جنگ جهانی دوم

1

جنگ جهانی دوم

2

3

جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم ( 5494-5491میالدی)

حسنعلی باقری

جنگ جهانی دوم

4

سرشناسه :باقری ،حسنعلی
عنوان اثر :جنگ جهانی دوم
مشخصات اثر 12 :ص ،مصور (رنگی)
موضوع :جنگ جهانی دوم ،تاریخ ،جنگ
گردآورنده :حسنعلی باقری
امور گرافیکی :حسنعلی باقری
ناشر الکترونیکی :کتاب سبز
تاریخ نشر الترونیکی :مرداد 2931

توجه :تحریف و تغییر مطالب این کتاب مجاز نیست.

با نوشتن از علم و دانش نگهدا ری کنید.
حضرت محمد پامبر اسالم (ص)

5

جنگ جهانی دوم

فهرست
مقدمه 6 .......................................................................................................................................
حمله آلمان به لهستان و آغاز جنگ 7 ......................................................................................
جنگ در جبهه ی غرب و بالکان 3 ..............................................................................................
جنگ در جبهه ی شرق 22 ...........................................................................................................
گشایش جبهه ی نرماندی 29 ....................................................................................................
شکست آلمان و ژاپن 21 .............................................................................................................
بمب اتمی چگونه ساخته و بکار گرفته شد 21 ........................................................................
تاسیس سازمان ملل متحد 26 ..................................................................................................
سربازان جنگ جهانی د وم 27 .....................................................................................................
پوستر جنگ جهانی دوم 21 .........................................................................................................
منابع 12 ............................................................................................................................ .............

جنگ جهانی دوم

6

در کتاب قبل با اوضاع جهان بعد از جنگ جهانی اول آشنا شدید و دریافتید که در این
سال ها ،چگونه بحران های بین المللی جهان را در عرصه یک جنگ بزرگ دیگر قرار داده
بود .در این کتاب با چگونگی جنگ جهانی دوم و برخی از پیامد های آن آشنا می شوید.
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حمله آلمان به لهستان و آغاز جنگ :هیتلر (رهبر آلمان در جنگ جهانی دوم) بار ها گفته
بود که معاهده ورسای بخشی از خاک آلمان را به لهستان داده است و ما خواهان
دانزیگ هستسم؛ از این رو ،در اول سپتامبر  2393ارتش آلمان با یک حمله برق آسا به
لهستان ،توامست ورشو ،پایتخت این کشور ،را فتح کند؛ در همان زمان ،قوای شوروی
نیز از سمت شرق وارد لهستان شد و طبق توفق قبلی ،لهستاتن بین آن ها تقسیم شد.
دنیا با تعجب دریافت که مالقات وزیر خارجه هیتلر با استالین (رهبر اتحاد شوروی) ،
قبل از حمله به لهستان بر سر چه موضوعی بوده است .از آنجا که فرانسه و انگلستان
استقالل لهستان را تضمین کرده بودند ،بین آلمان و این دو شکور حالت آماده باش
جنگی برقرار شد .ارتش آلمان در  ،2312از طریقتجاوز به خاک بلژیک ،قوای خود را وارد
فرانسه کرده و ارتش فرانسه را به عقب نشینی وادار کرد؛ در نتیجه ،کابینه فرانسه
استعفا داد و مارشال پتن نخست وزیر شد .پتن تصمیم گرفت که دولتی تشکیل دهد و
برای نجات فرانسه از بمباران آلمان ،با هیتلر صلح کندو از این زمان به بعد در فرانسه
دولتی بر سر کار بود که به هیچ وجه قصد نداشت با آلمان بجنگد.

