
 

 

 

 

 های دریایی جنگ جهانی اول و دوم  مطالعه تطبیقی عملیات

 با تأکید بر اصول جنگ
 1*محمدرضا محمدی گودرزی

 2داوود آقا محمدی

 3اسماعیل قمریان
 21/06/1401:مقاله پذیرش                                                                                                                              02/03/1401: مقاله دریافت

  چكیده

نظیر است. در این دو جنگ که  که در تاریخ بی جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بود

اند که هنوز اثرات آن در  شرکت داشته تمام کشورهای جهان، قریباًتتاریخ است، های  ترین جنگ سهمناک

ها و قدرت افولصعود و  مسیر درای نقش عمدهدوم  اول و جهانی هایجنگ. باقی است ها، زندگی ملت

های  داشته است. در این میان عملیات برخی کشورها از بین رفتنهای جدید و پیدایش کشورها و نظام

 .ایی با توجه به تأثیرگذاری موثر در برخی از مقاطع حساس جنگ، از اهمیت خاصی برخوردار استدری

های جهانی  های دریایی جنگ نقاط اشتراک و افتراق عملیات»اصلی تحقیق   هدف پژوهش پاسخ به پرسش

روش با پژوهش حاضر از نوع تاریخی و از نظر  .باشد می« کید بر اصول جنگ چیست؟و دوم با تأاول 

 کتاب، منابعی چون از ترکیبی ای وکتابخانه شکل های پژوهش بهرویکرد کیفی و از نوع تطبیقی است. داده

دریایی های  تمرکز عملیات نتایج تحقیق نشانگر آن است کهاست.  اینترنتی گردآوری شده مجالت و منابع

قرار داشته جهانی دوم بر تمرکز قوا  دریایی جنگهای  گیری و تمرکز عملیاتجنگ جهانی اول بر اصل غافل

 . است
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 مقدمه
بشر،  حیات طول در و داشته وجود همواره انسانی جوامع در که است هایی پدیده از یکی جنگ

 سال چهارصد و هزار سه از که ای به گونه است؛ داده تشکیل را وی اجتماعی زندگی از جزئی

 خونریزی و جنگ بدون آن بزرگ( )صلح سال سیصد فقط انسانی، جوامع تاریخ ثبت شده

 (6: 1398شده است. )افشردی و همکاران،  سپری

های جهانی اول و دوم بوده است. جنگ ترین وقایع تاریخ بشری وقوع جنگ میکی از مه

ستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم جهانی اول که به طور مستقیم و غیرم

در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور، و نیروهای  1918تا نوامبر  1914است، از ماه اوت  داشته

 حمله با1939 سپتامبر اول  در نیز دوم جهانی جنگمتفقین به رهبری فرانسه و بریتانیا رخ داد. 

 و آسیا قاره از ایگسترده های بخش در اروپا بر عالوه جنگ این گردید. آغاز لهستان به آلمان

 از بود عبارت دوم جهانی جنگ اصلی علل گذاشت. برجای ایعمده مخرب تأثیرات آفریقا

 همچنین داد، پایان اول جهانی جنگ به ظاهراً که (1919 مه 7) ورسای عهدنامه اشتباهات

 هایدموکراسی و فاشیسم سیاسی رقابت تر مهم همه از و 1929 سال اقتصادی بحران پیامدهای

 .(7 :1395 )عشقی، مارکسیسم و غربی

های جهانی اول و دوم به وقوع پیوست که اهم تأثیرگذاری در طول جنگ های دریایی عملیات

م، عملیات دریایی امدن 1914اوت  28هلی گوالند   آنها عبارتند از: عملیات دریایی خلیج

م.(، عملیات دریایی 1914م.(، عملیات زیردریایی آلمان )اکتبر تا سپتامبر 1914)اوت تا نوامبر 

م، عملیات 1914دسامبر  8آرژانتین واقع در اقیانوس اطلس لند در جنوب  جزایر فالک

مارس  18فوریه تا  19م.(، عملیات دریایی داردانل و گالیپولی )1915ژانویه 24دوگربانک )

م(، عملیات دیپ، عملیات اورلورد )نرماندی(، 1916ژوئن  1مه  31م.(، نبرد ژوتلند )1915

، عملیات (سی کورال) مرجان عملیات دریای عملیات فیلیپین، پرل هاربر، عملیات میدوی،

 اقیانوس اطلس )جنگ زیردریایی( و....

 قوت و ضعف نقاط از استفاده و ها جنگ تاریخی مطالعه و بررسی ضرورت به توجه با بنابراین

 مقایسه منظور به تطبیقی مطالعه روش از استفاده با پژوهش این موصوف، هایجنگ در رفته بکار

 گرفته صورت دوم و اول جهانی هایجنگ دریایی های عملیات افتراق و شتراکا نقاط احصا و

http://fa.wikipedia.org/wiki/Û±Û¹Û±Û´_(Ù�Û�Ù�Ø§Ø¯Û�)
http://fa.wikipedia.org/wiki/Û±Û¹Û±Û¸_(Ù�Û�Ù�Ø§Ø¯Û�)
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 داده قرار هم کنار در پدیده چند یا دو آن در که شودمی اطالق عملی به مقایسه و تطبیق است.

 صالحی، )ذاکر شوندمی داده قرار تحلیل مورد تشابه، و اختالف وجوه یافتن منظور به و شده

 محیط آن با توانمی که شود می نگریسته عدسی یک مثابه به تطبیق روش به عمدتاً (.83 :1396

 به سنجید؛ دیگران به نسبت را خود موقعیت مستمراً و کرد مشاهده همزمان را نزدیک و دور

 مختلف هاینظام تشابه و اختالف وجوه استخراج تطبیقی مطالعات در مشترک روش هرحال

 نخست، گام است. اصلی گام دو شامل تطبیقی مطالعه یهاروش بیشتر اشتراک نقطه است.

 :1393 صالحی، ها)ذاکرشباهت و هاتفاوت تدوین و تطبیق و مقایسه دوم، گام و پدیده توصیف

74.) 

 ینظر نیمبا

 بیان مسأله

جنگ جهانی  د.ناهبود دنیا هایهای جهانی اول و دوم از بزرگترین و خونبارترین جنگجنگ

سال ادامه داشت.  6و تا  آغاز 1936طول کشید. جنگ جهانی دوم از  1918تا  1914اول از 

. بزرگترین استتاریخ بشریت  رسیده درثبت به های نظامی ، بزرگترین جنگجنگ این دو

 بود.ایدئولوژی  هایو قلمروهای بیشتر و انگیزه اتها، تصرف مستعمر دالیل این جنگ

 از مختلف ملل توسط که است هایی جنگ تجارب حاصل جنگ اصولبا توجه به اینکه 

 نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اختالفات به توجه با جهانی جنگ تا قومی های درگیری

کار  گیری از تجارب به ها و بهره بررسی و مطالعه تاریخ جنگ است، آمده بوجود... و عقیدتی

های یاد شده و تدوین  جنگ رفته در آنها نقش بسزایی در تحلیل راهبردهای بکارگیری شده در

های جهانی اول  های دریایی جنگ اصول جنگ دارد، لذا احصا موارد تشابه و اختالف عملیات

به سوال اصلی تحقیق   باشد که به دنبال پاسخهای محققین در این پژوهش میو دوم از دغدغه

ا تأکید بر اصول های جهانی اول و دوم بهای دریایی جنگ نقاط اشتراک و افتراق عملیات» 

های اصول جنگ  ، تفاوت و تشابهات مولفه باشند تا با پاسخ به این پرسشمی« جنگ چیست؟

های مهم دریایی دو جنگ جهانی اول و دوم برای مخاطب و پژوهشگران و نیز  عملیات

 محققان این موضوع روشن گردد.
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 هدف تحقیق
 اصول بر تأکید با دوم و اول جهانی هایگجن دریاییهای  عملیات افتراق و اشتراک نقاط تبیین

 جنگ.

 سوال تحقیق
های جهانی اول و دوم با تأکید بر اصول های دریایی جنگ نقاط اشتراک و افتراق عملیات

 جنگ چیست؟

 شناسی تحقیق روش 
 است. شده انجام تطبیقی نوع از و کیفی رویکرد با روش نظر از و تاریخی نوع از حاضر پژوهش

-داده از استفاده جدول، برداری،ای)فیش کتابخانه شکل به حاضر پژوهش های داده س،اسا این بر

 اطالعات آمار، اینترنتی، منابع ها،فصلنامه مجالت، کتاب، چون منابعی از ترکیبی و آماری( های

 جهانی های جنگ دریاییهای  عملیات تحلیل منظور به خارجی و داخلی هایسایت به مربوط

 است. شده گردآوری هاشباهت و هاتفاوت ها،ویژگی مقایسه و دوم و اول
 های جهانی اول و دوم های دریایی منتخب جنگ  ( عملیات1) جدول

 طرفین جنگ تاریخ دریایی  عملیاتنام  جنگ

ول
ی ا

هان
 ج

گ
جن

 
 ناوگان آلمان و انگلیس م1914اوت  28 هلی گوالند دریایی خلیج  عملیات

 دریایی امدن  عملیات
ت تا نوامبر او

 م1914

ناوگان آلمان و انگلیس و 

 استرالیا

 عملیات زیر دریایی آلمان
اکتبر تا سپتامبر 

 م1914
 ناوگان آلمان و انگلیس

 ناوگان آلمان و انگلیس م1914دسامبر  8 لند دریایی جزایر فالک  عملیات

 ناوگان آلمان و انگلیس م1915ژانویه 24 عملیات دوگربانک

 دریایی داردانل و گالیپولی  عملیات
 18فوریه تا  19

 م1915مارس 

انگلیس و فرانسه و 

 عثمانی

 ژوتلند  عملیات
ژوئن  1مه  31

 م1916
 ناوگان آلمان و انگلیس
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وم
ی د

هان
 ج

گ
جن

 

 1942اوت  عملیات دیپ

ناوگان متفقین )آمریکا، 

 23شوروی، انگلستان و 

کشور دیگر( و ناوگان 

متحدین )آلمان، ژاپن و 

 ایتالیا(

 م 1944ژوئن  6 عملیات اورلورد )نرماندی(

ناوگان متفقین )آمریکا، 

انگلستان و کانادا( و 

نیروهای آلمان مستقر در 

 سواحل فرانسه

 ناوگان آمریکا و ژاپن م1944اکتبر  23 نبرد فیلیپین

 پرل هاربر
هفتم دسامبر 

1941 
 ناوگان آمریکا و ژاپن

 ناوگان آمریکا و ژاپن م1942 ژوئن 4 عملیات میدوی

 1942 می (سی کورال) مرجان یعملیات دریا
ناوگان آمریکا و انگلیس و 

 ژاپن

عملیات اقیانوس اطلس )جنگ 

 زیردریایی(
 ناوگان آلمان و انگلیس 1943مارس 

 مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 مطالعه تطبیقی

شود که در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار داده شده  تطبیق و مقایسه به عملی اطالق می

: 1396شوند)ذاکر صالحی، به منظور یافتن وجوه اختالف و تشابه، مورد تحلیل قرار داده میو 

توان با آن محیط دور و شود که می(. عمدتاً به روش تطبیق به مثابه یک عدسی نگریسته می83

نزدیک را همزمان مشاهده کرد و مستمراً موقعیت خود را نسبت به دیگران سنجید؛ روش 

العات تطبیقی شامل دو گام اصلی است. گام نخست، توصیف پدیده و گام دوم، مشترک در مط

 (.74: 1393ها )ذاکر صالحی، ها و شباهتمقایسه و تطبیق و تدوین تفاوت

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 جنگ

های خصمانه کند: جنگ عبارتست از: اقدامالملل جنگ را چنین تعریف میفرهنگ روابط بین

 Jackگردد. )رزمین که توسط نیروهای مسلح اجرا میبین کشورها یا در داخل یک کشور یا س

c.plano,Roy olton,1982: 187 )ها ممکن است از جنگ کلی یا سطح این خصومت

ای، شیمیایی و بیولوژیکی کشتار جمعی استفاده افزارهای هستهتمام عیار که در آن از جنگ

 رد، تعبیر نمود.افزارهای متعارف بکار بگردد، تا جنگ محدود که در آن جنگ می

او «. جنگ ادامه سیاست است، اما به طریق دیگر»کند: کالزویتس جنگ را چنین تعریف می

 وادار شود به اراده ما گردن نهد داند به قصد اینکه دشمنباری میجنگ را عمل خشونت

(Clausewitz,1983: 119). 

