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کار رفته در نبردهای زمینی دو مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به

 جنگ جهانی اول و دوم

 رضا شاهقلیان قهفرخي1، فریدون طالب پور 2، داود آقامحمدی3 

 15/03/1402تاریخ پذیرش:                                                      05/12/1401تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
سيار عميق و كلي آن در         شمولي و به لحاظ تأثيرات ب ستردگي و جهان ضوع جنگ جهاني اول و دوم به دليل گ مو

صعود و    سير  شورها و نظام سقوط قدرت  روند و  شورها و نظام ها و پيدايش ك ها،  هاي جديد و نابودي برخي ك
. هدف از اين پژوهش تطبيق راهبردهاي  ها داشييته اسيي هاي تازة سييياسييي و زندگي مل تأثيرات مهمي در پيمان

  موضييوع و در مسييير  با توجه به ماهي .باشييدكار رفته در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني اول و دوم مينظامي به
ها و به  برداري از دادههاي اصييلي و فرعي، در اين تحقيق از روت تحليل محتوا جه  موهومگويي به سييوالپاسيي 

سته                س .  از نظر نوع تحقيق در د شده ا ستواده  ضوع ا سي و تجزيه و تحليل مو شيوه مطالعه تطبيقي جه  برر
اسيينادي   –اي ها نيز به شيييوه كتابنانهدآوري اطالعات و دادهاي قرار دارد. روت و ابزار گرهاي توسييعهپژوهش

شد مي شانگر آن   .با صلي     نتايج تحقيق ن س  كه در جنگ جهاني اول، آتش و در جنگ جهاني دوم، تحرک نقش ا ا
اند. ورود تانک در جنگ جهاني اول و هواپيما در جنگ جهاني دوم، ماهي  جنگ را در عرصييه  را بر عهده داشييته

ها  دليل افزايش برد سييال هدسييتنوت تحول نمود. عمق ميدان نبرد در جنگ جهاني دوم نسييب  به اول بي فناور
افزايش ياف . تغيير و تحول در ابزارهاي راهبردي از آتش به تحرک ميل نموده و بعد چهارم جنگ يعني اهمي             

ي  انعطاف در عرصييه ميداني را هاي جنگيدن، مانور و قابلرا بيش از پيش آشييرار سيياخ . تنوع در روت« زمان»
ساز معرفي نمود. اهداف   صادي، اجتماعي،       از جنبه نظامي خارج و با جنبه فقطعاملي برتر سي، اقت سيا هاي متعدد 

 راهبردي و ... مورد كنرات قرار گرف .

 
 
 

 .اول، جنگ جهاني دوم  جنگ، نبردهاي زميني، جنگ جهاني راهبرد نظامي، راهبرد،   واژگان کليدي:
 
 

                                                                                                                                               
 عضو هيات علمي دانشگاه افسري امام حسين)ع(. 1
 علوم دفاعي راهبردي دانشجوي دكتري. 2
 استاد و عضو هيات علمي دانشگاه دافوس آجا. 3
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 مقدمه
ضي وق   شگو  زده مي بع س ؟ دنيا    شويم از اين ها  ضروري ا كه آيا واقعاً جنگ 

ضي فرر مي  نمي شد؟ اگرچه بع صلح و آرامش جنگ   تواند در آرامش با كنند براي ثبات 

اي ديگر بر اين باورند كه آنها فقط به خاطر طمع قدرت با هم ضييروري اسيي ، اما عده

دس   همنالف و متضاد كشورها با يرديگر و طمع آنها براي بهاي جنگند. ايدئولوژيمي

شييود كه گاهي فقط دو ايجاد پديده زشيي  جنگ مي موجبآوردن حاكمي  و قدرت 

شور و گاهي همه  تا   1914شوند و در اين ميان  جنگ جهاني اول ) دنيا درگير آن مي ك

عه  يالديم1945تا   1939( و جنگ جهاني دوم )  يالديم1918 يار مهم در  ( دو واق بسييي

ها نور جان خود را از    ها درگير جنگ بوده، ميليون  اند كه در آنها تمام قاره     تاري  جهان  

سارات و خرابي        سر دنيا، تلوات، خ سرتا س  دادند و در  هاي زيادي بر جاي ماند و د

 نتايج فجيع بود.

بهايي اسيي  كه براي كسييب آنها  سييطور تاري  نظامي جهان مملو از تجربيات گران

هاي غيرقابل جبراني مصييروف گرديده اسيي .    بهاي سيينگين و در برخي موارد هزينه 

س        بررسي اين جنگ  سياس  به زباني ديگر ا س  كه جنگ، ادامه  ها مؤيد اين نظريه ا

و يري از پايدارترين عناصر متشرله تاري  جهان محسوب گرديده و از بدو خلق  تا به 

عني سراسر تاري  بشري، همواره با نبرد همراه     امروز به صور منتلف بروز كرده اس . ي  

ي از زندگي  يبوده و همه عصييرها جنگ را تجربه نموده اسيي . گويي حمله و دفاع جز

مردم بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود چراكه گذشييته، چرار راه آينده اسيي . ميدان  

  و شييود، ميدان آزمون و خطا نيسيي جنگ كه در آن سييرنوشيي  يک مل  تعيين مي 

هاي امروز را به بهترين  برندگان واقعي صييحنه نبرد، كسيياني هسييتند كه بتوانند جنگ  

سب، به هوجهي با نبردهاي ديروز، پيوند داده و راهبردهاي ب جا و مؤثري را در موقع، منا

ها از جمله  شرايط گوناگون اتناذ نمايند. بنابراين با توجه به اهمي  مطالعه راهبرد جنگ

هاي منتلف اجتماعي داشيييته و هم    تري در حوزهي كه دامنه گسيييترده  هاي جهان  جنگ 
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يا،               ظامي دن كادميک ن ها در برخي از مجامع آ عاد منتلف آن يل اب نک نيز تجزيه و تحل اي

عه قرار مي   طال عه راهبرد  مورد م طال به  گيرد؛ م نگ     هاي  هاي اين ج ته در نبرد ها   كار رف

ظامي، مورد اسيييتواده فرماندهان و طراحان        ها و اهداف ن  تواند در كاربرد ابزار، روت  مي

كار رفته در نبردهاي     در مقاله حاضييير، مطالعه تطبيقي راهبردهاي به        بنابراين قرار گيرد. 

 گيرد.زميني دو جنگ جهاني اول و دوم مورد بررسي قرار مي

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلي:

جنگ جهاني اول  كار رفته در نبردهاي زميني دوتطبيق عناصيير راهبردهاي نظامي به

 و دوم از سوي متحدين و متوقين.

 اهداف فرعي:  

عناصر راهبردهاي نظامي متحدين در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني   شناسايي -1

 اول و دوم؛

سايي   -2 صر راهبردهاي نظامي متوقين در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني    شنا عنا

 اول و دوم؛

شتراک و افتراق عناصر راهبرده   شناسايي   -3 اي نظامي طرفين در نبردهاي  وجوه ا

 زميني دو جنگ جهاني اول و دوم.

  تحقیق هایسئوال

   سئوال اصلي:

كار رفته در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني اول و دوم عناصيير راهبردهاي نظامي به

 اند؟  از سوي متحدين و متوقين كدام
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   فرعي: هایسئوال

زميني دو جنگ جهاني اول و عناصييير راهبردهاي نظامي متحدين در نبردهاي  -1

 اند؟دوم كدام

عناصييير راهبردهاي نظامي متوقين در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني اول و         -2

 اند؟دوم كدام

شتراک و افتراق عناصر راهبردهاي نظامي طرفين در نبردهاي زميني   -3 دو  وجوه ا

 اند؟جنگ جهاني اول و دوم كدام

 . ادبيات و مبانی نظری تحقيق2  

 شناسیمفهوم  -1

)صدري،  هاي دشمنها يا گروهحال  زد وخورد مسلحانه عمدي ميان كشورها، مل جنگ: 

)رستمي، م و يا مترادف با واژه نبرد، حرب، پيرار، زد وخورد، جدال، مبارزه، رز( 444: 1381

 آورده شده اس .( 329: 1378

و  هااكثري  دول  شود كهاي اطالق ميبه درگيري نظامي گسترده جنگ جهاني: 1جنگ جهانی

قرن  در تاري ، اين عنوان معموالً به دو جنگ بسيار عظيم كه در .مردم جهان را درگير خود كند

، اطالق جنگ جهاني دوم و جنگ جهاني اولاتواق افتاد، يعني  بيستم

 .(https://fa.wikipedia.orgد)شومي

 برد در لغ  بيه معنيي فين اداره عملييات جنگي و دانيش رهبيري نظيامي اسي راه راهبرد:

هاي ايش توانياييريزي امرانات شامل تشنيص و آرراهبرد، برنامه(. 247: 1371)معيين،

: 1375)آنسف و ديگران، سازماني بيراي استقرار پيروزمندانه آن در شرايط محيطي متواوت اسي 

بيه عقييده مينتزبرگ، كوئين و گوشال، راهبرد سازمان عبارت اس  از الگوى تصميمات (. 12

ى و هاى اصلكننده اهداف و مقاصد سازمان و منشأ سياس سازمان كيه بيانگر و مشنص

هاى سازمان و نيز شيوه هايى براى نيل بيه ايين اهداف اس  و دامنه و نوع فعالي برنامه

هاى سازماندهى منابع اقتصادى و انسانى آن را در راستاى دستيابى به مقاصد و تأمين خواسته

                                                                                                                                               
1  -World War 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
file:///F:/تکالیف%20دفاع%20ملی/ی%20مباحث%20ترم%203/استاد%20آقامحمدی%20تطبیقی/مقاله%20تطبیقی%20جنگ%20جهانی/جنگ%20جهانی%20اول
file:///F:/تکالیف%20دفاع%20ملی/ی%20مباحث%20ترم%203/استاد%20آقامحمدی%20تطبیقی/مقاله%20تطبیقی%20جنگ%20جهانی/جنگ%20جهانی%20اول
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
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-mintezberg, 1994: 53)كندنوع تعريف، ميهاى ذيسهامداران، كاركنان، مشتريان و گروه

60.)  

شود. منظور از تشريل مي 3و ابزارها 2ها،  راه 1راهبرد از سه عنصر اهداف   عناصر راهبرد:

هاي متواوت به كارگيري نييروي نظيامي و ها، روتهاي نظامي اس  و مراد از راههدف، هدف

 در حقيق  بررسي اقداماتي اس  كه براي نييل بيه اهيداف نظيامي طراحيي ميي گيردد و ابزار

به معناي منابع نظامي، نيروي انسياني، قيدرت ميالي، پيول، نيروها، پشتيباني و غيره اس  كه 

 (.6: 1378ازغندي، براي انجام ماموري  الزم اس  )

ازيگران راهبرد نظامي يري از عناصر مطالعات راهبردي اس  كه بر اساس آن، ب راهبرد نظامی:

-استواده مي منظور دستيابي به مقاصد يا اهداف سياسي المللي از ابزار نظامي بهدر سيستم بين

لملل به شمار اها به جه  تسلط بر قدرت نظامي، بازيگران اصلي نظام بيننمايند. بنابراين دول 

شود كه عبارتند از: راهبرد زميني، (. راهبرد نظامي به چهار نوع تقسيم مي3: 1987روند)بوزان، مي

گيرنيد، مي يي، راهبرد فضايي. در تقسيمي كه براي راهبرد در نظيرراهبرد دريايي، راهبرد هوا

همه جانبه(  در رأس آن قيرار دارد. سياس  ملّي با راهبرد بزرگ )راهبرد« سياسي  ملّيي»واژه 

باشد و به معناي بسيج و هداي  همه امرانات كشور براي نيل به و نظاير آن مترادف مي

از راهبردهاي منتلوي استواده  تيابي به اهداف و منافع مليهاي ملّي اس . براي دسخواسته

شود .به عنوان مثال، هرگاه امرانات نظامي كشور براي تحقق سياس  ملّي، بسيج و هداي  مي

طيور عمده، راهبرد به راهبردهاي گيرد. بهگردد، چنين اقدامي در چارچوب راهبرد نظامي قرار مي

رها و منابع تمايز راهبيرد نظيامي از سياسيي بيه اهداف، ابزانظامي و سياسي تقسيم مي گردد. 

