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مقدمه

در ویراست هشتم کتاب تاریخ جهان بعد از جنگ جهانی دوم وقایع جهان را تا اوایل سال 
2014 پی می گیریم. در این تقریبًا هفتاد سال پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، جهان 
با چالش هایی روبه رو شده که پیش از این وجود نداشتند. شاید بتوان گفت بارزترین 
تغییر سه دهة گذشته سرعت یافتن روند جهانی شدن اقتصاد باشد، روندی که باعث 
شده روابط اقتصادی بین کشورها و شرکت ها بیش از همیشه تنگاتنگ و درهم تنیده باشد. 
روند جهانی شدن برای بسیاری از کشورها رونق اقتصادی به همراه آورد، به ویژه چین 
)که در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا بود( و هند )که به ده اقتصاد 
برتر جهان پیوست( از این روند بهره مند شدند. اما جهانی شدن هم مشکالت خاص 
خودش را داشت؛ در این دوران شاهد بحران های اقتصادی و رکود جهانی که از سال 

2007 آغاز شد، نرخ باالی بیکاری، و توزیع نامتناسب ثروت بودیم.
جهان هنوز هم با مشکالت قدیمِی حل نشدة متعددی روبه رو بود. مناقشة اعراب و 
اسرائیل الینحل مانده بود؛ تکثیر سالح های هسته ای )که روزگاری به شکل قابل قبولی 
تحت کنترل قرار گرفته بود( بار دیگر نگرانی هایی به وجود آورد؛ و اسالم سیاسی در 
»بهار عربی« جان دوباره ای گرفت. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه, اعالم کرد که 
کشورش گسترش اتحادیة اروپا و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را به سمت شرق 
تحمل نمی کند. در همین دوران اتحادیة اروپا مجبور شد اهداف مأموریتش و نیز توانایی 
مدیریت مؤثر اقتصاد برخی از اعضایش را بازبینی کند. برخی از کشورها ــ به ویژه در 
آمریکای التین، آفریقا و آسیا ــ با چالش هایی برای تشکیل سازمان های دموکراتیک و 

بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان روبه رو بودند.

٭٭٭
نه شرایط جهان  که  می دهد  نشان  اخیر  تاریخ  مطالعة  و  کنونی جهان  بررسی شرایط 
عادالنه است و نه دنیا مکانی دوستانه است. در همه جا شورش ها و جنگ هایی برپاست 
و بسیاری از انسان ها گرفتار فالکت و گرسنگی اند، در حالی که عده ای در آسایش و 
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ناز و نعمت به سر می برند. در این عصِر جدید دانش و فناوری، از اکتشافات فضایی 
گرفته تا جراحی های پیوند قلب، چگونه می توان در مورد نبوِد صلح و تداوم فقر در 
جهاِن فراوانی ها سخن گفت؟ ریشه های شرایط بد روابط انسانی در کجاست؟ امروزه 
دانشجویان، جوانان و سالخوردگان باید این پرسش ها را مطرح کنند و در پی یافتن پاسخ 
به آن ها باشند. این کتاب که تاریخ جهان بعد از جنگ جهانی دوم را بررسی کرده برای 

کمک به آن ها نگاشته شده است.
خصومت های قبیله ای و جنگ بین کشورها در سرتاسر تاریخ رواج داشته است. اما 
در جهان امروزی، و به ویژه در سدة بیستم, با توسعة فناوری های نظامی مدرن، جنگ ها 
مرگبارتر شده اند. جنگ جهانی دوم سبب مرگ و ویرانی بی سابقه ای شد، و سرانجام 
با استفاده از بمب اتمی، این سالح کشتارجمعی قدرتمند و جدید, به پایان رسید. از 
ویرانه های آن جنگ فریادی برخاست که حتی رهبران نظامی هم اذعان کردند که چنین 
جنگی هرگز دوباره نباید تکرار شود. اما وقتی هنوز از خاکستر جنگ جهانی دوم دود 
بلند می شد، کشورهای پیروز جنگ ــ آمریکا و بریتانیا از یک سو و اتحاد شوروی از 
سوی دیگر ــ درگیر زورآزمایی جدیدی شدند که تهدیدی برای این صلح ناپایدار به 
شمار می آمد. اصطکاک های دوران پس از جنگ خیلی زود به جنگ سرد سیاسی و پس 
از مدت کوتاهی به رویارویی نظامی منجر شد که مشخصة آن بی اعتمادی، سوءظن و 
خصومت دوجانبه بود. بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد بیش از 45 سال ادامه یافت 
و یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در روابط بین المللی بود. دو ابرقدرت، آمریکا و 
شوروی، در پی کسب و حفظ متحدان جدید بودند و به این ترتیب جهان به دو اردوگاه 
متخاصم تقسیم شد. از آن جا که هر کدام از آن ها ادعا می کردند قهرمان نظام برترند ــ 
به صحنة  نظام کمونیستی ــ جهان  قهرمان  نظام سرمایه داری و دیگری  قهرمان  یکی 

منازعات ایدئولوژیک بدل شد که نزدیک به نیم  قرن دوام آورد.
در همین اثنا، دو ابرقدرت درگیر مسابقة تسلیحاتی بی رحمانه ای شدند. هر یک ادعا 
می کرد قدرت نظامی اش صرفًا برای حفظ امنیت است و تسلیحات طرف مقابل تهدیدی 
برای صلح جهانی به شمار می آید. به این ترتیب، آن ها ساخت زرادخانة عظیمشان را 
توجیه می کردند، زرادخانه ای شامل هزاران سالح هسته ای به مراتب قدرتمندتر از آنچه در 
سال 1945 علیه ژاپن به کار گرفته شده بود. در پایان دهة 1950، زرادخانه های این کشورها 
چنان گسترش یافته بود که می توانست چندین مرتبه طرف مقابل را نیست و نابود کند 
و احتمااًل حیات آدمی را بر سیارة زمین ناممکن کند. با وجود این، هر سال ابرقدرت ها 
بر مقدار سالح های قدرتمندشان می افزودند، سالح هایی که در صورت استفاده منجر به 
نابودی خودشان می شد. وقتی سرانجام بر آن شدند تا زرادخانة هسته ای شان را تقلیل 
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دهند، دریافتند غول چراغ جادو رها شده و حتی کشورهای فقیر هم قادر به ساخت و 
استفاده از بمب اتمی هستند.

برابری نسبی نظامی بین قدرت های هسته ای منجر به آتش بس موقتی بین آن ها شد، 
اما مانع از حمایت آن ها از طرفین درگیر در جنگ در مناطقی از قبیل کره، جنوب آسیا و 
ویتنام نشد. باقی دنیا هم به دالیل گوناگون درگیر جنگ بودند. بعد از جنگ جهانی دوم 
بیش از صد جنگ رخ داده است که برخی جنگ ها, با وجود این که از نظر جغرافیایی 
بسیار محدود بودند و در جریان آن ها از سال ح های متعارف استفاده شده است, جهان را 

تا آستانة درگیری های بسیار بزرگ پیش برده اند.
یکی دیگر از خطرهایی که بهزیستی و رفاه انسان ها را تهدید می کند افزایش شکاف 
بین کشورهای ثروتمند و فقیر است، بین کشورهای صنعتی و پیشرفتة شمال و کشورهای 
توسعه نیافتة جنوب )یا, چنان که در دوران جنگ سرد گفته می شد، جهان سوم(. در جهان 
میزان  کم،  بسیار  اقتصادی  رشد  نرخ  است،  پایین  بسیار  زندگی  سطح  استاندارد  سوم 
تحصیالت در پایین ترین سطح، امید به زندگی اندک, و نرخ رشد جمعیت و نرخ مرگ و میر 
شیرخواران بسیار زیاد است. به این ترتیب, میلیون ها نفر در جهان سوم با فقر، سوءتغذیه 
و بیماری های گوناگون دست به گریبان اند و توانایی زندگی مولد و محترمانه را ندارند. 
ـ هرچند بی فایده  دولت های این کشورها معمواًل برای بهبود اوضاع کشور تالش می کنندـ 
ــ و در صددند تا شدت فقر را تخفیف دهند, برخی از آن ها تا اندازه ای موفق بوده اند ولی 
اغلبشان فقط وقت تلف کرده و حتی اوضاع را بدتر کرده اند. بسیاری از این کشورها با 
بدهی های خارجی زیادی مواجه بودند که توانایی بازپرداختشان را نداشتند, این بدهی ها 
تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشورهای ثروتمند شمال به شمار می آمد. مشکالت اقتصادی 
کشورهای جهان سوم سبب ناپایداری شرایط سیاسی این کشورها می شد و در نتیجه آن ها 
را مستعد مداخالت سیاسی و نظامی ابرقدرت ها می کرد. تقریبًا تمام جنگ هایی که بعد از 
جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته اند در کشورهای جهان سوم رخ داده اند و سالح هایی که 

