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رویدادهای مهم ایران و جهان در جنگ جهانی دوم

1321 ه .ش1320 ه .ش1319 ه .ش1318 ه .ش

9 شهریور 1318/ 1 سپتامبر 1939
حملة آلمان به لهستان.

9 شهریور 1318/ 1 سپتامبر 1939
جهانی  در جنگ  ایران  بی طرفی  اعالم 
ایران  امور خارجة  وزیر  از سوی  دوم 

خطاب به سفارت ایران در لندن.

11 شهریور 1318/ 3 سپتامبر 1939
اعالن جنگ انگلیس و فرانسه به آلمان 

و آغاز جنگ جهانی دوم. 

آبان 1318/ اکتبر 1939
دستگیری محسن جهانسوزی و تعدادی 

از نظامیان طرفدار آلمان.

8 آذر 1318/ 30 نوامبر 1939 
و  فنالند  به  شوروی  نیروهای  حملة 
معروف  فنالندی  اسکی بازان  مقاومت 

به »مرگ سفید«.

اوایل بهمن 1318/ ژانویة 1940
ایران  سفیر  مقدم،  محمدعلی  پیشنهاد 
در انگلیس، به وزارت خارجة انگلیس 
دفاعی محرمانه  پیمان  بستن یک  برای 

میان ایران و انگلیس.

22 اسفند 1318/ 13 مارس 1940
پی  در  جهانسوزی  محسن  تیرباران 

محاکمة صحرایی در دادگاه نظامی.

20 فروردین 1319/ 9 آوریل 1940
و  دانمارک  به  آلمان  نیروهای  حملة 
مدتی  در  کشور  دو  تصرف  و  نروژ 

کوتاه.

21 فروردین 1319/ 10 آوریل 1940
موهوم خواندن بی طرفی مطلق دولت های 
سرمقالة  در  جنگ  میدان  در  کوچک 

ایزوستیا.

31 خرداد تا 3 تیر 1319/ 21 تا 24 
ژوئن1940 

نیروهای  ستاد  افسران  گردهمایی 
تعیین  برای  بمبئی  در  انگلیس  نظامی 
تصرف  و  ایران  به  تجاوز  طرح  نهایی 

پاالیشگاه آبادان.

28 تیر 1319/ 19 ژوئیة 1940
حملة رادیو آلمان به رضاشاه و سلطنت 

او.

20 اسفند 1319/ 11 مارس 1941
تصویب قانون »وام و اجاره« در کنگرة 

آمریکا.

12 فروردین 1/1320 آوریل 1941
کودتا در عراق.

ا تیر 1320/ 22 ژوئن 1941
حملة آلمان به شوروی.

3 شهریور 1320/ 25 اوت 1941
و  شوروی  نیروهای  گستردة  تهاجم 

بریتانیا به ایران.

5 شهریور 1320/ 27 اوت 1941
و  فروغی  محمدعلی  نخست وزیری 

اعالم ترک مخاصمه.

7 شهریور 1320/ 29 اوت 1941
آغاز مذاکرات دولت جدید با متفقین.

25 شهریور 1320/ 16 سپتامبر 1941
استعفای رضاشاه.

26 شهریور 1320/ 17 سپتامبر 1941
مجلس  در  محمدرضا  تحلیف  مراسم 
شورای ملی و ورود نیروهای شوروی 

و بریتانیا به تهران.

16 آذر 1320/ 7 دسامبر 1941
حملة ژاپن به پرل هاربر و ورود آمریکا 

به جنگ.

9 بهمن 1320/ 29 ژانویة 1942
امضای پیمان سه جانبة اتحاد میان ایران، 

شوروی و بریتانیا.

20 فروردین 1321/ 9 آوریل 1942
قطع مناسبات سیاسی ایران و ژاپن.

10 بهمن 1321/ 30 ژانویة 1943
آغاز به کار آرتور میلسپو در ایران.

17 شهریور 1322/ 9 سپتامبر 1943
اعالن جنگ ایران به آلمان.

18 شهریور 1322/ 10 سپتامبر 1943
تسلیم بی قید و شرط ایتالیا.

22 شهریور 1322/ 14 سپتامبر 1943
الحاق ایران به اعالمیة ملل متحد.



1325 ه .ش1324 ه .ش1323ه .ش1322 ه .ش

4 مرداد 1323/ 26 اوت 1944
درگذشت رضاشاه در ژوهانسبورگ.

20 شهریور 1323/ 11 سپتامبر 1944
ورود کافتارادزه معاون کمیساریای امور 
خارجة شوروی به تهران به منظور اخذ 

امتیاز نفت شمال.

11 آذر 1323/ 2 دسامبر 1944
به  نفت  اعطای  منع  قانون  تصویب 

بیگانگان در مجلس شورای ملی.

22 بهمن 1323/ 11 فوریة 1945
پایان کنفرانس سران سه کشور آمریکا، 

انگلیس و شوروی در یالتا.

10 اسفند 1323/ ا مارس 1945
اعالن جنگ ایران به ژاپن.

17 اردیبهشت 1324/ 7 مه 1945
پایان  و  آلمان  بی قید و شرط  تسلیم 

جنگ جهانی دوم در اروپا.

29 اردیبهشت 1324/ 19 مه 1945
دولت  سه  به  ایران  یادداشت  نخستین 

بزرگ دربارة تخلیة خاک ایران.

11 مرداد 1324/ 2 اوت 1945
تصمیم کنفرانس پوتسدام دربارة ایران.

12 شهریور 1324/ 3 سپتامبر 1945
شورش فرقة دموکرات در آذربایجان.

21 شهریور 1324/ 12 سپتامبر 1945
دومین یادداشت ایران به متفقین دربارة 

تخلیة ایران.

26 آبان 1324/ 17 نوامبر 1945
نیروهای  ورود  از  شوروی  ممانعت 

اعزامی ایران به آذربایجان.

21 آذر 1324/ 12 دسامبر 1945
سقوط تبریز و تشکیل حکومت خودمختار 

آذربایجان.

9 دی 1324/ 30 دسامبر 1945
تخلیة ایران از نیروهای آمریکایی و انگلیسی.

29 دی 1324/ 19 ژانویة 1946
شورای  به  شوروی  از  ایران  شکایت 

امنیت سازمان ملل متحد.

2 بهمن 1324/ 22 ژانویة 1946
اعالم تأسیس حکومت خودمختار کردستان 

در مهاباد.

10 بهمن 1324/ 30 ژانویة 1946
صدور نخستین قطعنامة شورای امنیت 

در مورد شکایت ایران از شوروی.

1 فروردین 1325/ 20 مارس 1946
مورد  در  استالین  به  ترومن  اولتیماتوم 

لزوم تخلیة ایران از نیروهای شوروی.

15 فروردین 1325/ 4 آوریل 1946
امضای توافقنامة قوام ـ سادچیکف.