گردد. به عنوان مثيال، اسيتواده از نييروي نظامي، مشنصه به مورد استواده هر يک از آنها برمي

اهبرد سياسي كارگيري راهبرد نظامي اس . بنيابراين، راهبيرد نظيامي را )راهبيرد مسيتقيم(و ر

  (.34: 1381شيرودي، نامند)مي را )راهبرد غير مستقيم(

                                                                                                                                               
1 -ends 

2 -ways 

3 -means 
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كارگيري منابع، مقدورات و ابزارهاي فرايند طراحي بلند مدت توزيع و به :نظامی تدوین راهبرد

: 1393را تدوين راهبرد گويند)افشردي و بوالحسني،  ملي )قدرت ملي( براي تأمين اهداف دفاعي

14.) 

 جنگ جهانی اول.  -2

(، ننستين نزاع بزرگ بين المللي در قرن بيستم 1918نوامبر  - 1914جنگ جهاني اول )اوت    

م جنگ عظيمي در اروپا بين آلمان، رهبر دول محور، و  1914رود. در ماه اوت به شمار مي

نيروهاي متوقين به رهبري فرانسه و بريتانيا درگرف . هيچ يک از دو طرف نتوانستند به پيروزي 

طول انجاميد. پيش از پيروزي متوقين در هدس  يابند و جنگ جهاني اول تا چهار سال ب كامل

طي اين جنگ، نيروهاي متوق شامل بريتانيا،  .ميليون نور كشته شدند 10حدود  1918نوامبر 

كه بعدها ايتاليا، يونان، پرتغال، روماني و اياالت متحده  شورويفرانسه، صربستان و امپراتوري 

مجارستان )كه بعدها تركيه  -هم به آنها پيوستند با نيروهاي مركزي )متحد(، يعني آلمان و اتريش

 .عثماني و بلغارستان هم به آنها ملحق شدند( جنگيدند

 توان به موارد زير اشاره كرد:از داليل آغاز جنگ جهاني اول مي

 در بالران؛ شورويقاب  اتريش و ر -1

 درباره آلزاس و لرن؛ 1870اختالف بين فرانسه و آلمان از سال  -2

 رقاب  اقتصادي و دريايي بين آلمان و انگليس. -3

وليعهد « آرشيدوک فرانتس فرديناند»اما بهانه اصلي شروع جنگ جهاني اول اين بود كه    

ژوئن  28مجارستان به دس  يک ناسيوناليس  صرب به نام پرنزيب در  -امپراتوري اتريش 

در سارايوو بوسني به قتل رسيد و اتريش ادعا كرد صربستان در اين كار دخال  داشته و  1914

قيقاتي با شرك  نمايندگان اتريش صورت پذيرد كه دول  صربستان تحقيقات را تقاضا نمود تح

دول  اتريش به صربستان اعالن  .قبول نمود ولي با حضور نمايندگان خارجي منالو  كرد

در حماي  از صربستان، بسيج عمومي اعالم كرد و آلمان هم به حماي  از  شورويجنگ داد و 

ن جنگ داد. قواي آلمان به بلژيک حمله كرد و اين اقدام يعني و فرانسه اعال شوروياتريش به 

در  شورويرقاب  اتريش و  .طرف موجب دخال  انگليس در جنگ شدحمله به يک كشور بي

ميالدي  1914ژوييه سال  28باشد. در روز بالران يري از علل آغاز جنگ جهاني اول مي
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ن جنگ داد، جنگي كه جنگ بزرگ نام مجارستان به كشور صربستان اعال -امپراتوري اتريش 

 -به امپراتوري اتريش  شورويگرف  و به جنگ جهاني اول تبديل شد. در فرداي آن روز 

دهد اگر اعالن جنگ هشداري مي شورويمجارستان اعالن جنگ داده و امپراتوري آلمان فورا به 

پيشنهاد آلمان را رد تزاري  شوروي .را پس نگيرد، آلمان به نوبه خود وارد جنگ خواهد شد

دهد. فرانسه در اعالن جنگ مي شورويكند و آلمان نيز به نوبه خود در روز اول اوت به مي

ميالدي امپراتور آلمان، گيوم  1914اوت سال  3كند و در روز همان روز اعالم بسيج عمومي مي

شوند. امپراتوري دوم به فرانسه اعالن جنگ داده و نيروهاي ارتش آلمان وارد خاک بلژيک مي

دهد كه بي طرفي بلژيک را رعاي  كند)جمالي و اوت به آلمان اوليتماتوم مي 4بريتانيا در روز 

 (.276-277: 1381رستمي، 

آلمان اولتيماتوم بريتانيا را رد كرده و در همان روز بريتانيا به نوبه خود به آلمان اعالن جنگ    

 -اوت به امپراتوري اتريش  12و  11يب در روزهاي دهد. سپس فرانسه و بريتانيا به ترتمي

جنگ  .گيردهوته آتش جنگ بنش اعظم اروپا را فرا مي 2دهند. ظرف مجارستان اعالن جنگ مي

سال پيش از آغاز اين جنگ، قاره اروپا را از هم  50هايي بود كه از جهاني اول ناشي از رقاب 

ي موجب شدند تا كشورهاي اروپايي در مقابل هاي سرزميني و استعمارپاشيده بودند. رقاب 

جنگ جهاني اول چهار سال به طول انجاميد.  .يرديگر در جنگ جهاني اول صف آرايي كنند

مجارستان و عثماني به همراه بلغارستان در مقابل  -هاي اروپاي مركزي، آلمان، اتريش امپراتوري

با ورود  .گيرندسه به همراه ايتاليا قرار ميامپراتوري روسيه، امپراتوري بريتانيا و جمهوري فران

يابد. ميالدي جنگ واقعا ابعاد جهاني مي 1917ژاپن به جنگ و به ويژه اياالت متحده در سال 

هاي بزرگ در ميالدي با ناكامي تهاجم 1914تصور يک جنگ كوتاه مدت از همان پاييز سال 

ور جهان درگير جنگ جهاني اول، اين كش 35بازد. در مجموع هاي غربي و شرقي رنگ ميجبهه

شوند. جنگ جهاني اول يک جنگ مدرن با استواده از جنگ خانمانسوز و بي رحمانه مي

هاي نوين جنگي بود كه دادن تلوات در آن براي طرفين اهميتي هاي جديد مرگبار، تاكتيکسال 

به آتش و خون نداش ، بلره هدف فقط شرس  دشمن بود. در جنگ جهاني اول قاره اروپا 

يابد. با ورود شود. دامنه جنگ حتي به مستعمرات به ويژه در آفريقا نيز گسترت ميكشيده مي
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سال جنگ  4پس از  .كندژاپن و آمريرا به صحنه نبرد، جنگ ابعادي واقعا جهاني پيدا مي

ل خاتمه ميالدي با تسليم آلمان جنگ جهاني او 1918نوامبر سال  11رحمانه سرانجام در روز بي

 (.403: 1381يابد)جمالي و رستمي، مي

 

 جنگ جهانی دوم. -3

( 1945ي اوت 1939سپتامبر  /1324ي 1318فراگير )شهريور جنگ ، دوميندوم جهاني جنگ   

 برجاي ايعمده منرب آسيا و افريقا تأثيرات از قاره ايگسترده هايبر اروپا، در بنش افزون كه

 . ، را درگير خود ساخ ايران ، از جملهاسالمي و كشورهاي گذاش 

 : دوم جهاني جنگ اصلي علل

 داد؛  پايان اول جهاني جنگ ظاهراً به كه (1919 مه 7ورساي ) عهدنامه اشتباهات -1

 ؛ ت 1308 /1929 اقتصادي بحران پيامدهاي -2

 . و ماركسيسم غربي هايو دموكراسي فاشيسم سياسي رقاب  -3

را  مردم ، عمومايسابقهبي شرل درگير، به كشورهاي نبرد ميان مؤثر بود كه اخير چنان عامل   

تقريباً  و غيرنظامي نظامي شدگانتعداد كشته جنگ در پايان كه طوري كشاند، به گقلمرو جن به

 ( و متوقينو ايتاليا و ژاپن )آلمان متحدين دو بلوک بين ، كهجنگ كرد. اينمي برابري با هم

 تنريب و قدرت جغرافيايي گستردگي لحاظ ، به( درگرف و امريرا و شوروي و فرانسه )انگليس

در  شرس  دنبال به آلمان مردم اسوبار زندگي وضع .اس  همتا بوده، بيو طبيعي انساني منابع

هيتلر را  ، ظهور آدولفسنگين جنگي غرام  پرداخ  به آلمان دول  و الزام اول جهاني جنگ

 وي (.406: 1381)جمالي و رستمي، نمود بود، تسهيل دوم جهاني جنگ شروع اصلي عامل كه

تنها خواستار تجديدنظر  ، نهدانس ها ميو كمونيس  يهوديان توطئه را نتيجه آلمان شرس  كه

 ، حقنژاد ژرمن كامل برتري و با اعالم ژرمنيسمشعار پان  با طر  شد، بلره ورساي در عهدنامه

 انگاش  را مسلّم و شرقي مركزي اسالو در اروپاي هايمل  نتا سرزمي قلمرو آلمان گسترت

نووذ خود  در صدد گسترت شرل همين خود قرار داد و به بينيجهان را اساس نژادي و تبعيض

  .برآمد جهان در ديگر نقاط



 جهاني اول و دومکار رفته در نبردهای زمیني دو جنگ مطالعه تطبیقي عناصر راهبردهای نظامي به    162

 

 

را  آلمان به قمتعل هاي، سرزمينورساي تجديدنظر در عهدنامه هيتلر، از طريق كهتا زماني   

 وي خاطر و تسرين ترضيه سياس  ، بهانگليس خصوص به غربي كرد، كشورهايمي مطالبه

پذير نبود. تحمل متوقين براي آلمان ارتش دس  ، بهلهستان ، پايتن پراگ دادند، اما اشغال ادامه

، نداش  اطمينان در برابر آلمان غربي هايدول  مقاوم  قدرت به ، كهاتحاد جماهير شوروي

 23 /1318مرداد  31در  و شوروي آلمان تعرض عدم شود. پيمان نزديک آلمان داد به ترجيح

 ( 385ي 383 :1374، زدود )مهدوي در دو جبهه هيتلر را از جنگ ، نگراني1939 اوت

پديدار شد.  متحدين شرس  هاينشانه ولينتغيير كرد و ا ، اوضاعت 1321 /1942از پاييز    

 تصرف را براي كشور شد و زمينه با اين اتحاد متوقين موجب شوروي هايسرزمين اشغال

 شوروي سرخ ، ارتش1321 آبان /1942نمود. در اواخر نوامبر  فراهم رفته از دس  هايسرزمين

 و استالينگراد در جنوب ولگا در شمال د را در حوضهخو گسترده ، ضدحملهمشرق هايدر جبهه

 سرخ نمود. ارتش را سركوب آلمان قواي ، كليه1321 بهمن 13 /1943 فوريه 2آغاز كرد و تا 

 ادامه پيشروي ، بهشوروي در ساير نقاط آلماني قواي سرسنتانه هايمقاوم  رغم، بهشوروي

 1321 /1943 در اوايل ترتيب بگيرد. بدين را پس شده تصرف هايمينسرز همه داد و توانس 

 دوم جنگ بودند )تاري  داده ها از دس جبهه را در كليه محور، ابترار عمل هاي، دول ت

 (.266ي249 :1374، ؛ تيلور140ي132 :جهاني

 28 /1322آذر  10ي 7) هرانت در اجالس و امريرا و شورويانگليس  سران از گردهماييپس

 ترينبزرگ شدند كه ايحمله تدارک مشغول (، امريرا و انگليس1943دسامبر  نوامبر ي اول

 ، همت 1323 /1944ها نيز در بهار . روسرف شمار مي به دوم جهاني جنگ نظامي عمليات

خود را در  بزرگ نورماندي، تهاجم لدر شما امريرا و انگليس مشترک نيروهاي با حمله زمان

 ور شدند. در جبههحمله آلمان و سپس و بلغارستان روماني دنيپر آغاز كردند و از آنجا به حوضه

 سوي شهريور، به 3 /اوت 25در  پاريس گرفتن از پس پس امريرا و انگليس مشترک ، سپاهغرب

 به و مغرب از مشرق 1323 بهمن /1945 ، از فوريهترتيب اين كرد و به پيشروي آلمان مرزهاي

از  (. هيتلر كه311 :1374بعد؛ تيلور، به 192 :جهاني دوم جنگ بردند ) تاري  هجوم آلمان خاک

 خبر مرگ داد، وقتيمي ادامه مقاوم  به ، نااميدانهمحاصره خود در برلينِ تح  زيرزميني قرارگاه
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 جديد آلمان كرد و دول  خودكشي 1324 ارديبهش 10 /1945 آوريل 30را شنيد، در  موسوليني