در این جنگ ها استفاده شده اند ساخت کشورهای صنعتی بوده اند.
این دنیایی است که جوانان امروز در آن متولد شده اند. بخت و اقبال آن ها برای حل مشکالتی 
که برایشان به ارث مانده، برای کاهش تهدیدهای هسته ای، و از بین بردن نکبت و فالکتی که 
گریبانگیر اغلب ابنای بشر است و ساختن جهانی امن تر و متمدن تر, تا حد زیادی به شناختی 
که از این مسائل دارند وابسته است. الزمة فایق شدن بر این مشکالت و یافتن راه حل هایی برای 

بهبوِد اوضاع داشتن بینش کافی است که با شناخت تاریخ گذشته ممکن می شود.
هدف ما این است که تاریخ سیاسی این جهان پر از مشکل را منصفانه و نقادانه برای 
خوانندگان تشریح کنیم و دیدگاه های گوناگون را در اختیار ایشان قرار دهیم. تالش ما 
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بر این است که خوانندگان به شناخت بهتری از گذشته برسند و درک بهتری از مسائل 
پیچیده و شرایط خطرناک جهان امروزی داشته باشند. به عالوه امیدواریم بتوانیم نیاز به 
تفکر دقیق و نقادانه دربارة مسائل سیاسی را نشان دهیم. به همین دلیل امیدواریم این 

کتاب پیش زمینه ای فراهم کند تا شهرونداِن جهانِی مسئولیت پذیری باشیم.
الزم به ذکر است که هدف ما بررسی تاریخ سیاسی است، ولی در برخی از قسمت ها 
مسائل اقتصادی برجسته ترند. ما به بسیاری از ابعاد فرهنگی یا اجتماعی تاریخ معاصر 
نپرداخته ایم, هرچند بعضی از آن ها شاید مهم و جالب توجه بوده باشند. در ضمن باید 
متذکر شویم وقتی هدف کتاب بررسی موضوعی به وسعت جهان است چاره ای جز 
این که گزینشی عمل کنیم وجود ندارد. بررسی تمام وقایع سیاسی در صفحات این کتاب 
نمی گنجد. ما تالش کرده ایم به صورتی متعادل به تاریخ جهان بپردازیم و رویکردی 

ـ نداشته باشیم. ـ یا آمریکامحورـ  غرب محورـ 
بررسی تاریخ معاصر نمی تواند جایگزین مطالعة تاریخ انسانی شود. روشن است جنگ 
جهانی دوم پیش درآمدهایی داشته است که شناخت آن ها به درک ما از وقایع مهم، پیامدهای 
آن، و روند رویدادهای بعد از دوران جنگ کمک می کند. اما از آن جا که جنگ جهانی دوم 
نقطة عطفی در تاریخ بوده است, بی مناسبت نیست که آن را به عنوان نقطة آغاز بررسی تاریخ 
ـ پیشرفت  معاصر برگزینیم. و چون دوران پس از پایان جنگ با تغییرات زیادی همراه بودهـ 
سالح های هسته ای، توسعة هوانوردی پرسرعت، ظهور دو ابرقدرت در صحنة جهانی، پایان 
دوران استعمارگری اروپاییان ــ می توان آن را دوره ای مجزا به شمار آورد. برای بررسی 
ریشه های  بررسی  انقالب چین  یا  اسرائیل  و  اعراب  منازعة  قبیل  از  موضوع ها  از  بعضی 

تاریخی وقایع الزم بوده، ولی کانون توجه دوران پس از جنگ جهانی دوم است.

هشت پیامد بزرگ جنگ جهانی دوم
پیامدهای عظیم جنگ جهانی دوم باعث تغییر نقشة سیاسی جهان بعد از جنگ شد, 
ما مهم ترین  به نظر  این کتاب را تشکیل می دهد.  پیامدهایی که مهم ترین موضوعات 

پیامدهای جنگ عبارت بودند از:
1. پایان عصر اروپا. اروپا دیگر مرکز قدرت جهانی به شمار نمی آمد. در پایان جنگ, اروپا 
ویران شده بود؛ کشورهای اروپایی درمانده شده، شهرها ویرانه شده، مردم از پای 
درآمده, و اقتصادها دچار فروپاشی شده بودند. شکست و نابودی آلمان خالئی در 

مرکز اروپا ایجاد کرده بود که فاتحان جنگ در پی پر کردن آن بودند.
2. ظهور آمریکا در مقام ابرقدرت. آمریکا که در جنگ جهانی دوم نقشی مهم ایفا کرده بود 
بعد از جنگ از نظر نظامی و اقتصادی نسبت به بقیة کشورهای جهان برتری داشت, 
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و سیاست های پیشینش از جمله گرایش به عدم مداخله را کنار گذاشت و در صحنة 
جهانی نقش رهبری را به عهده گرفت.

3. گسترش شوروی و برآمدنش در مقام ابرقدرت جدید. شوروی که در شکست آلمان نقش 
مهمی ایفا کرده بود، با وجود اوضاع نابسامان اقتصادی اش و آسیب های شدیدی که 
دیده بود، در صدد گسترش حوزة نفوذش به خصوص در اروپای شرقی برآمد، و 

متعاقبًا نقش مهمی در روابط بین المللی ایفا کرد.
4. آغاز جنگ سرد. مشاجره، بی اعتمادی،  و خصومت بین دو ابرقدرت نوظهور باعث بروز 

کشمکش های دایمی در جهان دوقطبی شد.
5. آغاز عصر هسته ای. استفادة آمریکا از بمب اتمی و ناتوانی جهان در کنترل بین المللی 
انرژی هسته ای منجر به مسابقة تسلیحاتی هسته ای شد که نه تنها کشورهای بزرگ 

بلکه کشورهای کوچک تر هم درگیر آن شدند.
6. ظهور ملی گرایی و جنبش های استقالل طلبی در آسیا و آفریقا. هرچند ریشه های ملی گرایی 
به دوران قبل از جنگ بازمی گردد، در دوران بعد از جنگ بود که قدرت الزم برای 
به چالش کشیدن قدرت های استعماری حاصل شد. عوامل مختلفی در قدرت یافتن 
این جنبش ها دخیل بودند از جمله پیروزی ژاپن بر قدرت های استعمارگر در جریان 
جنگ جهانی دوم و تضعیف قدرت های استعمارگر اروپایی در دوران جنگ. این 

عوامل باعث شدند عصر استعمارگری غربی ها در مدت کوتاهی به پایان برسد.
7. تالش مجدد برای تضمین تداوم صلح از طریق سازمان های بین المللی. سازمان ملل متحد با 
امید به حفظ صلح جهانی و امنیتی که جامعة ملل قادر به تأمین آن نبود تشکیل شد.

8 . تالش دوباره برای تضمین رفاه جهانی پایدار. در کنفرانس برتون وودز که در ژوئیة 1944 
برگزار شد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تأسیس شدند، این دو سازمان نقش 

مهمی در مدیریت اقتصاد جهانی ایفا کردند.

اغلب این موضوع های مرتبط به یکدیگر در بخش یکم تحت عنوان »ریشه های جنگ 
سرد« بررسی شده اند. در این بخش ما وضعیت روابط جهانی را در پایان جنگ جهانی 
دوم,  بخش  در  می کنیم.  بررسی  را  سرد  جنگ  آغاز  ریشه های  و  می دهیم  شرح  دوم 
»ملی گرایی و پایان دوران استعمارگری«, در مورد موضوع بند ششم بحث می کنیم, و 
دربارة ظهور ملی گرایی عربی و اسرائیلی و نیز بروز اختالفات بین آن ها سخن می گوییم. 
در بخش سوم تحت عنوان »تحول در قدرت های جهانی« تمرکز ما عمدتًا بر دهة 1960 
است، تغییرات ساختاری جنگ سرد را بررسی می کنیم, به درگیری هایی که در بلوک 
شرق و غرب روی داد می پردازیم, و موضوع جدایی چین و شوروی و در نتیجه ظهور 
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جهان چندقطبی را که جایگزین مقابلة دوقطبِی دوران جنگ سرد شد بررسی می کنیم. 
این بخش جنگ ویتنام و پیامدهای آن را هم شامل می شود.

