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در سالروز اعالم آتشبس در مرگبارترین نبرد تاریخ از عملیاتهای عجیب
و پرهزینه «نرماندی»« ،بارباروسا» و «مارکتگاردن» گفتهایم
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م
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عکسی از فیلم نجات سرباز رایان

در جنگجهانی دوم که از سال  ۱۹۳۹تا  ۱۹۴۵به مدت شش سال ادامه یافت ،بیشتر کشورهای جهان و تقریبا همه
ابرقدرتهای سرشناس آن زمان شرکت و در قالب دو اتحاد نظامی در مقابل یکدیگر ،صفآرایی کردند .دسته نخست،
متفقین و دسته دوم متحدین نام داشتند .این دو اتحاد نظامی یک جنگ تمامعیار راه انداختند که درپی آن بیش از ۳۰کشور جهان
درگیر شدند .بیشتر شرکتکنندگان در این جنگ ،تمام قدرت اقتصادی ،صنعتی و تواناییهای علمیشان را برای پشتیبانی
نظامی به کار گرفتند .برآورد کشتههای جنگ جهانی دوم بین ۷۰تا  ۸۵میلیون انسان است که آن را به مرگبارترین نبرد در تاریخ
زندگی انسانها تبدیل میکند .در این بین ،پیمان آتش بس و پایان جنگ جهانی دوم در روز هشتم مه سال 1945در ساعت22:43
و در پی ورود متفقین به فرانسه و همچنین خودکشی هیتلر ،رهبر آلمان نازی با امضای آتش بس میان ارتش ویران شده آلمان و
متفقین پایان یافت و به امضای دوطرف رسید .به بهانه سالروز اعالم آتشبس در جنگ جهانی دوم ،در پرونده امروز زندگیسالم
از نقاط عطف جالب جنگجهانی دوم و اتفاقات کمتر شنیده شدهاش خواهیم گفت.

بزرگترین عملیات جنگیآبی تاریخ

عملیاتی برای تصرف پلها!

حقایقی درباره حمله متفقین به منطقه نرماندی که با اشتباه مسخره هیتلر همراه شد

ناشنیدههایی درباره عملیاتی که اگر موفقیتآمیز پیش میرفت ،نقشه اروپا
بسیار متفاوتتر از چیزی می شد که امروز هست

پس از گذشت پنج سال از شروع جنگ جهانی دوم ،تقریبا تمام اروپای غربی یا توسط نیروهای آلمانی اشغال یا ازسوی
دولتهای فاشیستی مانند اسپانیا و ایتالیا تصرف شده بود .هدف متفقین غربی پایان دادن به ارتش آلمان و سرنگونی
رژیم وحشیانه نازی و آدولف هیتلر بود .حمله متفقین به نرماندی از بزرگترین عملیاتهای نظامی تاریخ است که
تاکنون انجام شده است.
دادند.دراینعملیات،استفادهازفرکانسرادیوییاشتباهموجب
شد تا آلمانها پس از شنیدن مکالمههای نیروهای متفقین،
ارتباطرادیوییکشتیهاراقطعکنندوبایکحملههوایی749،
نفرازسربازانآمریکاییراازبینببرند!
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یداند!
هیچفردیمعنای D-Dayرانم 

متفقینهرگزبدونبرنامهریزیدرخشان برایحملهD-Day
نمیتوانستند نیروهای نازی را در اروپا شکست دهند .این
حمله در  6ژوئن سال  1944انجام شد .در این عملیات بیش
از  156هزار سرباز آمریکایی ،انگلیسی و کانادایی به سواحل
به شدت حفاظت شده نرماندی در شمال فرانسه حمله کردند
تا یکی از نقاط عطف مهم در جنگ جهانی دوم ثبت شود .اما
 D-Dayبه چه معناست؟ سالها مفهوم «دی» در «دی دی»
محل گمانهزنیها بود .برخی میگفتند ،دی حرف اول کلمه
عزیمت در زبان انگلیسی است و برخی حدس میزنند که دی
ازحرفاولکلمهتصمیمدرزبانانگلیسیبرگرفتهشدهاست
بنابراینمعنایقطعیآنمشخصنیست!
بر اساس مستندات معتبر ،عملیات  D-Dayرسما با عنوان
عملیات ُا ِور ُلرد انجام شد که ترکیبی بود از  156هزار و 115
نیرویآمریکایی،سربازانگلیسیوکانادایی،ششهزارو939
کشتیوقایقنظامیوهمچنیندوهزارو 395فروندهواپیماو
 867گالیدرکهنیروهایهوابرد را منتقلکردند.