19 اردیبهشت 1325/ 9 مه 1946
تخلیة کامل ایران از نیروهای شوروی.

23 خرداد 1325/ 13 ژوئن 1946
امضای توافقنامة 9 ماده ای میان دولت 

مرکزی و جعفر پیشه وری.

21 آذر 1325/ 12 دسامبر 1946
تسلط ارتش بر تبریز و فرار سران فرقة 

دموکرات به شوروی.

27 آذر 1325/ 18 دسامبر 1946 
تسلط ارتش بر مهاباد و بازداشت سران 

حکومت خودمختار کردستان.

با اقتباس از: محمد ترکمان، اسناد نقض بی طرفی ایران در شهریور 1320، تهران: کویر، 1370.
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شاید بتوان »هویت یابی« را مهم ترین انگیزه برای مطالعة گذشته دانست. آدمیان عالقه مندند 
بدانند در انتهای کدام زنجیرة حوادث قرار گرفته اند و محصوِل کدام شرایط تاریخی اند.

برای  بسیاری  تاریخِی  ُپرفراز و نشیب می تواند عناصر  و  بلند  تاریخی  داشتن  با  ایران 
پاسخ های  می دهد  نشان  گذرا  بررسی  یک  دهد.  قرار  ایرانیان  اختیار  در  »هویت سازی« 
مختلف و متفاوتی به این نیاز داده شده است. این پاسخ ها را می توان در دورة معاصر در 
سطوح مختلفی طبقه بندی کرد و در پِی تحلیل مؤلفه های آن ها برآمد. بی تردید درک تاریخ 
بدون در نظر داشتِن پیش فهم ها و پیش انگاشت ها غیرممکن است و از همین رو، در باب 
واقعة واحد تاریخی می توان برحسب عوامل مختلف به شکل های متفاوت داوری کرد. 
برخی در پِی اثباِت شکوه و عظمت ایران باستان و نفی اسالم و عربیت برآمده اند و بعضی 
انتفاِع مالی یا کسب  نیز برای  دیگر اسالم را بر صدر نشانده اند. بسیاری از سودجویان 

شهرت، دست به کتاب سازی یازیده و صحیح و سقیم را در هم آمیخته اند. 
سیاست  نهاد  سیطرة  مؤید  ایران  در  نوین  تاریخ نگارانة  کالن روایِت  اجمالی  بررسی 
بر دیگر اجزاء تاریخ ایران است. می توان این رویداد معرفت شناختی را محصول امری 
و  سیاست  نهاد  استبدادی  حاکمیت  آن  و  دانست  ایران  تاریخ  عرصة  در  هستی شناختی 
تفّوق آن بر دیگر عناصر جامعة ایرانی است. تالش شرق شناسان و ایران شناسان خارجی 
نیز علی رغم دستاوردهای کم نظیرشان حاوی اشکاالتی است که با توجه به بیگانه بودن 
آن ها با جامعة ایران امری طبیعی به شمار می رود, و البته باید در نظر داشت که به هر حال 
نگاه آن ها به تاریخ ایران نگاه ناظر بیرونی است. به هر روی، نتیجه تکرار آشنای سلسله ها 
تالش های  برخی  از  نمی توان  البته  گریخته؛  و  کتاب هایی جسته  در  و شخصیت هاست 
ارزشمند و ُپرارج در حوزة تألیف و ترجمة کتاب های تاریخی یاد نکرد، اما بیشتر این آثار 

سخن دبیر مجموعه
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در چارچوب های غیرمنعطف آکادمیک و مبتنی بر روش شناسی های مختلف علمی نگاشته 
شده اند و به لحاظ نثر و روش برای مخاطبان غیرمتخصص چندان جالب توجه نیستند.

از همین رو بر آن شدیم، با نگاهی به ناکامی ها و کامیابی ها در عرصة نگارش و نشر 
آثار تاریخی برای مخاطبان غیرمتخصص، مجموعه ای جدید فراهم آوریم شامل بررسی 
سیر تحوالت تاریخ ایران با نگاهی تازه و با اتکا بر منابع معتبر و روش های مقبول در 

پژوهش های تاریخی.
ویژگی اصلی تعریف شده برای این مجموعه که »تاریخ ایران، روایتی دیگر« نام گرفته، 
ایراِن  ایران در عرصة  انتقادی به رویدادهای تاریخ  داشتن نگاهی همه جانبه، فرهنگی و 
تاریخ می تواند موجب تحکیم هویت  باوریم خوانش درست  این  بر  ما  است.  فرهنگی 
یکسونگری های  از  احتراز  سرانجام  و  مذهبی  و  قومیتی  تندروی های  از  دوری  مّلی، 
اسالمی/ باستانی شود. به منظور دستیابی به این اهداف، تالش کرده ایم تاریخ را نه به قصد 
ماندن در گذشته و نه برای تفاخر و تحقیر در حال، بلکه برای ساختن آینده ای روشن 

روایت کنیم.



ایران دورة معاصر گرفتاري هاي بسیاري را از سر گذرانده و با سلطة نیروهاي خارجي، 
جنگ، پیمان هاي زیانبار، انقالبات ُپرشور و کودتا مواجه بوده است. امروز هم رویدادهاي 
بین المللي و منطقه ای ایران را درگیر ساخته است. گاهي هم همزمان با اتفاقات بسیاري 
آوردند،  هجوم  خارجي  نیروهاي  که   1320 شهریور  مانند  درست  است،  شده  مواجه 
پادشاهی را وادار به استعفا کردند و پادشاهی جوان را به جایش نشاندند، کابینه هایي که 

فقط آمدند و رفتند، و مصایبی ناشی از این امور که مردم را گرفتار ساخت. 
شهریور 1320، تاریخ ورود ایران به جنگ جهاني دوم است که حدود بیست  و یک سال 
بعد از جنگ جهاني اول در اروپا پا گرفت و آسیا و آفریقا را نیز درنوردید، زیرا این مناطق 
پایگاه منافع قدرت هاي درگیر جنگ به شمار مي رفتند و تضاد منافع قدرت ها در جنگ و 
ارزشي که این مناطق به عنوان منابع ذخیرة اروپا داشتند، آن ها را در گرداب جنگ جهاني 
فروبرد. ایران نیز به دلیل داشتن مرزهاي طوالني با هند، شوروی و ترکیه از جنگ در امان 
نماند و موقعیت استراتژیکش آن را حایلي براي محافظت از هند قرار داد؛ جایي که بریتانیا 
منافع گسترده ای داشت. راه ایران حلقة اتصال قلمرو نفوذ و مناطق عملیاتي متفقین در منطقة 
اقیانوس هند، خلیج  فارس و خاک شوروي بود و به دلیل داشتن شبکة ارتباطي شوسه و 
راه آهِن نوساز که خلیج فارس را به دریاي خزر وصل می کرد بهترین مسیر برای کمک به 
شوروي محسوب مي شد و از این رو، و در چهار سال جنگ جهاني دوم تمام و کمال در 
اختیار  اشغالگران قرار گرفت. ایران پس از جنگ زیر بار مشکالت ناشی از آن کمر خم 
کرد. ایران علی رغم اعالم بی طرفی، بی طرفی اش نقض شد و خسارت هاي ناشي از جنگ و 