بخش چهارم، »جنوب جهانی«, ما را به آسیا و آفریقا می برد تا پیشرفت های ــ یا 
عدم پیشرفت ــ کشورهای این منطقه را بعد از کسب استقالل بررسی کنیم و همچنین 
به آمریکای التین سفر می کنیم. عالوه بر بررسی الگوهای سیاسی و اقتصادی کشورهای 
این  از بدهی های  از قبیل مشکالت ناشی  جنوب، ما بخشی را به تحلیل موضوعاتی 

کشورها و تداوم درگیری های قومیتی )به خصوص در آفریقا( اختصاص داده ایم.
در بخش پنجم با عنوان »ظهور چشم اندازهای نو« به توسعة جهانی از اوایل دهة 
1980 توجه شده است. به بعضی از موضوع ها مانند ظهور ژاپن، چین، و اتحادیة اروپا و 
نیز ظهور ابرقدرت های اقتصادی جدید و همچنین نویدها و نقایص جهانی شدن اهمیت 
ویژه ای داده ایم. وقایع اواخر دوران جنگ سرد از قبیل ظهور همبستگی در لهستان، حملة 
شوروی به افغانستان،  و مسابقة تسلیحات هسته ای هم در این بخش بررسی شده اند. 
همچنین تغییراتی که بعد از پایان دهة 1980 در اتحاد شوروی و اروپای شرقی روی داد 
و در واقع نقطة پایان عصر بعد از جنگ جهانی دوم بود هم در این بخش بررسی می کنیم. 
در پایان کتاب، در زمینة ظهور اسالم سیاسی که در انقالب ایران نمود یافت و تأثیرات 

آن بر جهان عرب بحث خواهیم کرد.
ما از خوانندگان می خواهیم تا در جستجو برای درک و شناخت عینی تر و کامل تر 
جهان آشفته ای که در آن زندگی می کنیم همراهی مان کنند, و به آن ها یادآوری می کنیم 
که تاریخ، به ویژه تاریخ سیاسی معاصر، فقط گردآوری واقعیت های گذشته نیست،  بلکه 
با اندیشه های متناقض زنده و پویاست. ما خوانندگان را به چالش برای مقابله با این 
تناقض ها، اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون و طرح ریزی عقاید خودشان دعوت می کنیم.
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بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد بر جهان سایه انداخت و بر اثر آن نیروی انسانی زیادی تلف 
شد, مقادیر هنگفتی پول هزینه شد، اولویت های ملی و مسائل مهم تغییر کرد، آزادی های مدنی 
و آزادی اندیشه محدود شد، بسیاری از مردم را به وحشت انداخت، حیات ساکنان کرة زمین 
تهدید شد, و جنگ های بسیاری رخ داد و زندگی های بسیاری )در کره، ویتنام و افغانستان( از 

بین رفت ــ از این رو بررسی ریشه های جنگ سرد ضروری به نظر می رسد.
تا سال های سال، جنگ سرد اساسًا موضوعی چنان تفرقه انگیز بود که بررسی بی طرفانه و 
واقع گرایانة آن ممکن نبود. حساسیت در مورد جنگ سرد بسیار باال بود و هر کدام از طرفین 
چنان تعصبی دربارة  علل وقوع آن داشت و چنان بدبینانه در مورد طرف دیگر قضاوت می کرد و 

روایت خود را از تاریخچة جنگ سرد داشت.
آمریکا و اتحاد شوروی هر کدام داستان هایی در مورد جنگ سرد سرهم کردند که سبب شد 
این وضعیت سال ها تداوم یابد. آمریکایی ها معمواًل فکر می کردند که 1. اتحاد شوروی تعهدهایی 
را که در مورد اروپای شرقی داشته است، بعد از پایان جنگ نقض کرده است و به همین دلیل 
مسئول آغاز جنگ سرد است؛ 2. اقدام تهاجمی آن کشور در اروپای شرقی نشانه ای از عزم 
راسخ شوروی برای حاکم کردن کمونیسم در کل جهان است؛ 3. کمونیسم بین المللی جنبشی 
یکپارچه است که مرکز و نیز کنترل آن در اختیار اتحاد شوروی است؛ 4. کمونیسم اسارت و 
بردگی است و هیچ گاه جز به اجبار مردم آن را نمی پذیرند؛ و 5. پیروزی بزرگ آمریکا در جنگ 
جهانی دوم و نیز رونق اقتصادی و قدرتمند شدن کشور پس از جنگ گواهی است بر برتری 

ارزش ها و نظام حاکم در آمریکا ــ و در یک کالم،  آمریکا نمونه ای از مدینة فاضله است.
در طرف مقابل, اتحاد شوروی معتقد بود که 1. آمریکا و متحدان غربی اش آگاهانه و عامدانه 
اجازه دادند در زمان جنگ جهانی دوم کشتار در شوروی ادامه یابد و از شوروی به خاطر نقشش 
را که شوروی  نکردند و همچنین خسارت هایی  باید قدردانی  در شکست هیتلر آن چنان که 
متحمل شده بود به حساب نیاوردند؛ 2. آمریکا خود را ملزم می دانست که به طور کلی کمونیسم 
و به طور خاص حکومت کمونیستی اتحاد شوروی را از میان بردارد؛ 3. جبر تاریخی پابرجاست، 
یعنی کاپیتالیسم ]سرمایه داری[1 رو به انحطاط و کمونیسم آیندة بشریت است؛ 4. نظام سیاسی 

1. قالب هایی که در متن آمده اگر افزودة مؤلفان باشد، در پانوشت مشخص شده؛ در غیر این صورت، افزودة مترجم است. 
همچنین همة پانوشت های کتاب از مترجم است.

ریشه های جنگ سرد

بخش یکم



14 / تاریخ جهان بعد از جنگ جهانی دوم

آمریکا واقعًا دموکراتیک نیست و به دست سرمایه گذاران وال استریت کنترل می شود، یا به هر 
حال با یک اشارة شرکت های پرنفوذ و برای تضمین سود آن ها کنترل می شود؛ و 5. کشورهای 
کاپیتالیست همه امپریالیست اند و به همین دلیل مسئول استعمارگری در سراسر جهان اند, و 

سرآمد همة کشور های کاپیتالیست یعنی آمریکا از همه امپریالیست تر است.)1(
این پیش فرض های بی چون وچرا به قواعدی ذهنی تبدیل شدند. به این ترتیب, امکان ابتکار 
عمل در سیاست های خارجی بسیار محدود شد, با ذهنیتی که بر اندیشه های دو طرف درگیر 
و  بود  غیرممکن  دو کشور  هر  برای  به جنگ سرد  دادن  خاتمه  بود،  غالب شده  جنگ سرد 

همچنین امکان تجزیه  و  تحلیل واقع گرایانة چگونگی شروع درگیری هم وجود نداشت.
این افسانه ها در تمام دوران جنگ سرد و به خصوص در مراحل ابتدایی و حتی قبل از شکست 
ـ وجود  ـ وقتی که رهبران نیروهای متفقین در فوریة 1945 در یالتا گرد هم آمدندـ  آلمان نازیـ 
داشت. به همین دلیل در فصل اول، روابط آمریکا و اتحاد شوروی را در دوران جنگ و قدرت 
نسبی آن ها را در پایان جنگ بررسی می کنیم. همچنین در مورد تصمیم آمریکا برای استفاده از 
بمب اتمی علیه ژاپن و تأثیر آن در روابط آمریکا و شوروی بحث خواهیم کرد. در فصل دوم، به 
کنفرانس یالتا می پردازیم و تأثیر آن را در آغاز جنگ سرد بررسی می کنیم. سپس به مستحکم 
شدن مواضع دوران جنگ سرد در مورد موضوع های مورد مناقشه در اروپا طی چهار  سال بعد از 
پایان جنگ جهانی می پردازیم. در سال 1947، وقتی آمریکا سیاست تحدید کمونیسم را مطرح 

کرد، افسانه های مربوط به جنگ سرد دوباره در هر دو طرف جان تازه ای گرفتند.
در مارس 1964 ویلیام فولبرایت، رئیس کمیتة روابط خارجی سنا، تالش کرد تا بعضی از این 
ذهنیت های رایج در مورد جنگ سرد را به چالش بکشد. او سؤال کرد آیا »خصومت کینه توزانة« 
چین کمونیست در برابر غرب »دایمی« است، و آیا فیدل کاسترو در کوبا »خطری عظیم برای 
آمریکا« به شمار می آید، و آیا تصرف کانال پاناما از سوی آمریکا در سال 1903 واقعًا کار درستی 
بوده است؟ اما عدة اندکی به حرف های او توجه نشان دادند چون در واقع فولبرایت در مقابل 

