزیره  تلفات هولناكی را برای 

 طرفین به بار آورد.
همزمان با این وقایع   دانشتتتمندان متفقین به بمب اتمی دستتتت 

( و روی كار آمدن " هری 1945یافتند. پس از مرگ " روزولت" ) آوریل 
تمی را در ترومن"  رئیس جمهور جدید آمریكا اجازه استتتتفاده از بمب ا

سال   اولین بمب اتمی  ششم اوت همان  صادر كرد. در نتیجه در  جنگ 
بر روی شتتهر هیروشتتیما و در نهم اوت بمب اتمی دیگری بر روی شتتهر 
ناكازاكی فرو ریخته شتتتد . در اثر انفجار عظیم این دو بمب و آثار رادیو 

ی به هزار ژاپنی كشته شدند و خسارات فراوان 200اكتیویته ناشی از آن 
بار آمد. از طرف دیگر تا مدت ها ی مدید اثرات ثانویه این انفجارات  
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سرانجام در  ست خورد و در 1945اوت  14قربانی می گرفت.  شك   ژاپن 
 دوم سپتامبر آن سال به طور كامل تسلیم گردید. 

سلیم ترتیب این و به شرطبی سند ت سلح نیروهای قید و  در  ژاپن م
امضا رسید  به میسوری ناو آمریكاییرزم بر عرشه سال سپتامبر همان 2

 . یافت كامال  خاتمه و جنگ
شیما که بیش از  شهر ناکازاکی و هیرو بمباران اتمی آمریکائیها در دو 

نابود کرد  از پی ۲۰۰٬۰۰۰ یه  ثان ند  های بزرگ منفی این نفر را در چ مد آ
 شود.جنگ محسوب می
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 چکیده جنگ جهانی دوم .6 فصل
 شمار جنگگاه .1-6

 

  م 1939 سپتامبر اول
 دادن شتتکستتت از بعد. کنند یم حمله لهستتتان به یآلمان یروهاین

 . کنند یم میتقس خود انیم را کشور نیا یشورو و آلمان لهستان 
  1940 مه ماه 1 تا لیآور  9

شورها به آلمان صرف به را آنها و کند یم حمله نروژ و دانمار  یک  ت
 . آورد یم در خود

  1940 مه ماه 10
 هیناح از یآلمان یتانکها. شود یم آغاز کیبلژ و هلند به آلمان تهاجم

 یدفاع استحکامات خطوطو به و یشرویپ فرانسه شمال طرف به «آردن»
 . کنند یم حمله «نویماژ»

  1940 مه ماه 26
 سمت به افتند یم خطر به هایآلمان یشرویپ با که یسیانگل سربازان

 ناوگان کی. کنند یم ینشتت عقب فرانستته الشتتم در «گر  دان بندر»
 کوچک  یقهایقا با همراه انگلستتتان یستتلطنت ییایدر یروین از کوچک
هاین از نفر 95000 و یستتتیانگل 224000 مان در یبرا را نیمتفق یرو  ا
 . کنند یم حمل انگلستان به ماندن
  1940 ژوئن 14

 22 در ار بس آتش داد قرار فرانستته. شتتوند یم سیپار وارد آلمانها
 . کند یم امضاء ژوئن
  1940 سپتامبر 15 تا هیژانو 10
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غاز فه لوفت»: ایتانیبر نبرد آ مان  ییهوا یروین  «وا  به میتصتتتم آل
. ردیگ یم  RAF یاختصتتار  نام با ایتانیبر یستتلطنت ییهوا یروین ینابود

ستان یسلطنت ییهوا یروین  از تلریه و شود یم روزیپ نبرد  نیا در انگل
 . کند یم صرفنظر انگلستان به شیماهایپهوا حمله

  1941 مه ماه ـ 1940 سپتامبر
 به موستتوم را یا جانبه همه و نیستتنگ حمالت یآلمان یافکنها بمب

 . کنند یم آغاز انگلستان یشهرها گرید و لندن یرو بر Blitz «تسیبل»
  1941 مه ماه 27
 انوسیاق در را «ستتمار یب» یآلمان رزمناو انگلستتتان  ییایدر یروین

 . کند یم غرق اطلس
  1941 ژوئن 22

 آغاز در. کند یم حمله یشورو اتحاد به «بارباروسا اتیعمل» در آلمان
 . ساخت منهدم را یشورو یروهاین هایآلمان یآسا برق حمله کار 

  1941 سپتامبر 8
ها  مان له مورد را( پترزبورگ  ستتتن» نگرادیلن آل ند یم قرار حم . ده
 از ونیلیم کی از شیب. ابدی یم ادامه م 1944 تا شتتتهر نیا محاصتتتره
 . شوند یم کشته آن ساکنان

  1941 دسامبر 5
هاجم ها ت مان مان ارتش. شتتتود یم متوقف مستتتکو یکینزد در آل  آل

 . ندارد را هیروس یهوا و آب دیشد یسرما با مبارزه ییتوانا
  1942 نوامبر ـ اکتبر
مال در نده به یستتتیانگل یروهاین قایآفر شتتت ما نارد» نرالژ یفر  بر

هاین  «یمونتگمر  مان یرو نده به را یآل ما مل نیارو» ژنرال یفر  در «رو
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 به نیمتفق م 1942 نوامبر 8 در. دهند یم شتتتکستتتت «نیالعلم نبرد»
 . برند یم حمله قایآفر شمال در فرانسه مستعمرات

  1943 هیفور  2
 که «پاولوس یفور  کیفرد» ژنرال یفرمانده تحت یآلمان یروهاین
صره قهحل در شتند  قرار محا ستال در دا سل گراد نیا  یشورو یروهاین میت
 یروز یپ نیا و دهد یم تلفات نفر 300و000 مجموع  در آلمان. شوند یم

 . گردد یم محسوب  یشورو یروهاین یبرا یبزرگ
نگ واقع در ها نیا در ج تال ینبرد ند یم رییتغ یبکل نگرادیاستتت .  ک
شگر نیچند سل یآلمان ل  یشورو یروهاین پس نیا از و شوند یم میت
 یم یاشغال مناطق یآزادساز  یبرا حمله به   خود نیسرزم از دفاع یبجا

 .  پردازند
 شتتتدت به ای و بودند دیناام یبراستتتت نیمتفق همه نیا از شیپ تا
 دیشتتا   شتتد یم نیچن اگر   ها یشتتورو یاحتمال شتتکستتت از نگران

 .  افتی یم رییتغ اروپا کل سرنوشت
  1943 لیآور  ـ مارس
 نمودن غرق با آلمان یجنگ یهایکشتتتت: اطلس انوسیاق در نبرد اوج
سلحه و غذا حامل که ییهایکشت  در را کشور نیا بودند  انگلستان یبرا ا

 نیمتفق اما. شود میتسل تا دهند یم قرار یگرسنگ و یقحط خطر معرض
 دیتهد نیا بیترت نیبد. کردند نابود را آلمان یجنگ یهایکشت از یار یبس

 . کرد فروکش
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  1943 هیژوئ 5
. شتتتود یم آغاز یشتتتورو ریجماه اتحاد غرب در «کورستتتک نبرد»

 شتتکستتت خ یتار در تانکها نبرد نیبزرگتر در را آلمانها  یشتتورو یروهاین
 . دهند یم