 ترک تقاضاي داد و از متوقين تشريل شلسويگ ، در ايال دريايي نيروي فرمانده را دونيتس،

امضا  ر برليند آلمان قيد و شرطبي تسليم ، سند قطعيارديبهش  18 /مه 8كرد. در  مناصمه

بهمن  /1945 يالتا در فوريه در اجالس و چرچيل ، استالينروزول  كه تصميماتي شد و براساس

؛ 583ي 581 :1374، شد )اسرورزني تقسيم اشغالي مناطق كشور به گرفتند، اين 1324ي اسوند 

 (.386 :1374تيلور، 

 ، بنش، هندوچينهنوز اندونزي كه . ژاپنداش  ديگر ادامه در خاور دور تا چند ماه اما جنگ   

 ، با مقاوم داش  را در اشغال آرام از جزاير اقيانوس و تعداد زيادي چين از خاک مهمي

، از مدتي رو، پسمينبود. از ه شده طوالني جنگي از ادامه متوقين ترس خود، موجب سرسنتانه

را  اتمي دو بمب پرتاب بود، امريرا مسئولي  را از امريرا پرسيده صلح قبالً شرايط ژاپن با اينره

(، 1324مرداد  18و  15 /1945 اوت 9و  6در  ترتيب )به هيروشيما و ناگازاكي بر شهرهاي

شهريور  11سپتامبر/  2در  ژاپن مسلح نيروهاي قيد و شرطبي سند تسليم ترتيب اين و به پذيرف 

)تيلور،  ياف  كامالً خاتمه امضا رسيد و جنگ به ميسوري ناو امريراييرزم بر عرشه سال همان

 (.226 :1374، ؛ اسرورزني400ي394 :1374

 جهانی اول و دوم هایوقایع و رویدادهای سرنوشت ساز جنگ -4

ها نيز شناخته كه با نام هاي جنگ بزرگ و جنگ براي پايان همه جنگجنگ جهاني اول )   

رخ داد و در پي آن، سربازان  1918تا نوامبر  1914شود( جنگي جهاني بود كه از ماه اوت مي

بسياري براي جنگ تجهيز شدند و مناطق زيادي از جهان درگير جنگ گشتند. تلوات جنگ 

هاي شيميايي براي ننستين بار در اين ابقه بود. از سال جهاني اول تا آن زمان در تاري  بي س

اي انبوه مناطق غيرنظامي بمباران هوايي شدند و نيز جنگ استواده شد. براي ننستين بار، به گونه

براي ننستين بار در اين سده كشتار غيرنظاميان در ابعادي گسترده رخ داد. اين جنگ به خاطر 

  .جبهه غرب آن نيز شناخته شده اس شيوه جنگ خاكريزي به ويژه در 

بود. البته  1945تا دوم سپتامبر  1939جنگ جهاني دوم، جنگي فراگير بين اول سپتامبر    

هاي مرتبط با اين جنگ از چند سال پيش از آن آغاز شده بودند. اين جنگ بسياري از درگيري

د تا جايي كه دو دسته از هاي روز را درگير خود كركشورهاي جهان از جمله تمامي ابرقدرت
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كشورهاي منتلف با تشريل اتحادهاي نظامي به نام هاي متحدين و متوقين در مقابل يرديگر 

 100ترين جنگ جهاني تاري  بشر بود كه در آن بيش از صف آرايي كردند. اين جنگ گسترده

ل اين جنگ ميليون نور از قريب به سي كشور منتلف به صورت مستقيم در آن جنگيدند. در طو

كه حال  يک جنگ تمام عيار به خود گرفته بود، كشورهاي منتلف تمامي توان اقتصادي، 

صنعتي و علمي خود را صرف جنگ كردند تا حدي كه تواوتي بين منابع نظامي و غيرنظامي در 

هاي راهبردي نابودكننده كشتار جمعي غيرنظاميان و بمباران موجبآن نبود. اين جنگ همچنين 

گسترده عليه مقاصد صنعتي و مراكز تمركز مردم )كه به مرگ بيش يک ميليون نور از جمله در 

ميليون نور  70حمالت اتمي به دو شهر ژاپني انجاميد( شد. در طول جنگ جهاني دوم بيش از 

 گيري انسان در طول تاري  بشري  اس .ترين دركشته شدند كه اين آمار خونين

 نبرد زمينی و انواع آن -5 

آلن استونز معتقد اس  كه دفاع سرزميني تنها زماني كالم قابل قبول خواهد بود كه تعهيد و    

كيار توانايي نظامي با هم در آمينته باشد و در جه  نابودي دشمن در هر نقطه و مراني بيه

گيري موهوم واضح و روشيني اندن، انتناب درستي نيس . اين نتيجهگرفته شود. منتظر حادثه م

هاي نيروي زميني نبرد كانون عمليات (. صحنه222: 1384براي سازماندهي نظامي دارد)السن، 

هاي اي از عملياتدر جنگ، درگيري و صلح بوده و با راهبرد صحنه مرتبط اس . نبرد مجموعه

زمان و متوالي اس  ترميلي تاكتيري، عملياتي و راهبردي هم اصلي، مركب و مرتبط با اقدامات

زماني و  كه براي دسيتيابي بيه اهداف عملياتي، راهبردي ملي و راهبردي صحنه در محدوده

ي عمل سطح راهبردي جنگ را صحنه(. 14: 1382نام، شود)بيريزي ميفضايي خاص طر 

ي اين صحنه جه  دستيابي به د قدرت ملي در ادارهابعا نامند و از كليهجنگ مي عنوان صحنهبه

سطح راهبردي جنگ به ميزان قابل  شود. براي ادارهاهداف راهبردي يا غايي جنگ استواده مي

شود، كار گرفته ميراهبردي به جنگ كه در صحنه اي نياز به فهم راهبردي اس . واژهمالحظه

ا حتي فراتر از قلمرو جغرافيايي كشور باشد. در ممرن اس  شامل تمام ييا قسمتي از كشور و ي

مشي و اهداف نتيجه سطح راهبردي جنگ، سطحي از جنگ اس  كه در آن يک كشور خط

دهد. كند و منابع ملي را در جه  تحقق اين اهداف مورد استواده قرار ميامني  ملي را تعيين مي
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نيروهاي مسلح جه  دستيابي  كارگيري مجموعه امرانات كشور وبه چگونگيدر اين سطح، 

عنوان عمل سطح عملياتي جنگ به باشد. همچنين صحنهنظر ميورد بيه اهداف امنيي  ملي م

هايي كه توسط آنها ها( و عملياتشود و در آن با نيروها )ارتشعمليات ناميده ميي صحنه

جنگ در اين سطح  شوند، مواجه هستيم. اهداف راهبرديصورت مستقل يا مشترک انجيام مييبه

 نام صحنههاي كوچرتر بهجنگ به صحنه آن صحنه دنبالبيه اهداف واسيط تجزييه شيده و به 

و  1هاي عمدههاي نظامي نظير عملياتگردد. در ايين سطح، عملياتعمليات تقسيم مي

هبردي و روند. همچنين در اين سطح فرماندهان بايد از فهم راكار ميبه 2ايهاي زنجيرهعمليات

برابر برخوردار باشند. بنابراين، سطح عملياتي جنگ، سطحي  تاحدوديدانش تاكتيري به ميزان 

اي را هاي زنجيرههاي اصلي و عملياتريزي، اجرا و تداوم عملياتاز نبرد اس  كيه طر 

و، ربنشد. از اينعمليات و يا مناطق عملياتي تحقق مي منظور تأمين اهداف راهبردي صحنهبه

عمليات با اجراي نبردهاي محدود و يا گسترده بيا  در سطح عملياتي نيروهاي مشترک در صحنه

هاي راهبردي را تأمين و مأموري  واگذاري فرماندهان ريزي و هداي  عمليات، هدفطر 

نمايند. در واقع، سطح عملياتي حيات بين كاربرد تاكتيري نيروها و هاي باالتر را اجرا ميرده

هاي راهبردي نظامي را آورد و يک سطح واسطه اس  كه هدفوجود مياف راهبردي را بهاهد

هم پيوستگي عمليات تاكتيري را كند. اين سطح، منطق بهبه اهداف و اقدامات تاكتيري تبديل مي

 (. 31-32: 1389كند)نوذري ،هاي راهبردي مشنص ميدر امتداد هدف

شود و ناميده مي 4يا ميدان نبرد 3نبرد عنوان صحنهنبرد زميني در سطح تاكتيري جنگ به صحنه  

دنبال دستيابي به اهداف نظامي نظامي نقش ايوا كرده و بيه هاي عمدهها و قرارگاهدر آن يگان

 م صحنهاهداف عملياتي به اهداف تاكتيري كوچرتر و تقسي )اهداف عملياتي( هستند. با تجزيه

دسترسي و حصول آسان به اهداف واسط و در  هاي تاكتيري كوچرتر، زمينهعمليات به صحنه

گردد. در نتيجيه، سطح تاكتيري، سطحي از جنگ اس  نهاي  به هدف غايي جنگ فيراهم مي

                                                                                                                                               
1  -Major Operations  

2  -Campaign  

3  -Theater of Battle 

4  -Battle Field 
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شوند تا امران وصول به اهداف نظامي محوله توسط اجرا مي 2هاو رزم 1هاكه در آن درگيري

كارگيري نبرد زميني در سطح تاكتيري در واقع به معناي به ي تاكتيري فراهم شود. صحنههايگان

گيري از منظور بهرهها در نبرد و اجراي مانور در مقابل دشمن بهي يگانيافتهو گسترت سازمان

و  هاباشد. تمركز فعالي هاي بالقوه براي دستيابي بيه اهداف عملياتي ميها و تواناييقابلي 

بندي و آرايش عناصر رزمي قرار دارد و اقيدامات در ايين سطح حول محيور ميانور و صورت

 (.33:  1389عمده اقدامات در اين سطح عيني و اجرايي اس . )نوذري ،

 روش تحقيق

گردآوري اطالعات در زمره مطالعات  اي، از نظير شيوهپژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه   

مون و شيوه مطالعه تطبيقي از رويررد كيوي تحليل مض هابه سوال ي پاس اي و براكتابنانه

آوري اطالعات از متون اس  كه در عي از جمعدانيم كه تحليل محتوا نواستواده شده اس . مي

ها با قولهمبندي آشرار شده و كارگيري عيني و منظم قواعد مقولهآن محتواي متون از طريق به

ش، از روت پژوه هايبا توجه به سؤال بنابراين(. 13: 1391)هولستي، شوند هم مقايسه مي

حدين تحليل محتواي مضموني براي استنراج مضامين مربوط به راهبردهاي نبردهاي زميني مت

انتشارات  از« تاري  نظامي جهان و هنر جنگ»و متوقين در دو جنگ جهاني اول و دوم  در كتاب 

اصغر جمالي نوشته مرحوم سرتيپ محمود رستمي و سرتيپ علي، )ع(دانشگاه افسري امام علي

گردند. اما قبل هاي استنراجي به شيوه تطبيقي مقايسه و تحليل مياستواده شده و سپس مقوله

 از آن الزم اس  نمونه مورد بررسي مشنص شود.
  گيرینمونه
با عناي  به ويژگي تاريني و نظامي پژوهش و وجود منابع متعدد در اين خصوص در جامعه    

از انتشارات مراكز علمي  همعنوان حجم نمونه انتناب گردد كه منبعي به تالت گرديدآماري، 

مؤلف و يا مؤلوان آن، نظامي بوده و داراي تجربه جنگي بوده باشند  همنظامي كشور بوده و  –

برداري دانشگاهي قرار گرفته باشد. با در عنوان متون آموزشي مورد بهرهاين منابع به نينهمچو 

                                                                                                                                               
1  - Conflicts 

2  -
 
packages 
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از « تاري  نظامي جهان و هنر جنگ»توان ادعا نمود، كتاب نظر گرفتن موارد اشاره شده مي

اصغر ، نوشته مرحوم سرتيپ محمود رستمي و سرتيپ علي)ع(انتشارات دانشگاه افسري امام علي

برجسته و مجرب نظامي و در سطح راهبردي مراكز علمي نظامي  تادانه هر دو از اسجمالي ك

هاي پيش گوته بوده و عنوان منبعي جامع و معتبر و واجد ويژگياند، بهنيروهاي مسلح نيز بوده

از نظر  تا حدود زيادينبرد( انتناب گرديد كه  12صورت هدفمند نبردهايي از دو جنگ )به

وع، پايان و خالل هر دو جنگ را شامل شده و در آنها عناصر الزم براي پوشش زماني، شر

راهبرد قابل دستيابي باشد و همچنين طرفين در عاملي  آنها از نقش مساوي برخوردار  ستنراجا

اند( كننده بودهكننده و متوقين پدافندباشند)هر چند در بيشتر نبردهاي هر دو جنگ، متحدين آفند

نبرد زميني، به  12 در مجموعين ترتيب اهترسيم گرديد. ب زيرگيري به شر  ونهدر نتيجه تور نم

 عنوان نمونه هدفمند براي تحليل محتواي مضموني تحقيق انتناب شد. 