سالن تقریبًا خالی سنا صحبت کرده بود.
جنگ سرد به سرعت جهانگیر شد. کانون اصلی آن در آسیا بود که طی اولین دهة بعد از 
جنگ جهانی بیش از هر جای دیگری در دنیا گرفتار التهاب بود. در فصل سوم، جنگ سرد را در 
آسیا بررسی می کنیم که با اشغال ژاپن شکست خورده به دست نیروهای متفقین، جنگ  داخلی 
ـ همگی از مسائل جنگ سرد بودند. ژاپن پس از اشغال  در چین, و جنگ کره را به دنبال داشتـ 
به دست متفقین، علی رغم اعتراض های ضعیف شوروی، تحت سلطة کامل آمریکا درآمد و آمریکا 
توانست ژاپن را در جنگ سرد متحد خود سازد. انقالب چین، که در سال 1949 کمونیست ها 
را به قدرت رساند، کاماًل به دست نیروهای بومی صورت گرفت، ولی قمار بزرگی برای هر دو 
ابرقدرت بود. آمریکا در واکنش به پیروزی کمونیست ها در چین برای مقابله با گسترش کمونیسم 
در آسیا مصمم تر شد. کمتر از یک سال بعد، این تصمیم در کره به بوتة آزمایش گذاشته شد، در 
آن جا تنش ها باال گرفت و سرانجام به جنگ کره منتهی شد. کره میدان درگیری مسلحانه بین 

غرب و شرق بود، ولی خطر گسترش و تبدیل آن به جنگ جهانی سوم وجود داشت.
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بعد از پایان جنگ کره، تنش های جنگ سرد در سراسر دهة 1950 کم و بیش جریان داشت. 
طی این دوره، که در فصل چهارم بررسی می کنیم، رهبران جدید ــ دوایت آیزنهاور در آمریکا 
و نیکیتا خروشچف در شوروی ــ انعطاف پذیری تازه ای نشان دادند که امکان کاهش تنش ها و 
حل بعضی از موضوع های مورد مناقشه در جنگ سرد را فراهم آورد. اما کماکان همان افسانه های 
قدیمی جنگ سرد بر اذهان حاکم بود که در بحران های هرازگاهی و رشد چشمگیر تسلیحات 
هسته اِی هر دو قدرت نمود می یافتند. در سال 1962 دو ابرقدرت در زمان استقرار موشک های 

هسته ای شوروی در کوبا تا مرز جنگ هسته ای پیش رفتند.

یادداشت

1. این افسانه ها در واقع اقتباسی است از افسانه های جنگ سرد در:
 Ralph B. Levering, The Cold War, 1945-1972 (Arlington Heights, IL: Harlan Davidson, 

1982), pp. 8-9.
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جنگ جهانی دوم رویدادی مصیبت بار بود، مرگبارترین و ویرانگرترین جنگ در طول 
تاریخ. این جنگ که حدود شش سال در پهنة اروپا جریان داشت با حملة آلمان نازی به 
لهستان در سپتامبر 1939 آغاز شد و در 9 مة 1945 با تسلیم آلمان به نیروهای متفقین به 
رهبری آمریکا، شوروی و بریتانیای کبیر پایان یافت. جنگ در آسیا حتی طوالنی تر هم 
بود. در آسیا جنگ با تهاجم ژاپن به چین در ژوئیة 1937 شروع شد و با تسلیم ژاپن به 

متفقین در 14  اوت 1945 پایان یافت.
جنگ جهانی دوم وجهة جدیدی از جنگ در تاریخ معاصر به نمایش گذاشت: جنگی 
تمام عیار. از این نظر تمام عیار که نه تنها نظامیان بلکه تمام اقشار مردم همة جوامع را تحت 
تأثیر قرار داد و درگیر کرد. همة افراد درگیر جنگ شده بودند و هر کس هدفی بالقوه به 
حساب می آمد. این جنگ فقط بین ارتش ها نبود، بلکه نبردی بین جوامع بود. از آن جا 
که نیروی نظامی یک کشور در نهایت به ظرفیت های صنعتی اش محدود می شد، نیروی 
کار غیرنظامی هم درگیر اقدامات جنگی شدند و به این ترتیب به اهداف و قربانیان بالقوة  

سالح های مدرن جدیدتر و مرگبارتر بدل شدند.
ُبعد مهم دیگر جنگ جهانی دوم استفاده از سالح های اتمی بود. پرسش های دشوار 
متعددی در مورد این که چرا و چطور آمریکا از بمب اتمی علیه ژاپن استفاده کرد مطرح 
شده و به یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین موضوع ها در تاریخ معاصر بدل شده 
است. اما سؤال اصلی هنوز به قّوت خود باقی است: آیا استفاده از بمب اتمی الزم یا 
دست کم توجیه پذیر بود؟ مهم است که بدانیم تصمیم آمریکا در مورد استفاده از بمب های 
اتمی در ژاپن چه تأثیری در بروز جنگ سرد داشته و استفاده از این سالح چه تأثیری بر 

روابط  آمریکا و شوروی در آینده داشته است.
را  رهبری  نقش  ــ  شوروی  و  آمریکا  عمدتًا  ــ  پیروز  کشورهای  جنگ،  از  بعد 
در شکل دهی جهان به عهده گرفتند. به منظور درک سیاست های آن ها بعد از جنگ، 
باید تأثیر جنگ جهانی دوم را بر این دو کشور یا دو »ابرقدرت« جدید بررسی کنیم.

پایان جنگ جهانی دوم و آغاز عصر هسته ای
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»اتحاد بزرگ« در مقابل آلمان نازی ــ که آمریکا، شوروی و بریتانیای کبیر در طول 
ـ به محض این که جنگ به پایان رسید شروع به از هم پاشیدن  جنگ تشکیل داده بودندـ 
کرد و جایش را به دشمنی در جنگ سرد داد. سیاستمداران این کشورها همراه با رهبران 
کشورهای دیگر تالش کردند تا ساختار بین المللی جدیدی به منظور حفظ صلح جهانی 
از طریق ایجاد امنیت جمعی تشکیل دهند و به این ترتیب سازمان ملل متحد پدید آمد. 
هرچند در هنگام بنیان گذاری سازمان ملل چشم امید زیادی به آن دوخته شده بود، از 

همان ابتدا توانایی اش در دستیابی به صلح جهانی بسیار محدود بود.

ویرانگرترین جنگ تاریخ 
میزان کشتار در جنگ جهانی دوم چنان عظیم بود که نمی توان تصور کرد. اغلب بخش های 
اروپا و شرق آسیا ویران شده بودند. بخش های وسیعی از هر دو قاره دو بار تخریب شدند، 
یک بار وقتی که زیر سلطه درآمدند و بار دیگر هنگامی که آزاد شدند. تعیین دقیق تلفات 
انسانی این جنگ غیرممکن است، ولی برآورد می شود که بیش از 70 میلیون نفر در جنگ 
کشته شده باشند. اتحاد شوروی بیشترین تلفات انسانی را داشت، حدود 27 میلیون نفر 
از شهروندان این کشور در جنگ جانشان را از دست دادند که تقریبًا معادل نصف کل 
تلفات اروپا بود. در لهستان 5/8 میلیون نفر، یعنی حدود 15 درصد جمعیت جان خود را 
از دست دادند. تلفات آلمان 4/5 میلیون نفر و یوگسالوی 1/5 میلیون نفر بود. شش کشور 
دیگر اروپایی ــ فرانسه، ایتالیا، رومانی، مجارستان، چکسلواکی و بریتانیا ــ هر یک بیش 
از نیم میلیون نفر تلفات دادند. در آسیا احتمااًل حدود 20 میلیون نفر چینی و 2/3 میلیون 
نفر ژاپنی از بین رفتند و سایر کشورهای آسیایی از هند در جنوب تا کره در شمال شرقی 
تلفات فراوانی دادند. در ویتنام قحطی حاصل از اشغال کشور به دست ژاپنی ها منجر به 
مرگ 2 میلیون نفر شد. در بعضی کشورهای اروپایی و در ژاپن به ندرت خانواده ای پیدا 

می شد که دست کم یک نفر از اعضایش را از دست نداده باشد.)1(
تقریبًا دوسوم قربانیان جنگ جهانی دوم غیرنظامیان بودند که بسیاری از آن ها عمداً 
هدف قرار گرفته بودند، در حالی که در جنگ جهانی اول کمتر از نصف تلفات مربوط به 
غیرنظامیان بود که در واقع قربانیان پیامدهای جنگ، قحطی و بیماری شدند. جنگ جهانی 

دوم به جنگی علیه شهروندان تبدیل شد، امری که در تاریخ اروپای مدرن بی سابقه بود.
کشورگشایی آلمان به رهبری آدولف هیتلر در شرق اروپا به قتل نظام مند حدود 12 
میلیون نفر از جمله یهودیان، اسالوها و کولی ها منجر شد. سایر قربانیان شامل معلوالن، 
مخالفان جنگ و مخالفان سیاسی )به خصوص کمونیست ها( بود. هولوکاست یهودیان ــ 
با اعدام های دسته جمعی و اتاق های گاز ــ جمعیت یهودیان اروپا را از 9/2 میلیون نفر به 
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3/8 میلیون نفر کاهش داد. در سال 1945 اخبار تکان دهندة اردوگاه های کار اجباری در 
ـ ترزین اشتات،1 آوشویتس2 )1/5 میلیون نفر یهودی کشته شدند(، تربلینکا3  اروپای شرقیـ 
ـ منتشر شد. مسئلة آزاردهنده این بود که جامعة آلمان که افرادی مثل بتهوون،  و بوخنوالد4ـ 
گوته، شیلر و باخ را به جهان معرفی کرده بود، چطور )خواسته یا ناخواسته، هنوز مناقشه 