  1943 هیژوئ 10
 ستتقوط به تهاجم نیا. کنند یم حمله لیستتیستت رهیجز به نیمتفق

 . دشو یم منجر ایتالیا در «ینیموسول»
  1943 اوت 17
 کارخانه متوجه را خود حمالت کایآمر یافکنها بمب انبوه روز  نیا در
 . کنند یم «نفورتیشوا» و «رگنسبورگ» یشهرها در آلمان یها

  1944 هیژانو 22
 یم ادهیپ ایتالیا جنوب سواحل در واقع «ویآنز» در نیمتفق یروهاین
 . کنند یم آغاز ا یتالیا خا  در را خود یشرویپ و شوند

  1944 مه ماه 18-11
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صاحب یبرا را ینبرد نیمتفق یروهاین س مونته صومعه» ت   «نویکا
 به صتتتومعه جنگ  نیا در. کنند یم آغاز اروپا  صتتتومعه نیتر یمیقد

 . ندیب یم بیآس یسخت
  1944 ژوئن 6

 سواحل در نیمتفق یروهاین از یشمار یب تعداد: ینرماند اتیعمل آغاز
 در نیمتف یروهاین سرانجام. شوند یم ادهیپ فرانسه  شمال در  ینرماند
 . کنند یم نفوذ آلمان یدفاع مواضع
  1944 ژوئن 13
 ستتپس . شتتوند یم پرتاب لندن یستتو به V- 1 یموشتتکها نیاول

ستفاده مورد یسیانگل شهروندان به حمله یبرا V-2 یموشکها  یم قرار ا
 . ردیگ

  1944 اوت 1
 کمک از هیروس ارتش. نمودند شورش نهاآلما هیعل ورشو در هایلهستان

 . شد سرکوب شورش و کرد  امتناع آنان به
  1944 اوت 25
 . ساختند آزاد آلمانها اشغال از را فرانسه  تختیپا س یپار نیمتفق

  1944 سپتامبر 17
 در آلمانها جبهه پشتتتت در نیمتفق هوابرد یروهاین: آرنم نبرد آغاز
 . انجامد یم شکست به اتیعمل نیا. ندیآ یم فرود هلند

  1944 دسامبر 16
 «آردن جنگل» در را خود مذبوحانه حمله نیآخر آلمانها: «بواژ» نبرد
سه یغرب شمال در واقع ست به اتیعمل نیا. نمودند آغاز فران  آنها شک
 . انجامد یم

  1945 هیفور  13 ـ 14
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. کند یم نابود را آلمان شرق در سدن در شهر انگلستان ییهوا یروین
 . شوند یم کشته یآلمان شهروند 60و000 حدود در

  1945 لیآور  30
شغال را نیبرل شهر  یشورو یروهاین که یزمان در تلریه  کنند  یم ا
 . زند یم یکش خود به دست خود  ینیزم ریز پناهگاه در

  1945 مه ماه 8
 . رسد یم انیپا به اروپا در دوم یجهان جنگ

 تلفات و خسارات جنگ  .2-6

صرف نظر از واقعه نیا دوم یجهان جنگ از شده هیته رآما بر بنا  و م
نابع بردن نیب از ناخته خیتار جنگ نیبزرگتر  یماد و یانستتتان م  شتتت
 اردیلیم 1.7 مجموع با کشور 61 کل در دهد یم نشان ها یبررس. شودیم
 . داشتند شرکت جنگ نیا در - جهان تیجمع چهارم سه معادل -نفر

س فهیوظ خدمت یبرا نفر ونیلیم 110 مجموع  از شیب که شدند جیب
  (ونیلیم 30 تا 22) یشورو ریجماه اتحاد کشور سه از عده نیا از یمین

 . بودند( ونیلیم 16)  کایآمر متحده االتیا و( ونیلیم 17) آلمان
 ۲۷ به بیقر آمد  یپ از که یستتتال چهار در دوم یجهان جنگ جهینت

. نفر هزار ۱۸ یروز  یعنی د کشتتان مرگ کام به را یشتتورو مردم از ونیلیم
 خود جان جنگ «یعاد» طیشرا از خارج شدگانکشته نیا درصد پنجاه

 از آلمان یهااردوگاه در روس ونیلیم ۳ نان یا جز به. دادند دستتتت از را
شته نفر هزار ۸۰۰ و ونیلیم کی بالروس در. شدند درآورده یپا  شدند ک
 . گشتند محاصره روز ۹۰۰ یقربان نفر ونیلیم کی هم نگرادیلن در و

 اعالم نفر ونیلیم ۵ منابع یبرخ در دوم یجهان جنگ در آلمان تلفات
 ریغ افراد( ینیتخم) آن ونیلیم ۱/۷ و سرباز آن نفر ونیلیم ۳/۳ که شد
شته بمباران در که بودند ینظام  شد اعالم جنگ انیپا از پس. شدند ک
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 فرو آلمان یشهرها از یار یبس بر نیمتفق توسط بمب تن ونیلیم ۱/۳ که
 ۱۲ نیهمچن. بود یآلمان ونیلیم ۸ یخانمان یب آن جهینت که شده ختهیر
نگ طول در نفر ونیلیم ندونز  ن یچ در یقحط اثر بر ج ندوچ  یا  نیه

 تلفات  تعداد نیا که دادند دستت از را خود جان هندوستتان و فرانسته
 شتتدگانکشتتته رقم کل. اندافتاده قلم از جنگ  تلفات یآمارها در اغلب
 ۷۰ تا ۵۰ نیب استتتت  خیتار تمام نبرد نیمرگبارتر که دوم یجهان جنگ

 چهار جنگ به نهیهز لحاظ از جنگ نیا. شودیم زده نیتخم نفر ونیلیم
 . است شده موسوم یدالر  ونیلیتر

 : پرداخت میخواه دوم یجهان جنگ در یانسان تلفات از یبخش ریز در
 نفر 290000 ینظام تلفات:  کایآمر  
 ینظام ریغ تلفات - نفر 400000 ینظام تلفات:  انگلستتتتان 

 بمباران اثر بر ینظام ریغ تلفات   500000 جمع - نفر 100000
 .  ییهوا

 فات:  فرانستتته ظام تل فات - نفر 200000 ین ظام ریغ تل  ین
 خاطر به ینظام ریغ تلفات   نفر 650000 جمع - نفر 450000
 .  آلمان ارتش توسط رگم یاردوگاها در کشتار

 ینظام ریغ تلفات - نفر 13600000 ینظام تلفات:  یشتتتورو 
  25600000 جمع - نفر 12000000

 مان فات:  آل ظام تل فات - نفر 3400000 ین ظام ریغ تل  ین
فات نیشتتتتریب   نفر 7400000 جمع - نفر 4000000  ریغ تل

 .  جنگ اواخر در نیمتفق بمباران اثر بر ینظام
 تان فاتت:  لهستتت ظام ل فات - نفر 300000 ین ظام ریغ تل  ین

فات.  نفر 6000000 جمع - نفر 5700000 ظام ریغ تل  اثر بر ین
 .  است بوده آلمانها و روسها توسط کشتار
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 ینظام ریغ تلفات - نفر 300000 ینظام تلفات:  یوگستتتالوی 
 .  نفر 440000 جمع - نفر 140000

 ینظتام ریغ تلفتات - نفر 150000 ینظتام تلفتات:  ونتانی 
 .  نفر 500000 جمع - نفر 350000