 جهاني اول و دوم هایگیری هدفمند از نبردهای زمیني طرفین در جنگنمونه :1جدول

 سال نام نبرد کننده شروع جنگ
طرفين 

 مستقيم نبرد

ول
ی ا

هان
 ج

گ
جن

 

 متحدین

 1914 ها جهت شروع جنگ از خاک بلژیکطرح تاکتیکی آلمان
  -آلمان 

 بلژیک

 1914 م 1914اوت  31تا  26برگ نبرد تانن
  -آلمان 

 روس

)تقویت نیروهای آلمان در جبهه  1915تابستان( تا اوت  -آفند )بهار 

 (1915آوریل  -شرق
1915 

آلمان و 

  -اتریش 

 روس

 1916 م 1916دسامبر  18فوریه تا  21نبرد وردن؛ 
  -آلمان 

 فرانسه

 1918 آفند سم

  –آلمان 

فرانسه و 

 انگلیس

 1914 نبرد مارن متفقین

فرانسه و 

 -انگلیس 

 آلمان
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 1918 آفند نهایی فوش
 -متفقین 

 آلمان

وم
ی د

هان
 ج

گ
جن

 

 متحدین

 1939 طرح آلمان در تصرف لهستان در ابتدای جنگ

آلمان و 

 - شوروی

 لهستان

 1940 م 1940مه  10 –جنگ در باختر اروپا 

  –آلمان 

هلند، بلژیک، 

فرانسه و 

 انگلیس

 1941 شورویجنگ با 

آلمان و 

کشورهای 

 –اشغال شده 

با  شوروی

حمایت 

 متفقین

 متفقین

 1939 فنالند - شورویجنگ 
 - شوروی

 فنالند

 1944 عملیات اورلورد )تک به اروپا(

آمریکا و 

 –انگلیس 

 آلمان

 آن ها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وها افتهی. 3 

تاري  نظامي »( در اين پژوهش، كتاب 83-185: 1391شده )هولستي، اي انتنابواحد زمينه   

هاي جهاني اول و دوم اس  درباره جنگ باشد. از آنجا كه اين پژوهشمي« جهان و هنر جنگ

« مضمون»انتناب  بنابراينو بايد به بررسي راهبردهاي نظامي نبردهاي زميني دو جنگ  بپردازد، 

، يک مضمون روشن اس كه  گونهرسد. همان نظر ميعنوان واحد ثب  مناسب ترين واحد بهبه

تواند ه عبارت ديگر، چند جمله ميممرن اس  در يک عبارت، جمله يا پاراگراف نهوته باشد. ب

 تواند حاوي چند مضمون باشد.حاوي يک مضمون، و يا يک جمله مي
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 تجزیه و تحليل راهبرد نبردهای زمينی جنگ جهانی اول :2جدول

 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

ان
آلم

ی 
یک

کت
 تا

رح
ط

ک 
خا

از 
گ 

جن
ع 

رو
 ش

ت
جه

ها 

ن 
ما

)آل
ن 

رفی
؛ ط

ک
لژی

ب
- 

ک(
لژی

ب
 

م، یک گروه رزمی  1914در سوم اوت 

ویژه از ارتش دوم آلمان به استعداد 

 نفر با هدف : 30000

 نفوذ به داخل منطقه حلقه دژهای لیژ(1

 های مهم آنتصرف شهر لیژ و پل(2

گانه لیژ از هم و 12جدا کردن دژهای (3

 تک آنهاتصرف تک

و  1ردنآهای از داالن باریکی بین جنگل

مرز هلند، از مرز بلژیک عبور کرد و در 

این ضمن سواره نظام آلمان )ارتش یکم 

کارگیری به(1

های ارتش

یکم و دوم 

 آلمان

اجرای آتش (2

سنگین 

توپخانه و 

انهدام یکی 

پس از دیگری 

 دژها

نفوذ دادن یک (1

گروه رزمی ویژه از 

ارتش دوم آلمان به 

داخل منطقه حلقه 

 یژهای لژد

ایجاد رخنه در (2

گانه 12حلقه دژهای 

 طی یک تک شبانه

نفوذ به داخل منطقه (1

 حلقه دژهای لیژ

تصرف شهر لیژ و (2

 های مهم آنپل

جدا کردن دژهای (3

گانه لیژ از هم و 12

 تک آنهاتصرف تک

                                                                                                                                               
1
 - ARDENNE. 
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

گذشت و و ...( در شمال از رودخانه موز 

نمود. در این برای محاصره شهر حرکت 

منظور شکستن مقاومت ها  بهنبرد، آلمان

 ها از تک شبانه، برایسرسختانه بلژیکی

نفوذ و همچنین آتش سنگین توپخانه آن 

برده میلیمتری(  بهره 420های زمان )توپ

و دژهای لیژ را یکی پس از دیگری 

منهدم کردند. نتیجه این عملیات بنا بر 

 عواملی چون: 

 های آلمانبرتری عددی عده(1

بیم از محاصره نیروهای بلژیکی و (2

 نشینی آنهاعقب

 عبارت بودند از: 

ن و تصرف اهداف طراحی شده (تأمی1

 هاتوسط آلمان

-هسقوط پایتخت بلژیک )بروکسل( ب(2

 هادست آلمان

نيروی 

رزمی در 

قالب گروه 

ارتش+ 

 آتش

رخنه + تک 

 شبانه
 عبور از موانع
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

ن؛ 
مار

رد 
نب

س 
گلی

و ان
سه 

ران
 )ف

ین
طرف

آ -
ن(

ما
ل

 

طی این نبرد ، ارتش فرانسه در روز ششم 

م، با هدف: نجات فرانسه  1914سپتامبر 

ها به پاریس(، )جلوگیری از ورود آلمان

طرح پاتکی را موسوم به ژفر، بر علیه 

تالش اصلی آلمان )جناح راست 

 مود:نآغاز  زیرها( به شرح آلمانی

های ای با ارتشبههانجام یک مانور ج(1

 فرانسه 9و  5، 4

ای دو طرفه با (انجام یک مانور احاطه2

ارتش سوم فرانسه در جناح راست و 

همراه نیروهای هارتش ششم فرانسه ب

 اعزامی انگلیس در جناح چپ

 که نتیجه آن بنابر عواملی چون:

انگیزه باالی متفقین جهت جبران (1

 های قبلیشکست

کارگیری به

، 4های ارتش

 9و  6، 5

فرانسه به 

همراه نیروهای 

اعزامی 

 انگلیسی

اجرای طرح پاتک 

بر علیه تالش اصلی 

 آلمان:

نجام یک مانور ا(1

ای با جبهه

 9و  5، 4های ارتش

 فرانسه

(انجام یک مانور 2

ای دو طرفه با احاطه

ارتش سوم فرانسه 

در جناح راست و 

ارتش ششم فرانسه 

همراه نیروهای هب

اعزامی انگلیس در 

 جناح چپ

نجات فرانسه 

)جلوگیری از ورود 

 ها به پاریس(آلمان
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

یی متفقین با عملیات اجرامتناسب بودن (2

 های قبلیطراحی

تغییر و تضعیف طرح اولیه شلیفن (3

 توسط مولتکه

های ارتباطی و اطالعاتی ضعف سیستم(4

 در جبهه متحدین

ماهرانه بودن طرح پاتک فرانسه و (5

اجرای عالی آن توسط نیروهای زمینی 

 متفقین

 عبارتند از:

ه رودخانها تا پشت نشینی آلمانعقب(1

 مارن

شکست زودهنگام  هاینشانه(ظهور 2

 طرح جنگی شلیفن آلمان

تغییر رهبر واقعی نیروهای مسلح آلمان (3

 )مولتکه(

دلیل هخستگی نیروهای مانوری آلمان ب(4

 طی مسافت طوالنی

های در دسترس بودن جناحین یگان(5

 آلمانی در حین عملیات

از  موقع متفقینهبرداری سریع و ب(بهره6

 ای(فرصت پیش آمده )انجام مانور احاطه

عدم خروج زودهنگام فرانسه از رزم (7

های طرح شلیفن )مانایی بینیبرابر پیش

 فرانسه در رزم تا خاتمه جنگ(

نيروی 

رزمی 

مرکب اما 

مجزا در 

قالب گروه 

 ارتش

ای + مانور جبهه

 ایمانور احاطه

ممانعت از ورود 

دشمن به مناطق 

راهبردی 

 سازسرنوشت
نن

 تا
رد

نب
گ 

بر
26 

تا 

31 
ت 

او
19

14
 

م؛ 

ن 
ما

)آل
ن 

رفی
ط

- 

س(
رو

 

پس از تغییر در سیستم مدیریت و 

فرماندهی ارتش آلمان در جبهه شرق، 

 26فرمانده جدید ارتش هشتم آلمان در 

نشینی م، ضمن لغو فرمان عقب 1914اوت 

کارگیری به

ارتش هشتم 

 آلمان

اجرای همزمان پرده 

پوشش و مانور 

 رفهای دوطاحاطه

شکست یا انهدام 

های روس در ارتش

منطقه بصورت متوالی 

 ایو مرحله



1402بهار  ،81شمارة بیست و یکم، سال دفاعي، راهبرد فصلنامة علمي         

 

فرمانده سابق، تصمیم گرفت از جدا بودن 

استفاده  شورویهای یکم و دوم ارتش

کرده و آنها را یکی پس از دیگری منهدم 

ابتدا با قرار دادن یک مرکز   نماید . لذا  با

مقاومت نازک در برابر نیروهای متراکم 

ارتش دوم روس )و همچنین پرده پوشش 

نازک در برابر ارتش یکم روس( و در 

العاده قوی به همان حال با دو گروه فوق

جناحین ارتش دوم روس حمله نمود و 

پس از درهم کوبیدن آن ، ارتش یکم 

منهدم ساخت. روس را نیز به همان سبک 

توان چنین دالیل این موفقیت را می

 برشمرد:

ها برداری دقیق و هوشمندانه آلمانبهره(1

از شکاف قابل مالحظه بین دو ارتش یکم 

 هاو دوم روس

( تغییر مکان و مانورهای جسورانه 2

 ها در میدان رزمآلمان

ها رهبری و فرماندهی صحیح آلمان(3

 )هیندنبورگ(

کفایتی و ضعف فرماندهان عالی بی(4

 هاروس

 های روسضعیف بودن ستادهای ارتش

ها از منطق های غلط روسشناسائی (5

 رزم

های عدم تأمین و ضعف سیستم(6

های آماد و پشتیبانی مخابراتی و نارسائی

 هاروس

 حاصل شد: زیر و سرانجام نتایج

( کسب هدف توسط متحدین و 1

 پیشروی در شرق

نيروی 

رزمی در 

 قالب  ارتش

پرده پوشش + 

 ایمانور احاطه

ای و انهدام مرحله

 متوالی دشمن
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

ها شکست اعتماد متفقین به روس(2

)شکست دو ارتش روس توسط یک 

 ارتش آلمانی(

ارتقاء سطح روحیه نیروهای آلمانی از (3

 جبران شکست در جبهه غرب )نبرد مارن(

ها در الک ترس و فرو رفتن روس(4

 عقده حقارت

ار 
)به

د 
آفن

- 
ت 

 او
 تا

مه
ن( 

ستا
تاب

19
15

 
رق

 ش
هه

جب
در 

ن 
ما

 آل
ی

وها
نیر

ت 
وی

)تق
- 

ل 
وری

آ

19
15

ان
آلم

ن) 
دی

تح
 )م

ین
طرف

 ؛ 
)

 
ش( 

تری
و ا

- 
س(

رو
 

با تغییر رویکرد ارتش آلمان از جبران 

توقف در غرب، به سوی پیشروی در 

آلمان به ماموریت خود  12شرق، ارتش 

در حفظ نیروهای شمالی روس در موضع 

آلمان به دنبال  11ادامه داده و ارتش 

ای ساعت آتش تهیه در جبهه 4اجرای 

روس تک  3مایل بر روی ارتش  28بطول 

ده و انها را در هم شکستند. که نمو

 زیرها را به شرح توان علل این موفقیتمی

 برشمرد:

تقویت جبهه شرق از سوی آلمان از (1

طریق جابجایی نیرو از جبهه غرب 

 )فرانسه(

های جدید مشترک توسط تشکیل یگان(2

 متفقین )آلمان و اتریش(

کارگیری به (1

دو ارتش 

آلمان و  12

آلمان  11

)تقویت 

شده توسط 

نیروهای 

 اتریش(

 4اجرای  (2

ساعت 

آتش تهیه 

ای بههدر ج

 28بطول 

مایل بر 

روی ارتش 

 روس 3

اجرای رخنه و 

 احاطه

پیشروی متحدین در 

منظور جبران شرق به

 توقفشان در غرب
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

های انبوه و سنگین تهیه اجرای آتش(3

در جبهه وسیع از سوی طوالنی مدت 

 هاآلمان

 هماهنگی ستادی عالی در متحدین(4

های غیرمنظم و متناوب اجرای عملیات(5

 هااتریشی

 هارهبری ضعیف روس(6

فقدان سالح، مهمات و آمادها در جبهه (7

 هاروس

 زیرهمچنین نتایج این نبرد به شرح 

 باشند:می

مایلی  300کسب هدف و پیشروی (1

 شورویمتحدین در خاک 

گیری پادگان پرزمیسل از (بازپس2

 هاروس

برکناری نیکال؛ فرمانده روسی از سمت (3

 فرماندهی و تبعید وی به جبهه قفقاز

نيروی 

رزمی 

مرکب 

ترکيبی در 

قالب گروه 

 ارتش

 رخنه و احاطه

 –حفظ دور تک 

حفظ روحيه 

 آفندی نيروها

ن؛ 
رد

د و
نبر

21 
تا 

یه 
ور

ف
18 

بر 
سام

د
19

16
 

ان
آلم

ن )
رفی

؛ ط
م

 - 
ه(

انس
فر

 

م، استراتژی عمده آلمان،  1916در سال 

بر جنگ فرسایشی متمرکز بود تا با 

معطوف کردن توجه نیروهای دشمن به 

صحنه نبرد)تهدید شهر وردن(، او را از 

پای درآورد. بر همین اساس ارتش پنجم 

قبضه  2000آلمان که با یک میلیون نفر و 

نمود، توپ از منطقه وردن محافظت می

ساعت  12م پس از  1916فوریه  21 در

آتش تهیه توپخانه در ساحل راست 

رودخانه موز، تک خود را که در سه 

ماه  10مرحله طراحی شده بود، )بیش از 

به طول انجامید( به سمت وردن و دژها و 

استحکامات پدافندی آن آغاز نمود. هر 

هایی در مراحلی از عملیات چند موفقیت

کارگیری به (1

ارتش پنجم 

 آلمان

استفاده از (2

گاز شیمیایی 

فسژن برای 

بار از اولین

 هاسوی آلمان

استفاده از (3

آتش توپخانه 

سنگین و 

طوالنی مدت 

در عملیات از 

 هاسوی آلمان

ها و اجرای تک

 های محدودپاتک

معطوف کردن (1

توجه نیروهای دشمن 

به صحنه نبرد و از پای 

درآوردن آنها از سوی 

متحدین )تهدید شهر 

وردن= راه انداختن 

 شی(نبرد فرسای

( حفظ نیروهای 2

فرانسوی در جبهه خود 

منظور جلوگیری از به

تقویت جبهه متفقین 

 در شرق از سوی آنها
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

وپخانه و استفاده از در سایه آتش سنگین ت

های شیمیایی کسب نمود اما بنا بر سالح

 دالیلی چون:

آغاز عملیات آفندی بروسیلف متفقین (1

 در شرق تحت فشار تقاضاهای فرانسه

لشگر آلمان از وردن به جبهه  15انتقال (2

 شرق جهت تقویت متحدین

تعویض سریع و هوشمندانه لشگرهای (3

راحت و در خط فرانسوی بمنظور است

تمدید قوا و جلوگیری از فرسوده شدن 

 آنها

های در خط (کاهش و تضعیف یگان4

 آلمان بر اثر انتقال به جبهه شرق

های در خط مدت یگان(حضور طوالنی5

 آنهاآلمان در منطقه و فرسودگی 

ه را ب زیراین عملیات ناموفق بود و نتایج 

 دنبال داشت:

 شکست استراتژی فرسایشی آلمان(1

ارتقاء فرمانده ارتش فرانسه )پتن( به (2

هابدلیل توفیق در فرماندهی گروه ارتش

 هادر وردنتوقف عملیات آلمان

برکناری فالکنهاین از ریاست ستاد کل (3

 ارتش آلمان

اتخاذ موضع پدافندی از سوی آلمان در (4

 جبهه غرب

نيروی 

رزمی در 

قالب ارتش 

+ عوامل 

شيميایی+ 

 آتش

های و پاتک تک

 محدود

فرسایشی کردن 

جنگ + حفظ 

 دشمن در موضع
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار
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رفی
؛ ط

سم
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– 

س(
گلی

و ان
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 21ها در سپیده دم آلمانیطی این نبرد، 

گروه ارتش با هدف  3م، با  1918مارس 

ها و راندن ایجاد رخنه در مواضع انگلیسی

آنها به سمت شمال و جدا کردن آنها از 

نیروهای فرانسوی و نهایتاً تهدید پاریس، 

ها )ارتش سوم( و به جناح راست انگلیسی

ارتش ششم فرانسه تک نمودند و 

آغاز در سایه کاربرد  هایی را درموفقیت

قبضه   6000ساعت آتش تهیه با بیش از  5

های ضربت آموزش دیده به توپ و یگان

زیر  دست آوردند اما بنا بر عللی به شرح

کارگیری به(1

، 17های ارتش

 2و  18

 هاآلمان

اجرای آتش (2

تهیه سنگین و 

مدت طوالنی

 هاتوسط آلمان

(تک به خطوط 1

حد میان نیروهای 

ایجاد متفقین جهت 

 رخنه

(توسعه رخنه و 2

جداسازی یا تجزیه 

 نیروهای دشمن

کارگیری به(3

 1تاکتیک هوتیر

های توسط یگان

ها ویژه ضربت آلمان

 برای ایجاد رخنه

تجزیه نیروهای متفقین 

و انهدام یکی پس از 

 دیگری آنها

                                                                                                                                               
هاي مسلح كوچري از پياده نظام . تاكتيري جه  ايجاد نووذ و رخنه در مواضع پدافندي دشمن با استواده از گروه 1

 هاي بزرگتر.طراحي مناسب  جه  دور زدن يا ايجاد شراف بمنظور پيشروي گروه تح  پشتيباني توپنانه  منظم  و
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

ها شکست به این نبرد نیز برای آلمانی

 همراه داشت:

بعنوان هماهنگ کننده « فوش»انتصاب (1

جبهه غرب متفقین و ترمیم رخنه ایجاد 

 ط ایشانشده توس

بعنوان فرمانده کل « فوش»انتصاب (2

نیروهای متفقین در جبهه غرب در مرحله 

 بعد و ایجاد وحدت فرماندهی

استفاده از نیروهای تازه نفس آمریکایی (3

 لشگر( 8در رزم )

تعویض فرماندهی نیروهای انگلیسی در (4

جبهه غرب و جلوگیری از گرایشات 

 تجزیه طلبانه

ها در ناد و پش آلماعدم تحرک آم(5

 حین پیشروی

ها در عدم تحرک استراتژیک آلمان(6

 تقویت نیروهایشان در خط

فقدان پشتیبانی آتش تاکتیکی بموقع و (7

مؤثر حین تک و پیشروی از سوی 

 هاآلمان

نيروی 

رزمی در 

قالب گروه 

ارتش + 

 آتش

 تک + رخنه

تجزیه و انهدام 

ای و متوالی مرحله

 دشمن
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار
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)فرمانده کل « فوش»این نبرد که با طرح 

نیروهای متفقین در جبهه غرب( آغاز 

گردید، شامل دو تک اصلی و دو نفوذ 

مضاعف بود. یکی از این دو تک با 

فرانسوی از منطقه  –نیروهای آمریکایی 

، مرکز امادی «یرمزی»به سمت « وردن»

آهن بود. حیاتی آلمان و نقطه تقاطع راه

و « پرون»ها بین تک دیگر، آفند انگلیسی

آهن و هدف آن تصرف تقاطع راه« لنس»

بود.با تصرف این دو تقاطع « نوییآل»

آهن، وضعیت آماد و پشتیبانی عمده راه

جبهه غرب به کلیه نیروای آلمانی در 

افتاد. تک پشتیبانی نیز توسط مخاطره می

گروه 

های ارتش

 متفقین شامل:

ارتش یکم  -

 آمریکا

ارتش چهارم -

 فرانسه

گروه -

های ارتش

مختلط 

انگلیس، 

بلزیک و 

 فرانسه

دو تک اصلی و دو 

نفوذ مضاعف به 

های همراه تک

 پشتیبانی

 

تصرف و اشغال  (1

« موز»ارتفاعات 

)کنترل مرکز آمادی 

حیاتی آلمان و نقطه 

 هن(آتقاطع راه

تصرف تقاطع (2

 «آل نویی»آهن راه

بین « فالندر»آفند در (3

 «پرون»و « الفر»
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

های مختلط بلژیک، انگلیس، گروه ارتش

« پرون»و « الفر»بین « فالندر»فرانسه باید در 

آمیز بود و اجرا شود. این عملیات موفقیت

به پایان جنگ جهانی اول انجامید. علل 

باشد. می زیرموفقیت و نتایج آن به شرح 

 علل موفقیت:

 وحدت فرماندهی در جبهه متفقین (1

سقوط و از بین رفتن نقاط مهم حیاتی و  (2

 تدارکاتی آلمان و عدم امکان پشتیبانی

( ضعیف بودن روحیه نیروهای آلمان 3

 های پی در پی قبلیبواسطه شکست

( روحیه و انگیزه باالی متفقین بواسطه 4

 لیهای پی در پی قبپیروزی

و معنوی  ( تقویت و پشتیبانی مادی5

 نیروهای متفقین از سوی آمریکا و انگلیس

 نتایج عملیات:

 متارکه و پایان جنگ جهانی اول(1

مبرهن شدن نقش آمریک بعنوان عامل  (2

 حیاتی پیروزی نهایی بر آلمان و متفقین

های تسلیم آلمان و تخلیه فوری سرزمین (3

 اشغال شده به متفقین

و تحویل حجم انبوهی از ادوات  (4

 تجهیزات رزم زمینی آلمان به متفقین

های جنگی و تحویل کلیه کشتی (5

 های آلمان به متفقینزیردریایی

آغاز سرپیچی، نافرمانی و شورش ملهم (6

 ها در آلماناز کمونیست

روی کار آمدن یک حکومت جمهوری (7

 سوسیالیستی در آلمان

فرار قیصر آلمان )امپراتور آلمان و  (8

 وس( به هلندپادشاه پر

نيروی 

رزمی در 

قالب 

های گروه

ارتش 

مشترک و 

 مختلط

آفند هجومی به 

های همراه تک

 پشتيبان

تصرف و اشغال 

نقاط حياتی و 

استراتژیک مؤثر 

 در رزم
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 تجزیه و تحليل راهبرد نبردهای زمينی جنگ جهانی دوم : 3جدول

 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار
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طرح آلمان برای آغاز جنگ جهانی دوم با اشغال 

لهستان طی دو مرحله صورت گرفت. مرحله اول 

محاصره و انهدام نیروهای ارتش لهستان در خم 

رودخانه ویستوال و مرحله دوم پیشروی از پروس 

خاوری به سمت جنوب و از اسلواکی به سمت شمال 

به منظور تصرف تمام خاک لهستان در باختر برست 

یتووسک و رودخانه باگ و نهایتاً استفاده از موفقیت ل

با اشغال شرق لهستان توسط ارتش روس قرار بود انجام 

گیرد همچنین نیروی هوایی آلمان ماموریت داشت، 

نخست  با انهدام نیروی هوایی لهستان، برتری هوایی 

ارتش آلمان  5

و  8، 14، 4، 3)

( بعالوه 10

یگانهایی از 

با  شورویارتش 

حمایت نیروی 

 هوایی آلمان

(اجرای تک احاطه 1

دو طرفه توسط 

 آلمان

(اجرای رخنه عمیق 2

و با سرعت باالی 

آلمان در عمق 

 خاک لهستان

محاصره و انهدام (1

نیروهای ارتش 

لهستان در خم 

 رودخانه ویستوال

 پیشروی از(2

جناحین و تصرف 

تمام خاک لهستان 

در باختر برست 

لیتووسک و 

 رودخانه باگ
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

آهن و مناطق حساس و را کسب و سپس انهدام راه

ماندهی در کل ارتش برهم زدن سلسله مراتب فر

لهستان و پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای پیشروی 

کننده در خطوط مقدم جنگ را بر عهده داشت. 