بالهایي که بر سرش آمد کمتر از کشورهای درگیر جنگ نبود.
قفقاز و خلیج  فارس  منطقة  به  راهیابي  براي  آلمان  به شوروي، تصمیم  آلمان  حملة 

پیشگفتار
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و در دست گرفتن حوزه هاي نفتي این منطقه، انگلیس را نگران کرد و موجب اتحاد و 
نزدیکی انگلیس و شوروی با یکدیگر شد. حال، ایران در برابر دو نیروِي زخم خورده از 
آلمان قرار داشت که حفظ منافعشان مهم تر از حفظ و رعایت بی طرفی ایران بود، بنابراین 
شاید بی طرفی ایران تا پیش از تصمیم آلمان برای حمله به شوروي براي نیروهاي درگیر 
جنگ اهمیت کمي داشت، اما بمباران شوروي و هراس از تصرف حوزه هاي نفتي این 
منطقه به دست آلمان، و در نتیجه الزام ورود نیروهاي متفقین به خاک ایران جایی برای 
رعایت بی طرفی ایران نمي گذاشت، به خصوص که از میان راه هاي انتخاب شده براي یاري 
شوروي، تنها ایران مسیر مناسب تشخیص داده شد و به ناچار چهار سال درگیر جنگي 
شد که ترس، غارت، تبعید، بازداشت، مرگ و میر، گرسنگي، بیماري، قحطي و ناامني را 
به دنبال داشت. ضمن این که شاهد خطر جدایي آذربایجان و کردستان هم بود که به خیر 
گذشت. با اشغال ایران، بی طرفی معني خود را از دست داد و شرایطي را به ایران تحمیل 
اختیار  در  اسکناسش  تا  غله  از  و  شد  نصیبش  فالکت جنگ  متفقین  محور  در  که  کرد 

اشغالگران قرار گرفت.
ایران در جنگ جهاني دوم، بی طرفی و  به روایت اوضاع  این کتاب در چهار فصل 
ناگزیر طرفداري از یکی از طرف هاي درگیر و پیامدهاي آن مي پردازد. فصل اول دربارة 
شمار  به  اول  جهاني  جنگ  پس لرزه هاي  از  که  اروپاست  در  دوم  جهاني  جنگ  شروع 
نادیده گرفتن آن و در  متفقین ـ   متحدین، بی طرفی برخي کشورها و  مي رود. صف بندي 
آخر خسارت جنگ جهاني دوم در اروپا، کنفرانس هایي که پس از جنگ تشکیل شد و 
اروپایي که پس از این کنفرانس ها دوباره ترسیم شد از جمله موضوعاتی است که در این 

فصل بررسی می شود.
فصل دوم به اوضاع سیاسي و اجتماعي ایران در جنگ جهاني دوم مي پردازد، زیرا ایران 
اتفاقاتي که سیاست  امن در کمک رساني به شوروي بود. همچنین  کمربند دفاعي و راهِ 
و جامعة ایران را متأثر کرد، به طوري که با انتخاب ایران به عنوان مسیر کمک رساني به 
شوروي، هر آنچه داشت در اختیار متفقین قرار گرفت، از جاده  و راه آهن تا غله و نان. 
بازتاب این اتفاقات در جامعة ایران از جمله موضوعات این فصل است، به ویژه که اوضاع 
کشور از زمان ورود متفقین تا بر تخت نشستن محمدرضا پهلوي و تالش های دولت و 
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ایران را درگیر کرده بود، مورد توجه قرار مي گیرد. فصل  مجلس براي حل بحراني که 
سوم به استعفای رضاشاه, اوضاع ایران پس از خروج او و انتقال سلطنت به محمدرضاشاه 
می پردازد. همزمان نقش محمدعلی فروغی و تصمیمات وی در دوران پس از رضاشاه 

مورد توجه قرار می گیرد. در پایان این فصل به کابینه های پس از فروغی اشاره می شود.
در فصل چهارم، به نتایج جنگ جهاني دوم در ایران پرداخته می شود. در پی ورود 
نیروهای متفق به ایران اتفاقات تلخی رقم خورد. نخستیِن این ها قحطی گستردة گندم و 
نان بود که صحنه های دلخراشی به وجود آورد. ما ضمن بررسی این مسئله, به جدایی طلبی 

آذربایجان و کردستان و نیز مسئلة نفت شمال می پردازیم.





1

جنگ رؤیای جنگ می سازد

به  ـ  مجارستان  اتریش  ابتدا  در  بود.  اروپایي  قدرت هاي  تصفیه حساب  اول  جنگ جهاني 
صربستان اعالن جنگ داد، بهانة شروع جنگ کشته شدن ولیعهد امپراتوري اتریش ـ  مجارستان 
در سارایوو بود که به تدریج به جنگ جنبة عمومي داد. سپس روسیه که متحد صربستان 
ـ  مجارستان و متحد این امپراتوري یعني آلمان  بود نیروهاي خود را در مرزهاي اتریش 
متمرکز کرد. آلمان در اوت 1914/ مرداد 1293 به متحد روسیه یعني فرانسه اعالن جنگ 
داد و از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد که این امر موجب شد بریتانیا که 
متحد بلژیک بود به آلمان اعالن جنگ بدهد. و در پاییز همان سال عثماني متحد جنگي 
آلمان و اتریش شد. در واقع عثماني طرفدار آلمان بود و با ورود به جنگ، خاورمیانه هم 
به ورطة جنگ کشیده شد و در پاییز 1915 م/1294ه  .ش بلغارستان نیز به آن ها پیوست.