 ینظتتام ریغ تلفتتات - نفر 2000000 ینظتتام تلفتتات:  نیچ 
فات نیشتتتتریب   نفر 8000000 جمع - نفر 6000000  ریغ تل

 .  ژاپن ارتش توسط مردم کشتار اثر بر ینظام
 600000 یظامن ریغ تلفات - 2500000 ینظام تلفات:  ژاپن - 

 باران بمب اثر در ینظام ریغ تلفات نیشتریب.  3100000 جمع
 .  کایامر توسط یاتم باران بمب بخصوص نیمتفق

ن جنتتگ نیا در فر 23140000 از شیب نیخو فراد ن م ا    ینظتتا
شور چند نیا از ینظام ریغ افراد نفر 293400000 شته ک  البته   شدند ک

 و اروپا در کوچک یکشتتتورها یها کشتتتته آمار گرفتن نظر در با حتما
شوره سترال   کانادا   برمه مانند ییاک شورها هیبق و ایا  تعداد   ریدرگ یک
 .  است بوده نیا از شیب کشته
ستان ها  یکول سها  ها  یله س رو  و ها ستیکمون و ها  ستیالیسو
عدادي ته)  يهودي ت ندازه به نه الب عايي نفر ميليون 6 ا فداران اد  طر

 یها یکول نستتل. ستتپردند جان «ها یناز » یاردوگاهها در( هولوكاستتت 
س سرباز ونیلیم دو از شیب. رفت انیم از بایتقر اروپا سارت به که یرو  ا
  یگرستتنگ از اردوگاهها نیا در ای و شتتده باران ریت بودند آمده در آلمانها
سو ها  چک شامل)  گرید ییاروپا ونهایلیم. مردند ( ها یوهلند ها یفران
 جان  یاجبار  کار یاردوگاهها در ای و شتتتدند کشتتتته هایناز دستتتت به

 . سپردند
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 در متفقين نيروهاي توسط كه جنگ اين از ناشي قحطي اثر بر ايران
 . ددا سنگيني بسيار تلفات آمد  وجود به كشورمان

 آمار اقتصادی  .3-6

 رانیو اروپا یصتنعت و ییربنایز یستاختارها دوم یجهان جنگ یپ در
 در که شد کایآمر یسو از مارشال طرح ارائه باعث مساله نیا. بود شده
 یپ در بعد یهادهه در را کایآمر از یغرب یاروپا تیتابع و نفوذ تینها

 عمال یشرق یاروپا در یشورو نفوذ و آلمان میتقس گرید یسو از. داشت
 بعدها آنچه یهاشتتهیر میتقستت نیا. کرد میتقستت مهین دو به را قاره نیا

 . داد لیتشک را گرفت نام سرد جنگ
 برآورد نهیهز دالر اردیلیم 341با متحده االتیا دوم یجهان جنگ یط
 را مخارج نیشتریب یحاتیتسل اجاره و وام دالر اردیلیم 50 عالوه به شده

 به اردیلیم 11 ا یتانیبر به اردیلیم 31 مذکور  اردیلیم 50 از. شتتتد متحمل
 . رفت گرید کشور 35 به اردیلیم 3 و نیچ به اردیلیم 5  یشورو اتحاد

 اتحاد ارد یلیم 272 با آلمان شتتتامل بیترت به یبعد یکشتتتورها
 و اردیلیم 94 با ایتالیا ارد یلیم 120 با ایتانیبر ارد یلیم 192 با یشتتتورو
 از ریغ به وجود  نیباا. شتتتدند نهیهز متحمل دالر اردیلیم 56 با ژاپن
 یپول بودند  فعال کمتر ینظام لحاظ از که ییکشورها از عده آن و کایآمر
 یحت جنگ نهیهز یواقع رقم به شتتد خرج گرید یرهاکشتتو توستتط که
 . ستین هم کینزد

سبات بنابر صد 30 یشورو ریجماه اتحاد  یشورو دولت محا  از در
خاذ و تاراج یطرف از و داد دستتتت از را خود یمل ثروت مان یا  در هایآل

 نهیهز. شودیم بالغ یحساب و حد یب مبالغ به زین شده اشغال یکشورها
 و بمباران آلمان  در و شتتده برآورد دالر اردیلیم 562 نژاپ خستتارت کامل

 . گذاشتند برجا رانهیو مکعب متر اردیلیم 4 مخرب یسالحها
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 نتايج جنگ دوم جهاني  .4-6

 ۱ تا نوامبر ۲۸ از نیاستال و روزولت ل یچرچ شرکت با تهران کنفرانس
 توافق کنفرانس نیا یکل هدف. شد برگزار یسر  صورت به ۱۹۴۳ دسامبر

 . بود دوم یجهان جنگ انیپا از پس جهان چهره مورد در
 

 راتیتأث استتتالم جهان زین و جهان ستتتراستتتر بر دوم یجهان جنگ
 : از اندعبارت آنها از یبرخ كه داشت یاگسترده

ش  غرب و شرق یقطب دو نظام یر یگشكل و یقطب چند نظام یفروپا
  كا یآمر و یشورو یرهبر  به

سه  سیانگل مانند ییاروپا یهاقدرت نفوذ باختن رنگ  و ایتالیا  فران
   یالمللنیب یهااستیس در آلمان

 هاهیاتحاد قالب در بلوك دو رقابت صحنه عنوان به سرد جنگ شروع
   خاص یهامانیپ و

 مستعمرات استقالل آن متعاقب و یضداستعمار  یهاجنبش كیتحر
 . دیجد كشور چند دجایا و

 نفر هاميليون و كشتتتته ميليون 50 گذاشتتتتن جا به با دوم جهاني
 عين در. رودمي شتتمار به بشتتر تاريخ جنگ ترينخونين زخمي  و معلول
 رونق و صتتتنعت توستتتعه به نيز جنگ اين اول  جهاني جنگ مانند حال

 زج ثمري جهان نقاط ستتاير در ولي كرد؛ كمك كانادا و آمريكا اقتصتتادي
 . نداشت خرابي

 چه اگر اروپا. انداخت مركزيت از كلي به را اروپا دوم  جهاني جنگ
 ايفاي به بود قادر هنوز اما بود  شتتده تضتتعيف اول جهاني جنگ از بعد
 ديگري قدرت زمان آن در كه چرا بپردازد؛ جهان سياست در اساسي نقش
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 الملليبين سياست در اروپا جايگزين بتواند يا بخواهد كه نداشت وجود
 گرايانه انزوا ستياستت به اول جهاني جنگ از پس آمريكا واقع در. شتود
 . بود خود داخلي مسائل درگير روسيه و بازگشت خود

ضاع دوم جهاني جنگ از پس ولي  دليل به آمريكا. كرد تغییر كامال   او
 سياست توانستنمي داشت  جهان كنار و گوشه در كه تعهداتي و منابع
 شوروي چون رقيبي با عالوه به گيرد؛ پيش در را خود گذشته يانهگراانزوا
سارات رغم علي كه بود رو روبه صلي فاتح سنگين  خ سوب جنگ ا  مح
 و آمريكا ستتان  بدين. داشتتت ستتيادت اروپا از نيمي بر عمال   و شتتدمي

 دو به را جهان و شدند تبديل المللبين صحنه اصلي بازيگران به شوروي
سيم خود نبي نفوذ منطقه  بنا را قطبي دو نظام يك هايپايه و كردند تق
 . افكند سايه جهان فضاي بر سرد جنگ سايه بار اين و. نهادند
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 پی آمد جنگ براي كمونيسم  .5-6