م با  1939سرانجام عملیات در بامداد روز اول سپتامبر 

گروه ارتش( آغاز و  5هجوم هوایی و زمینی آلمان )

 آمیز بود:موفقیت زیربنابر دالیل 

در سیستم پدافندی  هم گسیختگیایجاد اخالل و از (1

لهستان بر اثر سرعت فوق العاده امکانات مکانیزه 

 آلمانها

آمیز میان هواپیماها و همکاری و هماهنگی موفقیت(2

 نیروهای زرهی آلمانها

ناکارآمدی پدافند خطی و موانع پدافندی در مقابل (3

 های زرهیتک

 یهای زرهمشکل بودن اجرای پاتک در مقابل تک(4

تمرکزی عمل کردن ارتش لهستان در مقابل (5

ها آنهم در یک منطقه آسای زرهی آلمانحمالت برق

 وسیع

آسا و تاکتیک غافلگیر شدن لهستان از حمله برق(6

 متفاوت آلمان

 نتایج عملیات:

 تسلیم لهستان(1

 شورویلمان و تقسیم لهستان بین آ(2

نيروی رزمی 

مرکب 

ترکيبی در 

قالب گروه 

 هاارتش

ای و مانور رخنه

 ایاحاطه

انهدام نيروهای 

دشمن + تصرف 

 کامل هدف
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 رویشو، شورویهای بدلیل سرپیچی فنالند از خواسته

 ف:م، بدون اعالن قبلی با هد 1939نوامبر  30در روز 

تقویت پدافند لنینگراد در مقابل آفند احتمالی (1

 ندیآلمانها با استفاده از جزایر و یا پایگاههای فنال

در  شوروییا زنجیره پدافندی  تکمیل خطوط و(2

غرب با استفاد از فنالند و کشورهای کنار دریای 

 بالتیک؛

در ادامه یک تک گسترده هوایی، تک زمینی خود را 

لشگر پیاده و زرهی  و با اجرای آتش  29با بیش از 

ها سنگین و سپس نفوذ آغاز نمود. طرح مبهم روس

عبارت بود از: بمباران شدید و ایجاد آشفتگی در مردم 

بمباران شدید و 

ایجاد آشفتگی 

در مردم و طبقه 

هت کارگری ج

اندازی انقالب راه

کمونیستی بر علیه 

حکومت فنالند و 

در نهایت 

سرنگونی 

 حکومت

اجرای آتش سنگین 

 و سپس نفوذ

تقویت پدافند (1

لنینگراد در مقابل 

آفند احتمالی آلمانها 

با استفاده از جزایر و 

یا پایگاههای 

 فنالندی

تکمیل خطوط و (2

یا زنجیره پدافندی 

در غرب با  شوروی

د از فنالند و استفا

کشورهای کنار 

 دریای بالتیک
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

اندازی انقالب کمونیستی بر و طبقه کارگری جهت راه

 نهایت سرنگونی حکومت. علیه حکومت فنالند و در

 و نهایتاً اجرای این طرح بدلیل: 

 ا تصرف فنالنددر اشغال ی شورویمبهم بودن طرح (1

مقاومت سرسختانه فنالندیها با استفاده از موانع  (2

 طبیعی و مصنوعی زمین

تالش فنالندیها جهت وارد آوردن حداکثر تلفات و (3

سایر تا رسیدن کمکهای  شورویضایعات به ارتش 

 کشورها

اعزام انبوهی از ادوات و تجهیزات و نیروها در  (4

سرزمین باتالق و نامناسبی چون فنالند از سوی 

 شوروی

چابکی نیروهای فنالندی و اقدامات غیر تمرکزی (5

 شورویآنها بر علیه ارتش 

 را بهمراه داشت: زیرنتایج 

انهدام مواضع و ایجاد رخنه در خطوط پدافندی (1

 نشینی فنالندیهامانرهایم و عقب

 و فنالند رویشوانعقاد پیمان صلح بین (2

شکست نظریه استراتژی هوایی موسولینی در تسلیم (3

 فنالند )شکست دشمن تنها از طریق هوا(

افزار و فناوری با شرایط مبرهن شدن تناسب جنگ(4

 جو، زمین و دشمن

موفقیت قدرت تحرک و سرعت عمل نسبت به (5

 تش و همچنین در مکانها و شرایط محدود کنندهآ

آشکار شدن ضعف روسها در فرماندهی، امور (5

 اداری و بینش استراتژیک و تاکتیکی

به هیتلر جهت  شورویم ارتش آشکار شدن توان رز (6

 شورویبرداری از فرصت ایجاد شده علیه بهره

بمباران شدید 

غيرنظاميان 

جهت تحریک 

آنان عليه 

حکومت 

مرکزی + 

اقدام در قالب 

 29بيش از 

لشگر پياده و 

 زرهی

مانور نفوذی + 

ای + مانور جبهه

 ایمانور رخنه

تحکيم پدافند از 

 نقاط حساس
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طرح آلمان برای تصرف اروپای غربی )طرح زرد( با 

تانک و خودرو  2700لشگر زمینی،  136کارگیری به

 4000افکن و بمب 2000زرهی به همراه بیش از 

 شکاری، در دو مرحله طراحی شده بود:

 مرحله اول:

 ای(ر جبههو بلژیک)مانوتک بر علیه هلند (1

 های متفقین به سمت بلژیک و هلندکشاندن ارتش(2

تک و پیشروی به سمت کاالس در کنار دریای (3

ارد مانش با هدف قطع ارتباط نیروهایی از متفقین که و

 ای(بلزیک شده بودند با عقبه آنها)مانور رخنه

 مرحله دوم:

یس و دور زدن خط ماژینو از شمال به طرف شرق پار

 (ای یکطرفهتصرف پاریس)مانور احاطه 

 آمیز بود:موفقیت زیرکه این طرح بنابر دالیل 

 ( طرح جسورانه و متهورانه آلمان در تصرف اروپای1

 غربی

 اجرای مطلوب طرح در میدان عمل از سوی آلمان(2

اتکا فرانسویان به خط ماژینو که تحرک، ابتکار و  (3

 لب نمود.روحیه آفندی را از آنان س

 136کارگیری به

لشگر زمینی، 

تانک و  2700

خودرو زرهی به 

همراه بیش از 

افکن بمب 2000

 شکاری 4000و 

اجرای طرح زرد 

 آلمان طی دو مرحله:

 مرحله اول:

تک بر علیه هلند (1

 و بلژیک

کشاندن (2

به های متفقین ارتش

 سمت بلژیک و هلند

تک و پیشروی به (3

سمت کاالس در 

کنار دریای مانش با 

هدف قطع ارتباط 

نیروهایی از متفقین 

که وارد بلزیک شده 

 بودند با عقبه آنها

 مرحله دوم:

دور زدن خط ماژینو 

از شمال به طرف 

شرق پاریس و 

 تصرف پاریس

تصرف اروپای 

باختری توسط هیتلر 

کشور هلند،  4)

ک، بلژی

لوکزامبورک و 

 فرانسه(
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

غافلگیر شدن متفقین نسبت به درک تک اصلی (4

بایستی قوی آلمانها و ضعیف بودن در مکانی که می

 باشند و بلعکس.

انسجام و هماهنگی مؤثر بین تانک و هواپیما بعنوان (5

 ابزار اصلی سرعت در ارتش آلمان

های تمرکز و استقالل نیروی زرهی بصورت گروه (6

ها در جبهه آلمان و پراکندگی تانکپانزر در ارتش 

 متفقین.

 نتایج عملیات:

 هفته 6(فتح اروپای غربی توسط هیتلر ظرف 1

( مبرهن شدن برتری سیاست و استراتژی نظامی 2

 آلمان نسبت به متفقین )هدف آلمانها روشن، قطعی و

 قابل دستیابی بود(

از هم پاشیدگی روحیه متفقین و سقوط کامل آن تا (3

 جنگ پایان

( افزایش میل به پیروزی آلمان در جنگ و عکس آن 4

 در جبهه مقابل.

اقدام در قالب 

لشگرهای 

پياده و زرهی 

+ با پشتوانه 

 هوایی

ای + مانور جبهه

ای + مانور رخنه

ای مانور احاطه 

 یکطرفه

تصرف اهداف 

استراتژیک 

 سازسرنوشت



1402بهار  ،81شمارة بیست و یکم، سال دفاعي، راهبرد فصلنامة علمي         

 

 با 
گ

جن
ی

رو
شو

ده 
 ش

ال
شغ

ی ا
رها

شو
 ک

ن و
ما

)آل
ن 

رفی
؛ ط

سا(
رو

ربا
ت با

لیا
عم

(
– 

ی
رو

شو
 

ن(
فقی

 مت
ت

مای
 ح

با
 

م، با 1941ژوئن  22بامداد روز  3آلمان در ساعت 

 137لشگر ) 192گروه ارتش شامل  3کارگیری به

لشگر موتوری در خط  12لشگر زرهی،  17لشگر پیاد، 

لشگر در احتیاط( با پشتیبانی کامل نیروهای  26و 

شوروی  شورویهوایی با کسب غافلگیری تاکتیکی 

ری قرار داد و برابر طرح، تصمیم را مورد هجوم سراس

را از صحنه جنگ خارج سازد پیش از  شورویداشت 

آنکه اانگلستان به اندازه کافی خود را ترمیم نماید و به 

کمک کند یا آمریکا وارد جنگ شود لذا  شوروی

از مناطق حیاتی  شورویمنظور آلمان، محروم نمودن 

ی و خود در باختر و کاهش قابل توجه قدرت اقتصاد

نهایتاً قدرت نظامی او در برابر آلمان بود. که این 

 زیرعملیات در سه مرحله اجرا گردید و بنابر دالیل 

 ناموفق بود:

به سبب  شورویتاخیر آلمان در آغاز آفند علیه (1

 درگیری این کشور در بالکان و از دست رفتن فرصت

و  شورویها بویژه هیتلر از برآور ضعیف آلمانی(2

 قدرت ملی آن

اختالف نظر هیتلر با فرماندهان عالی آلمان در (3

انتخاب اهداف نظامی استراتژیک، طراحی و حتی 

 مراحل تاکتیکی

سرسختی هیتلر در حفظ مواضع و ندادن آزادی (4

تر و نشینی به مواضع مطمئنعمل به فرماندهان در عقب

ی یا آفند متقابل در شرایط مناسبتر که تلفات نیرو

 انسانی زیادی را به دنبال داشت

متناسب نبودن وسیله و هدف در استراتژی نظامی (5

درعین  شورویآلمان )گسترده بودن اهداف آلمان در 

 پراکندگی زیاد نیروهای آلمان در غرب و شرق(

رسانی به اشغال ایران توسط متفقین و کمک(6

 از طریق آن شوروی

فرماندهان نظامی و  هیتلر در کار دخالت بیش از حد(7

بین با افسران کم تعویض فرماندهان الیق و حقیقت

 تجربه اما مطیع

گروه ارتش  3

لشگر  192شامل 

لشگر پیاد،  137)

لشگر زرهی،  17

لشگر  12

توری در خط مو

لشگر در  26و 

احتیاط( با 

پشتیبانی کامل 

 نیروهای هوایی

 مرحله اول:

های گروه ارتش(1

شمالی با دو ارتش و 

یک گروه زرهی 

مرکب از چهار 

لشگر تانک؛ آغاز 

پیشروی از پروس 

خاوری به سمت 

 لنینگراد

های گروه ارتش(2

مرکزی با سه ارتش 

و دو گروه زرهی 

مرکب از ده لشگر 

نک؛ آغاز پیشروی تا

از شمال باتالق 

در خاک « پریپت»

لهستان به سمت 

 مینسک و مسکو

های گروه ارتش( 3

جنوبی با دو ارتش 

آلمانی و یک ارتش 

 رومانیایی و -آلمانی 

یک گروه زرهی 

مرکب از چهار 

لشگر تانک؛ آغاز 

پیشروی از جنوب 

در « پریپت»باتالق 

خاک لهستان به 

سمت کیف مرکز 

 اوکراین

تغییر  مرحله دوم:

ناگهانی و بدون 

مشورت ماموریت 

 اهداف اولیه:

تصرف لنینگراد، (1

 مسکو و کیف

بیرون راندن (2

از صحنه  شوروی

جنگ پیش از آنکه 

انگلستان بتواند 

خودش را ترمیم 

 شورویکرده و به 

کمک کند یا 

آمریکا وارد جنگ 

 شود.