آلمان  مستعمراتي  منطقة  آلمان،  با  بهانة جنگ  به  مرداد 1293  اوت 1914/  در  ژاپن 
را در چین اشغال کرد. ایتالیا و روماني به ترتیب در سال هاي 1915 و 1916م/ 1294 و 
فروردین   16 آوریل 1917/  در  آمریکا  متحدة  ایاالت  و  پیوستند  متفقین  به  1295ه  .ش 
1296 به آلمان اعالن جنگ داد. این در حالي بود که روسیه بعد از انقالب 1917م از 
جنگ خارج شده بود و به این ترتیب متفقین )انگلیس و فرانسه( در مخمصه قرار گرفتند، 
اما با ورود آمریکا به جنگ، کفة ترازو به سود متفقین سنگین شد و در پیروزي آن ها تأثیر 
بسزایی داشت. سرانجام با اعالم آتش بس آلمان در 11 نوامبر 1918/ 19 آبان 1297 جنگ 

جهاني اول پایان یافت.1
در اوایل 1919م / زمستان سال 1297 ه  .ش در کاخ ورساي مجمع نمایندگان سیاسي 

1. آلن واروویک پامر، فرهنگ تاریخ، ترجمة احمد تدین و شهین احمدي، تهران: آگاه، 1369، ج 1، صص 471-470.
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انجامیده  اول  جهاني  بروز جنگ  به  که  مسائلي  تا  شد  تشکیل  جنگ  درگیر  کشورهاي 
بود حل شود. رهبري کنفرانس در دست آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بود. ایتالیا به 
بود. روس ها  آلمان شکست خورده  کنار کشید.  کنفرانس  از تصمیمات  ناخرسندي  دلیل 
هم حضور نداشتند چون جنگ را نماد کاپیتالیسم مي دانستند. گناهِ جنگ به گردن آلمان 
انداخته شد و منافعش در قارة اروپا به سود متفقین ضبط گردید.1 به این ترتیب عهدنامة 
ورساي ظاهراً به جنگ جهاني اول پایان داد اما این ظاهر قضیه بود، زیرا کنفرانس ورساي 
از طرفي شاهد کشمکش فاتحان و مغلوبان، و از طرف دیگر نظاره گر نزاع فاتحان بود. به 
طوري که فرانسه طمع بسیاري براي به چنگ آوردن غنایم بیشتر در جهت تضعیف آلمان 

داشت، رفتاري که انگلیس را از برتري فرانسه در آینده مي ترساند.
سرانجام در کنفرانس ورساي تصمیم گرفته شد که آلمان با هزینة خود براي متفقین 
کشتي، موتور، قطار و اتومبیل بسازد، از تمام دارایي خود در کشورهاي دیگر بگذرد و 
به مدت ده سال زغال سنگ فرانسه، ایتالیا و بلژیک را تأمین کند, و متفقین تا پنج سال 
بر واردات و صادرات آلمان نظارت داشته باشند، آلمان از نیروي هوایي و دریایي خود 
محروم و تمامي کشتي هاي جنگي و تجاري آن به انگلیس و فرانسه تحویل داده می شد. 
در واقع این تصمیم ها ناشي از اصول و نظریات ویلسون بود که آتش اختالف فاتحان 
ادعاهاي  به  رسیدگي  نظامي،  سالح هاي  تقلیل  کشتیراني،  آزادي  داشت:  نگه  روشن  را 
برپایي  اتریش ـ  مجارستان،  مردم  به  پیشرفت  دادن فرصت  لهستان،  استقالل  مستعمراتي، 
نباید به وسیلة  سازمانی متشکل از ملل جهان. ویلسون معتقد بود که مستعمرات آلمان 
ملل فاتح به سادگي بلعیده شوند، بلکه باید به عنوان سرزمین هاي تحت قیمومیت تلقي 
و به وسیلة فاتحان با نظارت جامعة ملل اداره شوند و تصمیم گیري در مورد تمام مسائل 
مربوط به آن ها نیز باید با مراجعه به جامعة ملل انجام گیرد.2 جامعة ملل در نتیجة امضاي 
معاهدة ورساي در 10 ژانویة 1920/ 19 دی 1298 ه  .ش در ژنو تأسیس شد و تا سال 
از جنگ  اجرایي داشت و هدفش خلع سالح، جلوگیري  1946م/ 1325ه  .ش رسمیت 
با تأمین امنیت همگاني، رفع اختالف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکرة دیپلماسي و 

1. کارتر فیندلي و جان راثني، جهان در قرن بیستم، ترجمة بهرام معلمي، تهران: ققنوس، 1384، صص  119-107.
2. روبرت هور، تاریخ مصور جنگ جهاني اول و دوم، ترجمة رزا فرجادي، تهران: بنیاد، 1372، صص 54 و 57.
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بهبود زندگي در سطح جهاني بود و وظیفة نظارت بر اجراي شرایط معاهدة ورساي را 
نیز بر عهده داشت.

نه آتش بس آلمان به جنگ پایان داد و نه کنفرانس صلح ورساي و نظریات ویلسون، 
آن  طبق  بر  که  جنگي  تقصیر  مادة  و  ورساي  معاهدة  مفاد  مورد  در  همواره  آلمان  زیرا 
مجبور مي شد مسئولیت شروع جنگ را بپذیرد ناخرسندي نشان داد و از این که از طریق 
کریدور لهستان، پروس شرقي از آلمان جدا مي شد خشمگین بود. پس از معاهدة صلح، 
به  اتریش، مجارستان و چکسلواکي,  ـ  مجارستان سه کشور جدید,  اتریش  امپراتوري  از 
ـ  مجارستان بودند  وجود آمد. اسالوهاي جنوب که بعضي از آن ها تحت حکومت اتریش 
به پادشاهي مونته نگرو و صربستان پیوستند و ملت جدیدي تشکیل دادند. یوگسالوي، 
ایتالیا و روماني مناطق وسیعي از سرزمین اتریش ـ  مجارستان را به دست آوردند. لهستان 
از سه سرزمین روسیه، اتریش و آلمان به وجود آمد. فرانسه آلزاس و لورن را دوباره به 

کنفرانس صلح ورسای با حضور رؤسای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا
)ویلسون ,کلمانسو، اورالندو، لوید جورج(
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دست آورد و یونان به بخشي از سرزمین هاي بلغارستان در کنار دریاي اژه دست یافت، 
و به این ترتیب جنگ نقشة اروپا را تغییر داد و جنگ جهاني دوم از زیر خاکستر جنگ 

جهاني اول شعله ور شد.

از اروپا بوي خون مي آيد 
وضع زندگي مردم آلمان به دنبال شکست در جنگ جهاني اول و الزام به پرداخت غرامت 
معاهدة  در  تجدیدنظر  خواستار  نه تنها  هیتلر  شد.  منجر  هیتلر  ظهور  به  سنگین  جنگي 
ورساي شد بلکه با طرح شعار پان ژرمنیسم و با اعالم برتري کامل نژاد ژرمن به آلمان حق 
مي داد که به گسترش قلمرو خود تا سرزمین هاي ملت هاي اسالو در اروپاي مرکزي و 
شرقي بپردازد و نفوذ خود را در دیگر نقاط جهان توسعه دهد. از سوي دیگر، جامعة ملل 
ایتالیا را به دلیل اشغال اتیوپي در مه 1936م/ 1315ه  .ش تحریم اقتصادي کرد و باعث 
ـ  برلین در اکتبر 1937م/ 1315ه  .ش شد. پس از جنگ جهاني اول  شکل گیري محور رم 
بریتانیا، روسیه، فرانسه و آمریکا بیشتِر سرزمین هاي تحِت تسلط آلمان را در اختیار گرفتند. 