 1اصول جنگ

 حقایق جنگ اصول دارد. عهده به را جنگ هدایت که کلی تعداد قواعد یک از است عبارت

 آوردن به دست در آنها مؤثر و به موقع کاربرد و بوده میدان نبرد بر حاکم  که هستند مسلمی

 و صحت و بوده نظامی فرماندهان مورد قبول دارد. این اصول قاطع اثر پیروزی و موفقیت

نا،  است. )بی گرفته قرار تائید آنها و مورد تصدیق نبرد مختلف اشکال با اصول این تطبیق

 جنگ در نظامی تجربیات نیروهای حاصل جهان، های ارتش در متداول جنگ ( اصول2: 1380

 یک از جنگ های درگیر طرف آن، در که فضایی در و پس از آن نظامی اقدامات و دوم جهانی

 با متناسب هر کشوری فراوان، اشتراکات علیرغم و باشد می بودند، برخوردار نسبی همطرازی

 علت، به همین و است نموده لحاظ اصول این تعداد در را تغییراتی خود اختصاصی شرایط

مالحظات  از ای مجموعه جنگ اصول .است متفاوت مختلف، کشورهای در جنگ اصول تعداد

 از که است نظامی عملیات اجرای و هدایت ریزی، طرح در اساسی مبانی و مسلم قواعد مجرد،

 جریان بر جنگ اند. اصول آمده به دست تاریخ طول در مختلف للم جنگی عصاره تجرارب

 افزایش را نبرد در موفقیت امکان آنها به جای و صحیح کارگیری به و باشند حاکم می جنگ

 (47: 1383دهد. )دانش آشتیانی،  می

 باشد:شرح ذیل میه گانه جنگ ب اصول نه

                                                           
1
 Principal of War 
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 1اصل هدف

هان قرارگرفته است و به احتمال زیاد تعداد کمی های ج این اصل تقریبا مورد قبول همه ارتش

اند که لزومی به بیان آن  قدر مسلم دانسته اند، این اصل را آن که آن را در فهرست خود نام نبرده

ورزد که عملیات نظامی باید دارای مقصدی روشن،  اند. اصل هدف بر این مهم تاکید می ندیده

ا به سوی آن متمرکز گردد. هدف هر عملیات نظامی ه قطعی و قابل دستیابی باشد و همه تالش

های نظامی  باید چنان تعیین شود که در رسیدن به هدف نهایی نیروهای مسلح کمک کند. یگان

باید در طول عملیات خود همواره هدف تعیین شده را دنبال کنند و از هرگونه انحرافی که 

طوح مختلف، نوع هدف نیز مانع رسیدن به هدف شودف خودداری ورزند. مسلما در س

متفاوت خواهد بود. چنانچه در سطح ملی ممکن است، هدف سیاسی باشد و هدف نظامی در 

ای برای رسیدن به منظور  پشتیبانی از آن تعیین گردد و در این صورت هدف نظامی خود وسیله

امی و مقصود سیاسی خواهد بود. به طور خالصه اصل هدف یعنی هدایت هر گونه عملیات نظ

 به سمت هدفی روشن، قطعی، قابل دسترسی و در اکثر موارد قابل نگهداری.

 2اصل آفند

توان نام برد که منکر این واقعیت باشد که آفند برای کسب  هیچ اندیشمند نظامی را نمی

طور کلی عقیده بر این است که در جنگ، هیچ دشمنی را  پیروزی، الزم و ضروری نیست. به

ترین  ای عمل آفندی شکست داد. نکته مهم و قابل توجه این است که موفقتوان بدون اجر نمی

عمل پدافندی در طول تاریخ هرگز به تنهایی بدست نیامده بلکه این پیروزی متعاقب یک آفند 

خواهیم، در حالی که در پدافند،  دانیم که چه می موثر علیه دشمن حاصل شده است. در آفند می

ایم، به عبارت دیگر آفند به فرمانده این اجازه را  م و مبهم قرار گرفتهدر وضعیتی تقریبا نامعلو

دهد که ابتکار عمل را بدست گرفته و اراده خود را بر دشمن تحمیل نماید. به دنبال آفند، می

 آید.  نتایج قطعی و حفظ آزادی عمل به دست می

 ابتکار حفظ و کسب و هدف هب دستیابی برای آفندی عمل ترین قطعی و موثرترین یعنی آفند اصل

 آن. از برداریبهره و عمل
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 1اصل تمرکز قوا

برای کسب پیروزی قطعی الزم است که در زمان و مکان حساس چنان ضربتی محکم و موثر 

بر دشمن وارد شود که نتواند به آسانی آن را جبران کند و در نتیجه از پای درآید. این امر 

ی برتر نسبت به دشمن است. برتری قطعی، تنها از طریق کمی مستلزم متمرکز نمودن توان رزم

شود، بلکه با ترکیب مناسبی از کلیه عناصر توان رزمی، همراه با بکارگیری مدبرانه  ایجاد نمی

همه چشمگیر دست یافت. بطور خالصه منظور از اصل تمرکز، متمرکز کردن نیرو علیه نقطه 

 زدن به مرکز ثقل او است.  ق ضربهضعف دشمن و بر هم زدن تعادل او از طری

 2اصل صرفه جویی در قوا

با توجه به این واقعیت که نیروها و امکانات در اختیار یک فرمانده در اجرای مأموریتی معین، 

هایی دارد، لذا فرمانده باید  محدود است و حتی در سطوح باالتر منابع ملی نیز محدودیت

ور ایجاد برتری توان رزمی و تمرکز نیرو نسبت به دشمن همواره در نظر داشته باشد که به منظ

در مناطقی غیر از تالش اصلی، از حداقل نیرو و توان ممکن که مأموریت یگان را به خطر 

بیندازد استفاده کند. بنابراین، توزیع مناسب توان رزمی با در نظر گرفتن نیاز عملیاتی، یعنی 

ش اصلی و واگذاری کمترین توان ممکن به تالش واگذاری بیشترین توان رزمی ممکن به تال

ای  پشتیبانی و سایر مناطق که برای اجرای مأموریت کافی باشد، در کسب پیروزی نقش عمده

 خواهد داشت. 

  3اصل مانور

ها در  ها و یا آتش جایی و یا حرکت به منظور قراردادن گشتی، عده اصل مانور، یعنی جابه

ت به دشمن. با توجه به این مفهوم، مانور در استفاده از تر نسب وضعیتی برتر و مطلوب

پذیری نقش حساس به عهده دارد. هدف  ها و در حفظ آزادی عمل و کاهش آسیب موقعیت

اصلی مانور قراردادن نیروها به حالتی است که دشمن را به طور نسبی در وضعیتی نامطلوب و 

گری تلفات و ضایعات کمتری به نیروهای نامساعد قرار دهد و در نتیجه نسبت به هر حالت دی
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آمیز مستلزم قابلیت انعطاف در سازمان، پشتیبانی خدمات  خودی وارد گردد. یک مانور موفقیت

 رزمی و فرماندهی و کنترل مناسب است. 

مانور، در بعد راهبردی عبارتست از جابجایی، حرکت و ایجاد تغیییر و تحول حساب شده در 

 نظور دستیابی به وضعیت راهبردی برتر نسبت به دشمن. منابع قدرت ملی به م

 1اصل وحدت فرماندهی

شود، یکی همکاری و تعاون کلیه نیروها و  از وحدت فرماندهی دو منظور کلی استنباط می

وحدت تالش هماهنگ شده آنان به سوی هدفی مشترک و دیگری این که در هر سطح یا رده 

 ر الزم منصوب گردد. فرماندهی فقط یک فرمانده با اختیا

به عبارت دیگر، در سلسله مراتب فرماندهی، همه نیروها تحت امر یک فرمانده مسئول و واجد 

شرایط، با اختیرات کافی قرار گیرند تا وی بتواند در راستای خط مشی کلی با ایجاد وحدت 

 تالش کلیه منابع و نیروها را در یک جهت و به سوی هدف مشترک سوق دهد.

 2مینأاصل ت

رفته در حفظ توان رزمی بسیار  تأمین در عملیات نظامی مفهوم وسیعی دارد و روی هم

هایی است که یگان در حفظ و نگهداری خود از جاسوسی،  ضروری است. تأمین نتیجه اقدام

دهد.  گیر شدن انجام می بانی، دستبرد، خرابکاری دشمن و بطور کلی جلوگیری از غافل دیده

گرداند. جلوگیری از دسترسی  امی را در مقابل عمل و نفوذ دشمن مصون میتأمین، یگان نظ

ها و دیگر  های نظامی و حفظ افراد در برابر آتش آوری ها، اختراعات و فن دشمن به طرح

آیند. به عبارت دیگر رعایت اصل  های تأمینی به شمار می های غیر ضرورری، از اقدام آسیب

گیرانه  ر مقابل اقدامات نفوذی و هر نوع عملیات غافلپذیری دتأمین باعث کاهش آسیب

 شود.گردد و سبب کسب و حفظ آزادی عمل میدشمن می

  3گیری اصل غافل

منظور از این اصل ضربه زدن به دشمن در زمان و مکان و حالتی است که انتظار آن را نداشته، 

را طوری وارد کرد که دشمن  یا آمادگی کافی را برای آن نداشته باشد. شاید نتوان این ضربه
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هرگز نتواند از آن آگاهی یابد، اما نکته مهم این است که دشمن آن قدر دیر مطلع شود که 

کنند سرعت،  گیری کمک می نتواند بطور مؤثر واکنش نشان دهد. عواملی که معموال به غافل

ای عملیاتی و به ه ها و روش پوشش و اختفا اطالعات و ضد اطالعات مؤثر و تغییر در تاکتیک

گیری باید  افزارهای نوین در صحنه جنگ است. برای دسترسی به اصل غافل کارگیری جنگ

 فرصت واکنش را از دشمن گرفت.

 1اصل سادگی

 ابهامی گونه هیچ بوده، فهم قابل نظامی دستورهای و ها طرح که است این سادگی اصل از منظور

 رساند. می یاری عملیات موفقیت به دستورات یسادگ نکند. ایجاد دستور اجراکنندگان برای

 جلوگیری سردرگمی و تفاهم سوء از مختصر و روشن دستورات و ساده و صریح های طرح

 .(25-28 :1381 رستمی، و )جمالی کنند می

 2جنگ جهانی اول

ترین اتفاقات تاریخ بشر است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش  جنگ جهانی اول از مهم

رخ  1918تا نوامبر  1914است. این جنگ از ماه اوت  در تعیین تاریخ قرن بیستم داشتهبزرگی 

د. دلیل وقوع جنگ عبارت بود از: رقابت اتریش و روسیه در بالکان، اختالف بین فرانسه و دا

درباره آلزاس ولرن و رقابت اقتصادی و دریایی بین آلمان و انگلیس؛ اما  1870آلمان از سال 

در سارایوو  1914ژوئیه  28در  مجارستان -امپراتوری اتریش بهانه شروع جنگ قتل ولیعهد 

بود. در آن جنگ بدون هیچ زمینه کشمکشی، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و 

مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند. پیش از این، هیچ وقت تلفات جنگی به این اندازه زیاد نبود. 

طور برای نخستین بار در این جنگ استفاده شدند، برای نخستین بار، به یمیاییهای شسالح

کشتار انبوه مناطق غیرنظامی از آسمان بمباران شدند و نیز برای نخستین بار در این سده 

 "سنگری"در سطحی گسترده در طول جنگ رخ داد. این جنگ بخاطر شیوه جنگی  غیرنظامیان

 نیز معروف است.