در این خصوص ادامه دارد( مرتکب چنین قساوتی شده بود.
و  توسعه  شد  غیرنظامیان  میان  در  گسترده ای  تلفات  چنین  باعث  که  دیگری  عامل 
گسترش نیروی هوایی بود ــ هواپیماهایی بزرگ تر و سریع تر با ظرفیت های بیشتر و برد 
طوالنی تر ساخته شدند. بمباران بی هدف شهرهای دشمن، که جمعیتی غیرنظامی داشت، 

در طی جنگ امری متداول بود.
بمباران های هوایی به طور جدی در دهة 1930 شروع شد، حتی قبل از شروع جنگ 
آلمانی  ها شهرهای اسپانیا را در جریان جنگ های داخلی اسپانیا  جهانی دوم، هنگامی که 
)معروف ترین آن در گرنیکا در آوریل 1937(, و ژاپن شانگهای )در سال 1932( و سایر 
شهرهای چین را بمباران کردند. در جنگ جهانی دوم, قبل از آن که آلمان بمباران هوایی 
را آغاز کند, بریتانیا به برلین حملة هوایی کرد؛ اما این آلمان بود که اولین حملة گسترده 
»بلیتس«5 می گفتند(.  به آن  به شهرهای کشوری دیگر را آغاز کرد )بریتانیایی ها  و مداوم 
برآورد می شود در حملة هوایی بلیتس حدود 000‚38 شهروند بریتانیایی جان خود را از 
دست داده باشند. کمی بعد بریتانیا و آمریکا با بمباران گستردة آلمان در پی تالفی برآمدند. 
انگلستان و آمریکا در شهر ِدرْسِدن آلمان در فوریة  پایان جنگ، بمباران های مشترک  در 
1945 )هنگامی که آلمان هنوز شکست را نپذیرفته بود( حدود 000‚135 نفر را که عمدتًا 
غیرنظامی بودند به کشتن داد. ژاپنی ها هم که از نیروی هوایی استفاده می کردند شاهد ویرانی 
تقریبًا تمام شهرهایشان با بمب افکن های آمریکایی بودند. و جنگ با استفادة آمریکا از یک 
سالح کشتارجمعی جدید، یعنی بمب اتمی، که تلفات انسانی گسترده ای در هیروشیما و 
ناگازاکی در اوت 1945 به بار آورد به پایان رسید. در پایان، کشورهایی که تحت عنوان 
دموکراسی جنگیده بودند تا به نظامیگری پایان دهند دوباره به روش های وحشیانه برای 
مقابله با دشمنانشان متوسل شدند. سرانجام جنگ لجام گسیخته به پایان رسید، اما با وجود 
بمباران غیرنظامیان با سالح های کشتارجمعی، و تداوم تولید سالح های جنگی، در صورت 

بروز جنگی دیگر آیا امیدی به بقای نسل بشر باقی می ماند؟ 
کسانی که از جنگ جان به در برده بودند تا مدت ها بعد از پایان جنگ با رنج و اندوه، 

1. Theresienstadt 2. Auschwitz 3. Treblinka 4. Buchenwald

Blitz .5, واژه ای آلمانی به معنی »حملة برق آسا« که به حمالت گستردة نیروی هوایی آلمان برای بمباران همه جانبة لندن بین 
سپتامبر 1940 و مة 1941 اشاره دارد. دانشنامة دانش گستر، ج4، ویراست دوم: بِلیْتسِکریگ.
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اضطراب و یأس دست به گریبان بودند. در طول تاریخ هیچ گاه  این طور تیشه به ریشة بشریت 
زده نشده بود. فقط در اروپا حدود 65 میلیون نفر آواره شده بودند که رقمی شگفت آور بود. 
در میان آن ها اهالی اروپای شرقی ــ لهستانی ها، اوکراینی ها، لیتوانیایی ها و سایرین ــ از 
برابر پیشروی های ارتش سرخ می گریختند؛ 13 میلیون آلمانی از لهستان، چکسلواکی و سایر 
مناطق اروپای شرقی اخراج شدند؛ همچنین کارگران کم مزدی که در مزارع، کارخانه ها و 

محل های ساخت و ساز در آلمان نازی به کار گرفته شده بودند بیرون رانده شدند.)2 (
پاکسازی نژادی، که آلمانی ها از سال 1939 آغاز کرده بودند، با قربانیانی که در سال 
1945 گرفت تکمیل شد. در شعر ویسِتن هیو اودن1 با عنوان »اول سپتامبر 1939« بر این 
اصل همیشگی تأکید می شود که »هرگاه در حق کسانی شرارت شده باشد، آن ها در مقابل 
رفتاری شریرانه خواهند داشت«. چک ها کمترین ترحمی به آلمانی ها نشان ندادند و آن ها 
را از سودتن لند2 اخراج کردند؛ آلمانی های شرق پروس ناگهان دریافتند که ارتش آن ها 
چه جنایت هایی در شرق انجام داده است و ارتش سرخ به آن ها پاسخ متقابل خواهد داد. 
)سرزمین هایی که قباًل در حوزة آلمان بودند به لهستان، چکسلواکی و اتحاد شوروی ملحق 

شدند و تا سال های سال از موضوع های مورد مناقشه در جنگ سرد بودند.(
اعداد و ارقامی که گفته شد تعداد بی شمار آوارگان چینی و حدود 6 میلیون ژاپنی 
را ــ که نیمی از آن ها نظامی بودند ــ شامل نمی  شود، افرادی که در پایان جنگ در 
وطنشان  به  را  ژاپنی ها  این  اغلب  آمریکا  جنگ،  از  بعد  شدند.  پراکنده  آسیا  سرتاسر 
بازگرداند و کره ای ها، چینی ها و بقیه هم به تدریج به وطنشان بازگشتند. با وجود این، 
از منچوری که شوروی آن را موقتًا اشغال کرده بود صدها هزار ژاپنی هرگز به میهنشان 
بازنگشتند. آن ها یا در شرایط سخت زمستان منچوری که توأم با بی غذایی، بی لباسی و 
بی سرپناهی بود از پای درآمدند یا با بی رحمی به اردوگاه های کار اجباری شوروی در 
سیبری اعزام شدند. در چین شهرهایی مثل پکن و شانگهای مملو از مردمی درمانده و 
مأیوس شده بود، این شهرها توانایی تأمین غذا و ضروریات زندگی را برای این جمعیت 
نداشتند. در این اوضاع مردم با انواع بیماری ها، فقر، بازار سیاه، تورم و رشوه خواری نیز 
روبه رو بودند؛ پدیده هایی که در طول جنگ و حتی بعد از آن نیز در چین رواج داشتند.

جهنمی که جنگ جهانی دوم به پا کرد بسیاری از شهرها را به ویرانی و تباهی کشاند. 
درسدن، هامبورگ و برلین در آلمان، و توکیو, یوکوهاما, هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن 
کاماًل ویران و بسیاری از شهرهای دیگر هم در سایر کشورها نیمه ویران شدند. بعضی از 
این شهرها حتی مدتی بعد از جنگ هم سکنه ای نداشتند و بسیاری از شهرها بخش بزرگی 

ـ آمریکایی )1973-1907(. W. H. Auden .1, شاعر انگلیسی 
2. Sudetenland
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از سکنة خود را از دست دادند. مثاًل، توکیو که شهری بزرگ و پرجمعیت بود تقریبًا به 
ویرانه ای بدل شده و جمعیتش به یک سوم قبل از جنگ کاهش یافته بود. در این شهرها که 
روزی پرهیاهو و پرجنب و جوش بودند، در میان خرابه ها مردمانش در جستجوی چیزی 
برای حفظ بقا بودند. در پایان جنگ، افراد بی خانمان در ساختمان هایی که هنوز سرپا بودند 
ــ از جمله ادارات،  ایستگاه های راه آهن، یا مدارس ــ ساکن شدند و گاهی در هر اتاق سه 
یا چهار خانواده زندگی می کردند؛ عده ای نیز در ویرانه ها برای خود آلونک هایی برپا کردند. 