در مقابل، آلمان، ایتالیا و ژاپن دست خالي از کنفرانس صلح ورساي بازگشتند.
از سال 1933م/ 1312 ه  .ش هیتلر آلمان را از جامعة ملل بیرون آورد. دو سال بعد از 
آن آشکارا اعالم کرد که قصد دارد نیروهاي نظامي آلمان را سازماندهي کند. در 7 مارس 

پایان جنگ جهاني اول به معني اتمام پیامدهاي آن نبود. قحطي یکي از بدترین تأثیرات جنگ 
بزرگ جهاني در کشورهاي اروپایي و غیراروپایي بود. »در آلمان بسیاري از مردم به ویژه 
کودکان از گرسنگي و قحطي تلف شدند. این قحطي هم ناشي از خشکسالي بود و هم ریشه 
در سیاست محاصرة اقتصادي انگلستان داشت. در کشوري مانند سوئد باران خوبي نباریده 
بود ... در آلمان خشکسالي تا این زمان سابقه نداشت، و ابعاد فاجعه چنان بود که مقامات 
کلیساي آکسفورد به مقامات انگلیسي توصیه کردند که در عملي انسان دوستانه به هر شکل 
مقتضي به مردم آلمان و دیگر مناطق قحطي زدة اروپا مواد غذایي رسانده شود.« )عبدالحسین 
وحیدالملک شیباني، خاطرات مهاجرت از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتة ملیون برلین، به 

کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: شیرازه، 1378، صص 613-614 و 623-622(
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1936م/ 16 اسفند 1314 بار دیگر »راین لند« )منطقة دو سوي رودخانة راین( را, که منطقة 
مرزي آلمان و فرانسه بود و در پایان جنگ جهاني اول ورود نیروهاي آلماني به آن جا 
ممنوع شده بود، اشغال کرد. تا این زمان براي فاتحان جنگ جهاني اول اهمیتي نداشت که 
صداي چکمه هاي سربازان آلماني در اتریش، چکسلواکي و فرانسه شنیده شود. در سال 
1938م/ 1317ه  .ش آلمان که در این زمان ارتش نیرومندي داشت وارد اتریش شد و آن 
را ضمیمة رایش یا امپراتوري آلمان کرد. در مارس 1939/ بهار 1318ه  .ش آلمانی ها در 
باقیماندة خاک چکسلواکي پیشروي کردند و هیتلر هم اعالم کرد که چکسلواکي براي 
حفظ بقاي خود تسلیم شده است. آلمان در 1 سپتامبر 1939/ 9 شهریور 1318 به لهستان 
حمله کرد. انگلیس و فرانسه به لهستاني هاي بخت برگشته قول کمک دادند، اما کمتر از 
یک ماه لهستان شکست خورد. گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان، فرمان نصب پوسترهایي را 
در سطح شهر ورشو داد که سرباز زخمي لهستاني را در حال اشاره به خرابة شهر نشان 
مي داد و در زیر تصویر نوشته شده بود: »بریتانیا! این جنگ کار شماست!«1 لهستاني ها به 
احتمال زیاد این حرف را باور نکردند، چون دو زن لهستاني در پاییز همان سال پوستر را 

پاره کردند و به جرم این کار اعدام شدند. 
مقاومت  قدرت  به  که  شوروي  جماهیر  اتحاد  کرد،  اشغال  را  لهستان  آلمان  وقتي 
آلمان نزدیک شود و در  به  آلمان اطمینان نداشت ترجیح داد  برابر  نیروهاي متفقین در 
23 اوت 1939/ 31 مرداد 1318 پیمان عدم تجاوز با آلمان بست که نگراني هیتلر را از 
جنگیدن در دو جبهه از میان برد. روزنامة ایزوستیای شوروی در مقالة خود دربارة توسعة 
مناسبات مودت آمیز میان شوروي و آلمان نوشت برخي از زمامداران انگلیسي و آمریکایی 
برآن اند که دولت آمریکا مي تواند به انگلیس همه چیز حتي ناو بفروشد بدون آن که مخالف 
مقررات بین المللي و رویة بی طرفی رفتار کرده باشد، حال آن که اگر دولت اتحاد جماهیر 
شوروي به آلمان غله بفرستد سیاست صلح را نقض کرده است. این استدالل شگفت انگیز 
این  کرد.  »شعبده بازي«  مي توان  بین المللي چگونه  مقررات  اجراي  در  که  مي دهد  نشان 
روزنامه اشاره می کند که این رویه از لحاظ سیاسي اهمیت دارد و مناسبات اقتصادي و 
قراردادهاي شوروي و آلمان مؤثرترین عامل تحکیم اساسي صلح و دوستي بین شوروي 

1. ریچارد هولمز، جنگ جهاني دوم به روایت تصویر، تهران: اطالعات، 1396، ص 50.
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و آلمان »یعني نیرومندترین کشورهاي اروپا« به شمار می رود. با انعقاد پیمان اقتصادي بین 
آلمان و شوروي در مسکو، دولت شوروي مواد خام صنعتي و خواربار از جمله غالت به 

آلمان می فروخت و آلمان نیز کاالهای صنعتي به شوروی می فرستاد.
اما این پیمان عدم تجاوز به دالیل متعدد پایدار نماند. شوروی کشور گسترده ای بود 
با منابع فراوان کشاورزی و صنعتی که تسلط بر آن برای آلمان مدعِی جهان گیری امری 
ضروری به شمار می رفت. از سوی دیگر, هیتلر ضدمارکسیسم درگیر جنگ گسترده ای 
در غرب بود که البته پیمان عدم تجاوز نمی توانست خیال او را از بابت شرق آسوده خاطر 
سازد. اما در مقطعی که از آن سخن می گوییم, یعنی سال 1939, آلمان به شدت با بریتانیا 
درگیر بود. روز 3 سپتامبر 11/1939 شهریور 1318 زیردریایی های آلمانی به یک کشتی 
مسافربری به نام آتنیا که با سرنشینانش عازم کانادا بود حمله کردند و یکی از فجایع جنگ 
جهانی دوم را رقم زدند.1 به این ترتیب انگلیس و فرانسه به آلمان اعالن جنگ دادند و 
به دنبال آن استرالیا و نیوزلند نیز وارد جنگ شدند و کانادا هم به طرفداري از انگلیس به 

1. هور، همان، صص 71-70.

کاریکاتور پیمان شوروی و آلمان در تاریخ 23 اوت 1939
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آلمان اعالن جنگ داد، اما آمریکا همچنان بي طرف ماند. پس از جنگ جهاني اول انگلستان 
موفق شده بود مستعمرات خود را گسترش دهد، اما نتوانست مسائل و مشکالت سیاسي 

مربوط به امپراتوري خود را در سطح جهاني حل کند.