تفقین به رهبری فرانسه و جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور، و نیروهای م

« قیصر ویلیام دوم»بریتانیا درگرفت. دول محور که عبارت بودند از امپراتوری آلمان به رهبری 
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نیز به نفع  مانیامپراتوری عثبلغارستان و  ،مجارستان -امپراتوری اتریش م(، و 1859ـ  1941)

 شد. ترین قدرت نظامی جنگ محسوب می جنگیدند. آلمان تا آن زمان قوی آنها می

یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال ها هیچتا مدت

میلیون نفر کشته شدند. پس از پایان این  10بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین حدود 

های بسیار  امضا شد و غرامت« معاهده ورسای»و در کنفرانسی در پاریس  1919سال جنگ در 

 سنگینی بر بازندگان جنگ تحمیل شد.

های سلطنت مطلقه در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار  این جنگ پایانی بر نظام

های هوهنزولرن,  و سلسله روسیه تزاریو  عثمانی, آلمان و مجارستان -اتریش امپراتوری 

بر سر  های صلیبی جنگها از زمان  هابسبورگ, عثمانی و رمانوف شد. همه این امپراتوری

بود که بعدها جهان را تحت تأثیر قرار  انقالب روسیهقدرت بودند. همچنین کاتالیزوری برای 

های کمونیستی را دامن زد و از طرفی زمینه تبدیل روسیه به یک  انقالب کوباتا  چینداد و از 

امپراتوری با آمریکا را دربر داشت. در شرق نیز نابودی  جنگ سردابرقدرت جهانی و آغاز 

شد. در « ترکیه»باعث پیدایش دولت دموکراتیک، سکوالر و مدرن جدیدی به نام  عثمانی

و دولت لهستان  اروپای مرکزی دول جدیدی همچون چکلسواکی و یوگسالوی زاده شدند

 .(10-13: 2009)تیلور، مجدداً شکل گرفت 

 های دریایی جنگ جهانی اول  عملیات

واقع در دریای شمال،  2«روسیت»و  1«اسکاپافلو»های خود در  ناوگان بزرگ انگلستان در پایگاه

کنترل کرد. به  3«یاد-گولند هلی»ناوگان پهنه دریاهای آلمان را در پشت سواحل بسیار مستحکم 

راه ورود و خروج به  4«اسکاژراک»گذاری  طرف دانمارک با مین محض شروع جنگ، کشور بی

خاصی برخوردار  ها از امتیاز را برای دو طرف درگیر مسدود کرد. اما آلمانی« بالتیک»دریای 

های خود را از راه این کانال بین دریای  توانستند کشتی بود. آنها می 5«کیل» بودند و آن کانال

کشتی جنگی بزرگ آلمان در 10بالتیک و دریای شمال نقل مکان دهند. با شروع جنگ، تعداد 
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کشتی  4سی و کشتی انگلی 6م تعداد 1914دریاها و بنادر مستعمراتی آن مستقر بودند. در اوت 

 1«توگولند»ها به حرکت درآمدند.  های دریایی المانی از استرالیا و زالندنو برای تصرف پایگاه

م و 1914و تعدادی از بنادر اقیانوس کبیر در اواخر  3«ساموآ»، «جنوب غربی افریقا 2«کامرون»

 4«فربک-ل فن لیتورپ»ها گرفته شد. اما در آفریقای شرقی آلمان، ژنرال  م از آلمانی1915اوایل 

آوری  دفع نمود و عملیات حیرت« تانگا»م. در 1914نوامبر  4تا  3ها را در  پیاده شدن انگلیسی

ای از رهبری و روحیه سرکش و تسخیرناپذیر،  سال اجرا کرد. به جزء نمونه4را به مدت 

م، 1914اوت  23اهمیت چندانی در جنگ نداشت. با ورود ژاپن به جنگ در « فوریک»عملیات 

تنها پایگاه دریایی آلمان در چین را  5«تسینگ تائو»های متفق، این کشور  به طرفداری از دولت

نوامبر آن را تصرف کرد. ژاپن همچنین گروه جزایر چهارگانه آلمان به نام  7محاصره و در 

ین ترتیب واقع در اقیانوس کبیر را تصرف کرد. بد 8«کارولین»و  7«پاالئو»، 6«ماریانا»، «مارشال»

های خود به این سو  ناو آلمانی در دریاها پراکنده شدند. آنها ضمن محروم بودن از پایگاه رزم10

و آن سو دریاها رفته و با ضربت و فرار به نحو بسیار جسورانه و باشکوه سرانجام غرق و یا 

ناوها،  رزم های محدود به تاخت  محاصره گردیدند. عملیات جنگی ناوگان پهنه دریاها در آلمان

 گذاری و جنگ زیر دریایی بود.  مین

 م1914اوت  28هلی گوالند ایی خلیجدری  عملیات

های خود واقع در دریای شمال، ناوگان پهنه دریاهای آلمان را  ناوگان بزرگ انگلستان در پایگاه

کنترل کرد. به محض شروع جنگ، کشور « گولند هلی»در پشت سواحل بسیار مستحکم 

گذاری راه ورود و خروج به دریای بالتیک را برای دو طرف درگیر  نمارک با مینطرف دا بی

توانستند  ها از امتیاز خاصی برخوردار بودند و آن کانال کیل بود. آنها می مسدود کرد. اما آلمانی

های خود را از راه این کانال بین دریای بالتیک و دریای شمال نقل مکان دهند. با شروع  کشتی

کشتی جنگی بزرگ آلمان در دریاها و بنادر مستعمراتی آن مستقر بودند. در  10عداد جنگ، ت
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های  کشتی از استرالیا و زالندنو برای تصرف پایگاه 4کشتی انگلیسی و  6م تعداد 1914اوت 

و تعدادی از « جنوب غربی افریقا»، «کامرون»، «توگولند»ها به حرکت در آمدند.  دریایی آلمانی

 10ها گرفته شد. بدین ترتیب  م از آلمانی1915م و اوایل 1914نوس کبیر در اواخر بنادر اقیا

های خود به این سو و  رزمناو آلمانی در دریاها پراکنده شدند. آنها ضمن محروم بودن از پایگاه

آن سوی دریاها رفته و با ضربت و فرار به نحو بسیار جسورانه و باشکوه سرانجام غرق و یا 

ها،  های رزمناو یدند. عملیات جنگی ناوگان پهنه دریاها در آلمان محدود به تاختمحاصره گرد

 گذاری و جنگ زیردریایی بود.  مین

دریایی در جنگ جهانی اول بود که بین آلمان و انگلیس روی داد. در این   اولین عملیات

 3فق شدند که های آلمان مو ها با اجرای یک تاخت دریایی به آب دریایی، انگلیسی  عملیات

نفر کشته و زخمی  000/1ها  ناو سبک و یک ناوشکن آلمانی را غرق نمایند. تلفات آلمانی رزم

 نفر بود و هیچ ناو خود را نیز از دست ندادند. 33ها  بود در حالی که تلفات انگلیسی

 م.(1914)اوت تا نوامبر  دریایی( امدن  دریانوردی )عملیات
پایگاه آلمان در چین، « تسینگ تائو»م. و تصرف 1914اوت  پس از ورود ژاپن به جنگ در

ناو  ناچار راه آمریکای جنوبی را در پیش گرفت. او در بین راه رزم 1«فن اشپه»دریاساالر آلمانی 

به مأموریت در  2«کارل فن مولر»را از خود جدا کرد و آن را تحت فرماندهی ناخدا « امدن»

ناوی را که در مغرب هندوستان بود جزو کاروان  رزم اقیانوس هند اعزام نمود و همزمان

ها را در اقیانوس هند مختل  توانست کشتیرانی انگلیسی« امدن»ناو  دریایی خود درآورد. رزم

کشتی ضبط و  21ها و غنائم جنگی بسیار از جمله غنائم دریایی،  نموده و با انهدام کشتی

سپتامبر  22در « امدن»دشمن وارد نماید. ها دالر خسارت به  توقیف محموله آنها، میلیون

 9و ناخدای دلیر آن در « گرگ تنها»ناو آلمانی،  را بمباران کرد. پایان باشکوه این رزم 3«مدرس»

در  4«سیدنی»ناو استرالیایی  سخت دریایی با رزم  نوامبر فرارسید. در این روز طی عملیات

نفر  141ناو بودند  اعی که در این رزمنفر ملوان شج 323غرق گردید. از  5«کوکوس»جزایر 
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ناوی سابقه  های جدید دریایی کمتر رزم غرق گردیدند و بقیه رهائی یافتند. در تاریخ جنگ

 را دارا بوده است. « امدن»درخشان 

 م.(1914لمان )اکتبر تا سپتامبر عملیات زیردریایی آ

ناو  رزم 3ز سواحل کشور خود سپتامبر یک زیردریایی آلمانی به تنهایی توانست دور ا 23در 

خدمه آن را  1400را یکی بعد از دیگری غرق کند و  3«کریسکی»و  2«هوگ» 1«ابوقیر»انگلیسی 

کردند لیکن  4«فالو-اسکاپا»ها مبادرت به تاخت در  اکتبر نیز آلمانی 18به قعر دریا بفرستد. در 

ژدرهای آلمانی قرار گرفت و مورد اصابت ا 5«هاوک»ناو  اکتبر رزم 15نتیجه بخش نبود. در 

ها در سواحل  هایی که آلمانی اکتبر یک ناو انگلیسی در اثر برخورد با مین 27غرق شد. در 

 ایرلند کارگذارده بودند، غرق شد. 

 م.(1914دسامبر  8در جنوب آرژانتین واقع در اقیانوس اطلس: ) 6لند دریایی جزایر فالک  عملیات

ها در تاریخ  ترین شکست ها منجر گردید، یکی از قطعی آلمانی این نبرد دریایی که به شکست

 5آلمانی کشته شدند. از  2300و « فن اشپه»دریاساالر ،  جنگ دریایی است. در این عملیات

موفق به فرار گردید و آن هم بعدا در   7«درسدن»ناو غرق و تنها یک ناو بنام  4ناو آلمانی،  رزم

 مجروح بود.  50کشته و  10ها تنها  نگلیسیم. غرق شد. تلفات ا1915مارس 

 م.(1915ژانویه 24) 8عملیات دوگربانک

به منظور  9«فرانتزفن هیپر»ناو جنگی آلمان تحت فرماندهی دریابان  ژانویه گروه، رزم 23در 

گیری از پایگاه خود به حرکت  های ماهی تاخت به سواحل انگلستان و ایذاء و ستوه کشتی

ها که از طریق استراق سمع به حرکت این ناوگروه پی برده بودند، ناوگان  درآمدند. انگلیسی

در خارج از  10«دیوید بیتی»بزرگ را مأمور به مقابله نمودند. ناوگروه جنگی دریاساالر انگلیسی 

کشتی  3« هیپر»کشتی و  5« بیتی»مواجه گردید. « هیپر»بین راه انگلستان و آلمان با « دوگربانگ»
                                                           

1
 Aboukir 

2
 Hogue 

3
 Cressy 

4
 Scapa flow 

5
 Hawk 

6
 Falkland 

7
 Dresden 

8
 Dogger 

9
 Franz Von Hipper 

10
 David Beatty 



 191 

 

 محمدرضا محمدی گودرزی و همکاران /ی دریایی جنگ...ها مطالعه تطبیقی عملیات

شدند. در چنین موقعیتی  ها همراهی می ناو و ناوشکن هر دوی آنان توسط رزم جنگی داشت که

فرار کرد. در « هلی گولند»عاقالنه عمل کرد و به سوی پایگاه خود در جزایر مستحکم « هیپر»

را غرق کنند و یک ناو « بلوخر»ناوهای انگلیسی موفق شدند ناو آلمانی  ها رزم تعاقب آلمانی

نیز صدمه دید. پس از « شیر»بنام « هیپر»ر بیندازند، در حالی که ناو فرماندهی دیگر را نیز از کا

به دستور قیصر آلمان، از خطر کردن و اجرای عملیاتی مشابه در آینده « دوگربانگ»عملیات 

 خودداری گردید. 