نیرنگمتفقینبرایفریبنازیها

شکستآمریکادرتمرینبرایاجرایعملیاتنرماندی

دو ماه قبل از عملیات نرماندی ،نیروهای متفقین آخرین تمرین
برای اجرای عملیات نرماندی را در ساحل تخلیه شدهای انجام

در آرزوی تصرف 8پل

این عملیات با نام مارکتگاردن با هدف تصرف هشت پل بر
رویرودخانهراینصورتگرفت.بخشمارکتاینعملیات
به نیروهای هوابرد اشاره داشت که چتربازهای آمریکایی و
تعدادیلهستانیدرکنارچتربازهایانگلیسیمیتوانستند
پلها را کنترل کنند و گــاردن که نیروهای زمینی ارتش
انگلیسبودندازآنهاپشتیبانیمیکردند.قراربودچتربازان

که سرعت بیشتری داشتند پلها را تصرف کنند و نگه دارند
تا نیروی زمینی که به دلیل به همراه داشتن سالحهای
سنگینسرعتکمتریداشتندبهداخلخاکهلنداشغالی
نفوذ کنند و به آنها بپیوندند .در آغاز این عملیات به نظر
میرسیدکههمهچیزطبقنقشهپیشمیرود.اینعملیات
باپیروزیهاییدرپلهایبینآیندهوونونایمگنوپیشروی
نیرویزمینیهمراهبودامااینپیروزیهازیاددوامنیاورد.

شروععملیاتتوسطچتربازانقبلاز
طلوعآفتاب

حمله  D-Dayدر  6ژوئـــن در
ساعاتی پیش از سحر با فرود
ه ــزاران چترباز در سواحل
نـــرمـــانـــدی شـــــروع شــد.
آنهـــا مــبــادرت بــه بستن
خروجیها و از بین بردن
پلهاکردندتاقوایکمکی
نازیراتضعیفکنند.بااین
حال ،چتربازان آمریکایی
در شــروع عملیات متحمل
تلفات زیــادی شدند ،عدهای
در حال غرق شدن زیر تجهیزات
سنگیندرباتالقسیالببودندوتک
تیراندازان نازی در جنگندههای هوایی،
مشغول تیراندازی بودند .همانطور که گفته شد،
بیش از  156هزار پیاده نظام متفقین به پنج ساحل نرماندی
حمله کردند .روبهروی آنها حدود  50هزار سرباز آلمانی قرار
داشــت .دریــای توفانی ،پیادهسازیها را بسیار دشــوار کرده
بود و بسیاری از محمولهها دور از مقصد مد نظر خود به ساحل
میرسیدند .به طور مثال در ساحل اوماها ،فقط دو مورد از 29
تانکشناور(آمفیبی)بهخشکیرسیدند.

هیتلردرزمانشروععملیات D-Dayخواببود

نکته جالب اینکه آدولــف هیتلر در زمان شروع این عملیات
مرتکبیکیازمسخرهتریناشتباهاتخودشد.اودرزمانحمله
متفقین به نرماندی در  6ژوئن  1944خوابید و به افسرانش
دستور داد که او را به هر دلیلی بیدار نکنند .به همین دلیل در
زمان حمله کسی جرئت نکرده بود او را بیدار کند .سرانجام
وقتی او در ساعت  11صبح و به عبارتی هنگام ظهر بیدار شد،
از فرستادن قوای کمکی خودداری کرد و کورکورانه اطمینان
داشتکهکلحمله D-Dayیکتاکتیکانحرافیاست!شایان
ذکراستتعدادکشتهشدگاندوطرف درایننبردکهتاماهاوت
ادامهیافت،حدود 226هزارنفرتخمینزدهمیشود.
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کمی بعد از ورود نــیــروهــای زمینی متفقین بــه شهر
آیندهوون ،به صورت اتفاقی دسته اول زرهی آلمانها
در پشت پل سان ،آنها را متوقف کردند و مودل فهمید
که چه اشتباه عجیبی کرده که آن نقشه لو رفته را جدی
نگرفته است .از سوی دیگر واحدهای انگلیسی که شمال
پل آرنم را در اختیار داشتند ،به محاصره درآمدند .اگرچه
تلفات شان زیاد بود اما آنها به امید سررسیدن نیروهای
زمینیمتفقینمواضعخودرانگهداشتندومقاومتکردند
اما نیروهای زمینی که دو روز از برنامه عقب افتاده بودند،
نتوانستند خود را به پل آرنم برسانند تا چتربازانی را که در
قسمتشمالیپلاسیرشدهبودندپوششدهند9.روزپس
از شروع عملیات به متفقین دستور داده شد که از مواضع
خود عقبنشینی کنند .آنها تقریبا هزار و  500کشته و
شش هزار و  400سرباز زندانی شده را که بسیاری از آنها
زخمی شده بودند در آنجا باقی گذاشتند.