 یبرا یروز یپ کی تنها یتلر یه ارتش و سمیناز بر سر  ارتش یروز یپ
 احزاب نفوذ با هم اروپا غرب یکشتتورها در آن آثار نبود  یشتتورو مردم
 به٪  ۲۸ به کینزد ۱۹۴۶ ستتال در شتتد داریپد مردم انیم در ستتتیکمون
سه ستیکمون حزب  در کیبلژ در یحت ستیکمون حزب. دادند یرأ فران
ضو هزار دوازده ۱۹۴۴ سال شت ع  ۱۰۳ به بعد سال کی آنان تعداد و دا
قه   که بود جا نیهم از و افتی شیافزا نفر هزار  ییکشتتتورها کارگر طب
 یاجتماع یدستتتاوردها توانستتتند رهیغ و کیبلژ فرانستته  ا یتالیا مانند
 . آورند چنگ به و کرده مطالبه را یار یبس

 یهاجنبش یتلر یه آلمان بر ستتر  ارتش یروز یپ از پس ستتال چند
ستعمارگران بر گرید از پس یکی و گرفتند شکل یمل بخشییرها  روزیپ ا

 . شدند
 آلمان بر یشورو یروز یپ از پس ینگویهم ارنست ییکایآمر سندهینو

 : نوشت دوم یجهان جنگ در یتلر یه
سان هر» ست را یآزاد که یان  ارتش به عمرش طول از شیب دارد دو
  «است بدهکار یسپاسگزار  یشورو و سر 
 

 دست يافتن به اسرار فنی آلمان نازی  .6-6

 یهاپروژه هدايت یبرا را یناز  دانشمندان آمريکا قبل  سال شصت
 . گرفت خدمت به فضا تسخير یبرا رقابت مانند کشور اين پيشرو
 که گذاشتتتند آمريکا اختيار در را یمرزشتتکن یهایتکنولوژ  مردان اين

 دستتتاورد اين اما دارد  قرار یتکنولوژ  و علم مقدم خط در نيز امروز یحت
 . است نبوده هزينهیب
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شرده یتکاپو شاهد دوم یجهان جنگ پايان ست یبرا ف  به يافتن د
 حداکثر آوردن چنگ به یبرا متفقين. بود یناز  آلمان یفن انبوه استتترار
 همزمان و کردندیم تقال رايش یهاويرانه از ممکن تخصص و تجهيزات

 . شوند اسرار اين به سايرين یدسترس مانع داشتند یسع
س یفن یدستاوردها عمق و وسعت سان آلمان  شرفتهیپ اریب شنا  کار
هاجم ینيروها که متفقين ند یم یهمراه 1945 ستتتال در را م  به کرد
 . افکند حيرت

صب گاز صوت  مافوق یهاراکت  جت  موتور به مجهز یهواپيما  یع
 تنها یزره پيشرفته آالت و یتجسس یفناور  شونده  هدايت یهاموشک
ناور  از یبرخ گاه در که بود یبديع یهایف مايشتتت گاه ها آز  و هاکار

ستانه در که یزمان در یحت  یناز  یهاکارخانه ست آ سعه بودند  شک  تو
 . يافتیم

 درگير سرد جنگ یروزها نخستين در یشورو جماهير اتحاد و آمريکا
 . شدند هيتلر یعلم اسرار شکستن یبرا زمان عليه یامسابقه
شون  1945 مه ماه در ستالين فرمان تحت ق شگاه ا  یاتم یهاآزماي
سسه در  و درآوردند کنترل تحت را برلين حومه در ويلهلم کايزر معتبر مو
 یپيشوا تقديم شد بدل یشورو یاتم وسيع زرادخانه به بعدا را آنچه بذر
 . کردند خود

 وستتيع مجتمع یشتتورو ینيروها آنکه از پيش درستتت هایآمريکاي
 آلمان یمرکز  صتتتفحات در هارتز یهاکوه رشتتتته دل در که را نوردهازن
 به. کردند خارج آن از را 2-یو یهاموشک کنند  تصرف بود شده ساخته
ست به یتيم عالوه  به بود  ساخته را 2-یو که نيز براون فون ورنر یسرپر
 . افتاد هایآمريکاي دست
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عاون هيوِنر  نده م ما کا یهواي ینيرو فر پا  در آمري تاه ارو مان کو  یز
 و یعلم تشتتکيالت اشتتغال»: نوشتتت غنائم اين آوردن چنگ به از پس
 به یپژوهش یهازمينه از یيار بس در ما که را موضوع اين آلمان یصنعت
 « .کرد آشکار ايممانده عقب یادهندهتکان گونه

 را آن که یمغزهاي و تشکيالت آوردن چنگ به یبرا فرصت اين از اگر
 یابر بايد نگيريم  کار به فورا را دو آن و نکنيم استتتفاده اندداده توستتعه
 ستتال ينچند را ما که کنيم تالش شتتده کاوش قبال که یاعرصتته کشتتف
 . انداخت خواهد عقب
 فون آن یط که شد آغاز «کاغذ گيره» به موسوم پروژه ترتيب اين به
مان دانشتتتمندان از ديگر نفر 700 از بيش و براون نه طور به یآل يا  مخف
 هدف پروژه اين. شدند منتقل کشور آن به آمريکا متحدان یآگاه بدون

 یهاپروژه یبرا یلمانآ دانشتتمندان از یبردار بهره»: نداشتتت یا پيچيده
ش س از یجلوگير  و آمريکا یپژوه ستر  اين به یشورو جماهير اتحاد ید
 «  .یفکر  یغن معدن
 

 در را «کاغذ گيره» پروژه ترومن: داد یرو یسريع تحوالت آن از پس
 گروه نخستين نوامبر 19 روز در بعد ماه سه و کرد تصويب 1945 اوت ماه
 . شدند ريکاآم خا  وارد یآلمان دانشمندان از

 دستور وضوح به ترومن داشت؛ وجود عمده مشکل يک حال اين با
 در و شتتود ثابت یناز  حزب در او عضتتويت» که یهرکستت که بود داده

 هایناز  ینظام حکومت فعال حاميان از يا داشته شرکت آن یهافعاليت
 . شود حذف پروژه اين از  «است بوده

ساس  آمريکا در خدمت یبرا  براون فون شخص یحت معيار  اين برا
ضويت بر عالوه او. نبود شرايط واجد  از  یناز  مختلف یهاسازمان در ع
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 در. بود( گشتتتاپو یمواز  یهاستتازمان از) «اس اس» بلندپايه یاعضتتا
 حستتاب به «یامنيت خطر» يک یو که بود شتتده درج او یامنيت پرونده

 : بودند براون فون همکاران جمله از افراد اين. آيدیم
 که برده  هزار 20 که یجاي نوردهازن  یعمليات مديرکل رودلف  آرتور -
شته یاجبار  کار به شک توليد جريان در بودند  شده وادا   2-یو یهامو

  یناز  صد در صد» که را «پنج ساترن» راکت سازنده تيم او. باختند جان
 . کردیم یسرپرست شد یم وصف «خطرنا  نوع از

 در. اس اس افستتران از و موشتتک پرتاب متخصتتص ديبوس  کرت -
مده او پرونده يد او»: بود آ هديد عنوان به با يت یبرا یت  ینيروها امن
 « .باشد کنترل و نظر تحت متفقين
ستراگهولد  هوبرتوس - شک پدر» بعدا که ا ضاي یپز  گرفت  لقب «یف