 م.(1915مارس  18فوریه تا  19ی )دریایی داردانل و گالیپول  عملیات

ها در شرق مدیترانه م انگلیس طرحی برای منحرف کردن ترک1914در آخرین روز دسامبر 

تهیه کرد. به نظر انگلیس کمک به روسیه از ضربه وارد کردن محض در جبهه غرب سودمندتر 

ها به کانال سوئز بود. بود. عالوه بر این، به عنوان حاکم پیشین مصر، نگران حمله احتمالی ترک

ها سلطه خود را بر فرصت مناسبی پیش آمده بود تا انگلیسی طلبانه بزرگیاینجا برای عمل جاه

کردند. فیشر، لرد دریاها بکار گیرند. چرچیل و کیجنر متفقاً برای حمله بر داردانل اصرار می

اول دریاداری، نیز تمایلی به جبهه غرب نداشت، هر چند آرزوی شخصی وی این بود که به 

 (82: 2009یلور، قصد شلسویک دست به سفر جنگی بزند. )ت

ها، با کمک فرانسه برای در دست گرفتن تنگه داردانل و  تک دریایی بدون نتیجه انگلیسی

دریایی، انگلستان بی آنکه با مقاومت روبرو شود توانست   استانبول اجرا گردید. در این عملیات

احل کار گذاشته ای از مین برخورد، که به موازات س از داردانل بگذرد، اما در بازگشت به رشته

ناو سنگین و تعدادی ناوهای  3ها نشدند. انگلیس ها متوجه آنکنجمعبودند، به نحوی که مین

ناو بزرگ آنها نیز از کار افتاد. انگلستان ناچار  3کوچکتر خود را از دست داد. در حالی که 

ید. چرجیل )عملیات آبخاکی( گرد 1«گالیپولی»نشینی کرد. این شکست منجر به عملیات  عقب

که در آن زمان فرمانده نیروی دریایی انگلیس بود، هر دو عملیات را طراحی نموده بود که در 

 آن متفقین شدیداً شکست خوردند.  

شد. در  جبهۀ متفقین با حضور کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا، فرانسه و نیوزیلند تشیکل می

عثمانی بعنوان نیروی اصلی و آلمان و همچنین وری تمقابل متحدین قرار داشتند که از امپرا
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 و شد ترکیه رهبر بعدها که پاشا کمال مصطفی. بود شده تشکیل مجارستان –وری اتریش تامپرا

 .ها بود شود، یکی از فرماندهان متحدین در این جنگ می شناخته آتاتورک نام با امروز

 م(1916ژوئن  1مه  31) 1ژوتلند  عملیات

های  مه، در تعقیب کشتی30در  2«راینهاردشیر»به فرماندهی دریابان « یاهاناوگان پهنه در»

ور و  وارد دریای شمال شد. در جلو و پیشاپیش آن، ناوگان دیده« اسکاژراک»انگلیس از طریق 

ناو تندرو بود که هسته  40نمود که متشکل از  حرکت می« فن هیپر»اکتشافی به فرماندهی 

، ناوگان پهنه دریاها «هیپر»داد. درست پشت سر  گی تشکیل میناو جن رزم 5مرکزی آن را 

فروند دیگر نیز نبرد  6و « دردناوت»فروند آن  16کشتی که  59نمود. متشکل از  حرکت می

که از حرکت  3«جلیکو-جان»به فرماندهی دریاساالر « ناوگان بزرگ»تر بودند.  ناوهای قدیمی

ها به حرکت  یافته بود، فورا به سوی ناوگان آلمانیناوگان پهنه دریا به دریای شمال آگاهی 

ها  ها دامی بود که انگلیسی های انگلیسی و تعقیب آنها توسط آلمانی درآمد. )در واقع فرار کشتی

وری و  ، نیروهای دیده«جلیکو»بر سر راه نیروی دریایی آلمان گسترده بودند(. پیشاپیش 

ناو جنگی و  رزم 6کشتی که  52کرد، شامل  حرکت می 4«بیتی»اکتشاف به فرماندهی دریاساالر . 

 بود.  5« ایوان توماس»آن وابسته به ناوگروه دریاساالر « دردناوت» 4

بودند. « دردناوت»فروند آن  24ناو، که  99متشکل از  -« جلیکو»-، ناوگان اصلی«بیتی»متعاقب 

ناو جنگی،  رزم 9و « ناوتدرد» 28کشتی بزرگ در دریا داشتند:  37ها  روی هم رفته انگلیسی

 ناو جنگی. رزم 5نبرد ناو قدیمی و  6، «دردناوت» 16کشتی بزرگ:  27ها  در مقابل آلمانی

ناوشکن خود را از دست  8ناو و رزم 3ناو جنگی،  رزم 3ها  دریایی، انگلیسی  در این عملیات

 4ناو جنگی،  رزم 1، نبردناو قدیمی1ها نیز  نفر تلفات گردیدند. آلمانی 6784دادند و متحمل 

 نفر تلفات گردیدند.  3039ناوشکن خود را از دست دادند و متحمل  5ناو سبک و  رزم

های درگیر در معرض دید یکدیگر  این جنگ آخرین عملیات دریایی بزرگ بود که طرف

گونه تغییری در وضعیت استراتژیک ایجاد نکرد،  هیچ  ضربات سنگینی به هم زدند. این عملیات
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ندارند. در این « ناوگان بزرگ»دادن  ها شانسی برای شکست ها فهمیدند که آن که آلمانی این مگر

جنگ هر دو طرف بارشادت و دالوری جنگیدند و فرماندهان آنها نیز بسیار جسور و گستاخ 

 بودند.

 1جنگ جهانی دوم

 اول در آلمان .است جهان تاریخ در هاجنگ ترینپرتلفات و ترینبزرگ از یکی دوم جهانی جنگ

 منابع است. غرب در دوم جهانی جنگ آغاز متداول تاریخ این کرد؛ حمله لهستان به 1939 سپتامبر

 به ژاپن حمله همچنین و دانندمی جنگ آغاز 1937 ژوئیه 7 در را چین به ژاپن حمله دیگر

 هایبخش رد اروپا بر عالوه جنگ این است. ذکرگردیده میان این در نیز 1931 در را منچوری

 گذاشت. برجای ایعمده مخرب تأثیرات آفریقا و آسیا قاره از ایگسترده

 به ظاهراً ( که1919مه 7ورسای) عهدنامه اشتباهات از بود عبارت دوم جهانی جنگ اصلی علل

 ترمهم همه از و 1929 سال اقتصادی بحران پیامدهای همچنین داد، پایان اول جهانی جنگ

 که بود مؤثر چنان اخیر مارکسیسم. عامل و غربی های دموکراسی  و فاشیسم سیاسی رقابت

-به کشاند، جنگ قلمرو به را مردم ای، عمومسابقهبی شکل به درگیر، کشورهای میان جنگ

 کرد. اینمی برابری هم با تقریباً غیرنظامی و نظامی کشته شدگان تعداد جنگ پایان در که طوری

آسیا، خاورمیانه،  شرق آرام(، جنوب پاسیفیک)اقیانوس طقهمن جنگ، که در محدوده اروپا،

 فرانسه و متفقین)انگلیس ژاپن( و و ایتالیا و متحدین)آلمان بلوک دو بین آفریقا و مدیترانه منطقه

 و انسانی منابع تخریب قدرت و جغرافیایی گستردگی لحاظ به شوروی( درگرفت، و آمریکا و

 (.5-8: 2009است)تیلور،  بوده همتابی طبیعی

 دریایی جنگ جهانی دوم  های عملیات

 2عملیات دیپ

درست در بحبوجه نبردهای مسکو و اقیانوس آرام، چرچیل و روزولت در م. 1941 در دسامبر

واشنگتن دیدار کردند و قرار شد تا آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ شود. به خاطر درگیری 

در اقیانوس آرام به آمریکا داده   اصلی عملیاتانگلیس در مدیترانه و اقیانوس اطلس بخش 

شود. همچنین با تأسیس کمیته نظامی مشترک به عنوان باالترین بخش نظامی مشترک دو کشور 

                                                           
1
 World War ll 

2
 Operation jubilee was a raid Dieppe, France on 19 August 1942 
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کشور دیگر، به طور رسمی  23آمریکا، شوروی، انگلستان و  1942موافقت شد در اول ژانویه 

گ نمایند. به همین منظور عملیات دیپ در به نیروهای متحدین )آلمان، ژاپن و ایتالیا( اعالم جن

کماندو و چترباز بسیاری از آنان که  7000اجرا شد اما نتیجه فاجعه بار بود. از بین  1942اوت 

بیشتر کانادایی بودند کشته شدند و این عملیات که برای محک زدن توان آلمان در ساحل 

آلمان در غرب به نیروی زیادی نیاز فرانسه به وقوع پیوسته بود نشان داد برای شکستن دفاع 

 است.

 اهداف عملیات دیپ

 ها در جبهه شرق اروپاکمک به شوروی در رویارویی با نازی 

 های متفقینپاسخ به افکار عمومی مردم دولت 

 تصرف بندری جهت پیاده کردن تجهیزات، برای عملیات آتی در اروپا 

 ها و رادار   های ارتباطی آلمانبه دست آوردن مدارک و اطالعات نظامی مربوط به کد

 موجود در نزدیکی دیپ

 به دست آوردن تجربه عملیات آبخاکی 

 آزمایش شناورهای مخصوص حمل تانک 

 تمرین و آزمایش کیفیت تجهیزات جدید، ارتباط و زنجیره فرماندهی 

د. یورش به دیپ بزرگترین عملیات مختلطی بود که از ابتدای جنگ تا آن زمان انجام گرفته بو

های بریتانیا  هایی که از فرودگاه این عملیات یک هجوم آبخاکی بود که باید توسط جنگنده

شد. نقشه این نبود که نیروهای متفقین در صورت کامیابی در  برخواسته بودند پشتیبانی می

ای انجام شود، خطوط دفاعی آلمان در ناحیه  دیپ برای همیشه باقی بمانند. قرار بود تا حمله

زمانی که -ساعت  9ها باید در  نشینی انجام شود. تمام این تخریب شوند و سپس عقبدیپ 

پذیرفت. چنین  انجام می -ها به خطوط ساحلی نزدیک شوند داد تا کشتی جزر و مد اجازه می

 انجامید. گیری نیاز داشت تا به موفقیت می ای عالی و عنصر غافل تهاجمی به نقشه

به  -دانستند گرایانه ارزش آن را به عنوان یک بندر می ی واقعدیپ، که آلمانی ها به صورت

متر بود و دو دماغه در دو سوی ساحل 1500شد. طول ناحیه ساحلی حدود  خوبی دفاع می

بود. هس دارای استحکاماتی  "گوبلز"و دماغه غربی  "هس"وجود داشت. رمز دماغه شرقی 

ساخت. بزرگترین  اثر می حمله هوایی را بیهایی در آن کنده بودند که یک  تونل سنگین بود و
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دانستند که آن را به چه  کرد این حقیقت بود که متفقین نمی مشکلی که هس ایجاد می

کس  دانستند که در هس توپ کارگذاشته شده است، اما هیچ ها می اند. آن هایی مجهز کرده سالح

گوبلز دفاعی کمتر داشت اما  ها خبرنداشت. های متفقین از تعداد و کالیبر آن توپ در ارتش

شد هنوز یک مشکل بزرگ برای متفقین بوجود  هنگامی که قدرت آتش آن با هس ترکیب می

 105قبضه توپ  4میلیمتری و  170قبضه توپ  3آورد. درحقیقت، آتشبار گوبلز به  می

 میلمیتری مسلح بود.

رباز در جناحین لشکر در نهایت، عملیات هرچه بیشتر کاهش یافت و عملیات پیاده شدن چت

 دوم پیاده کانادا با یک عملیات آبخاکی توسط کماندوها جایگزین شد.

