
 جنگ جهانی دوم:درس دهم :

 شروع جنگ جهانی دوم: حمله آلمان و شوروی به لهستان 

 .معاهده ی ورسای به لهستان داده شده بودمعاهده ی ورسای به لهستان داده شده بودعلت :  هیتلر خواهان بندر دانزیگ بود که در 

انگلستان استقالل لهستان را تضمین کرده بودند بین آلمان و این دو کشور حالت آماده باش جنگی چون فرانسه و 

 برقرار شد.

از طرق خاک بلژیک وارد فرانسه  شد و بعد از استعفای کابینه مارشال  0491حمله آلمان به فرانسه:ارتش آلمان در 

 پتن نخست وزیر شد. 

 جات فرانسه از بمباران آلمانعلت صلح مارشال پتن با آلمان:برای ن

  جنگ در جبهه ی غرب و بالکانجنگ در جبهه ی غرب و بالکان

هیتلر بعد از تسلیم فرانسه ، هلند و بلژیک ، لوکزامبورگ و نروژ را تسخیر کرد و به کمک موسولینی به بالکان لشکر 

  کشید. در این لشکر کشی آلبانی  نصیب ایتالیا شد.

چنگ آورد زیرا به نفت رومانی احتیاج داشت. از طرف دیگر آلمان هیتلر نیز پس از تصرف یوگسالوی ، رومانی را به 

 و ایتالیا به شمال آفریقا نیز حمله کردند.

به بعد جنگ شدید هوایی بین آلمان و انگلستان آغاز شد که در جریان آن شهرهای انگلستان هر روز  0491از سال 

محاصره انگلستان حتی به کشتی های بی طرف نیز  بمباران می گردید.عالوه بر این زیر دریایی های آلمان برای

 حمله نموده آنها را غرق می کردند.

  بطور ناگهانی به شوروی حمله برد و از سه طرف شوروی را محاصره کرد. 0490هیتلر در سال 

 شیوه دفاع استالین:

ز کرد و مردم را در اجرای مراسم او به رغم اینکه کمونیست بود و اصوالً با دین و کلیسا مخالف بود کلیساها را با -0

 دینی آزاد گذاشت. 

 این جنگ را یک جنگ میهنی اعالم کرد تا همه مردم بر ضد آلمان بسیج شوند.  -2

  علت اینکه آمریکا مستقیماً وارد جنگ شد:

 یک ناو و چند زیر دریایی آلمانی به کشتی های آمریکا حمله کردند. -0

 بور توسط ژاپنی ها که متحد آلمان بودند مورد حمله قرار گرفت.ناوگان آمریکا در بندر پرهار -2

 گرفت.« پل پیروزی»متفقین نیز از راه ایران به شوروی کمک کردند به همین دلیل ،ایران لقب 

  گشایش در جبهه نرماندی

استالین بارها از دولت های غربی خواسته بود تا قوای خود را در نرماندی واقع در ساحل فرانسه پیاده کند  تا فشار 

هیتلر نسبت به جبهه ی روسیه کمتر شود.اما متفقین قبل از پیاده کردن نیرو در نرماندی در  ساحل افریقا پیاده 

با دادن تلفات زیاد در نرماندی  0499کست دادند. سپس در قوای مشترک ایتالیا و آلمان را ش 0499شدند و در 

 پیاده شدند. 

  نتیجه پیاده شدن نیروی متفقین  در نرماندی:

 ژنرال دوگل به رهبری حکومت موقت فرانسه رسید. -2( پاریس آزاد شد.0499در همان سال)  -0

 شکست آلمان 



 01به هم رسیدند و در « اِلب»در کنار رود  0491ریل در جبهه ی اروپا نیروهای متفقین با نیروهای شوروی در آو

وقتی هیتلر دانست که نیروهای روسی در یک کیلومتری محل اقامت او هستند خودکشی  0491آوریل 

 به فرماندهان آلمان دستور داد تا تسلیم متفقین شوند.« دریاساالر دونیتس»کرد.جانشین او 

  شکست  ژاپن

ژاپن را تصرف کنند تا تصرف ژاپن راهی باقی « ایوجیمای»توانستند جزیره  0491در زمانی که آمریکایی ها در 

را در « ناکازاکی» و « هیروشیما » نمانده بود.آمریکایی در همین زمان به بمب اتمی متوسل شدند و دو شهر 

 با خاک یکسان کردند  به این ترتیب ژاپن هم تسلیم شد. 0491اوت

 آثار و نتایج جنگ جهانی دوم:

 پنجاه میلیون نفر کشته شدند. -1

 میلیون ها نفر مجروع و معلول و آواره شدند.  -2

 عمده منابع و مراکز تولید مناطق درگیر جنگ نابود شد. -3

 تأسیس سازمان ملل متحد

 تصمیم ایجاد سازمان ملل در کنفرانس های تهران ، یالتا و پوتسدام گرفته شد.

 را به تصویب رساندند.« منشور ملل متحد»کشور اساسنامه  11در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو نمایندگان

 مرکز سازمان: نیویورک

مؤسسات سازمان: دبیرخانه ، مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی  و شورای قیمومیت و دادگاه 

 بین المللی می باشد.

 هدف این سازمان:تأمین صلح جهانی

  یت سازمان ملل مطرح شد: اولین موضوعی که در شورای امن

 شکایت ایران از شوروی در مورد خودداری آن کشور از تخلیه ی آذربایجان بود.

 

 

 

 

 

 

 