ده ها سال بعد باز هم در بعضی شهرها بقایای این آلونک ها گاهی دیده می شد.
اما  زده شد,  تخمین  دالر  تریلیون  دو  از  بیش  از جنگ  ناشی  فیزیکی  ویرانی های 
و  داشت  ادامه  هم  بعد  مدت ها  تا  جنگ  از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  ویرانی های 
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می د اد. در طول جنگ نه تنها شهر ها ویران شدند، بلکه 
زیرساخت های صنعتی و حمل ونقل هم از بین رفتند. تخریب کارخانه ها، مزارع، از بین 
رفتن احشام، راه  آهن، پل ها و بنادر سبب شد تأمین غذا و مایحتاج زندگی مردمی که از 
جنگ جان به در برده بودند بیش از پیش دشوار شود. کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج 
زندگی مدت ها بعد از خاتمة جنگ ادامه داشت. در این شرایط وخیم، بسیاری از افراد 
مأیوس شدند و روحیة خود را از دست دادند، بعضی فقط به فکر بقایشان بودند و 
عده ای به قیمت بدبختی دیگران با احتکار اجناس و فروش آن ها در بازار سیاه به دنبال 
سود بیشتر بودند. در این دوران تاریْک طمع، کینه جویی و سایر غرایز حیوانی بر انسان ها 

حاکم شد.
ویرانی گسترده و یأس حاکم بر اروپا منجر به دلسردی و بدبینی شد و سبب شد 
گرایش سیاسی به چپ و راه حل های سوسیالیستی بروز کند. بسیاری از اروپاییان که از 
کابوس ویرانی جنگ به لرزه درآمده بودند اعتمادشان را به نظم سیاسی قدیم از دست دادند 
و به جنبش ها و اصول سیاسی افراط گرایانه روی آوردند. بسیاری از اروپایی ها مارکسیسم 
را به عنوان جایگزینی برای فاشیسِم بی اعتبارشده و به مثابة ایدئولوژی ای که به آینده ای 
بهتر امیدوارشان می کرد برگزیدند. محبوبیت دوبارة گروه های چپ در دوران بعد از جنگ 
در پیروزی انتخاباتی چپ گرایان میانه رو مثل حزب کارگر در بریتانیا و حزب سوسیالیست 
در اتریش نمود پیدا کرد. البته کمونیست ها توانستند در آن زمان به خصوص در ایتالیا و 
فرانسه هم خودی نشان بدهند. در آسیا گرایش سیاسی به چپ  در چین، هندوچین و تا 
حد کمتری در ژاپن بروز کرد. این روند چپ گرایی زنگ خطر را برای رهبران آمریکا به 
صدا درآورد و آن ها متوجه شدند که برای تسریع گشایش اقتصادی و رفع فقر، که زمینة 
گسترش کمونیسم را فراهم می کرد، باید به کشورهای درگیر در مقیاسی وسیع کمک بکنند.

در نوامبر 1943، در زمان جنگ، کنگرة آمریکا ادارة کمک رسانی و بازسازی سازمان ملل 
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متحد1 را تأسیس کرد که هدف آن بازسازی مناطق تخریب شده در طول جنگ بود. اما گشایش 
اقتصادی روندی تدریجی و دشوار بود. در پاییز 1946 بسیاری از زیرساخت های حمل ونقل 
و کارخانه های اروپای غربی به سرعت بازسازی شدند و تولید صنعتی به تدریج رو به افزایش 
گذاشت. اما در زمستان سخت 1946-1947 با بروز کمبود مواد غذایی، کاهش مواد خام و 
ذخایر اقتصادی وضعیت اقتصادی پس رفت کرد. رکود اقتصادی و محرومیت های ناشی از آن 
ـ گسترش  ـ از آلمان ویران شده و شکست خورده تا بریتانیای پیروزـ  به سرعت در سراسر اروپاـ 

یافت. در کشورهای آسیایی به ویژه در ژاپن و چین هم وضعیتی مشابه بروز کرد.
وقتی میزان تلفات، ویرانی، محرومیت و نابسامانی اجتماعی ناشی از جنگ را در نظر 
بگیریم، معلوم می شود که جنگ جهانی دوم نه تنها پدیده ای فراتر از یک رشته نبردهای 
نظامی بوده، بلکه درد و رنج انسانی در مقیاسی بی سابقه پدید آورده و پیامدهای آن در هیچ 

کجا به  اندازة هیروشیما و ناگازاکی ژاپن پایا و دردناک نبوده است.

بمباران اتمی ژاپن 
در 6 اوت 1945 آمریکا بمب اتمی روی هیروشیما و سه روز بعد بمب دیگری روی ناگازاکی 
انداخت. در هر یک از این بمباران ها شهری بزرگ کاماًل منهدم شد و ده ها هزار نفر از ساکنان 
آن یا در دم جان باختند یا تشعشعات هسته ای طی هفته ها، ماه ها و حتی سال ها به تدریج 
سبب بیماری و مرگ آن ها شد. طبق آمار ژاپنی ها، بر اثر بمباران اتمی حدود 000‚140 نفر 
در هیروشیما و حدود 000‚70 نفر در ناگازاکی جان خود را از دست دادند. آمار آمریکایی ها 
000‚70 کشته در هیروشیما و 000‚40 کشته در ناگازاکی است. آمارهای متناقض در اعالم 
تعداد مرگ و میر تا حدی نتیجة روش های مختلف محاسبه و تا حدی نیز حاصل قصد و 
نیت محاسبه کنندگان است. به این ترتیب، جنگ جهانی دوم پایان یافت و عصر هسته ای با 
استفاده از سالحی مخرب و جدید که قدرت ویرانگری بی سابقه ای داشت آغاز شد؛ سالحی 

که فیزیکدانی ژاپنی آن را »محصول باشکوه فیزیک محض«)3( خوانده است.
مردم آمریکا و فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت، می خواستند که هرچه زودتر 
ژاپن را شکست دهند. روزولت دستور ساخت بمب اتمی را داده بود و می خواست 
بالفاصله بعد از آماده شدن بمب آن را علیه ژاپن به کار ببرد، اما او در آوریل 1945 
درگذشت. تصمیم برای به کار گیری سالح انقالبِی جدید به عهدة رئیس جمهور بعدی 
آمریکا  هری اس. ترومن افتاد، کسی که قبل از برگزیده شدن به این منصب حتی از 
وجود آن خبر هم نداشت. ترومن بعد از مشورت با هنری استیمسون، وزیر جنگ وقت، 
یک گروه مشورتی تحت عنوان »کمیتة موقت« تشکیل داد که وظیفه اش بررسی موضوع 

1. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
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به کارگیری این سالح در جنگ بود. سرانجام کمیتة موقت استفاده از بمب اتمی علیه ژاپن 
را در اسرع وقت و بدون هشدار قبلی برای یک هدف دو منظوره )مثاًل یک پایگاه نظامی 
یا جنگی که خانه های کارگران هم در اطرافش باشند، مثل یکی از شهرهای ژاپن( توصیه 
کرد.)4( منطِق این رویکرْد تشدید شوک ناشی از به کارگیری بمب اتمی بود. بمب اتمی 
در 16 ژوئیه با موفقیت در بیابانی دورافتاده در نیومکزیکو آزمایش شد، همان زمان که 
ترومن با وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا و ژوزف استالین رهبر شوروی در 
پوتسدام در آلمان مالقات داشتند. ُنه روز بعد، 25 ژوئیه، ترومن که از نتایج آزمایش به 
وجد آمده بود، استفادة نظامی از بمب اتمی را تأیید کرد. روز بعد ترومن بیانیة پوتسدام 
را صادر کرد, بیانیه ای که در آن موضوع تسلیم شدن ژاپن مطرح شده و به ژاپن در مورد 
»تخریب آنی و مطلق« در صورت تسلیم نشدن هشدار داده شده بود، اما اشاره ای به 
استفاده از سالح جدید علیه ژاپن نشده بود. وقتی دولت ژاپن این بیانیه را مردود خواند، 

فرمان استفاده از اولین بمب اتمی طبق برنامه صادر شد.
دولت ژاپن این بیانیه را رد کرد، زیرا در مورد مهم ترین مسئلة آن ها, تضمین بقای 
امپراتور که مقدس ترین نهاد ژاپنی ها بود، پاسخی دریافت نکرده بود. جامعة اطالعاتی 
آمریکا, که از ابتدای جنگ توانایی رمزگشایی تلگراف های نظامی و دیپلماتیک ژاپنی ها را 
داشت، به خوبی می دانست که بیانیة پوتسدام بر امپراتور ژاپن، نخست وزیر وقت سوزوکی 
کانتارو, و ارتش ژاپن »اثری مغناطیسی« خواهد گذاشت. بعضی از کارگزاران ژاپنی مادة 
نظر  ژاپن در  برای تسلیم  را اصلی  تعبیر می کردند و آن  امـپراتور  بیانیه را حفظ  دهم 
می گرفتند، اما عده ای می خواستند این تضمین کاماًل شفاف و روشن باشد. بیانیه عالوه بر 
تحریک ژاپنی ها برای ابراز نارضایتی سیاسی، چگونگی تسلیم نیروهای نظامی امپراتوری 
ژاپن را تعیین کرده بود. فقط یک پرسش باقی مانده بود: آیا دولت آمریکا دربارة مادة دهم 