 1عملیات اورلورد )نرماندی(

م، به یک گروه ماموریت داده شد تا در لندن طرح تک به 1943در کنفرانس کازابالنکا، ژانویه 

در کنفرانس تهران و  اروپا را تهیه کنند. این طرح توسط ستاد مرکب متفقین تهیه گردید و

م، تصویب و تاریخ اجرای آن نیز مشخص شد و ژنرال دوایت آیزنهاور  1943قاهره در نوامبر 

که از افسران بخش احتیاط ارتش آمریکا بود به سمت فرماندهی عالی اجرای این طرح تعیین 

ده شد. ژنرال گردید. در اجرای این طرح، سه فرماندهی عالی زیر امر مستقیم آیزنهاور قرار دا

مونتگمری انگلیسی به فرماندهی کل نیروهای زمینی، آدمیرال رمزی به فرماندهی نیروهای 

 دریایی و مارشال هوایی مالوری به فرماندهی نیروهای هوایی انتخاب شدند. 

طراحان قرارگاه فرماندهی عالی متفقین، برای انتخاب منطقه پیاده شدن نیروها عوامل زیادی را 

جه قرار دادند که مهمترین آنها تامین پوشش هوایی، انتخاب سواحل کم شیب، ظرفیت مورد تو

های هجومی و ها، تعداد قایق ها و آرایش آنها، توان رزمی آلمانینزدیک شدن کشتی

هواپیماهای ترابری موجود بودند. برای پیاده کردن نیرو ابتدا سواحل منطقه باریک لوهاورکال 

شربورگ  –سب داشت و سرانجام در مرحله نهایی، منطقه لوهاورکان که شیب مالیم و منا

نفر  000/876/2م، به حدود  1944ژوئن  6انتخاب گردید. استعداد کل نیروهای متفقین در 

 000/6فروند هواپیما و  000/12لشکر بود. تعداد  45رسید که سازمان عناصر زمینی آن، شامل 

 (515: 1381کردند. )جمالی و رستمی، شتیبانی میها، عملیات را پ کشتی و انواع قایق
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این بار پیاده کردن نیروها، به جای اینکه همچون موارد دیگر با شتاب انجام گیرد، با دقت 

های فرانسه را بررسی کردند. نیروهای انبوهی فراهم کردند.  بسیار تدارک دیده شد. کرانه

گذاری شده بود، پاک کردن نواحی مین کن که کارشانجمعهایی داشتند مجهز به مینتانک

هایی که هایی داشتند برای نابود کردن بناهای بتونی، تانکهای خاکی و آبی داشتند، تانکتانک

های مواصالتی بود. دو هایی که کارشان ایجاد جاده کردند، و نیز تانکراه خود را باز می

ریای مانش را به یکدیگر متصل داشتند که دو کرانه د 1لنگرگاه مصنوعی به نام مالبری

 (329: 2009)تیلور، ساخت.  می

 10در روز اول تک متفقین، نیرویی که در ساحل نرماندی )باختر فرانسه( پیاده کردندحدود 

تیپ کماندو، یک گردان تکاور. در کل قرار بود که  2لشکر هوابرد،  6لشکر بود که شامل 

ساعت اول تک، در  48تانک را در  500/1ه و رزمند 000/150کشتی و قایق، تعداد  300/5

 جبهه دوم )نرماندی( پیاده کنند.

تالش متفقین بر این متمرکز بود که دشمن را در مورد محل واقعی پیاده شدن نیروها فریب 

دهند. سواحل واقع شده میان لوهاور و کاله که کمترین فاصله را تا انگلستان دارند و عوامل 

کرد که گمان و غیره، این تصور را در ذهن فرماندهان آلمانی تقویت میدیگر مثل شیب مالیم 

 شوند.کنند متفقین در این منطقه پیاده می

چیز بود: یکی وضع هوا و دیگری پدافند کنندگان  2مشکل عمده متفقین پس از کسب آمادگی 

آلمانی. شرایط هوا بسیار نامساعد بود. توفان و امواج شدید دریا برای مهاجمان مشکالت 

کرد. در آن سوی دریای مانش در ساحل نرماندی نیروهای آلمان تحت  جدی ایجاد می

ن روندشتدت که فرمانده کل نیروهای آلمان در باختر بود و سپس فرماندهی فیلد مارشال ف

فیلد مارشال رومل فرمانده گروه ارتش ب و همچنین ارتش هفتم آلمان به فرماندهی ژنرال 

 دالمن در برابر متفقین قر ار داشتند. 

پشت  0200های هوابرد، در ساعت  در شب پنجم و ششم ژوئن، نخستین چتربازان و یگان

های استراتژیک را تخریب کنند و یا به تصرف هیتلر پیاده شدند تا پل "اقیانوس اطلس دیوار"
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-بینیگیر شده بودند. البته آنها نسبت به آغاز تک متفقین تا حدی پیشها غافلدرآورند. آلمانی

 گیری آنها در مورد مکان فرود آمدن نیروهای آنها کامل بود.کردند، اما غافلهایی می

عمده مانع از بیرون راندن و انهدام نیروهای متفقین در سرپل اشغالی بود. اول اینکه سه عامل 

های شدید هوایی متفقین م، بمباران 1944متفقین برتری کامل هوایی داشتند. دوم اینکه از آغاز 

آهن ها در شمال فرانسه را از بین برده و به ویژه راهبیشتر ارتباطات و خطوط مواصالتی آلمانی

ها بسیار محدود شده بود. سوم اینکه هیتلر تا آخرین را منهدم کرده بود. در نتیجه تحرک آلمانی

های ورزید که محل پیاده شده واقعی متفقین در منطقه کاله است و با دخالتلحظه اصرار می

 شد تا رومل بتواند نیروهای احتیاط را به موقع وارد عمل نماید.جای خود مانع میبی

های خود به سوی ها با تانکماه پس از آغار عملیات، آمریکایی 2اخر ماه ژوئیه، حدود در او

اوت پایتخت فرانسه آزاد شد. در ماه اوت سراسر  25رودخانه لوار پیش تاختند و سرانجام در 

ها نیم نورماندی آزاد شد. پس از سه ماه، جنگ در فرانسه به پیروزی متفقین انجامید و آلمانی

 نفر آنها به اسارت درآمدند، از دست داد.  000/200ن نفر که میلیو

 عملیات فیلیپین

 هجوم یمناسب برا زاتیو تجه دهید آموزش یروین یبا گردآور ،ها ییکاآمری م1944 زییدر پا

 .منصوب شد ریکب انوسیکل اق یژنرال داگالس مک آرتور به فرمانده .آماده شدند نیپیلیبه ف

با اوضاع و احوال  یخوب ییبود و آشنا دهیجنگ نیپیلیدر ف م1942 -1941 های سال در وی

ها یژاپن .داشت یفراوان تیو ژاپن اهم کایآمر یاز چند نظر برا نیپیلیتک به ف .منطقه داشت

زیرا  شت.دا یاتیحفظ آنها جنبه ح که را به کار برند یدر آنجا بخش عمده ناوگان یستیبایم

ها حکم یژاپن یبرا نیپیلیحضور در ف .را جبران کند عاتیضا توانست ینم گردی آنها صنایع

ژاپن و  انیرابطه م توانستند یم ندشد یم یمستولبر آن  ها ییکایاگر آمر .داشت یزندگ ایمرگ 

ن ژاپن به وگاهر گاه نا .قطع کنند کرد یم هیرا که بخش اعظم مواد خام ژاپن را ته یاندونز

 ،کرد یجنوب حرکت م یاگر به سو و ماندیمحروم م یاز نفت اندونز ،رفتیم لشما یسو

 یا گسترده اتیبه عمل 1944 برمک آرتور نخست در اکت .شد یژاپن قطع م عیرابطه آن با صنا

نبرد  .بود دست زد نیپیلیف ریالجزاکه در مرکز مجمع 1تیال رهیجز هیعل یو خشک ایدر در

                                                           
1
 Leyte 



 1401تابستان، سال چهارم، شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالعات  198 

-جنگ انیقاطع در م یها عملیاتاز  ،دبو عیدر منطقه وس یریرشته درگ کیدر واقع که  تیال

روز بعد در  .آغاز گشت م1944اکتبر  23در بامداد   عملیات .رفت یبه شمار م ییایدر یها

جهان به  یکشت نیبزرگتری، را که شاموس یتوانستند کشت کایآمر یماهایساعت هواپ همان

 ق کنند.غر ییدر هواژا و دو نیبمب سنگ 13با  تن(، 000/72)به ظرفیت  رفت یشمار م

 ،اکتبر 25روز  . وغرق شد یرزمناو و سه ناوشکن ژاپن کی ،زره پوش یکشت دو ،شب بعد

دو  ،مابریهواپ یه کشتس ،زره پوش یسه کشت رایز .کرد افتیدر یگرید کژاپن ضربت مهل

 عهیضا نیهرگز ا توانست ینم گرین د. ژاپرا از دست داد ییایردریز کیناوشکن و رزمناو، نه 

کار  یستیبایپس م نیاز ا ،شده بود ضعیفاز حد  شیب هک یناوگان امپراتور .ران کندرا جب

بودند که  ییماهایآنها هواپ .کندها «یکازیکام» یهاو تک یپدافند اتیخود را محدود به عمل

 نیپیلیف ریجزا نیمهمتر. دبیدنکویدشمن م یهایبه عرشه کشت مایخود را با هواپ خلبانانشان

در همان زمان خود را به ژاپن  ها ییکایآمر .شد رسخیت 1945و بهار  1944 طی زمستان

به دست  1کینول ریو جزا بونین ریجزا کین،-نیآن مثل ر یاز مواضع داخل یو تعداد ندرساند

 اریبه صورت بس جیبه تدر . جنگ،دنوادار کن میآوردند تا از آنجا بتوانند ژاپن را به تسل

از مقاومت  یتلفات ناش .دندیجنگ یمیرانه دل اریاما بس ی،دیها در نامیاپنژ .افتی امهاد یدیشد

 ادهیدر پ ییکایآمر مابریهواپ یکشت 33وش و پهرز یکشت 20 ناوایدر اوک. آور بود آنان سرسام

جهان بود غرق  یهایکشت نیبزرگترکه از  2اماموتوی زره پوش یکشت ند.کمک کرد رویکردن ن

 کیاستراتژ یگاهیه پاک ناوایسقوط اوک . هنگامادامه داشت اهم 3کی، شروی خ جنگ در .شد

با  هیشده و بق رینفر اس  000/8 دندیجنگ یکه م ینفر ژاپن 000/110از  بود، ژاپن نیسرزم در

خود را  یتعداد ژاپن نیبار بود که ا نیاول .رحمانه کشته شده بودندیب ،نفس نیتا آخر یداریپا

 ها ییکایآمر ینیزم یرویتلفات ن .از دست داد مایهواپ 4000 یناوااوکژاپن در . کردندیم میتسل

 عملیات هم در کایآمر ییایدر یرویتلفات ن .گزارش شد یزخم 800/31و  کشته 7613

 .بود یزخم 800/4شته و ک 900/4 ناوایاوک
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 پرل هاربر

یایی آمریکا در که متحد آلمان بود به پایگاه نیروی در ژاپن 1941در روز یکشنبه هفتم دسامبر 

پرل هاربر هاوایی حمله کردند. روز بعد در واکنش به این حمله هوایی ویرانگر که بیش از 

نفر دیگر را مجروح کرد، آمریکا و بریتانیا هر دو به ژاپن اعالن  1000ملوان را کشت و  2400

به نام پیمان سه جنگ دادند. در این زمان آلمان و ژاپن به همراه ایتالیای فاشیست وارد توافقی 

گرفت  جانبه شدند. بر اساس این پیمان در صورتی که یکی از آنها مورد حمله کشوری قرار می

که پیش از آن وارد جنگ نشده بود آنها ملزم به همکاری متقابل نظامی بودند. هیتلر نیز شخصاً 