جاهطلبانهترین عملیات جنگجهانی دوم
عملیات بارباروسا شامل  3میلیون نیروی متحدین و  3500تانک بود که با پاتک همراه شد
در  22ژوئن  ،1941آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد .این عملیات موسوم به
عملیات بارباروسا شامل بیش از سه میلیون نیروی متحدین و  3500تانک بود .برنامهریزی
برای بارباروسا در پی موفقیت خیره کننده آلمان در برابر متفقین غربی در فرانسه از یک سال قبل
آغاز شده بود .این عملیات جاهطلبانه که با آرزوی مداوم آدولف هیتلر برای فتح کامل سرزمینهای روسیه
به پیش میرفت ،همراه با گزارشهای معتبری مبنی بر ضعف و ناقص بودن نیروهای مسلح شوروی(شواهد
ناشی از شکست فنالند در سال  )1939منجر به خوشبینی بزرگی در فرماندهی عالی آلمان شد به طوریکه
هیتلر اعالم کرد فقط با یک ضربه ،تمام ساختار پوسیده شوروی سقوط خواهد کرد!

عقبنشینیدراینعملیاتممنوعبود

بارباروسا سه هدف اصلی داشت :فتح مناطق بالتیک
و لنینگراد در شمال ،مسکو در مرکز و منابع اقتصادی
اوکراین و روسیه در جنوب .وسیع بودن جبهه روسیه
باعث شد که آلمانها فقط در نقاط معینی تمرکز یابند،
به همین دلیل بعدها هیتلر و ژنرالهای وی مورد انتقاد
گسترده قرار گرفتند .در ابتدا همه چیز برای آلمانیها
خوب پیش میرفت ،بعضی واحدها در روز اول 50
مایل پیشروی کردند .در این بین با اشتباه استراتژیک
استالین و اعالم ممنوعیت ژنرالها برای عقبنشینی،
نیروهای بزرگ شوروی محاصره ،نابود یا اسیر شدند.
 250هــزار نفر در یک محاصره گسترده در اطــراف
مینسک در پایان ماه ژوئن از بین رفتند و  180هزار
نفر در اسمولنسک زندانی شدند و این در حالی بود که

ارتش سرخ در جنگ کیف در ماه سپتامبر متحمل 500
هزارنفر تلفات شده بود اما بهرغم تلفات عظیمی که به
نیروهای شوروی وارد شده بود ،آلمانیها نتوانستند
ضربه کار سازی را به آنها وارد کنند .آنها هم امکانات
اتحاد جماهیر شوروی را دست کم گرفته بودند و هم این

که فرماندهان شوروی با وجود تلفات گسترده بالفاصله
آرامش خود را بازیافتند.

رسیدنبهنزدیکیپایتختروسیهدر 9روز

وقتی حمالت آلمان تمام شد واحدهای خط مقدم جبهه
برای تامین تدارکات مجدد و جایگزینی متوقف شدند.
سپس هیتلر پافشاری کرد که لشکر زرهی دیگری از گروه
ارتش مرکز که در مسکو پیشروی میکردند ،برای غلبه
بر مقاومت در شمال و جنوب مسیر خود را تغییر دهند .با
دستیابی به این هدف ،عملیات حمله به مسکو که توسط
آلمانهاعملیاتتایفوننامیدهمیشددر 2اکتبر1941
آغازشد10.روزبعدواحدهایآلمانیدرفاصله 90مایلی
پایتخت روسیه قرار داشتند اما مقاومت سرسختانه اتحاد
جماهیر شوروی و تلفات سنگین آلمان ،همراه با باران
شدید که جادههای ناهموار را به رودخانههای گلآلود
تبدیل کرده بود ،حرکت آلمانها را کند کرد .با این حال
و با آغاز ماه دسامبر ،نیروهای آلمانی در جلوی منارههای
مسکو بودند .در همین شرایط ،یک ضد حمله گسترده
توسط اتحاد جماهیر شــوروی با استفاده از واحدهای
تازه وارد شده از شرق و با پشتیبانی تانکهای پیشرفته
روســیـهای ،آلمانیها را عقب رانــد و با شــروع زمستان
روسیه ،عملیات تهاجمی آلمان متوقف شد.