همه آفاق ُپر از فتنه و َشر شده است
پانزده دقیقة صبح روز 3 سپتامبر 1939/ 11 شهریور 1318 در سراسر  یازده و  ساعت 
انگلستان، مردم دسته دسته گوش به رادیو سپرده بودند و صداي گرفتة نخست وزیرشان 
یادداشتي  برلین  انگلستان در  نویل چمبرلین را شنیدند که مي گفت آن روز صبح سفیر 
تسلیم دولت آلمان کرده مبني بر این که اگر تا ساعت 11 صبح به آن ها نگویند که آماده اند 
تا قواي خود را از لهستان بیرون بکشند, بین دو کشور حالت جنگي به وجود خواهد 
آمد و چون تا آن لحظه چنین تعهدي از آن ها دریافت نکرده بودند، بنابراین، کشورشان با 
آلمان در جنگ است.1 به گفتة چرچیل ارتش آلمان آن قدر قوي بود که به نظر مي رسید 

1. همان، ص 70.

دو مسئله ادامة حیات امپراتوري مستعمراتي انگلستان را تهدید مي کرد: »قدرت فرانسه 
که این کشور را به صورت رقیب خطرناکي در مقابل انگلستان قرار مي داد و دیگر، خطر 
توسعة نفوذ کمونیسم. تا سپتامبر 1939/ شهریور 1318 انگلستان از کشور آلمان به عنوان 
قدرت و عاملي جهت برقراري توازن قوا در اروپا حمایت مي کرد. این قدرت در عین 
حال مي بایست به عنوان سدي علیه گسترش عقاید و ایدة کمونیستي به کار گرفته شود. 
امید انگلیس این بود که با افزایش قدرت نظامي و اقتصادي آلمان اختالفات بین آلمان و 
شوروي گسترش یابد و باعث نزدیکي شوروي به انگلیس شود و آمادگي دولت شوروي 
براي همکاري با اجراي سیاست هاي فشار استعماري انگلیس در نقاطي مانند خاورمیانه و 
آسیاي مرکزي جایي که به علل فقر عمومي و فشار استعمار زمینه هاي مناسبي براي نفوذ 
کمونیسم وجود داشت، باعث نزدیکي شوروي به انگلیس شود و از تبلیغات کمونیستي 
و ضداستعماري خود در این سرزمین ها دست بردارد.« )همایون الهي، اهمیت استراتژیکي 

ایران در جنگ جهاني دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 1369، ص42(
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ماه هاي طوالني قادر باشد هم تهدید خود در حمله به انگلستان را عملي کند و هم دایمًا 
به پیشروي در خاک شوروي ادامه دهد.1

تا جایي که  بود  اروپا تکاپوي جنگ و جنگیدن قدرت گرفته  به طور کلي در تمام 
در بیشتر کشورها زنان در کارخانه هاي ساخت لوازم جنگي کار مي کردند تا میزان تولید 
لوازم جنگي بسیار ضروري را باال ببرند. در انگلستان، زنان بسیاري به کشت و  کار هرچه 
بیشتر محصوالت غذایي کمک کردند، به طوری که می شد آن ها را ارتش زمینی به شمار 
آورد. خطوط راه آهن در انگلیس برچیده شد تا آهن آالت را ذوب و جنگ افزار تهیه کنند. 
حتي از شهروندان بریتانیایي خواسته شده بود به دلیل کمبود مواد خام، ظروف آلومینیومي 

1.  محسن گنج بخش زماني، »تحلیل اشغال ایران در جنگ جهاني دوم در چارچوب اهداف و استراتژي هاي کالن متفقین«، 
فصلنامة روابط خارجي، ش 30، ص 156.

نویل چمبرلین نخست وزیر بریتانیا در حال اعالم حالت جنگی با آلمان، 3 سپتامبر 1939



جنگ رییای جنگ می ساند / 23

پخت  و پز خود را براي بازیافت به دولت تحویل دهند. در آلمان زنگ هاي آهني و در 
رادیوي  به  دادن  گوش  آلمان  غیرنظامیان  براي  شدند.  ذوب  فلزي  مجسمه هاي  فرانسه 
متفقین ممنوع شده بود، ولي مردم کشورهاي متفق آزادانه به رادیوي برلین گوش مي دادند 

و گفته هاي آن را یک شوخي بزرگ تلقي مي کردند.1
ارتش آلمان به نهایت قدرت رسیده بود، اهمیت داالن دانزیک باعث حملة آلمان به 
لهستان شد و در مدتي کوتاه آن کشور را در هم ریخت و سپس متوجه فرانسه شد. بخشي 
را ویران کرد و به تصرف درآورد و بخش دیگري را تسلیم خود کرد. کشورهاي بلژیک، 
دانمارک، سوئد، نروژ و لوکزامبورگ را نیز درنوردید و براي تصرف کانال سوئز تا العلمین 
لشکرکشي کرد. شهر لندن را هدف بمب هاي آتش قرار داد تا جایي که بیشتر مردم تصور 
مي کردند آلمان فاتح دنیاست؛ غرور فتح گریبان هیتلر را گرفته بود اما هنوز خفه نشده 
بود و حتي  نقشه کش جنگ شده  به فرماندهان مطلع خود، طراح و  بود و بدون توجه 
چند نفر از مارشال هاي خود را که به نقشة جنگي او اعتراض مي کردند کشت. امیرعباس 
هویدا که در آغاز جنگ جهاني دوم در اروپا به سر مي برد در یادداشت هاي خود در مورد 
جنگ جهاني دوم، اوضاع بروکسل را در سال 1940 م/ بهار 1319ه  .ش چنین توصیف 
مي کند: »در این جا بود که بشریت را تا آخرین درجه عاجز و بدبخت در مقابل رنج مردم 
مشاهده کردم, در همین جا بود که دیدم همان افرادي که در مواقع عادي آن قدر گستاخ و 

از خود راضي و وقیح مي شوند، گاهي همان ها چقدر بیچاره هستند.«2 

 

1. هور، همان، ص 84؛ هولمز، همان، ص 103.
2. امیرعباس هویدا، خاطرات هویدا، تدوین امیر قرباني، تهران: اسالم نوین، 1394، ص 108. 