سا یفضاپيماها در شده تعبيه «یيار  زيست» یهاسيستم  یطراح را نا
تان از یبرخ. کرد گاه در او زيردستتت خائو یهااردو  آشتتتويتس  و دا

سان یهاآزمايش سرا که یجاي دادند یم انجام یان شورها یا  شرق یک
 معموال   که شدندیم داده قرار فشارکم یهااتاقک در و شده منجمد اروپا
 . شدیم منجر آنها مرگ به

 خدمت آمريکا به تا شدند گذرانده یاخالق یصاف از افراد اين یتمام
ند کا ارتش: کن لت یبرقرار  نه ستتترد  جنگ در یپيروز  که آمري  را  عدا

 افراد اين شودیم ادعا که یجنايات بر دانست یم خود اولويت نخستين
شت سرپوش بودند  شده آن مرتکب شينه از را سياه یهالکه و گذا  پي
 . زدود آنها

 کرد یم کممح یشخص یهاپرونده در را آنها تازه اطالعات که یاگيره
 یاذره سال  شصت گذشت با اكنون و شد عمليات اين کل تسميه وجه
 . است نشده کاسته پروژه آن ميراث اهميت از
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ستدالل توانیم سوم یهواپيما که کرد ا  با« 229 هو هورتن» به مو
 چشتم از که عقب به رو یهابال با یکربن باردار یالسته تخته از یروکشت
ستين شد ساخته 1944 سال در و مانندیم یمخف رادار  یهواپيما نخ

 . بود جهان یتجسس
 یهواپيماستتاز  شتترکت اختيار در را هامدل اين از یيک آمريکا ارتش

 را 2-یب یتجسس یهاافکنبمب بعدها شرکت اين. گذاشت «نورثروپ»
 . ساخت بود  هورتون مدرن نمونه  یکاربرد جهات تمام از که

شک شکم طرح بر هنوز کروز یهامو ستوار 1-یو و ست ا  موتور و ا
سا پيشرفته «هايپرسونيک» یهواپيما محرکه ینيرو که یجت  موسوم نا
 حدود تا کندیم فراهم را( صتتتوت  برابر پنج یستتترعت با) 43-کسیا به
 . است آلمان جت صنعت پيشگامان مديون یزياد

س آلمان  نیهمچن س ساتیتا  نروژ در واقع تلمار  در را یمیعظ اریب
 اگر که بود کرده جادیا ومیاوران یستتتاز یغن و ستتتنگينآب دیلتو یبرا

 1944 ستتال همان در کردندینم بمباران را آنجا یستتیانگل یهاافکنبمب
 . بود شده استفاده آماده آلمان  یاهسته سالح نیاول

 محرمانه هنوز که کاغذ گيره پروژه استتناد بزرگ شتتمار اينها  بر عالوه
ست  سيار  شده باعث ا سان  از یب شنا شاور کو   نيک جمله از کار  م

 ممکن آمريکا که باشتتتند مظنون «جينز یدفاع نامه هفته» یهوافضتتتا
ست سعه به ا شرفته یحت یهایفناور  تو شد پرداخته یناز  ترپي  از که با
 مقادير یبرا یابالقوه منبع که استتت ضتتدجاذبه یهادستتتگاه آنها جمله
 . بود خواهد یانرژ  یوسيع

 صتتلح که باشتتد ويرانگر چنان تواندیم یفناور  اين»: گويدیم کو 
هان ندازد  خطر به را ج کا رو اين از بي ته تصتتتميم آمري  یبرا را آن گرف
 « .دارد نگاه یمخف مديد یهامدت
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 گيره پروژه انکار غيرقابل موفقيت یبرا زدنکف ضتتتمن هایخيل اما
 تا باختند نجا که بياورند ياد به را ینفر  هزاران دهندیم ترجيح کاغذ 
 .برود فضا به بشر نوع
 

 

 هفت دروغ بزرگ .7 فصل
طي ستتال هاي پس از جنگ جهاني دوم  تالش هاي بستتياري در جهت 
مثبت و سازنده نشان دادن اين جنگ خانمان سوز شده است. داستان 
هاي مجعول و دروغ هاي بافته شده توسط تبليغات عميق رسانه اي در 
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ن دادن اين جنگ به عنوان "جنگي بزرگ نمايي دست آوردهاي آن و نشا
شورهاي متفق درگير در جنگ و  سوايي هاي ک خوب"  بي عدالتي ها و ر

 در رأس آنها اياالت متحده را از نظرها پنهان نگه داشته است. 
جنگ جهاني دوم  در حقيقت وستتيله اي براي گستتترش امپرياليستتم و 

ا بوده ستتتلطه جهاني کشتتتورهاي قدرتمندي چون اياالت متحده آمريک
 است.

نگ خوب"  نه بود؟ ريشتتته اين "ج عادال هاني دوم  جنگي  نگ ج يا ج آ
ست برگرفته از واقعيت؟ اميدي محال يا تبليغات؟  سانه اي ا چيست؟ اف
شده  جنگ جهاني دوم جنگي گريزناپذير  شواهد تاريخي پذيرفته  طبق 
بود که به يمن حمله غافلگيرانه دشتتتمن خائن  بر مردمي صتتتلح طلب 

ندگي در زنبرد مرگ و  -با دقت و تيزبيني–؛ اما براي ما آن را تحميل شتتد
برابر شتتر مطلق معرفي کرده اند. اکثر ما آمريکايي ها  جنگ جهاني دوم 
را چيزي جز نبرد رو در روي خير و شتتر در قالب لباس هاي نظامي خاکي 
رنگ نمي دانيم. جان آمريکايي ها در جنگي مقدس براي انتقام ماجراي 

ست «اربرپرل ه» شد  در ست نازي ها قرباني ن   يا پايان دادن به هولوکا
همان طور که جنگ داخلي براي پايان بخشيدن به برده داري درنگرفت. 
جنگ جهاني دوم به خاطر قلمرو ارضي  قدرت  سلطه  پول و امپرياليسم 
پا گرفت. مستتتلما  متفقين پيروز جنگ بودند و اين اتفاق خوبي بود  اما 

صفانه و بي ريا باين امر  ست که آنها اين برد را من ه لزومَا به اين معنا ني
دست آورده باشند. در اين مقاله  خواهيم گفت که چه بي انصافي هايي 

 کرده اند.

 نخستين افسانه: جنگ جهاني دوم، جنگ "خوبي" بود .1-7

تبليغ يک صفحه  1942شاخه تبليغاتي صنعت انيميشن آمريکا  در سال 
ست" را در چندين مجله به اي با عنوان "و شير ا شم جدان ما قوي تر از 



 دوم یجهان جنگ ■ 52

شده بود  اگر مي خواهيم در جنگ پيروز  صريح  ساند که در آن ت چاپ ر
شتتويم "ذهن هايمان بايد به تيزي شتتمشتتيرهايمان  قلب هايمان به 
نيرومندي تانک هايمان  و روح هايمان به ستتتبکي بال هواپيماهايمان 

شند. چرا که وجدان نيروي قد ست و به اندازه همه ملزومات با رتمندي ا
ست که آنها را  شن ا صنعت انيمي جنگ  اهميت دارد... پس اين وظيفه 
بخنداند." اما در واقع  اگر سربازان بازآمده از جنگ مي دانستند که واقعا  
چه چيزي در جريان است  تنها تعداد اندکي از آنها ممکن بود بخندند. و 

 خوب" بود. اين توانايي تبليغات "جنگ
جان اشتاين بک  نويسنده مشهور که از خبزنگاران زمان جنگ بود  مدت 

ما همه در جنگ نقش داشتتتتيم  نه »ها پس از جنگ چنين اظهار کرد: 
تنها پا به پاي آن پيش رفتيم  که مشتتتوق آن هم بوديم... منظورم اين 

ت را نيستتت که خبرنگاران دروغگو بودند... ما در آنچه نمي گفتيم  حقيق
گزارشگر احمقي »وي در توضيح بيشتري مي گويد: « زير پا مي گذاشتيم.