آدولف هیتلر (رهبر آلمان نازی)
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ژوزف استالین (رهبر اتحاد شوروی)

فیلیپ پتن (نخست وزیر فرانسه)
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هیتلر بعد از تسلیم فرانسه ،هلند و بلژیک ،به سرعت لوگزامبور و نروژ را تسخیر کرد
و به کمک موسولینی به بالکان لشکر کشید .در این لشکرکشی آلبانی نصیب ایتالیا شد
و هیتلر نیز پس از تصرف یوگسالوی ،رومانی را به چنگ آورد؛ زیرا به نفت رومانی
احتیاج داشت .از جانب دیگر هم ،لشکریان آلمان و ایتالیا به شمال آفریقا حمله کردند
و تا نزدیکی مصر پیش رفتند .از سال  2312به بعد ،جنگ شدید هوایی بین آلمان و
انگلستان آغاز شد و که در جریان آن ،شهر های انگلستان هر روز بمباران می شد .عالوه
بر این ،زیردریایی های آلمان برای محاصره ی انگلستان حتی به کشتی های کشور های
بی طرف حمله کرده و آن ها را غرق می کردند.

بنیتو موسولینی (رهبر ایتالیا فاشیستی)
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جنگ در جبهه اقیانوس آرام (میان ژاپن و آمریکا)
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هیتلر با این که در جبهه ی غرب با انگلستان درگیر یک نبرد سنگین هواییی بود ،در 2312
به طور ناگهانی و غیره منتظره به شوروی حمله برد و از سه طرف ،شوروی را در
محاصره گرفت و به سوی مسکو حرکت کرد ولی مسکو ،پایتخت شوروی ،سرسختانه
از خود دفاع می کرد .در این میان ،استالین به شیوه ی جدیدی متوسل شد .او با رغم
این که کمونیست بود و اصوال با دین مخالف بود ،کلیسا ها را باز کرد و مردم را در
اجرای مراسم دینی آزاد گذاشت و این جنگ را یک جنگ میهنی اعالم کرد تا همه ی
مردم بر ضد آلمان بسیج شوند .در همین سال دو حادثه روی داد که به نفع شوروی
تمام شد .نخست این که یک ناو و چندین زیردریایی آلمان به کشتی های آمریکایی
حمله کردند ،دوم این که ناوگان آمریکا در پرل هاربور توسط ژاپنی ها که متحد آلمان
بودند ،مورد حمله قرار گرفت ،بنابراین ،آمریکا مستقیما علیه دولت های محور وارد
جنگ شد مفقین تصمیم گرفتند که از راه ایران به شوروی کمک کنند .وقتی ایران به
اشغال نظامی متفقین درآمد ،از راه ایران سالح و مهمات زیادی به شوروی رسید .به
این ترتیب ،نیرو های آلمان در شوروی شکست خوردند و عقب نشینی آنان آغاز شد.
مقاومت مردم شوروی و جانبازی آن ها در زاه میهن نیز در این پیروزی نقش موثری
داشت.
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محاصره روسیه توسط ارتش هیتلر

سربازان آلمانی در نبرد استالینگراد (جبهه شرق)
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استالین بار ها ار دولت های غربی خواسته بود که قوای خود را در نرماندی واقع در
سواحل فرانسه پیاده کنند تا فشار هیتلر نسبت به جبهه ی روسیه کم تر شود اما متفقین
قبل از آن که نیرو های خود را در نرماندی پیاده کنند ،در ساحل آفریقا پیاده شدند و
در سال  2311قوای مشترک ایتالیا و آلمان را شکست دادند ،سپس در ژوئن  ،2311قوای
متفقین ،با داد ن تلفات بسیار در ساحل نرماندی پیاده شده و بعد از در هم شکستن
خطوط دفاعی آلمان در فرانسه توانستند در اوت  2311پاریس را آزاد کنند .سپس
ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه نایل شد.