مشاهدات امیرعباس هویدا از اوضاع مردم اروپا در بحبوحة جنگ جهانی دوم: »چشم هاي 
زنان و مردان پیر به قدري رنگ پریده و گودافتاده بود که مثل این بود که نیمي از راه 
به  است  مشغول  جستجو  به  مرگ  تاریکي  میان  از  آن ها  چشمان  پیموده اند.  را  مرگ 
جستجوي جگرگوشه هایي که موهاي آن ها را سفید کرده بود و امروز در گوشه اي شاید 
زیر چرخ هاي تانک آلمان آخرین فریاد زندگي را تحویل فوالدهاي سرمایه داران کارخانة 
روهر داده باشند ]...[ بمب هاي کور و کر خانه و منزل آن ها را خراب کرده و یک بمب ده 
سال آرزوي آن ها را به یک ضربت نابود کرده است.« )امیرعباس هویدا، خاطرات هویدا، 

تدوین امیر قرباني، تهران: اسالم نوین، 1394، ص 109(
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در 17 سپتامبر 1939/ 25 شهریور 1318, شوروي از شرق به لهستان لشکر کشید و به 
آلمانی ها کمک کرد تا در 27 سپتامبر 1939/ 4 مهر 1318 پیروزي خود را بر لهستان کامل 
کند. بعدها آلمان و شوروي این کشور را میان خود تقسیم کردند. در 30 نوامبر 1939/ 8 
آذر 1318 شوروي به فنالند تاخت. قواي فنالند با چوب هاي اسکي حرکت مي کردند و از 
گوزن هاي شمالی کمک مي گرفتند. آن ها که در لباس سفید در برف تقریباً  دیده نمي شدند 
روس ها را غافلگیر کردند. نیروهاي آموزش دیده و حرفه اي اسکي باز با نام مستعار »مرگ 
سفید« تلفات بسیاري به روس ها وارد کردند، در حالي که روس ها از لحاظ قواي اسکي باز و 
پوشش استتار سفید در مضیقه بودند و وسایل نقلیه و تجهیزات آن ها مناسب سرماي سخت 
زمستان فنالند نبود، سرانجام، برتري در نفرات و ادوات جنگي حرف آخر را زد و در فوریة 
1940/ بهمن 1318 روس ها وارد خلیج فنالند شدند و در 12 مارس 1940/ 21 اسفند 1318 

فنالندي ها را مجبور به سازش کردند.1
از طرف دیگر آلمان به نروژ تاخت و نیروهاي متفقین به یاري نروژ شتافتند، اما آلمان 
در دانمارک با مقاومتي رو به رو نشد. نیروهاي متفقین در هلند و بلژیک پیشروي کرده 

1. هولمز، همان، ص 61.

فنالندی های اسکی باز )مرگ سفید(
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بودند اما قادر به متوقف ساختن آلمانی ها نبودند، اخباري که از جنگ مي رسید نشان از 
پیشروي آلمانی ها داشت. در روزنامه هاي پایتخت بلژیک خبر از تسلیم ارتش بلژیک بود. 
این جنگ هفده روز به درازا کشید و به گفتة هویدا هفده روز جنگ عجیب و برق آسا، 
در همین وقت هواپیماها در تمام نواحي بلژیک و شمال فرانسه مرگ را مثل ملخ و باران 
پخش کرده بودند. تنها گناه بلژیک موقعیت جغرافیایي آن بود. جنگ مثل طوفان بر آن 

مملکت وارد شد و مرگ و ناامیدي از خود بر جاي گذاشت.1 
در 10 مه 1940/ 20 اردیبهشت 1319 در پی حملة ارتش آلمان به هلند و بلژیک، نبرد 
فرانسه آغاز شد. به دنبال این حمله، ایتالیا در 10 ژوئن 1940/ 20 خرداد 1319 به انگلیس 
اعالن جنگ داد. دوازده روز بعد، فرانسه بي قید و شرط تسلیم شد و شمال این کشور به 
کنترل دولت برلین درآمد و ادارة جنوب آن به دست دولت ویشي فرانسه افتاد و سرانجام 

1. هویدا، همان، ص 111.

بروکسل، سربازان بلژیکی در مه 1940 خود را تسلیم نیروهای آلمانی کردند.
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در 14 ژوئن 1940/ 24 خرداد 1319 پاریس سقوط کرد. سربازان آلماني زیر طاق نصرت 
پاریس رژه رفتند، دولت فرانسه پاریس را شهر آزاد اعالم کرده بود. پاریس اشغال شد و 

آلمانی ها صلیب شکسته را باالي برج ایفل نصب کردند.
در زمستان 1940م/ 1319ه  .ش هیتلر توجه خود را از بریتانیا به سمت دیگري معطوف 
کرد و در 19 دسامبر / 27 آذر، 9 نسخه از سندي سّري را منتشر کرد که رمز این سند 
به افتخار نام یکي از فرماندهان آلمان در قرون وسطي »بارباروسا« نام داشت. سند با این 
جمله شروع مي شد: »نیروهاي مسلح آلمان باید پیش از پایان جنگ علیه انگلیس خود 

سقوط فرانسه, 14 ژوئن 1940
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را براي شکست دادن شوروي از طریق یک حملة برق آسا آماده سازند.« و به این ترتیب 
پرچم آلمان به سان ستوني از دود به پیش مي رفت. 

خبرگزاري شوروي به نقل از مقام هاي مسئول شوروي، اخبار روزنامه هاي انگلیس 
مبني بر جنگ نزدیک بین شوروي و آلمان را تکذیب کرد و آن ها را ملهم از انتشارات 
امور  وزیر  مولوتف،  بعد  کمی  اما  می دانست.  آلمان  و  شوروي  مخالف  منابع  ناشیانة 
خارجة شوروی، در یک نطق رادیویي خطاب به مردم شوروي گفت: امروز ساعت 4 
بامداد بدون این که هیچ گونه ادعایي نزد دولت شوروي به عمل آمده و بي آن که اعالن 
جنگي داده شده باشد دسته هاي سربازان آلماني به کشور ما هجوم آورده و به مرزهاي 
ما در نقاط بسیاري حمله کرده اند، بنابراین مسئولیت کامل این راهزني تازه علیه دولت 
شوروي متوجه دولت فاشیست آلمان است. هربرت هوور رئیس جمهور سابق آمریکا 
هم در این باره گفت آغاز جنگ میان آلمان و اتحاد جماهیر شوروي براي انگلیس و 

عملیات  بارباروسا 
)حملة برق آسای آلمان به شوروی و برداشتن نمادهای شوروی کمونیستی به دست نیروهای آلمانی، 22 ژوئن 1941(
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آمریکا غنیمت است و در نتیجة آن, موقعیت انگلیس در اقیانوس آرام و در اروپا بهبود 
خواهد یافت.1

چرچیل و روزولت هم مذاکرات محرمانه اي را در اوت 1941/ مرداد 1320 در کشتي 
نیروي دریایي آمریکا به نام »آگوستا« در سواحل نیوفاوندلند انجام دادند. نتیجة مذاکرات 
در منشوري به نام »منشور آتالنتیک« منتشر شد که عماًل آمریکا را وارد جنگ مي کرد؛ 
هرچند بي طرف بود، و آن را در برابر آلمان قرار می داد. منشور پس از انتشار به تصویب 
بلژیک، چکسلواکي، یونان، لوکزامبورگ، هلند، شوروي، یوگسالوي و نمایندة ژنرال دوگل 
که دولت فرانسة آزاد را نمایندگي مي کرد رسید. منشور آتالنتیک بر اصول چهارده ماده ای 
ویلسون در جنگ جهاني اول متکي بود که بر حق تعیین سرنوشت ملت ها تأکید داشت. 