ژاپن جنگ به وزیر امور خارجه ژاپن اطمینان داده بود که، در صورتی که بین آمریکا و 

 (. 97-98: 2006درگیرد، به ژاپن کمک خواهد کرد )گاوین، 

 رهیدر جز ،مابریناو هواپ نیبر چند مشتمل رومندیناوگان ن کیبا  ،بدون اعالم جنگژاپن  

 یژاپن کلیطرح  زد. آرام دست به آفند انوسیدر اق آمریکا ییایدر گاهیپا نیبزرگتر هیعل ییهاوا

و )مالزی(  االیهمان روز در ما پرل هاربر،در  کایآمر یمقدورات نظامپس از انهدام  این بود که

در مرحله اول  زین لندیو تا (تنامیو) نیچواشغال هند .کند ادهیپ روین نیپیلیفدر روز بعد  دو

ل هاربر پر به  تک یژاپن برا یضربت . نیرویده شده بودیژاپن گنجان یدر برنامه نظام ،اتیعمل

 یریپس از سوختگ ،مبدا خود واقع در شمال ژاپن حرکت کرده بود دسامبر از 26روز که 

 ،که بتواند در بامداد روز هفتم دسامبر ه بودخود ادامه داد رکتبه ح یطور دسامبر 4 در مجدد

شدند یم یهمراه ناو رزمو دکه با  مابریشش ناو هواپ ی،ت. در نیروی ضرببه موضوع تک برسد

 ییویحجم مکالمات راد شیافزا قیها از طر ییکایآمر .شرکت داشتند ینو دو ناوشکن سنگ

مستقر در  یروهاین هیه کلبزنند. ب اتیانجام عملبه ست دکه آنها در نظر دارند  افتندیها درژاپنی

در  ها ییکایآمر ،دندیرس پرل هاربربه  ها یکه ژاپن یاما هنگام ،آرام اعالم خطر شد انوسیاق

در صفوف منظم لنگر  مراآ ها یکشت ،پراکنده نشده بودند اهامیهواپ ،آخر هفته بودند التیتعط

بندر را  ییکایآمر یکشت دنفرو . دوصورت نگرفته بود ییگونه پرواز شناساچیانداخته بودند و ه

هشت رزم اما  .کردند یمحمل  1یکو ریو تدارکات به جزا آماد یکشتدو  نیا .ترک کرده بودند

 دسامبر، 7بامداد روز  6در ساعت  یضربت . نیرویودنددر کنار ساحل لنگر انداخته ب ناو

                                                           
1
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در  موج کی .انجام شودموج  دو قرار بود که تک در .خود را به پرواز درآورد یماهایهواپ

 بمب گاهبر بندر ،دسته دسته ماهایبرنامه هواپ نیطبق ا 8:50در ساعت  بعد و موج 7:40 اعتس

فرو  ایدر مو در کا شدندطعمه آتش  ها یتکش .دندیو سراسر آن را به آتش کش ختندیفرو ر

 شتریب ی،ژاپن هایمایهواپ ،ساعت 2در کمتر از  .فراوان بر آب گسترده شد مازوترفتند و 

به  یگریپوش غرق شد و د زره یها یچهار فروند از کشت .را نابود کردند ییکایناوگان آمر

 مابریهواپ یهایکشت ،زمان تکاز کار افتاد تصادفاً در  یناوشکن به کل . سهدید بیآس یسخت

را در  کایها ناوگان آمریژاپن ،نیبا وجود ا .بودند شیمشغول رزما انوسیاق وسطدر  ییکایآمر

بدون روبرو  ،زیانگها در حمالت شگفتیژاپن ،شش ماه بعد یط ند.از کار انداخت آرام انوسیاق

هنگ  ی،مالز ،نیپیلیف یبه زود ند.به دست آورد ی،بزرگ یورتامپرا یشدن با مقاومت جد

 ینچند ،در همان زمان .صرف کردندترا  یاندونز گرید ریو و جزائبرن ،جاوه ،راتماکنگ، سو

از  ،آرام انوسیرا در اق ییکایآمر گاهیکردند و چند پا ردوا نیدردناک بر متفق ییایشکست در

 .تصرف کردند ویک راجمله گوام و 

 عملیات میدوی

 4 در .بود جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام در جنگ دریایی بزرگترین میدوی عملیات

در اقیانوس آرام   (Battle of Midway) دریایی میدوی عملیات م1942 ژوئن

های جنگ جهانی دوم  عملیاتترین  کننده یکی از تعیین جنگآغاز شد. این  آمریکا و ژاپن میان

 .شود در منطقه اقیانوس آرام محسوب می

قصد داشت با  یاماموتو ایسوروکو دریادار ماندهیبه فر نیروی دریایی امپراتوری ژاپن

نه حوزه دفاعی خود در اقیانوس آرام را گسترش داده و خطر هرگو جزایر میدوی تسخیر

جزایر  از بین ببرد. در استرالیا یا از طریق هاوایی الجزایرضدحمله آمریکا را از طریق مجمع

ها  توسط آمریکایی هاوایی الجزایرای برای حفاظت از مجمع های هوایی پیشرفته پایگاه میدوی

 .قرار داشت جزایر میدوی مایلی 1500در  هاوایی الجزایرایجاد شده بود. مجمع

دریادار یاماموتو ایسوروکو پیش از این فرماندهی حمله به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا در 

را بر عهده داشت که منجر به آغاز جنگ میان ایاالت متحده و امپراتوری  هاوایی الجزایرمجمع

جزایر  دریای کوریل تصمیم گرفت با حمله به عملیاتژاپن شد. یاماموتو در پی موفقیت در 

ها در آن، بخش اصلی ناوهای هواپیمابر آمریکا را نابود کرده  و پایگاه دریایی آمریکایی میدوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
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ناگومو  دریابد 0430ژوئن و در ساعت  4و کنترل ژاپن بر اقیانوس آرام را تضمین کند. در روز 

جزایر  مانده کل نیروی دریایی امپراتوری ژاپن دریادار یاماموتو حمله بهبه دستور فر چوایچی

 .افکن آغاز کرد را با استفاده از تعداد زیادی هواپیماهای بمب میدوی

و  جزایر میدوی ها در های هواپیماهای ژاپنی برای نابود کردن مواضع دفاعی آمریکایی بمباران

 4و آسمان میان نیروهای دو طرف درگرفت، از ی سهمگین در دریا . عملیاتاشغال آن کافی نبود

ناو هواپیمابر ژاپنی در همان روز  2فروند ناو هواپیمابر ژاپن که برای این حمله اعزام شده بود 

هواپیمابر یورک  ناو. ژوئن غرق شدند 5ناو هواپیمابر دیگر در روز  2ژوئن و  4اول یعنی 

 .شود ژوئن غرق می 7در روز ها نیز که بشدت آسیب دیده بود  تاون آمریکایی

از پیش آگاه  ایسوروکو یاماموتو ها سبب شده بود که از نقشه دریادار اطالعات دقیق آمریکایی

از این رو اهمیت  عملیاتشده و در نتیجه ضربات قاطعی بر ناوگان ژاپن وارد کردند. این 

گرفت. پس از این جنگ به حضور  دو طرف صورت می اوهای هواپیمابرن داشت که میان

 .مرکزی پایان داده شد اقیانوس آرام نظامی ژاپن در

ژوئن خاتمه یافت. در این جنگ  7روز درگیری تمام عیار در روز  3از میدوی پس  عملیات

ها کشته شدند. در این جنگ نفر از آمریکایی 307نفر از نظامیان ژاپنی و حدود  3057حدود 

ناو هواپیمابر  ،ناو هواپیمابر ژاپنی کاگا ،ناو هواپیمابر ژاپنی آکاگی ناو هواپیمابر، 4ها  ژاپنی

و حدود  رزمناو ژاپنی میکوما ، یک نبردناو سنگین،ناو هواپیمابر ژاپنی هیریو و ژاپنی سوریو

تاون  یورک اس یواس ها نیز یک ناو هواپیمابر هواپیمای خود را از دست دادند. آمریکایی 248

هواپیمای  150و همچنین حدود  (412-دی هامان )دی اس یواس ،ناوشکن یک و (5-وی )سی

  (119: 1369،احمدین و تدی)را از دست دادند خود

 (سی کورال) مرجان دریای عملیات

 4 که در تاریخ مجنگ جهانی دو نبردی دریایی است در دریای مرجان عملیات

ایاالت متحده  و نیروی دریایی و هوایی امپراتوری ژاپن میان نیروی دریایی 1942 سال می

 .به پایان رسید 1942 سال مه 8 یخشروع شد و در تار استرالیا و آمریکا

نیروی دریایی امپراتوری  بزرگ بین دریایی عملیات ، یک1942می  8تا  4دریای مرجان، از  در

این جنگ که در تئاتر . یایی و هوایی ایاالت متحده و استرالیا بودو نیروی در (IJN) ژاپن

با  ناوهای هواپیمابر عنوان اولین اقدامی که در آن افتد، به اتفاق می جهانی دوم جنگ اقیانوس آرام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%85%D9%88_%DA%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%85%D9%88_%DA%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%85%D9%88_%DA%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%A7%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86_(%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C-%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86_(%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C-%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B1%DB%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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https://wikipredia.net/fa/Imperial_Japanese_Navy
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https://wikipredia.net/fa/Pacific_War
https://wikipredia.net/fa/Pacific_War
https://wikipredia.net/fa/Pacific_War
https://wikipredia.net/fa/World_War_II
https://wikipredia.net/fa/World_War_II
https://wikipredia.net/fa/Aircraft_carrier
https://wikipredia.net/fa/Aircraft_carrier
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های مخالف نه دیدند و نه مستقیماً روی  یکدیگر درگیر شدند و اولین اقدامی که در آن کشتی

 . یکدیگر شلیک کردند، از نظر تاریخی مهم است

 24 هواپیمابر، ناو 3 بسیج با تالفی، برای ژاپن میدوی، شکست از پس ماه سه 1942 می رد

 مشترک قوای اما کردند آغاز را گینه جزیره به حمله هواپیما 125 و جنگی کشتی و رزمناو

 ها آن مانع هواپیما 143 و نبردناو رزمناو، 24 هواپیمابر، ناو 2 از متشکل انگلیس و آمریکا

 نابودی به منجر اگرچه و انجامید طول به روز 5 که شد آغاز طرفین بین سنگین جنگ. شدند

 ناو یک و هواپیما 20 نیز ژاپن چون اما شد متفقین هواپیمای 46 و آمریکا هواپیمابر ناو یک

 تواند می نشد گینه در نیرو کردن پیاده به قادر که آن مضافاً و داد دست از را خود هواپیمابر

( این جنگ شگفتی آفرید. برای نخستین 1386بود. )غفوری،  برنده بدون ورمذک جنگ گفت

کیلومتر، بی آنکه در دیدرس یکدیگر  161بار در تاریخ دو ناوگان، در صفی به درازای بیش از 

 (226: 2009قرار گیرند، جنگیدند. )تیلور، 

 عملیات اقیانوس اطلس )جنگ زیردریایی(

متفقین در اقیانوس اطلس بود. در اسناد دریاداری  بدترین ماه جنگ برای 1943مارس 

این همه به از هم گسیختن راه 1943روز اول مارس  20ها هرگز به اندازه انگلستان، آلمانی

طرح جدید را تکمیل کردند:  2ها های ارتباطی دنیای جدید و قدیم نایل نشده بودند. انگلیس

ها را تعیین میجهت یابی( که محل زیردریایی دستگاه پر سر و صدایی )با فرکانس زیاد برای

ساخت برای ردیابی هواپیماها و کشتییاب که رادارهای کوچک را قادر میکرد و رادار هدف

 های جنگی کوچک آماده شوند.