محروم نمودن (2

از مناطق  شوروی

حیاتی خود در باختر 

و کاهش قابل توجه 

 قدرت اقتصادی آن

تضعیف قدرت (3

در  شوروینظامی 

مقابل آلمان با الحاق 

مناطق حیاتی 

 رایشبه  شوروی

 اهداف ثانویه:

تصرف و حفظ (1

چهارضلعی ورونژ، 

ساراتف، استالینگراد 

 و روستف

دستیابی به قفقاز و (2

باکو )منابع و ذخایر 

 انرژی(

 اهداف ثالث:
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تاثیر بمباران استراتژیک و سهمگینمتفقین بر روی (8

افزار و صنایع آلمان و کاهش های تولید جنگکارخانه

 تولید و یا از کار انداختن آنها

در دفاع شوروی داری ارتش و مردم پایداری و وفا(9

 از کشور و رهبری مؤثر زمامداران آن کشور

(عدم آمادگی آلمانها برای مقابله با یک جنگ 10

 آسافرسایشی و تکیه بیش از حد بر جنگ برق

( تحلیل توان آلمان در تامین تدارکات سوخت، 11

 مهمات و ...

وارد عمل شدن آمریکا به جنگ با ژاپن و رفع (12

 از بابت تهدیدات ژاپن شوروینگرانی 

 نتایج عملیات:

هیچ یک از  و عدم تحقق شورویشکست آلمان از (1

 اهداف آلمان

ها بر خالف شورویه نفس بافزایش حس اعتماد  (2

 جنگ جهانی اول

 کاهش اعتماد مردم به نازیسم در اروپا(3

های گروه ارتش

مرکزی توسط هیتلر 

های و تقویت ارتش

شمالی و جنوبی با 

 بکارگیری آنها

 مرحله سوم:

های نشینیعقب

اجباری و یا بدون 

های دستور گروه

 ارتش آلمان

تالش برای حفظ 

متصرفات و عدم 

 نشینیعقب
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

نيروی رزمی 

مرکب 

ترکيبی در 

قالب گروه 

+ تکيه  هاارتش

بر تحرک به 

جای آتش + 

پشتوانه کامل 

 نيروی هوایی

ای و تک جبهه

احاطه دوطرفه 

)و ترکيبی از 

های احاطه

کوچک در دل 

آن( + 

نشينی عقب

 اجباری

تضعيف قدرت 
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م، توسط متفقین 1944این عملیات در ششم ژئون 

ه )آمریکا و انگلیس( با هدف آزادسازی پاریس و ادام

لشگر زمینی به  45کارگیری تک به سمت برلین با به

اع کشتی و انو 6000فروند هواپیما و  12000پشتیبانی 

 آغاز و از طریق: قایق

 ل غربی فرانسهبمباران کامل سواح (1

های منطقه بمنظور پیاده کردن نیرو در سواحل و پل(2

 ل سرپل و نقاط حساس منطقهاشغا

 توسعه سرپل(3

 خاور و پاریس آغاز تک به سمت (4

 موفق بود: زیرصورت گرفت که بنابر دالیل 

 برتری کامل هوایی متفقین بر آلمان (1

کند بودن تحرک آلمانها در منطقه بواسطه از بین (2

 رفتن خطوط ارتباطی آنها از قبل

 45کارگیری به

لشگر زمینی به 

 12000پشتیبانی 

فروند هواپیما و 

کشتی و  6000

 هاانواع قایق

بمباران کامل  (1

 سواحل غربی فرانسه

پیاده کردن نیرو (2

های در سواحل و پل

منطقه بمنظور اشغال 

سرپل و نقاط 

 حساس منطقه

 توسعه سرپل(3

آغاز تک به  (4

سمت خاور و 

 پاریس

آزادسازی پاریس و 

ادامه تک به سمت 

 برلین
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 متن انتخابی از حجم نمونه نبرد
 راهبرد )مضمون(

 هدف روش ابزار

اندهی آلمان در به در سیستم فرم اخالل و پیچیدگی(3

 کارگیری سریع و بموقع نیروهای احتیاط

ها از مکان فرود آمدن غافلگیری کامل آلمان(4

 نیروهای متفقین در سواحل نرماندی

موقعیت جغرافیایی نرماندی که قابلیت مانور نیروها (5

« لوار»های روی دو رودخانه را به در اختیار داشتن پل

 نمودمی« سن»و 

 عملیات:نتایج 

تحقق هدف آزادسازی پاریس و ادامه تک به سمت 

 برلین

نيروی رزمی 

در قالب لشگر 

+ به پشتوانه 

نيروی هوایی 

و دریایی + 

 آتش

مانور قائم + تک 

 ایجبهه

تامين هدف و 

 ادامه تک

سؤال اول تحقيق: عناصر راهبردهاي نظامي متحدين در نبردهاي زميني دو  گيری. نتيجه4

جنگ جهاني اول و دوم به چه صورت بوده اس ؟ پاس  به اين سوال در دو جدول زير به شرل 

 كامل اراده گرديده اس :

 : راهبرد نظامي متحدين در جنگ جهاني اول4جدول 

 راهبرد نظامی متحدین در جنگ جهانی اول -الف 

 هدف روش ابزار

 ارتش مبنای رزم بوده است. .1

ها مورد متناسب با اندازه هدف، ارتش یا گروه ارتش .2

 استعمال قرار گرفته است.

از نیروهای رزمی کشورهای اشغال شده، جهت تقویت  .3

 های خود استفاده نموده است.ساختار یگان

در بکارگیری ابزار، به رعایت حقوق جنگ پایبند  .4

 )استفاده از عامل شیمیایی فسژن(.نبوده است 

استفاده از حجم انبوه آتش توپخانه در اولویت قرار  .5

 داشته است.

های کوچک پیاده از تاکتیک هوتیر با استفاده از گروه .6

برای ایجاد رخنه، دور زدن دشمن و یا احاطه 

 استفاده شده است.

های بکار رفته شامل: تک انواع تک .1

 روزانه؛ تک شبانه.

انورهای بکار رفته شامل: انواع م .2

 ایای؛ مانور احاطهمانوررخنه

اقدامات تأمینی بکار رفته برای پدفند  .3

های شامل: اجرای پرده پوشش؛ پاتک

 محدود

 عبور از موانع .1

 ای و متوالی دشمنانهدام مرحله .2

 حفظ دور تک  .3

 حفظ روحیه آفندی نیروها .4

 فرسایشی کردن جنگ  .5

 حفظ دشمن در مواضع .6

 تجزیه و کانالیزه نمودن دشمن  .7
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 : راهبرد نظامي متحدين در جنگ جهاني دوم5جدول 

 راهبرد نظامی متحدین در جنگ جهانی دوم -ب 

 هدف روش ابزار

 عمدتاً لشگر مبنای رزم بوده است. .1

نیروی رزمی مرکب ترکیبی در قالب  .2

ها مورد استعمال قرار گروه ارتش

 گرفته است.

غیرنظامیان با اهداف بمباران  .3

 استراتژیکی صورت گرفته است.

تحرک نسبت به آتش اولویت داشته  .4

 است )استفاده از لشگرهای زرهی(

ها عمدتاً با پشتوانه هوایی عملیات .5

صورت گرفته است )بمباران هوایی 

 جایگزین آتش توپخانه(

عمق میدان نبرد بدلیل جایگزینی  .6

ایش بمباران هوایی با توپخانه زمینی افز

 یافته است.

ای؛ انواع مانورهای بکار رفته شامل: مانوررخنه .1

 ایای؛ مانور نفوذی؛ مانور جبههمانور احاطه

اقدامات تأمینی بکار رفته برای پدفند شامل:  .2

 نشینی اجباریعقب

 

 انهدام نیروهای دشمن  .1

 تصرف کامل هدف  .2

 تحکیم پدافند از نقاط حساس .3

تصرف مناطق حساس و استراتژیکی  .4

مانند لنینگراد، مسکو، کیف و حفظ 

چهارضلعی ورونژ، ساراتف، 

 استالینگراد و روستف

از رزم پیش از  شورویخارج نمودن  .5

آنکه انگلستان بتواند خودش را ترمیم 

 کمک کند. شورویکرده و به 

  شورویکاهش قدرت اقتصادی  .6

  شورویتضعیف قدرت نظامی  .7

ر دستیابی به قفقاز و باکو )منابع و ذخای .8

 انرژی(

تالش برای حفظ متصرفات و عدم  .9

 نشینیعقب

 های آن در انتخاب اهداف به همه جنبه

اعم از نظامی و غیر نظامی توجه شده 

 است.

سؤال دوم تحقيق: عناصر راهبرد نظامي متوقين در نبردهاي زميني دو جنگ جهاني اول و دوم 

 وت و هدف عبارتند از:به چه صورت بوده اس ؟ عناصر مذكور در سه حوزه ابزار، ر

 

 



 جهاني اول و دومکار رفته در نبردهای زمیني دو جنگ مطالعه تطبیقي عناصر راهبردهای نظامي به    192

 

 

 

 

 : راهبرد نظامي متوقين در جنگ  جهاني اول6جدول 

 راهبرد نظامی متفقين در جنگ  جهانی اول -الف 

 هدف روش ابزار

 ارتش مبنای رزم بوده است. .1

ها متناسب با اندازه هدف، ارتش یا گروه ارتش .2

 مورد استعمال قرار گرفته است.

متفق، به صورت مجزا از نیروهای رزمی کشورهای  .3

های خود استفاده نموده و یا مختلط در کنار یگان

 است.

های های بکار رفته شامل: تکانواع تک .1

 های پشتیبان.روزانه؛ تک

انواع مانورهای بکار رفته شامل: مانور  .2

 ای.ای؛ مانور جبههاحاطه

ممانعت از ورود  .1

دشمن به مناطق 

استراتژیک 

 سازسرنوشت

نقاط تصرف و اشغال  .2

حیاتی و استراتژیک 

 مؤثر در رزم

 دوم : راهبرد نظامي متوقين در جنگ  جهاني7جدول 

 راهبرد نظامی متفقين در جنگ جهانی دوم -ب 

 هدف روش ابزار

 لشگر مبنای رزم بوده است. .1

 اتکاء به نیروی هوایی در رزم .2

 اتکاء به نیروی دریایی در رزم .3

 اتکاء به حجم آتش .4

بکار رفته انواع مانورهای  .1

ای و مانور شامل: مانور جبهه

 قائم

آزادسازی پاریس و ادامه  .1

 تک به سمت برلین

در انتخاب اهداف به  .2

های غیر نظامی بیش از جنبه

های نظامی توجه شده جنبه

 است.

سؤال سوم تحقيق: وجوه اشتراک و افتراق عناصر راهبردهاي نظامي طرفين در نبردهاي زميني 

و دوم به چه صورت بوده اس ؟ وجوه اشتراک و افتراق عناصر راهبردهاي دو جنگ جهاني اول 

 نظامي طرفين عبارتند از:
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 : وجوه اشتراک راهبردهاي نظامي طرفين در جنگ جهاني اول8جدول 

 وجوه اشتراک راهبردهای نظامی طرفين در جنگ جهانی اول  –الف 

 هدف روش ابزار

بوده برای هر دو طرف، ارتش مبنای رزم  .1

 است.