جهان را بنگر سراسر، بي ترحم در پيش
از پاییز 1942م/ 1321 ه  .ش نشانه هاي شکست متحدین پدیدار شد و اشغال شوروي به 
اتحاد متفقین با این کشور منتهي گردید. در اکتبر 1942/ آبان 1321 ارتش سرخ شوروي 
در جبهه هاي شرقي ضدحملة گستردة خود را در حوزة رود ولگا در شمال و استالینگراد 
در جنوب آغاز کرد و تا فوریة 1943/ بهمن 1321 همة نیروهاي آلمانی را سرکوب کرد. 
در زمستان 1943م/ آبان 1321 ه  .ش دولت هاي محور ابتکار عمل را در همة جبهه ها از 
دست داده بودند، مجموعه عملیاتي در شمال آفریقا شروع شد که تا اواخر پاییز به شکست 
نیروهاي آلمان و ایتالیا منجر شد و تا اواسط زمستان 1943م/ 1321ه  .ش به انهدام سپاه 
ششم آلمان در جبهة استالینگراد انجامید.2 متفقین هم پس از گردهمایي در کنفرانس تهران 
در تاریخ 28 نوامبر تا 1 دسامبر 1943/ 6 تا 9 آذر 1322 مشغول تدارک بزرگ ترین عملیات 
نظامي جنگ جهاني دوم بودند. در کنفرانس تهران در مورد تمام مسائل مربوط به بعد از 
جنگ بحث شد، از جمله تجزیة کشور آلمان که روزولت آن را مطرح کرد ولي راجع به آن 
تصمیم قطعي گرفته نشد، و در کنفرانس یالتا تصمیمات دربارة کشورهاي اروپایي، آسیایي 
و آفریقایي پس از جنگ مورد بحث قرار گرفت.3 کنفرانس تهران بیشتر روي مسئلة گشودن 
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جبهة دوم علیه هیتلر متمرکز بود و هدف کلي آن, حملة تهاجمي نیروهاي شوروي همزمان 
با پیاده شدن نیروهاي انگلیس و آمریکا در فرانسه بود. ضمن این که چرچیل نمی خواست در 
مورد منابع اختصاص یافته به جبهه های ایتالیا, بالکان و برمه غافلگیر شوند. در همین کنفرانس 
علي سهیلي طي مالقاتي با وزیر خارجة آمریکا درخواست کرد بیانیه اي هم در مورد ایران 
صادر شود که جز انتشار اعالمیه اي در مورد حل مسائل اقتصادي و سیاسي آیندة ایران چیز 
دیگري نبود.1 این اعالمیه بیشتر براي این طرح ریزي شده بود تا به مردم ایران و تمام دنیا 
اطمینان داده شود که اشغال نظامي ایران بعد از جنگ پایان مي پذیرد و متفقین به هیچ وجه 

قصد نگهداري سربازان خود بعد از اتمام جنگ در ایران را ندارند.2
در غرب، سپاه مشترک آمریکا و انگلیس نیز پس از گرفتن پاریس در 25 اوت 1944/ 
3 شهریور1323 به سوي مرزهاي آلمان پیشروي کردند و در فوریة 1945 / بهمن 1323 از 
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مشرق و مغرب به آلمان هجوم بردند و با شنیدن خبر مرگ موسولیني، هیتلر در 30 آوریل 
1945/ 10 اردیبهشت 1324 خودکشي کرد و دولت جدید آلمان را دونیتس تشکیل داد و از 
متفقین تقاضاي ترک مخاصمه کرد. بدین ترتیب در 7 مه 1945/  17 اردیبهشت 1324، سند 
تسلیم بي قید و شرط آلمان در برلین امضا شد و بر اساس تصمیماتي که روزولت، استالین و 
چرچیل در اجالس یالتا گرفتند آلمان به مناطق اشغالي تقسیم شد. اما ژاپن که هنوز اندونزي، 
هندوچین و بخش مهمي از چین را در دست داشت مقاومت مي کرد. در 5 تا 8 مه 1945/ 15 
تا 18 اردیبهشت 1324 آمریکا مسئولیت پرتاب بمب اتمي را بر فراز هیروشیما و ناکازاکي 
بر عهده گرفت و با امضاي سند تسلیم بي قید و شرط ژاپن در 2 سپتامبر 1945/ 11 شهریور 

1324 بر عرشة رزمناو میزوري جنگ به پایان رسید.
کنفرانس یالتا چند ماه پیش از پایان جنگ از 4 تا 11 فوریة 1945/ 15 تا 22 بهمن 1323 
به مدت هشت روز در کاخ تزارها در شهر یالتا واقع در شبه جزیرة کریمه برگزار شد و 
فاتحان جنگ به مذاکره دربارة سرنوشت کشورهاي اروپایي پس از جنگ پرداختند و به نام 
منافع حیاتي خود، جهان را تقسیم کردند.1 به طوري که شوروي اروپاي شرقي را سهم خود 
دانست و خواستار محاکمة رهبران آلمان و ژاپن به عنوان جنایتکاران جنگي شد. از درون 
کنفرانس یالتا بود که زمزمه هاي شکل گیري بلوک غرب و شرق شنیده شد و توافقي بر سر 
تقسیم آلمان به دو کشور آلمان شرقي و غربي صورت گرفت. عالوه بر آن، ایجاد سازمان 
ملل متحد در همین کنفرانس به بحث گذاشته شد، زیرا جامعة ملل در جلوگیري از بروز 
جنگ جهاني دوم ناتوان و در تأمین منافع قدرت هاي بزرگ ناکارآمد ظاهر شده بود. بنابراین 
زمینه اي فراهم شد تا سازمان ملل متحد ایجاد شود که در واقع تأسیس این سازمان را باید 
پیامد منشور آتالنتیک، اعالمیة ملل متحد، کنفرانس تهران، کنفرانس یالتا و کنفرانس دامبارتن 
اوکس دانست که در اوت 1944/ مرداد 1323 در ِملک دامبارتن اوکس در شهر واشینگتن 
دي. سي. برگزار شد و موضوع بحث آن ترتیبات مربوط به ایجاد سازمان ملل متحد بود. در 

این کنفرانس، آمریکا، شوروي، بریتانیا و چین حضور داشتند. 
در کنفرانس یالتا قدرت هاي پیروز در مورد اشغال آلمان و غرامت پرداختن آن، مسائل 
مربوط به خاور دور، موضوع تنگه هاي بوسفور و داردانل، ایجاد سازمان ملل، سرنوشت 
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