های بمباران در جبهه غرب را بر عهده داشت، ، که فرماندهی هدف 1دریاساالر ماکس هورتن

های آلمان را در خور کرد. وی، بجای اینکه در میان اقیانوس زیردریاییای از این ابزار استفاده

های ها به کاروانهای پشتیبان تشکیل داد، که در برابر قصد حمله زیردریاییشکار کند، گروه

ماه می دو گروه پشتیبان انگلیسی با یک  4زدند. در تجاری، دست به ضد حمله می-جنگی

کشتی  12زیردریایی غرق شدند و تنها  7ر شدند، که در نتیجه دسته زیردریایی آلمانی درگی

زیردریایی دیگر بی آنکه حتی یک کشتی  5بازرگانی از دست رفتند. پس از اندک زمانی 

                                                           
1
 Max Horton 
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هایی را تحمل کند. از بازرگانی را غرق سازند، غرق شدند. دونیتس نتوانست چنین خسارت

ما با بزرگترین بحران »تلر گزارش کرد: ها کشید و به هیاین رو دست از جنگ زیردریایی

ایم، چون دشمن با ابزارهای نوین تعیین محل، جنگ را امکان ناپذیر ها روبرو شدهزیردریایی

های پشتیبان ها هرگز چنان که باید از سر گرفته نشد. گروهجنگ زیردریایی«. ساخته است

دارهای هدف یاب و هواپیماهای یاب با فرکانس زیاد و راهورتون، که مجهز به دستگاه جهت

 گشتی بودند، عملیات اقیانوس اطلس را بردند.

 های تحقیقها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
ها های دریایی جنگ جهانی اول و دوم، با توجه به گستردگی جنگ به منظور مقایسه عملیات

های شرکت کننده، دریایی که از لحاظ گستردگی، تعداد ادوات جنگی، نیرو  عملیات 7تعداد 

میزان تاثیرگذاری بر روند جنگ و... انتخاب و فرآیند مطالعه تطبیقی )تشابه و تفاوت( در 

 خصوص آنها اعمال گردید.

گانه جنگ که در بخش مبانی نظری و ادبیات تحقیق به آنها اشاره شد، اصول  9ضمناً از اصول 

 مورد بررسی قرار گرفت. در جداول مربوطه منظور و ها مرتبط با هریک از عملیات
 های دریایی جنگ جهانی اول عملیات( 2جدول )

R تشریح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

1 

  عملیات

 دریایی

 هلی خلیج 

 گوالند

کشتی  4کشتی انگلیسی و  6م تعداد 1914در اوت 

های دریایی  از استرالیا و زالندنو برای تصرف پایگاه

 ها به حرکت در آمدند. آلمانی

 اصل هدف

 اصل مانور

 

ها یک تاخت دریایی در آبهای آلمان انجام  انگلیسی

ناو سبک و یک ناوشکن آلمانی را غرق  رزم 3و 

 نمودند.

 اصل آفند

 گیری اصل غافل

 

 

نفر  33ها و  نفر کشته و زخمی تلفات آلمانی 000/1

ها. انگلیس هیچ ناو خود را از دست  تلفات انگلیسی

 ندادند.

 یناصل تام
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R تشریح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

2 
  عملیات

 دریایی امدن

 «امدن» ناو رزم راه بین در «اشپه فن» آلمانی دریاساالر

 ناخدا فرماندهی تحت را آن و کرد جدا خود از را

 اعزام هند اقیانوس در مأموریت به «مولر فن کارل»

 هندوستان مغرب در که را ناوی رزم همزمان و نمود

 درآورد. خود دریایی کاروان جزو بود

 مرکز قوااصل ت

 

ها را در  توانست کشتیرانی انگلیسی« امدن»ناو  رزم

ها و  اقیانوس هند مختل نموده و با انهدام کشتی

کشتی  21غنائم جنگی بسیار از جمله غنائم دریایی، 

ها دالر خسارت  ضبط و توقیف محموله آنها، میلیون

 به دشمن وارد نماید.

 اصل سادگی

گیری  اصل غافل

 اصل تمرکز قوا

3 

عملیات 

 زیردریایی

 آلمان

 به تنهاییسپتامبر یک زیر دریایی آلمانی  23در 

ناو  رزم 3توانست دور از سواحل کشور خود 

را یکی بعد از «کریسکی»و « هوگ» «ابوقیر»انگلیسی 

خدمه آن را به قعر دریا  1400دیگری غرق کند و 

 بفرستد.

 اصل سادگی

به تاخت در ها مبادرت  اکتبر نیز آلمانی 18در 

 کردند. «فالو-اسکاپا»
 اصل آفند

اکتبر یک ناو انگلیسی در اثر برخورد با  27در 

ها در سواحل ایرلند کارگذارده  هایی که آلمانی مین

 بودند، غرق شد.

 گیری اصل غافل

4 

  عملیات

 دریایی

 جزایر

ها منجر  این عملیات دریایی که به شکست آلمانی

ها در تاریخ  ترین شکست قطعیگردید، یکی از 

 جنگ دریایی است.

 گیری اصل غافل
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R تشریح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

آلمانی  2300و « فن اشپه»در این جنگ دریاساالر  لند فالک

ناو غرق و تنها  4ناو آلمانی،  رزم 5کشته شدند. از 

موفق به فرار گردید و آن هم « درسدن»یک ناو بنام 

ها  م. غرق شد. تلفات انگلیسی1915بعدا در مارس 

 مجروح بود. 50ته و کش 10تنها 

 اصل تامین

5 
عملیات 

 دوگربانک

ناو جنگی آلمان تحت  ژانویه گروه، رزم 23در 

به منظور تاخت به « فرانتزفن هیپر»فرماندهی دریابان 

های  سواحل انگلستان و ایذاء و ستوه کشتی

 گیری از پایگاه خود به حرکت درآمدند. ماهی

 اصل آفند

 اصل هدف

 اصل مانور

ها که از طریق استراق سمع به حرکت این  یانگلیس

 ناوگروه پی برده بودند
 اصل تامین

 در خود پایگاه سوی به و کرد عمل عاقالنه «هیپر»

 کرد فرار «گولند هلی» مستحکم جزایر

 اصل تامین

 اصل مانور

6 

  عملیات

دریایی 

 داردانل

 و گالیپولی

ه ها، با کمک فرانس تک دریایی بدون نتیجه انگلیسی

برای در دست گرفتن تنگه داردانل و استانبول اجرا 

 گردید.

در این عملیات دریایی، ناوگان انگلستان در 

ای از مین برخورد، که به موازات بازگشت به رشته

کنجمعساحل کار گذاشته بودند، به نحوی که مین

ناو سنگین و تعدادی  3ها متوجه آنها نشدند. انگلیس

 از دست داد. ناوهای کوچکتر خود را

 اصل هدف

 اصل آفند

 گیری اصل غافل

7 
  عملیات

 ژوتلند

های  مه، در تعقیب کشتی30ناوگان آلمان در »

 وارد دریای شمال شد.« اسکاژراک»انگلیس از طریق 
 اصل مانور

ور و اکتشافی به  در جلو و پیشاپیش آن، ناوگان دیده

نمود که متشکل از  حرکت می« فن هیپر»فرماندهی 

ناو  رزم 5ناو تندرو بود که هسته مرکزی آن را  40

 اصل تامین

 اصل تمرکز قوا
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R تشریح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

 داد. جنگی تشکیل می

های انگلیسی و تعقیب آنها توسط  فرار کشتی

ها بر سر راه نیروی  ها دامی بود که انگلیسی آلمانی

 دریایی آلمان گسترده بودند.

 گیری اصل غافل

بزرگ در دریا کشتی  37ها  روی هم رفته انگلیسی

ناو جنگی، در مقابل  رزم 9و « دردناوت» 28داشتند: 

نبرد ناو  6، «دردناوت» 16کشتی بزرگ:  27ها  آلمانی

 ناو جنگی. رزم 5قدیمی و 

 تمرکز قوا

 های جنگ جهانی دوم عملیات( 3جدول )

R شرح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

 عملیات دیپ 1

رانه و اقیانوس به خاطر درگیری انگلیس در مدیت

در اقیانوس آرام به   اطلس بخش اصلی عملیات

 آمریکا داده شود.

 اصل آفند

 اصل مانور

 اصل هدف

با تاسیس کمیته نظامی مشترک به عنوان باالترین 

بخش نظامی مشترک دو کشور موافقت شد در اول 

کشور  23آمریکا، شوروی، انگلستان و  1942ژانویه 

نیروهای متحدین )آلمان، دیگر، به طور رسمی به 

 ژاپن و ایتالیا( اعالم جنگ نمایند.

 اصل وحدت

 فرماندهی

 که آنان از بسیاری چترباز و کماندو 7000 بین از

 شدند. کشته بودند کانادایی بیشتر
 گیری اصل غافل

این عملیات که برای محک زدن توان آلمان در 

ای ساحل فرانسه به وقوع پیوسته بود نشان داد بر

شکستن دفاع آلمان در غرب به نیروی زیادی نیاز 

 اصل مانور

 اصل تمرکز قوا
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R شرح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

 است.

2 

عملیات 

 اورلورد

 )نرماندی(

ژنرال دوایت آیزنهاور به سمت فرماندهی عالی 

تعیین گردید. و سه فرماندهی عالی زیر امر مستقیم 

آیزنهاور قرار داده شد. ژنرال مونتگمری انگلیسی 

روهای زمینی، آدمیرال رمزی به به فرماندهی کل نی

فرماندهی نیروهای دریایی و مارشال هوایی مالوری 

 به فرماندهی نیروهای هوایی انتخاب شدند.

 اصل وحدت

 فرماندهی

طراحان قرارگاه فرماندهی عالی متفقین، برای 

انتخاب منطقه پیاده شدن نیروها عوامل زیادی را 

 مورد توجه قرار دادند.

 اصل تامین

 ل هدفاص

 اصل مانور

این بار پیاده کردن نیروها، به جای اینکه همچون 

موارد دیگر با شتاب انجام گیرد، با دقت بسیار 

های فرانسه را بررسی کردند.  تدارک دیده شد. کرانه

 نیروهای انبوهی فراهم کردند.

 اصل تامین

 اصل تمرکز قوا

در روز اول تک متفقین، نیرویی که در ساحل 

لشکر  10ندی )باختر فرانسه( پیاده کردندحدود نرما

تیپ کماندو، یک  2لشکر هوابرد،  6بود که شامل 

کشتی و  300/5گردان تکاور. در کل قرار بود که 

تانک را در  500/1رزمنده و  000/150قایق، تعداد 

ساعت اول تک، در جبهه دوم )نرماندی( پیاده  48

 کنند.

 اصل آفند

 اصل تمرکز قوا

گیر شده بودند. البته آنها نسبت به ها غافلانیآلم

کردند، هایی میبینی آغاز تک متفقین تا حدی پیش

گیری آنها در مورد مکان فرود آمدن اما غافل

 نیروهای آنها کامل بود.

ورزید که محل پیاده هیتلر تا آخرین لحظه اصرار می

 گیری اصل غافل
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R شرح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

 شده واقعی متفقین در منطقه کاله است.