که قواعد را زير پا مي گذاشت  نمي توانست در کشورش چيزي به چاپ 
 «برساند و تازه از صحنه هم خارجش مي کردند.

نگاه هاليوود به جنگ  به جز چند مورد استتتثنا  تمامَا نشتتانگر ستتربازان 
آزادي و شرافت و بدون پرسيدن هيچ سؤالي مي  شريفي است که در راه

جنگند. تماشتتاي جان وين يا تام هنکس در نقش هاي ميهن پرستتتانه 
سب  سياري از حقايق ميدان جنگ که برچ شتن ب شان  به پنهان نگه دا
سازي  شي از ظاهر شک مي اندازد  کمک کرده اند. بخ جنگ خوب را در 

ت به راه اف که اخيرا   باره جنگ خوب  به ها در جال مربوط  جار و جن اده  
"نسل برتر" است. اين داستان  خانواده ها را قادر مي سازد که آن نسل 
را از خودشان بدانند  با اينکه کساني که طي سال هاي بحران اقتصادي 
سان هايي مانند خود ما بودند.  و جنگ جهاني دوم زندگي مي کردند  ان
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 16بت رستتتيده استتتت. نر  طالق به ث 600000آماري بالغ بر  1946در 
صدي طالق در  سال  1944% در 27  به 1940در افزايش يافت. در خالل 

% افزايش يافت. 42  ميزان تولد کودکان نامشتتروع 1945تا  1939هاي 
در نيويور   ميزان بيماري هاي مقاربتي  1944تا  1941بين ستتتال هاي 

از ستتال درصتتدي داشتتت؛ و  204ستتاله  افزايش  18تا  15براي دختران 
 % رشد داشت.24  فرار از مدرسه و عياشي در ديترويت 1943تا  1938

 

 دومين افسانه: جنگ جهاني دوم، غير قابل اجتناب بود .2-7

که ظهور  پذيريم  يد ب با باور کنيم    نه را  که بتوانيم اين افستتتا براي آن
فاشيسم عمالَ يک اجبار منطقي و طبيعي بوده است. اما با نگاهي دقيق 

صم سياري "افراد خوب" گرفته اند  به ديد ديگري مي تر به ت يماتي که ب
 رسيم.

اعالم  1930زماني که ويليام اي داد ستتفير آمريکا در آلمان در خالل دهه 
کرد که "دسته اي از صاحبان صنايع اياالت متحده ... در همکاري نزديک 

 با دولت ]هاي[ فاشيست در آلمان و ايتاليا هستند" شوخي نمي کرد.
يستوفر سيمپسون گزارشگر محقق  مي گويد: "بسياري از رهبران وال کر

  1920استريت و فعاالن عرصه سياست خارجي آمريکا  از سال هاي دهه 
با همتايان آلماني خود روابط نزديکي برقرار کرده بودند که برخي از آنها 
به پا گرفتن ازدواج هايي در ميان آنها و ستترمايه گذاري هاي مشتتتر  

شد. اين روند در دهه منج ضه در نيويور  که  1930ر  در فروش اوراق قر
عايدي آن ستترمايه الزم براي راه اندازي کمپاني ها و امال  براي آريايي 
شت...  شده يهوديان آلمان را تأمين مي کرد  ادامه دا ها از اموال غارت 
ستترمايه گذاري هاي اياالت متحده در آلمان  پس از به قدرت رستتيدن 

صريح مي کند که "چنين هيت سون ت سيمپ سرعت افزايش يافت."  لر به 
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 48.5افزايش  1940تا  1929ستترمايه گذاري هايي در خالل ستتال هاي 
درصدي داشت  حال آنکه در همين زمان  سرمايه گذاري ديگر کشورهاي 

 اروپايي به شدت کاهش يافت."
شترکاء يکي از ولي نعمتان همکاري هاي آمريکا در مستاعدت هايش به 

 آلماني  هرمان آبز  بانکدار آلماني بود که آن قدر به در فوهرر نزديک بود
ست. آبز در زمان مرگش  به  ستراليا صرف ا تا بداند که آلمان در تدار  ت

تايمز»طور مؤثري توستتتط  ثار « نيويور   به عنوان "يک مجموعه دار آ
تايمز در  از دنياي تجارت کناره گرفت"  ستتتوده شتتد. 1945هنري" که "از 

صر  شيده از ديويد راکفلر  آبز را "برجسته ترين بانکدار ع سرپو نقل قولي 
 ما" ناميد.

سرمايه  ستودند. از ديگر  تنها راکفلرها نبودند که خالقيت نازي ها را مي 
مان در دهه  کايي در آل به 1920گذاران آمري جنرال »  «فورد»  مي توان 

اينترنشتتنال »  «تکزيکو»  «اويل استتتاندارد»  «جنرال الکتريک»  «موتورز
اشتتاره کرد ش شتترکت هايي که « آي بي ام »و « آي تي تي»  «هاروستتتر

همگي از در هم شتتتکستتتتن جنبش کارگري و طبقه کارگر آلمان بستتتيار 
شرکت ها در طول جنگ هم به فعاليت  سياري از اين  شنود بودند. ب خ

اسراي جنگي به  خود در آلمان )حتي در شرايطي که مجبور به به کارگيري
عنوان نيروي کار بودند(  آن هم با پشتتتيباني علني دولت اياالت متحده 

 ادامه دادند.
مايکل پارنتي نويسنده  مي گويد: "به خلبانان دستور داده شده بود تا به 
کارخانه هاي متعلق به شتتترکت هاي آمريکايي در آلمان حمله نکنند. به 

يب   له نير« کولون»اين ترت فت  ولي مورد حم حد قرار مي گر هاي مت و
ظامي براي  که در نزديکي آن قرار داشتتتت و تجهيزات ن نه فورد  خا کار

 نيروهاي نازي مهيا مي کرد  مورد تجاوز قرار نمي گرفت."
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 سومين افسانه: متفقين براي برچيدن اردوگاه هاي مرگ جنگيدند .3-7

ي با يهود نازي  کا در جنگ  برخورد نيروهاي  ان در پيش از درگيري آمري
آمريکتتا  عکس العملي بيش از محکوميتتت ديپلمتتاتيتتک کوچکي 
برنيانگيخت. مستتلمَا روزولت از نوع برخورد با يهوديان در آلمان و ديگر 
کشتتورهاي اروپايي و نابودي روشتتمند و برنامه ريزي شتتده يهوديان در 
جريان هولوکاست اطالع داشته است؛ و واضح است که نجات يهوديان 

اي تحت فشار هيتلر  موضوع بحراني براي طراحان جنگي و ديگر گروه ه
 آمريکا نبوده است."