هر دو طرف از نیروهای غیر )کمکی( در  .2

 اند.رزم استفاده کرده

های روزانه و به مراتب هر دو طرف از تک .1

 اند.بیشتر برای رسیدن به اهداف بهره برده

شیوه متداول برای انجام مانورها از سوی  .2

 ای بوده است.طرفین، مانور احاطه

هر دو طرف بر حفظ و تأمین  .1

مرکز منابع در جنگ مت

 اند.بوده

 : وجوه افتراق راهبردهاي نظامي طرفين در جنگ جهاني اول9جدول 

 وجوه افتراق راهبردهای نظامی طرفين در جنگ جهانی اول  –ب 

 هدف روش ابزار

های خود استفاده آلمان از نیروهای غیر در تقویت یگان .1

های خود( اما فرانسه از وجود نموده است )در طول یگان

های خود های نیروهای کمکی در کنار یگانقابلیتو 

 های خود(.استفاده کرده است )در عرض یگان

های غیر متعارف در جنگ بهره برده آلمان از سالح .2

 اند.است اما متفقین نسبتاً حقوق جنگ را رعایت نموده

مدت  استفاده از حجم آتش سنگین و دور برد و طوالنی .3

آلمان حائز اهمیت و میسر بویژه برای آتش تهیه برای 

بوده است در حالیکه متفقین از این قابلیت کم بهره و یا 

 اند.مند بودهاز برد کم آنها بهره

های استفاده از قابلیت انتقال آتش بلند برای یگان .4

نمود که نیروهای مانوری متحدین این مزیت را ایجاد می

تا نزدیکی مواضع دشمن تحت پوشش آن پیشروی 

 در حالیکه چنین امری برای متفقین میسر نبود. نمایند

های مختلف و جسورانه متحدین )آلمان( از تاکتیک .5

مانند تاکتیک هوتیر برای تک استفاده نموده است که 

ها بیان کننده هوشمندی، دقت و مهارت در اجرای طرح

 باشد.می

استفاده از تک شبانه در رزم از سوی  .1

باالی آلمان بیانگر انضباط و آموزش 

های متحدین نسبت به نظامی یگان

 باشد.متفقین می

ای در رزم بیانگر استفاده از مانور جبهه .2

تحمل تلفات زیاد در رزم از سوی 

 باشد.متفقین می

بکار بردن تنوعی از اقدامات و  .3

های آفندی و پدافندی مبین تاکتیک

های پذیری یگانمهارت باال و انعطاف

 باشد.یمتحدین نسبت به متفقین م

های مختلف تنوع اقدامات و روش .4

آفندی، پدافندی و مانوری بکار رفته 

توسط متحدین )آلمان ( مبین طراحان 

 باشد.ورزیده در عملیات می

اهداف انتخاب شده برای متحدین  .1

 )آلمان( بیشتر جنبه نظامی دارند.

اهداف انتخاب شده برای متفقین  .2

حول پدافند از نقاط حیاتی و یا 

اهداف حیاتی از دست تصرف 

 باشد.رفته قبلی می

اهداف متحدین بیشتر از جنس  .3

دار بوده ای و دنبالهتوسعه

ای( اما اهداف متفقین از )واسطه

 نوع محدود  و غایی هستند.
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 : وجوه اشتراک راهبردهاي نظامي طرفين در جنگ جهاني دوم10جدول 

 انی دوموجوه اشتراک راهبردهای نظامی طرفين در جنگ جه  –پ 

 هدف روش ابزار

 لشگر مبنای رزم در هر دو طرف بوده است. .1

هر دو طرف به استفاده از نیرو و بمباران هوایی  .2

 اند.یکدیگر اهتمام داشته

عمق میدان نبرد در هر دو طرف افزایش یافته  .3

 است.

هر دو طرف تحرک را جایگزین آتش نموده و  .4

 اند.یا این امر را در دست اقدام داشته

شوروی در ابتدا و آغاز جنگ در جبهه متحدین  .5

بوده و در سال دوم جنگ به بعد بدلیل حمله 

 شود.آلمان به آن، در جبهه متفقین واقع می

کاهش استفاده از مانورهای  .1

ای و افزایش استفاده از جبهه

ای و شیوه مانورهای احاطه

نفوذی مبین تغییر رویکرد رزم 

از خط مقدم به خطوط عقب و 

 باشد.ها مییبانیپشت

هر دو طرف در انتخاب اهداف  .1

های غیر نظامی آن توجه به جنبه

 اند.نموده

انتخاب اهداف بسیار هوشمندانه  .2

 و متنوع بوده است.

 : وجوه افتراق راهبردهاي نظامي طرفين در جنگ جهاني دوم11جدول 

 وجوه افتراق راهبردهای نظامی طرفين در جنگ جهانی دوم  –ت 

 هدف روش ابزار

استفاده متفقین از نیروی دریایی در رزم مبین  .1

پیشرفت تکنولوژی دریایی در متفقین نسبت به 

 باشد.متحدین می

از اجرای حجم آتش طوالنی مدت توپخانه  .2

 متحدین در رزم کاسته شده است.

تحرک و مانور نیروها در متحدین نسبت به  .3

 متفقین بیشتر و بهتر بوده است. 

به متحدین از متفقین نسبت  .1

ای حداقل مانور جبهه

 اند.استفاده را در رزم نموده

انهدام نیروهای دشمن بیشتر  .1

در متحدین معمول بوده تا 

 متفقین.

انتخاب اهداف در جبهه  .2

متحدین، بیشتر تحمیلی )از 

سوی هیتلر( و در جبهه 

 متفقین، موافقتی بوده است.
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 نظامي متحدين در دو جنگ جهاني: وجوه اشتراک راهبردهاي 12جدول 

 وجوه اشتراک راهبردهای نظامی متحدین در دو جنگ جهانی  –ث 

 هدف روش ابزار

در هر دو جنگ به استفاده حداکثری از  .1

نیروهای رزمی کمی اهتمام شده است )عالوه بر 

برداری از نیروهای نیروهای سازمانی، به بهره

اهتمام شده پیمان و متحد مناطق اشغالی یا هم

 است(.

آتش در هر دو جنگ همچنان عامل مؤثر در  .2

 شود.میدان رزم محسوب می

ای در ای و مانور احاطهمانور رخنه .1

هر دو جنگ بطور عمده مورد 

 استفاده قرار گرفته است.

اقدامات تأمینی در هر دو جنگ  .2

 برداری قرار گرفته است.مورد بهره

از هر دو نوع تک )روزانه و شبانه(  .3

 ها استفاده شده است.ر عملیاتد

انهدام نیروهای  .1

دشمن همچنان در 

هر دو جنگ از 

اهداف اساسی 

نظامی به شمار 

 رود.می

 يدر دو جنگ جهان نيمتحد ينظام يوجوه افتراق راهبردها :13جدول 

 وجوه افتراق راهبردهای نظامی متحدین در دو جنگ جهانی  –ج 

 هدف روش ابزار

ارتش و در  در جنگ جهانی اول، .1

جنگ جهانی دوم عمدتاً لشگر 

 مبنای رزم بوده است.

قوانین و حقوق جنگ در جنگ  .2

جهانی دوم نسبت به اول بیشتر 

 رعایت شده است.

در جنگ جهانی اول، نقطه اتکا بر  .3

آتش بود اما در جنگ جهانی  

دوم، عالوه بر آتش، بر تحرک نیز 

 استوار بود.

در جنگ جهانی دوم بدلیل  .4

از نیروی هوایی، عمق استفاده 

میدان نبرد نسبت به جنگ جهانی 

 اول افزایش یافته است.

کار رفته در تنوع مانور به .1

جنگ جهانی دوم بیش از 

جنگ جهانی اول بوده 

است )عالوه بر مانورهای 

ای از ای و احاطهرخنه

ای مانورهای نفوذی و جبهه

 نیز استفاده شده است(.

در جنگ جهانی اول،  .2

کار رفته أمینی بهاقدامات ت

عمدتاً جهت آفند و در 

جنگ جهانی دوم برای 

 کار رفته است.پدافند به

در جنگ جهانی اول تنوع اهداف  .1

نظامی بیش از اهداف غیر نظامی بود در 

حالیکه در جنگ جهانی دوم تنوع 

اهداف غیر نظامی بیش از اهداف 

 نظامی است.

اهداف در جنگ جهانی اول عمدتاً  .2

داشتند اما در جنگ جهانی جنبه نظامی 

دوم عالوه بر بعد نظامی به سایر 

های هدف از جمله استراتژیکی، جنبه

 سیاسی، اقتصادی و ... توجه شده است.

در جنگ جهانی اول، اهداف عمدتاً با  .3

ای اما در جنگ جهانی نقش واسطه

دوم اهداف بیشتر از نوع تکمیلی 

 اند.انتخاب شده
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 يدر دو جنگ جهان نيمتوق ينظام ياهبردهاوجوه اشتراک ر :14جدول 

 وجوه اشتراک راهبردهای نظامی متفقين در دو جنگ جهانی  –چ 

 هدف روش ابزار

از اتفاق نیروهای رزمی در هر  .1

 دو جنگ استفاده شده است.

ای بطور از مانور جبهه .1

گسترده در هر دو جنگ 

 استفاده شده است.

پدافند از نقاط حساس و حیاتی  .1

دو جنگ مد نظر بوده در هر 

 است.

اولویت با تأمین اهداف غیر  .2

نظامی )استراتژیکی و سیاسی( و 

 بعد اهداف  نظامی بوده است.

 يدر دو جنگ جهان نيمتوق ينظام يوجوه افتراق راهبردها :15جدول 

 وجوه افتراق راهبردهای نظامی متفقين در دو جنگ جهانی  –ح 

 هدف روش ابزار

ارتش و در جنگ جهانی دوم  در جنگ جهانی اول، .1

 عمدتاً لشگر مبنای رزم بوده است.

کار رفته در رزم  در جنگ جهانی تنوع نیروهای به .2

باشد )نیروهای دوم بیش از جنگ جهانی اول می

 زمینی، هوایی و دریایی(

 

کار رفته در مانورهای به .1

جنگ جهانی اول عمدتاً 

ای و پایه )احاطهزمین

ای( اما در جنگ جبهه

جهانی دوم  عالوه بر مانور 

ای از مانورهای جبهه

هواپایه )مانور قائم( نیز 

 استفاده شده است.

تبدیل پدافند به آفند در جنگ جهانی  .1

دوم نسبت به جنگ جهانی اول سریعتر 

 و با تمایل بیشتر انجام گرفته است.
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 ابزار

 اند.بر عهده داشتهدر جنگ جهاني اول، آتش و در جنگ جهاني دوم، تحرک نقش اصلي را  .1

ورود تانک در جنگ جهاني اول و هواپيما  در جنگ جهاني دوم، ماهي  جنگ را در عرصه  .2

 دستنوت تحول نمود. فناوري

جنگ از سوي طرفين در جنگ جهاني دوم نسب  به ها در انسانپايبندي به رعاي  حقوق  .3

 اول بهتر شده بود.جنگ جهاني 

ها اول بدليل افزايش برد سال  جنگ جهاني نسب  به عمق ميدان نبرد در جنگ جهاني دوم .4

 افزايش ياف .

تغيير و تحول در ابزارهاي راهبردي از آتش به تحرک ميل نموده و بعد چهارم جنگ يعني  .5

 را بيش از پيش آشرار ساخ .« زمان»اهمي  

 هاروش

دليل تحوالت هاول بجنگ جهاني  افزايش مهارت طرفين در جنگ جهاني دوم نسب  به  .1

 افزايش يافته بود. فناورانه

هاي جنگيدن، )مانور و قابلي  انعطاف در عرصه ميداني( به عنوان عاملي تنوع در روت .2

 برترساز.

 اهداف
هاي متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، راهبردي از جنبه نظامي خارج و با جنبه فقطاهداف  .1

 برداري قرار گرف .و ... مورد بهره
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از عناصر راهبردي )ابزار، روت و هدف( با بررسي هاي تطبيقي صورت پذيرفته در سه حوزه 

در نبردهاي زميني بين دو جنگ جهاني اول و دوم موارد مندرج در جدول زير استنراج 

 گرديد:

 :دهاپيشنها

كار رفته در نبردهاي دريايي دو با عنوان مطالعه تطبيقي راهبردهاي نظامي به يپژوهشانجام  -1

 .جنگ جهاني اول و دوم

كار رفته در نبردهاي هوايي دو با عنوان مطالعه تطبيقي راهبردهاي نظامي به يپژوهشانجام  -2

 جنگ جهاني اول و دوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر

 اند.هر دو جنگ توسط متحدين )آلمان( آغاز و توسط متوقين به پايان رسيده .1

و  هارتدر هر دو جنگ متوقين پيروز و متحدين شرس  خورده و متحمل پرداخ  خسا .2

 اند.سنگين شده هاي غرام

نقش  شورويدر پايان يافتن جنگ جهاني اول، امريرا و در پايان يافتن جنگ جهاني دوم،  .3

 اند.مؤثري داشته

هايي را هم كسب نمودند اما بنابر طوريره موفقي ههر دو جنگ را متحدين طوفاني آغاز، ب .4

داليل متعددي چون فقدان راهبرد كالن و دراز مدت يا عدم وحدت فرماندهي و ... تضعيف 

 و تحليل رفته و بازي برده را واگذار نمودند.
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