 نبرد فیلیپین 3

 یروین یبا گردآور ،ها ییکاآمری م1944 زییدر پا

به  هجوم یمناسب برا زاتیو تجه دهید آموزش

 .آماده شدند نیپیلیف

 اصل تمرکز قوا

در  یریرشته درگ کیدر واقع که  تیال عملیات

 انیقاطع در م یها عملیاتاز  ،بود عیمنطقه وس

 .رفت یبه شمار م ییایدر یهاجنگ

 گیری غافلاصل 

 اصل تمرکز قوا

 سه و رزمناو کی ،پوش زره یکشت دو ،بعد شب

 ژاپن ،اکتبر 25 روز و .شد غرق یژاپن ناوشکن

 یکشت سه رایز .کرد افتیدر یگرید کمهل ضربت

 نه رزمناو، دو ،مابریهواپ یکشت هس ،پوش زره

 .داد دست از را ییایردریز کی و ناوشکن

 گیری اصل غافل

 ،شده بود ضعیفاز حد  شیب هک یراتورناوگان امپ

کار خود را محدود به  یستیبایپس م نیاز ا

 .کندها «یکازیکام» یهاو تک یپدافند اتیعمل

 اصل صرفه

 جویی در قوا

 پرل هاربر 4

که متحد  ژاپن 1941در روز یکشنبه هفتم دسامبر 

آلمان بود به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل 

 له کردند.هاربر هاوایی حم

 اصل آفند

 

پس از انهدام مقدورات  این بود که یژاپن کلیطرح 

 االیهمان روز در ما پرل هاربر،در  کایآمر ینظام

 .کند ادهیپ روین نیپیلیفدر روز بعد  دوو )مالزی( 

در مرحله اول  زین لندیو تا (تنامیو) نیچواشغال هند

 .دده شده بویژاپن گنجان یدر برنامه نظام ،اتیعمل

 

 اصل آفند

 اصل هدف

 اصل مانور

 اصل تامینآرام  انوسیمستقر در اق ی آمریکاییروهاین هیه کلب
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R شرح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

 اعالم خطر شد

 شتریب ی،ژاپن هایمایهواپ ،ساعت 2در کمتر از 

 .را نابود کردند ییکایناوگان آمر
 گیری اصل غافل

5 
عملیات 

 میدوی

قصد داشت با  نیروی دریایی امپراتوری ژاپن

حوزه دفاعی خود در اقیانوس  جزایر میدوی تسخیر

آرام را گسترش داده و خطر هرگونه ضدحمله 

یا از  هاوایی الجزایرآمریکا را از طریق مجمع

 از بین ببرد. استرالیا طریق

 اصل هدف

و  جزایر میدوی یاماموتو تصمیم گرفت با حمله به

ها در آن، بخش اصلی  پایگاه دریایی آمریکایی

ناوهای هواپیمابر آمریکا را نابود کرده و کنترل ژاپن 

 بر اقیانوس آرام را تضمین کند.

 اصل هدف

 نداصل آف

حمله  ناگومو چوایچی دریابدژوئن  4در روز 

را با استفاده از تعداد زیادی  جزایر میدوی به

 .افکن آغاز کرد هواپیماهای بمب

 اصل تمرکز قوا

 نقشه از که بود شده سبب ها یکاییآمر دقیق اطالعات

 نتیجه در و شده آگاه پیش از  یاماموتو دریادار

 کردند. وارد ژاپن ناوگان بر قاطعی ضربات

 اصل تامین

 گیری اصل غافل

6 

 عملیات

 مرجان دریای

 (سی کورال)

 24 هواپیمابر، ناو 3 بسیج با ژاپن ،1942 می در

 به حمله هواپیما 125 و جنگی کشتی و رزمناو

 کرد. آغاز را گینه جزیره

 قوا اصل تمرکز

 اصل آفند

7 

عملیات 

اقیانوس 

 اطلس )جنگ

 زیردریایی(

طرح جدید را تکمیل کردند: دستگاهی  2ها انگلیس

یابی که محل زیردریایی با فرکانس زیاد برای جهت

یاب برای ردیابی کرد، و رادار هدفها را تعیین می

 های جنگی کوچک. هواپیماها و کشتی

 اصل تامین

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%85%D9%88_%DA%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%88
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R شرح عملیات 
اصول جنگ به 

 کار رفته

ما با »دونیتس در گزارش خود به هیتلر گفت: 

ایم، چون وبرو شدهها ربزرگترین بحران زیردریایی

دشمن با ابزارهای نوین تعیین محل، جنگ را امکان 

 «.ناپذیر ساخته است

 

 گیری اصل غافل

 

 گیرینتیجه
 باشد: دریایی در خالل جنگ جهانی اول و دوم بشرح جداول زیر میهای  نتیجه تحلیل عملیات

 های دریایی: الف( اشتراکات و افتراقات عملیات
 های دریایی افتراقات عملیات اشتراکات و (4) جدول

های دریایی جنگ جهانی اول و دوم از نظر بکارگیری اصول  وجوه اشتراک و افتراق عملیات  –الف 

 جنگ

 مالحظات افتراق اشتراک

اصول هدف، مانور و  -1

آفند به عنوان اصول پایه در 

هر عملیات نظامی تقریبا در 

های دریایی  خالل عملیات

ه طور جنگ جهانی ب 2هر 

مساوی بکارگیری شده 

 است.

جنگ، نیروها  2در هر  -2

سعی در بکارگیری اصل 

 اند.گیری نموده غافل

ها در  با توجه به تغییر ماهیت جنگ -1

طول جنگ جهانی دوم و بکارگیری 

های مرکب، استفاده از اصل  عملیات

وحدت فرماندهی به منظور ایجاد 

هماهنگی بین کشورهای حاضر در 

 ای دریایی بکارگیری شد.ه عملیات

های  با توجه به اجرای عملیات -2

مرکب، بکارگیری اصل تمرکز قوا به 

منظور ایجاد بیشترین ضربه به دشمن در 

 طول جنگ جهانی دوم افزایش یافت.

 

 

از نظر منطقه درگیری نبرد نیز  -1

در طول جنگ جهانی اول بیشتر 

های دریایی در محدوده  عملیات

رت گرفته در آبهای طرفین صو

حالی که در جنگ جهانی دوم 

های دریایی در سطح وسیع  عملیات

 ای به وقوع پیوسته است. و گسترده

در طول جنگ جهانی دوم،  -2

ایاالت متحده آمریکا در 

های تاثیرگذار دریایی  عملیات

حضور گسترده و معناداری داشته 

 است.

 

 ودوم های دریایی جنگ جهانی اول ب( فراوانی اصول جنگ بكارگیری شده در عملیات

های دریایی در خالل جنگ جهانی اول و دوم  میزان فراوانی بکارگیری اصول جنگ در عملیات

 باشد:بشرح جدول مشروحه ذیل می
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 های دریایی جنگ جهانی اول ودوم در عملیاتفراوانی اصول بکارگیری شده  (5) جدول

 اصول

 جنگ
 تامین

  غافل

 گیری
 هدف آفند

ه صرف

 جویی

 وحدت

 فرماندهی
 سادگی

تمرکز 

 قوا
 مانور

های  عملیات

 دریایی جنگ

 جهانی اول

4 6 4 3 - - 2 4 4 

های  عملیات

 دریایی جنگ

 جهانی دوم

5 7 4 5 1 2 - 7 4 

 

 

 

 

 

 

 توان تمرکز  های دریایی، می بر اساس میزان فراوانی اصول جنگ بکار رفته در عملیات

 های دریای جنگ جهانی اول و دوم اصول جنگ بکار گرفته شده در عملیات ( مقایسه فراوانی1نمودار )

های دریایی جنگ   گیری و تمرکز عملیاتهای دریایی جنگ جهانی اول بر اصل غافل عملیات

توان به گیری میگیری تعیین نمود. در تفسیر این نتیجه جهانی دوم را بر تمرکز قوا و غافل

های شناور در خالل جنگ جهانی اول و دوم اشاره نمود. با یگان افزارها ومیزان پیشرفت جنگ

ها در مدت جنگ جهانی یابتوجه به عدم بکارگیری تجهیزات پیشرفته نظیر رادارها و جهت

نمودند از گیری طرف مقابل تاکید داشتند و سعی میاول، کشورهای متخاصم بیشتر بر غافل

 را به عمل آورند. برداریاین نقطه ضعف رقیب حداکثر بهره

های دریایی جنگ جهانی دوم، بیشترین فراوانی اصول جنگ بکارگیری شده مربوط  در عملیات

باشد. در این مقطع، کشورهای متخاصم حداکثر توان خود را برای ضربه زدن  به تمرکز قوا می

3 
4 4 

6 
4 4 

2 
0 

5 
3 

4 

7 
5 

7 

0 
1 

0
2
4
6
8

دریایی  عملیات های مقایسه فراوانی اصول جنگ بکار گرفته شده در 

جنگ جهانی اول و دوم

 عملیات های دریایی جنک جهانی اول
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وجه به تشکیل گرفتند. عالوه بر این اصل، با تبه طرف مقابل با بکارگیری حداکثر توان بکار می

های شرکت کننده  های مرکب در بین کشورهای متفقین و لزوم هماهنگی بین یگانفرماندهی

ای در ادامه روند در رزم دریایی، استفاده از اصل وحدت فرماندهی نقش تعیین کننده

ای که سرنوشت جنگ جهانی دوم به نوعی به موفقیت متفقین ها داشته است؛ به گونه عملیات

ده کردن نیروهای عمل کننده در سواحل فرانسه )نرماندی( و در پشت استحکامات قوی در پیا

 آلمان بستگی داشت.

های به وقوع پیوسته از گیری از تجارب جنگ جهانی دوم، در جنگامروزه نیز با بهره

گردد و به نوعی یکی از آسا با تکیه بر اصل تمرکز قوا استفاده می های برقراهبردهای جنگ

 رود.های آینده نیز به شمار میهای تعیین کننده جنگژگیوی

 پیشنهادها

های  های زمینی و هوایی رخ داده در خالل جنگ ای در خصوص عملیات تحقیقات مشابه -1

 جهانی اول و دوم انجام گردد.

با توجه به اهمیت دریا و تهدیدات دریاپایه جمهوری اسالمی ایران، به منظور آشنایی با  -2

 های دریایی معاصر نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.  بردها و شیوه جنگ دشمنان، عملیاتراه

های دریایی و تحلیل راهبردهای بکار گرفته شده در آنها به عنوان  نتایج بررسی عملیات  -3

 تکمیل کننده سیر تحول اندیشه نظامی مورد استفاده قرار گیرد.  

 یقدردان

 نیمحققان ا اریرا سخاوتمندانه در اخت شیه در طول پژوهش، دانش خوک یخبرگان توانمند از

ـ پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استوار بزرگـواران قرارگرفتـه    نی

 .میسپاسگزار اریاست بس

 منابع

 و تشابهات(. 1398) .پور، توحید وگلکاریان، داوود افشردی، محمدحسین و قاضی 

 هفدهم، استراتژیک سال دفاعی مطالعات تهران: فصلنامهرهنامه،  و نگج اصول های تفاوت

 75  شماره
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 دانشگاه افسری، دانشگاه : چاپخانهرزم، تهران در اساسی قواعد اصول(. 1380) .نا بی 

 نظامی. های آموزش علی )ع(، مرکز  امام افسری

 نتشارات آگاهجلد دوم، مؤسسه ا ،فرهنگ تاریخ (.1369) .شهین ،احمدی، احمد ن،تدی. 

 ترجمه بهرام فرداد امینی، جنگ جهانی اول و دوم(. 2009) .تیلور، آلن جان پرسیوال ،

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

 تهران: تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ(. 1381) .جمالی، علی اصغر و رستمی، محمود ،

 انتشارات دانشگاه افسری امام علی )ع(، چاپ اول.

 حقوق  نظام شدن نهادینه و توسعه در هادانشگاه نقش(. 1393) .غالمرضا صالحی، رذاک

 .101 -123 .2(: 18)تطبیقی، حقوق های، فصلنامه پژوهشفکری مالکیت

 دانشگاهی رهبری و مدیریت ساختار تطبیقی مطالعه(. 1396) .غالمرضا صالحی، ذاکر :

 .51-77 .3(: 8) ایران، عالی آموزش شیپژوه علمی فصلنامه های امنا، هیئت مطالعه موردی

 های دریاییتجزیه و تحلیل جنگ(. 1390) .طحانی، غالمرضا و داناطوسی، عبدالرضا ،

 تهران: انتشارات دافوس آجا.

 تهران: آرمان رشد: انتشارات جنگ جهانی دوم از آغاز تا فرجام(. 1395) .عشقی، حمی ،

 ابر و باد

 تهران: هیرمند، چاپ دومرگ تاریخجنگ بز 100 .(1386) .غفوری، علی ،. 

 ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: جنگ جهانی دوم در اروپا(. 2006) .گاوین، فیلیپ ،

 انتشارات ققنوس.
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