شارل دوگل (رهبر حکومت موقت فرانسه)
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چون فرانسه آزاد شد ،متفقین به مرز های آلمان رسیدند .از سوی دیگر ،در جبهه ی
شرق نیر نیرو های شوروی به سمت برلین (پایتخت آلمان) پیش می رفتند .در جبهه ی
اقیانوس آرام ،ژان از جنوبی ترین نقطه ی نزدیک مرز استرالیا تا شمال این منطقه و
بخش عظیمی از جین تا برمه را در دست داشت ولی زمانی که بخشی از نیرو های
آمریکایی در اوایل سال  2311توانستند جزیره ایوجیما را (که مشرف به خاک اصلی ژاپن
است) تصرف کنند ،برای آمرکا تا تصرف ژاپن راهی باقی نماند .اما در جبهه اروپا ،نیرو
های متفقین با نیرو های شوروی ،در آوریل  2311در کنار رود الب ،به هم رسیدند.
سرانجام ،در  92آوریل  2311وقتی هیتلر دانست که نیرو های روسی در یک کیلومتری
محل اقامت او هستند ،خودکشی کرد .جانشین او دریاسالر دونیتس به فرماندهان
آلمان دستور داد تا تسلیم متفقین شوند .در همین زمان ،آمریکایی ها به بمب اتمی
متوسل شدند و دو شهر هیروشیما و ناگازاکی را در ماه اوت  ،2311در حالی که ژاپن در
آستانه تسلیم شدن بود ،با خاک یکسان کردند و بدین ترتیب ،جنگ جهانی دوم پایان
یافت .استفاده از بمب هسته ای ،مناسبات میان دولت ها را متحول کرد و از ابزاری مهم
برای تحمیل خواست قدرت های هسته ای بر دیگر کشور ها خبر داد.
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بمب اتمی چگونه ساخت و بکار گرفته شد
در سال  2391دو تن از دانشمندان بزرگ فیزیک در آلمان به نام اتوهاهن و فریتس
اشترازمن دریافتن که می توان از ماده ای به نام اورانیوم بمب اتمی ساخت .اینشتین
که همکار آن ها بود از آلمان به آمریکا رفت و به روزولت (رئیس جمهور آمریکا)
اطالع داد که به زودی آلمان صاحب بمب اتمی خواهد شد .به دنبال این ملجرا ،به
دستور رئیس جمهور آمرکا دانشمندی به نام اوپن هایمر که قبال در دانشگاه های
آلمان تحصیل کرده بود و با دو فیزیکدان فوق و نظریاتش آشنایی کامل داشت ،در
قالب یک طرح سری به نام مانهاتان شروع به کار کرد تا آن که توانست اولین بمب
اتمی را در ژوئیه  2311در نزدیکی نیومکزیکو آزمایش کند .اوپن هایمر دو بمب اتمی
دیگر ساخت که ارتش آمریکا آن ها را روی شهر های هیروشیما و ناگازاکی انداخت
و این دو شهر را به کلی ویران کرد .الزم به یادآوری است که آمریکایی ها در سال
 2311پایگاه های تحقیقاتی اتمی آلمان را بمباران کرده بودند.

هیروشمیا پس از اصابت بمب اتمی آمریکا
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در جریان کنفرانس های تهران ،یالتا ،و پوتسدام سران دولت های متفق ،ضمن مذاکره
درباره ی آینده ی آلمان ،تصمیم به ایجاد سازمان ملل متحد گرفتند تا جانشین جامعه
ملل سابق شود .بدین منظور ،در جریان کنفرانسی در سانفرانسیسکو ،نمایندگان 12
کشور که علیه آلمان اعالن جنگ داده بودند ،اساس نامه ی منشور سازمان ملل متحد
را به تصویب رساندند و مرکز سازمان را نیر نیویورک تعیین کردهد و بدین ترتیب،
سازمان ملل متحد تاسیس شد .این سازمان شامل موسساتی چون دبیرخانه ،مجمع بین
عمومی ،شورای امنیت ،شورای اقتصادی و اجتماعی ،شورای قیومت و دادگاه بین المللی
است .سازمان ملل متحد در سال  2316کلیه ی موسسات مربوط به جامعه ملل سلبق
در سوئیس را تحویل گرفت .در منشور سازمان آمده است ک هدف این سازمان
تامین صلح جهانی است.
اولین موضوعی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد ،شکایت ایران از
شوری در مورد خودداری آن کشور از تخلیه آذربایجان بود.
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سربازان جنگ جهانی دوم:
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پوستر سران متحدین:
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