يه  که در ژانو گامي  هار 1934در واقع  هن تار اظ مه اي خواستتت نا   قطع
"غافلگيري و تألم" ستتتنا و رئيس جمهور از برخورد آلمان ها با يهوديان 

 شد  هيچ گاه به تصويب کميسيون بررسي نرسيد.
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 به پرل هاربر، غافلگيرکننده بودچهارمين افسانه: حمله  .4-7

پس از حمله به پرل هاربر  ژاپن به خيانت متهم شتتتد  برچستتتبي که 
بستتتياري از فجايع جنگي را توجيه کرد و پس از بمباران هيروشتتتيما و 
ناکازاکي هم همچنان باقي ماند. اما پيش از پذيرش چنين کليشتته نژاد 

رضتته کرد. طبق آنچه پرستتتانه اي  بايد حداقل مدرکي دال بر خيانت ع
توماس اي بيلي محقق و تاريخدان مي نويسد: "فرانکلين روزولت پيش 
ند  مان يب مي داده...  کا را فر هاربر  مکررَا مردم آمري ماجراي پرل  از 

 پزشکي که بايد به بيمارش به خاطر مصلحت خود او دروغ بگويد."
د در مدار  ديپلماتيک  قستتتمتي از آنچه دکتر روزولت در ستتتخنان خو

"دوره رستتوايي" )که امروزه رمزآلود به نظر مي رستتد(  از گفتنشتتان به 
 بيماران ساده خود کوتاهي کرده را آشکار مي کند:

: به حدي بيم حمله به پرل هاربر مي رود که دريادار 1940دستتتامبر  30
کلود ستتي بال   فرمانده بخش چهاردهم  يادداشتتتي غيررستتمي با اين 

عيت امنيتي ناوگان و توانايي کنوني نيروهاي عنوان مي نويستتتد: "موق
 دفاعي منطقه در برابر حمالت غافلگيرکننده".

يه  27 تد: 1941ژانو لت مرکزي مي فرستتت به دو يامي  : گرو )از توکيو( پ
ظامي ژاپن  که نيروهاي ن ته  نانم گف کارک به يکي از  کار پروئي من   "هم

صورت بروز اختالف با اياالت متحده  ب صد دارند در  ستفاده از تمام ق ا ا
 نيروهاي نظامي شان به پرل هاربر حمله کنند."

  موجب بروز بحث 1940دستتامبر  30: يادداشتتت بال  در 1941فوريه  5
هاي زيادي مي شتتتود و نتيجتَا نامه اي از دريادار ريچموند کلي ترنر به 
هنري استيمسون  وزير جنگ فرستاده مي شود که در آن ترنر اخطار مي 

منيت ناوگان اقيانوسي اياالت متحده مادام که در پرل هاربر است کند: "ا
و همچنين امنيت خود پايگاه دريايي پرل هاربر  توسط دپارتمان ناوگان 
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و نيروهاي شتتناور در طول چند هفته گذشتتته  مورد تحقيق مجدد قرار 
شويم   سد که اگر درگير چنگ با ژاپن  ست... چنين به نظر مي ر گرفته ا

حمله اي غافلگيرکننده به ناوگان يا پايگاه دريايي در پرل هاربر نبرد با 
يا  گان  ناو ثه اي وخيم در  حاد مال وقوع  به نظر من  احت غاز گردد...  آ
پايگاه دريايي  اتخاذ هر گونه تصميمي براي آمادگي هر چه بيشتر ارتش 
  و نيروي دريايي در مقابله با مواردي که اشاره شد را در سريع ترين زمان

 الزامي مي کند."

 افسانه پنجم: تنها متحدين مرتکب جنايات جنگي شدند .5-7

در صحنه نمايش اقيانوس آرام  ژنرال کورتيس لمي فرمانده يگان بيست 
مبني بر  1941و يکم هواپيماهاي بمب افکن بود. مطابق نظر مارشتتال در 

به آتش کشيدن مناطق کم جمعيت تر ژاپن  بمب اندازهاي لمي در شب 
  توکيو را در محاصتتتره گرفتند و خانه هاي 1945نهم و دهم مار   هاي

سبيده را با  تن مواد آتش زا هدف قرار دادند. لمي  1665چوبي به هم چ
شني مواد آتش زا کرده  بعدها به ياد آورد که مقداري مواد منفجره را چا

ضعيف کند ) شانان را ت شاني تبديل  98تا روحيه آتش ن شين آتش ن ما
 آتش نشان جان خود را از دست دادند.( 88ر شدند و به خاکست

يک پزشتتک ژاپني "تعداد بي شتتماري جستتد" را به ياد مي آورد که روي 
رودخانه سوميدا شناور بودند. اجساد "به سياهي زغال" بودند و نمي شد 
تشخيص داد که مردند يا زن. تخمين زده شد که تعداد کشته هاي يک 

سد   85شب به  شند و يک  40و زخمي ها بالغ بر هزار نفر بر هزار نفر با
ستين مرحله از عمليات بمباران  شدند. اين تنها نخ ميليون نفر هم آواره 

که  يل مربع رها و  250هوايي بود  ما % ستتتطح  40تن بمب را در هر 
شهر هدف )شامل هيروشيما و ناکازاکي(  نابود ساخت.  66منطقه را در 

 کوني بودند.% مس 87.4مناطق مورد هجوم تا 
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سان بر اين عقيده اند که طي  شنا ساعت آتش باران  افراد زيادي   6کار
بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشتتر  جان خود را از دستتت دادند. در 

درجه فارنهايت رستتيد. شتتعله هاي  1800ارتفاع صتتفر کيلومتري  دما به 
رت  مايلي قابل مشتتاهده بود. از شتتدت حرا 200اين جهنم تا مستتافت 

کانال ها به غليان درآمدند  فلزات ذوب شتتدند  و آدميان به يک باره در 
 شعله ها منفجر شدند.

 
که روي ژاپن ريخته شتتتد  آتش زا  75  1945تا مي  % از بمب هايي 

شتتتدند: « تايم»بودند و باعث برخاستتتتن فرياد شتتتادي امثال مجله 
ستگي  مانند برگ هاي پاييزي گداخت شاي شهرهاي ژاپن  به  شده و " ه 

هزار نفر را گرفت. راديو  672سوختند"ش عمليات نظامي لمي  تقريبَا جان 
توکيو  تاکتيک هاي لمي را "ستتتالخي بمب ها" ناميد و مطبوعات ژاپني 
اعالم کردند که در جريان اين يورش آنش زا  آمريکا  سيرت وحشي مآب 

ود... اين خود را ظاهر ساخت... اين يورشي در قتل عام زنان و کودکان ب
اعمال هنگامي آمريکايي ها را پستتت تر نشتتان خواهد داد که ادعاهاي 
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مکرر و پر جار و جنجالشتتتان در دفاع از انستتتانيت و کمال گرايي را مي 
شيانه  سي انتظار ندارد که جنگ چيزي جز درگيري هاي وح شنويم... ک
باشتتتد  اما آمريکايي ها به طرزي ستتتيستتتتماتيک و بي دليل  آن را به 

سته وح سخنگوي د شتي همه گير براي قربانيان بي گناه تبديل کردند. 
پنجم نيروي هوايي  به جاي انکار اين سخنان  "تمام جمعيت ژاپن را ]به 
عنوان[ هدف مناستتب نيروهاي نظامي" دستتته بندي کرد. کلنل هري اف 
کانينگهام سياست اياالت متحده را با اطمينان چنين تشريح کرد: کار ما 

نظامي  کارت منگنه کردن يا پيک نيک روزهاي يکشتتنبه نيستتت  مردان 
کار ما جنگيدن استتتت و با منتهاي تالشتتتمان  آن را براي نجات جان 
جام مي  نگ  و تالش در برقراري صتتتلح ان کاهش رنج ج ييان   کا آمري
دهيم. ما مصميم تا دشمن را در هر جا که هست بيابيم و آن را در بزرگ 

تاه تر ياس و کو ما  هيچ ترين مق مان ممکن از بين ببريم. براي  ين ز
 غيرنظامي در ژاپن وجود ندارد.