شفاف سازی می کند و تسلیم ژاپنی ها را قبل از استفاده از سالح اتمی می پذیرد؟)5(
متفاوت اند. دیدگاه مرسوم که  بسیار  نظرها  اتمی  به کار گیری بمب  لزوم  در خصوص 
دولتمردان آمریکا مطرح کرده اند و از نظر مردم آمریکا هم معمواًل پذیرفتنی است این است 
که به کارگیری بمب اتمی سبب کوتاه تر شدن زمان جنگ و کاهش تلفاتی شد که در صورت 
تداوم جنگ و حمله به ژاپن با شیوه های معمول در جنگ های متعارف بسیار ویرانگرتر 
می شد و به این ترتیب هم تلفات آمریکایی ها و هم تلفات ژاپنی ها کمتر شد. طبق این 
تفسیر، هرچند استفاده از بمب اتمی تأسف بار است،  در هر صورت الزم بود. رهبران نظامی 
جان سخت ژاپن مصمم بودند تا آخرین نفس بجنگند، همان کاری که سرانجام در جزیره های 
اقیانوس آرام انجام دادند و حتی حاضر بودند با تعصب بیشتر در خاک خودشان بجنگند تا 
از شکست جلوگیری کنند )نمونة آن، جنگ خونین اوکیناوا در اواخر بهار 1945 بود که طی 
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آن 000‚12 تکاور و سرباز آمریکایی در مدت کمتر از سه ماه جانشان را از دست دادند(. 
مقامات آمریکایی برای به تسلیم واداشتن هرچه سریع تر ژاپن و پایان دادن به جنگی طوالنی 

و پر هزینه، استفاده از سالح جدید و پیشرفته و قدرتمندشان را ضروری می دانستند.
بنا به تخمین منابع آمریکایی, در صورت  استفاده نکردن از بمب اتمی و ادامة جنگ و 
تهاجم به ژاپن حدود یک میلیون نفر از نیروهای متفقین )عمدتًا آمریکا( تلف می شدند. اما 
در ارائة این رقم به وضوح بزرگنمایی صورت گرفته است، زیرا این رقم سه برابر کل تلفات 
ـ طی  ـ هم در اروپا و هم در اقیانوس آرامـ  نیروهای نظامی آمریکا در طول جنگ جهانی دومـ 
چهار سال است. رقم یک میلیون نفر را استیمسون، وزیر جنگ وقت، در مقاله ای بعد از جنگ 
مطرح کرد تا استفاده از بمب اتمی را توجیه کند. در جلسة سران نظامی که به منظور بررسی 
حملة برنامه ریزی شده به ژاپن در 18 ژوئن 1945 برگزار شد، ژنرال جورج سی. مارشال، 
رئیس ستاد ارتش، گفت که تخمین تلفات در چنین حمله ای غیرممکن است، اما در ماه اول 

احتمااًل تعداد تلفات آن از آنچه در حملة لوزون1 بوده، یعنی 000‚31 نفر، بیشتر نمی شود.)6(
پیش بینی یک میلیون کشته برای ارتش آمریکا اساسًا توجیهی برای بمباران اتمِی ژاپن 

Luzon .1, بخشی از جنگ اقیانوس آرام در خالل جنگ جهانی دوم )از 9 ژانویة 1945( که نیروهای آمریکا، فیلیپین و 
مکزیک بر ژاپن پیروز شدند.

هیروشیما، ژاپن، اوت 1945. این بنا و گنبدش در نزدیکی محل سقوط بمب به عنوان یادمان صلح حفظ شده است.
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است، در حالی که بسیاری از واقعیت های تاریخی نادیده گرفته می شود. اول این که، ژاپن 
همان موقع هم شکست خورده بود؛ جزیره هایش در مقابل بمباران های هوایی و دریایی 
مداوم آمریکا بی دفاع بودند، کشتی های جنگی و بازرگانی  اش غرق شده و ارتش ژاپن 
ضعیف و بدون تجهیزات مانده و در همان زمان از سوی نیروهای دریایی آمریکا محاصره 
شده بود. رهبران آمریکا که در ابتدای جنگ قدرت ژاپنی ها را دست کم گرفته بودند در 
این زمان به بزرگنمایی توانایی های ژاپن پرداختند. هرچند سرسختی و تعهد رهبران نظامی 

ژاپن مانع تسلیم کشور شده بود، واقعًا کشور توانایی تأمین هزینه های جنگ را نداشت.
دوم، قبل از این که  آمریکا در اواسط ژوئیه بمب اتمی اش را آزمایش کند، ژاپنی ها 
درصدد بودند برای پایان دادن به جنگ با واشینگتن مذاکره کنند. آن ها می خواستند این 
کار را با میانجیگری شوروی انجام دهند، زیرا در دوران جنگ ارتباط مستقیم بین توکیو و 
واشینگتن از بین رفته بود، ولی ژاپن با شوروی در حال جنگ نبود. دولت آمریکا به خوبی 
از همة این تالش ها آگاه بود و احساس اضطرار را در لحن ژاپنی ها هنگام ارتباط با مسکو 
درک می کرد. اما سیاست گذاران آمریکا ترجیح دادند این تالش های دیپلماتیک را نادیده 
بگیرند, اقداماتی که از نظر آن ها غیر قابل اعتماد و حتی فریبکارانه بود. بزرگ ترین مانع 
برای نیل به توافقی دیپلماتیک اصرار آمریکا بر تسلیم بی قیدو شرط ژاپن بود, که طبق آن 
ژاپن بایست بی قیدوشرط تسلیم خواسته های آمریکا می شد که  این امر به نوعی مخالفت 

با مذاکره برای پایان دادن به جنگ بود.
ژاپنی ها دست کم خواستار تضمین امنیت نهاد مقدس امپراتوری شان بودند. به عبارتی، 
ژاپنی ها می خواستند امپراتورشان هیرو هیتو را حفظ کنند، کسی که نیروهای نظامی به 
فرمان او به جنگ رفته بودند. اما آمریکا بر تسلیم بی قیدوشرط پافشاری می کرد و هیچ 
استثنایی را نمی پذیرفت. بیانیة پوتسدام به ژاپنی ها تضمینی برای حفظ نهاد امپراتوری 
که  بود  خواسته ای  تنها  شرط  این  نپذیرفتند.  را  آن  ژاپنی ها  دلیل  همین  به  و  نمی داد 
ژاپنی ها بر آن اصرار داشتند و سرانجام آمریکا آن را پذیرفت، اما بعد از تخریب هسته ای 
هیروشیما و ناگازاکی در 6 و 9 اوت 1945. در 11 اوت دولت ژاپن هنوز در مقابل تسلیم 
شدن مقاومت می کرد و »به هیچ مصالحه ای تن نمی داد، مگر این که حق امتیاز ویژه ای 
برای اعلیحضرت به عنوان پادشاه عالی مقام در نظر گرفته شود«.)7( در پاسخ به این امر 
که تسلیم قوای ژاپنی »به درخواست امپراتور ژاپن« صورت می گیرد، دولت ترومن شرط 
ژاپن را پذیرفت. اگر این شرط پیش از این پذیرفته می شد، ژاپنی ها تسلیم می شدند و 

استفاده از بمب اتمی الزم نمی شد.
سوم، شاید اگر دولت آمریکا به ژاپن هشدار صریحی در مورد استفاده از این سالح جدید 
یا نمایش واقعی انفجار اتمی داده بود، هیروشیما و ناگازاکی آن سرنوشت دهشتناک را پیدا 
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نمی کردند. اگر توکیو بعد از هشدار صریح یا نمایش قدرت بمب کماکان از تسلیم شدن سر 
باز می زد، استفاده از بمب اتمی از لحاظ اخالقی توجیه پذیر بود. به ژاپنی ها هیچ اخطاری 
در مورد استفاده از بمب اتمی داده نشده بود، بجز تهدید مبهمی که در بیانیة پوتسدام تحت 
عنوان »تخریب آنی و مطلق« آمده بود. کمیتة موقت پیشنهاد اخطار دادن به ژاپن یا نمایش 
قدرت بمب را قبل از استفاده از آن رد کرد تا ژاپنی ها را به تسلیم وادار کند. عقیده بر این 
بود که نمایش عملکرد بمب چه بسا خطرناک باشد، چون ممکن بود بمب عمل نکند و به 
این ترتیب آمریکا اعتبارش را از دست می داد و رهبران نظامی ژاپن دوباره جان می گرفتند.