منبع :تمام مطالب این پرونده از سایت معتبر  history.comترجمه شده است

یکی از اتفاقات جالب این عملیات ،اقدام فریبکارانه نیروهای
متفقین قبل از شروع حمله D-Dayبــود .ایده پشت این
نیرنگ فریب ناز یها بود که فکر کنند این حمله در «پا دو
کاله» ،نزدیکترین ساحل فرانسه به انگلیس رخ خواهد داد.
بنابراین متفقین در نزدیکی کانال مانش ،بخش بسیار کمی
از نیروهای خود را مستقر کرده بودند تا نازیها تصور کنند که
حمله آنها از منطقه پا دوکاله فرانسه صورت خواهد گرفت.
متفقین برای اینکه از موثر بودن حقه خود مطمئن شوند،
همزمان از فرستند ههای رادیویی جعلی استفاده کردند
تا آلمانیها تصور کنند که نیروهای زیادی در این منطقه
مستقر شد هاند و در حالی که رادارهــای نیروهای آلمانی
حاکی از فعالیت گسترده نیروهای نظامی متفقین در پا دو
کاله بود ،نیروهای اصلی آنها در کرانه نرماندی استقرار
پیدا کردند .نازیها که با این حقه فریب خورده بودند ،بخش
اعظمی از نیروهای خود را در پا دو کاله مستقر کردند و فقط
گروه کوچکی از نیروهایشان را روانه نرماندی کردند که این
تنها هدف متفقین بود!

با وجود نیرنگ متفقین برای فریب نازیها اما ماهها قبلتر
از آن با پیشبینی حمله متفقین در جایی در امتداد ساحل
فرانسه ،آدولف هیتلر دستور تقویت خط دفاعی نازیها در
فرانسه را صادر کرده بود .از این رو در سال  ،1943ساخت
دیوار آتالنتیک که مسیری دو هزار و 400مایلی از پناهگاهها،
مینها و قرارگیری موانعی در ساحل و مناطق کم عمق دریا
بود ،به اتمام رسید .تخمین زده میشود که نازیها بیش از
چهار میلیون مین را در سواحل نرماندی کار گذاشته بودند.

در سپتامبر سال  ،1944متفقین تالش جسورانه اما بدفرجامی را برای عبور از رودخانه راین و رسیدن به
آلمان از طریق هلند انجام دادند .استراتژی ژنرال ارتش انگلیس «فیلدمارشال مونتگومری» ،این بود که
آنها از میان خط دفاعی آلمان موسوم به زیگفرید به سوی مقصد نهایی برلین عبور کنند و اگر این نقشه
موفقیتآمیز پیش میرفت ،شاید جنگ ماهها زودتر از چیزی که در نهایت اتفاق افتاد به پایان میرسید و
امروز نقشه اروپا میتوانست بسیار متفاوت به نظر برسد.

باور نکردن لو رفتن نقشه متفقین

از سوی دیگر آلمانیها هدف عملیات مارکت گــاردن را
نفهمیدهبودندوکمیسردرگمشدندتااینکه«فیلدمارشال
والترمودل»فرماندهلشکردومزرهیآلمان،دوواحدزرهی
برایتعمیرتانکهاواستراحتخدمهبهنقطهایدرنزدیکی
منطقهفرودچتربازانانگلیسیفرستاد.درنتیجه،دولشکر
از بهترین واحدهای زرهی آلمان به صورت اتفاقی و در یک
زمان در نزدیکی پل آرنم حضور داشتند .در این بین ،یکی
از سربازان آلمانی توانست از داخل یک گالیدر متفقین که
سقوطکردهبود،تمامینقشههایعملیاتیمونتگومریرابه
دستآوردوبهپستفرماندهیمودلبرساند.مودلنقشهها
رامطالعهکردوآنهاراغیرقابلباوریافت.او فکرمیکردکه
این نقشهها قسمتی از نقشههای استادانه متفقین برای
گمراهکردنفرماندهانآلمانیهستند!