 ششمين افسانه: بمب هاي اتمي فروريخته بر ژاپن، نياز بودند .6-7

باران اتمي   هاي پيش از بم ماه  که ژاپن در  ند  باور بَا همه بر اين  تقري
شت. تلگرافي که در پنجم مي  شدن دا سليم  سط 1945سعي در ت   تو

شکي را که ژاپني ها به دنبال اياالت مت شد "هر  شايي  حده گرفته و رمزگ
تقاضتتتاي آتش بس بودند را از بين مي برد." در واقع  هيئت بررستتتي 
استتتتراتژيک بمباران اياالت متحده  کمي پس از اتمام جنگ گزارش داد 
به يقين" پيش از حمله بحث  که قرار بود ژاپني ها  "به احتمال قريب 

  تستتليم شتتوند  و به اين ترتيب  جان 1945اول نوامبر انگيز متفقين در 
 همه طرف هاي درگير حفظ مي شد. 
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 هفتمين افسانه: دست آوردهاي جنگ جهاني دوم، "خوب" بودند .7-7

شد. بعد چه؟ در کنار به کارگيري فعاالنه  سب "جنگ خوب" پذيرفته  برچ
سته اي نيروهاي خير سانيت به لبه نبرد ه شيدن ان و  نازي ها و پيش ک

سند داخلي که در  شتند.  شه اي دا سط جورج  1948شر  فاتحان نق تو
کنان ستتترپرستتتت بخش برنامه ريزي وزارت امور خارجه  اندکي پس از 
جنگ نوشته شد  فلسفه استراتژي اياالت متحده را مشخص مي کند: ما 

% از جمعيت آن را در اختيار داريم... در 6.3از ثروت جهاني و تنها  50%
طي نمي توان جلوي خشم و حسادت ديگر ملت ها را گرفت. چنين شراي

وظيفه اصلي ما در دوره آتي آن است که به دنبال روابطي باشيم که اين 
موقعيت بي بديل را بدون آسيب رساندن به امنيت اجتماعي مان  براي 
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ساس  صود  بايد خود را از هر نوع اح ما تثبيت کند. براي نيل به اين مق
ردازي رها کنيم؛ و تمرکز خود را در همه جا روي اهداف گرايي و خيال پ

بالفصتتل ملي مان قرار دهيم. الزم نيستتت خود را با شتتعارهاي لوکستتي 
چون نوع دوستتتي و خير جهاني فريب دهيم... بايد دستتت از صتتحبت 

غيرواقعي چون حقوق  -براي کشتتورهاي خاور دور–درباره اهداف مبهم و 
گي  و دموکراستتي ستتازي برداريم. چندي بشتتر  بهبود استتتانداردهاي زند 

صريح  شويم درباره مفاهيم قدرت  شتر به آن زماني نمانده که مجبور  بي
باشتتيم. و در آن زمان  هرچه شتتعارهاي کمال گرايانه کمتر ستتد راهمان 
ست. و به اين ترتيب  دوران پس از جنگ و تبليغات جنگ  شوند  بهتر ا

شدن و ضد شد همراه با جهاني  يت کينه جويانه با کمونيسم. سرد آغاز 
شد  در  سم  شي صرف مبارزه با فا سالي که طي جنگ جهاني دوم  چند 
واقع چيزي جز انحرافي کوچک از جنگ بزرگ براي کنترل منابع و از ميان 
برداشتتتن ايدئولوژي هاي ناهمستتاز با اين کنترل نبود. زماني که غبارها 

سم  بمب هاي  شي شوند  خواهيم ديد که فا سل زدوده  شده  ن شباع  ا
کشتتي  و ستتالح هاي اتمي را زنده کرده تا در قالبي جديد و پستتت تر از 

 قبل سر بلند کند. 
بل در   يکي از غم  قا ند مليتي غير  هاي چ مدن شتتترکت  به وجود آ
انگيزترين ميراث هتاي جنتگ جهتاني دوم بود. الکس کتاري  محقق 

ان دارند  به عنوان استراليايي  سه مورد را که از نظر سياسي اهميت فراو
مشتتتخصتتته هاي قرن بيستتتتم مورد توجه قرار مي دهد: "... افزايش 
دموکراستتي  افزايش قدرت گروهي  و افزايش تبليغات گروهي به عنوان 
سازمان هاي  سي."  سيله اي براي حفظ قدرت گروهي در مقابل دموکرا و
 دموکراتيک مي توانند به ستتادگي مانعي بر ستتر راه دستتتيابي به منافع
شد  پا  شاره  شتر به آنها ا ستدالالتي که پي شند  و به همين خاطر هم ا با
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گرفتند. اين مسئله به توضيح چگونگي تشکيل مجدد وزارت جنگ  پس 
 از جنگ جهاني دوم زير نام وزارت دفاع کمک مي کند.

بخش عمده اين ماجراها ممکن استتت  زيرا افستتانه جنگ خوب  آزادي 
ملي در ستتراستتر دنيا را تضتتمين کرده استتت. اياالت متحده در مداخله ع

آخر  که مي تواند انگيزه هاي عمو سام را زير سؤال ببرد  وقتي پسران او 
ست يک  شک سرد و  شر هيتلر نجات داده اند؟ با پايان جنگ  دنيا را از 
حکومت شرور ديگر  مانعي چون شوروي نيز از ميان رفت. اين پيشرفت  

ت متحده داد تا اعمال نظامي خود را در آزادي عمل بيشتتتتري را به اياال
قالب بشردوستي به عنوان بخشي از دنياي دموکراتيک تازه که در رزمگاه 
سرد تثبيت  سال هاي جنگ  هاي جنگ جهاني دوم به دست آمد و طي 
صرفا  از آزادي حمايت مي کند  و  شاند. به ما گفته اند که آمريکا  شد  بن

 ادي باشد؟چه کسي است که بتواند مخالف آز
 
  تنها مي تواند اين شتتيوه انکار را «نستتل برتر»و « نجات ستترباز رايان»

تقويت کند  آن هم با قرباني شتتتهرونداني که آرزو دارند تا به بهترين ها 
درباره کشورشان باور داشته باشند. اين گونه کتاب ها  فيلم ها و صورت 

رصتتت مي دهد تا هاي ديگر فرهنگ عامه  به ثروتمندان و قدرتمندان ف
از راه امپرياليسم و جنگاوري به تسلط جهاني برسند و در عين حال توده 
مردم را از اين تغییرات بي اطالع نگه دارند. اما کستتتاني هم که چنين 
دستتت کاري هايي را گريزناپذير  غير قابل توفيق و شتتايد حتي ضتتروري 

سناد  شر  ا ست کم گرفتن قدرت حرکت جمعي ب تاريخي را مي دانند  باد
 ناديده مي انگارند.
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