چهارم، اغلب کسانی که استفاده از دو بمب اتمی را تأیید می کنند به این فرضیة 
نتایج مطلوب به دست آمد: ژاپن  با بمباران های اتمی  بررسی نشده استناد می کنند که 
به سرعت تسلیم شد. اما هنوز هم پرسش هایی مطرح اند. آیا بمباران اتمی ژاپن را به تسلیم 
واداشت؟ و آیا الزم بود دومین بمب اتمی هم استفاده شود؟ )برنامه  این بود که  دو بمب 
پشت سرهم استفاده شوند و در صورت لزوم بمب سوم هم در عرض ده روز آماده شود 

تا شوک ناشی از این سالح جدید ژاپن را در اسرع وقت مجبور به تسلیم کند.(
اما کسانی که مخالف بمباران ناگازاکی هستند و آن را غیرضروری و در نتیجه غیراخالقی 
می دانند معتقدند بمباران هیروشیما برای تسلیم شدن ژاپن کافی بود، یا این که باید به ژاپن 
فرصت بیشتری داده می شد تا پیامد بمباران هیروشیما را بررسی کند. بعضی این پرسش 
را مطرح می کنند که آیا فاصلة سه روزه بین بمباران هیروشیما و ناگازاکی زمان کافی در 
اختیار رهبران نظامی گذاشته بود تا میزان ویرانگری سالح جدید را بررسی کنند؟ اما سؤال 
اساسی که همواره مطرح می شود این است که آیا بمباران اتمی ژاپن را مجبور به تسلیم 
کرد؟ نوشته های روزنامه های ژاپنی، اظهارات رهبران نظامی ژاپن, و رهگیری تلگراف های 
دیپلماتیک ژاپنی ها توسط آمریکا حقایقی را برمال می کند که باعث می شود باور کنیم ورود 
شوروی به جنگ با ژاپن در تاریخ 8 اوت به اندازة بمباران های اتمی در تسلیم ژاپن مؤثر 
بوده است. شوروی تنها کشور بزرگی بود که با ژاپن در جنگ نبود، و رهبران نظامی ژاپن 
در عین ناامیدی امیدوار بودند که بی طرفی شوروی ادامه یابد یا حتی شوروی برای پایان 
دادن به جنگ پادرمیانی کند. در واقع این که شوروی نه بیانیة پوتسدام را امضا کرده بود و 
نه از آن حمایت کرده بود مایة امیدواری ژاپنی ها بود؛ با وجود این که استالین در هنگام 
صدور این بیانیه در حال دیدار با چرچیل و ترومن بود، ولی موضع گیری نکرد. اما با حملة 
شوروی آخرین بارقه های امید هم خاموش شدند و ژاپن دیگر نمی  توانست از رویارویی با 
حقیقت و شکست سر باز زند. قبل از بمباران هیروشیما، کابینة داخلی ژاپن برای قبول یا 
رد بیانیة پوتسدام سه  به  سه بود، و بعد از بمباران هم همین نسبت ادامه یافت. حتی بعد از 
ورود شوروی به جنگ و حتی بعد از بمباران ناگازاکی این نسبت سه  به  سه  باقی ماند، تا 
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این که باالخره امپراتور شخصًا به این بالتکلیفی پایان داد تا سرانجام جنگ به پایان برسد.
که  داشتند  اصرار  نظامی اش  مشاور  و  روزولت  یالتا،  کنفرانس  در  فوریة 1945،  در 
شوروی هر چه زودتر با ژاپن وارد جنگ شود و خواستار این بودند که استالین این تصمیم 
را بگیرد. اما پنج ماه بعد، بعد از نبرد اوکیناوا )که طی آن 000‚200 ژاپنی نظامی و غیرنظامی 
کشته شدند( و بعد از این که بمب های اتمی با موفقیت آزمایش شدند، مسئوالن رده باالی 
دولت ترومن دیگر در مورد این که ورود شوروی به جنگ با ژاپن صالح است یا نه مطمئن 
نبودند. به عالوه آن ها نمی  خواستند شوروی از وجود بمب های اتمی اطالع داشته باشد. در 
واقع هم روزولت و هم ترومن آگاهانه می خواستند مسکو در جریان تولید و استفاده از این 

سالح جدید قرار نگیرد )اطالعاتی که جاسوسان استالین از قبل به او داده بودند(.
این نکتة آخر پرسش های مهم و جالب توجهی در مورد ارتباط بین استفادة آمریکا از 
بمب اتمی و سیاست های آن کشور در برابر شوروی در پایان جنگ مطرح می کند. یکی 
از تعابیر این است که استفادة آمریکا از بمب اتمی در مقابل ژاپن شکست خورده در واقع 
در حکم آخرین حمله در جنگ جهانی دوم نبوده، بلکه به منزلة اولین قدرت نمایی آمریکا 
در آغاز جنگ سرد بوده است. به عبارت دیگر، این بمب به این منظور استفاده شد تا 
شوروی را مجبور کند در اروپا، آسیا و سایر نقاط دنیا با احتیاط عمل کند. با این تعبیر 
می توان استفادة شتاب زده از بمب اتمی را قبل از ورود شوروی به جنگ و سه ماه قبل از 
حملة برنامه ریزی شده به ژاپن توجیه کرد. همچنین طبق این دیدگاه می توان این موضوع 
را توجیه کرد که چرا ترومن در مورد این سالح جدید قبل )یا حتی بعد( از استفاده علیه 
ژاپن به استالین اطالعی نداده بود. به این ترتیب، معلوم می شود که  آمریکا به دنبال کسب 
امتیازی انحصاری )مشترک با بریتانیا( بوده و می خواسته با آنچه »دیپلماسی هسته ای« 

نامیده می شد جاه  طلبی های شوروی را کنترل و محدود کند.
این تعبیر که مورخان تجدید نظر طلب1 بر اساس مدارک مهم و منطقی مطرح کرده اند 
هنوز جای تأمل دارد، کسانی که دیدگاهی سنتی دارند آن را رد می کنند و عکس این 
موضوع را مطرح می کنند. آن ها تأکید می کنند که تعصب و سختگیری رهبران نظامی ژاپن 
که حتی در پی حمالت انتحاری به کشتی های آمریکا بودند منجر به بمباران اتمی شد. 
به عالوه آن ها معتقدند که بمباران اتمی الزم بود تا دشمن غیرمنطقی ای را که می خواست 
تا سرحد مرگ بجنگد، حتی با علم به این که فرجام ناخوشایندی در انتظارش است، 
مجبور به اطاعت کنند. به این ترتیب، بر اساس این دیدگاه، ترومن فقط با هدف نظامی 
اقدام به بمباران اتمی ژاپن کرد. آن ها همچنین می گویند که ترومن در مقام فرمانده کل 
قوا موظف بود با استفاده از تمام قدرت نظامی اش هرچه زودتر ژاپن را شکست دهد، و 

1. revisionist
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اگر او از بمب اتمی استفاده نکرده بود، نظامیان بیشتری در ادامة جنگ تلف می شدند و 
او از نظر اخالقی و سیاسی محکوم می شد.

طرفداران این دیدگاه معتقدند ترومن به سختی می توانست در برابر استفاده از بمب 
اتمی مقاومت کند. ترومن که بعد از روزولِت محبوب وارد کاخ سفید شده بود کابینة 
روزولت، سیاست های او و به خصوص عقیدة او را مبنی بر این که بمب اتمی یک سالح 
مشروع جنگی است به ارث برده بود. ژنرال لسلی گرووز، رئیس پروژة َمنهتن )اسم رمز 
برنامة محرمانة ساخت بمب اتمی(، توقع داشت که بمب اتمی بالفاصله بعد از این که 
به مرحلة بهره برداری رسید به کار گرفته شود. برنامة استفادة نظامی از این بمب بعد از 
اولین آزمایش طرح ریزی شده بود. بسیاری از دانشمندان و نظامیان دست اندرکار پروژة 
ساخت بمب اتمی برای استفادة موفقیت آمیز از این سالح، که طی چهار سال با تالشی 
شبانه روزی و صرف هزینه ای گزاف به آن دست یافته بودند، لحظه شماری می کردند. 
بعید بود ترومن بتواند این روند را متوقف کند. به ویژه ژنرال گرووز مصمم بود که  این 
سالح جدید استفاده شود تا میزان قدرت تخریبی آن معلوم گردد. برنامه ریزان نظامی 
تعدادی از شهرهای ژاپن را به عنوان هدف در نظر گرفتند و دستور دادند تا این شهرها 

از بمباران عادی مصون بمانند و نابود نشوند تا بتوان قدرت بمب اتمی را تعیین کرد.

ترکش های سیاسی
مورخان در مورد تأثیر بمباران اتمی بر جنگ سرد اختالف نظر دارند. اگر دولت ترومن واقعًا 
می خواست بعد از جنگ دیپلماسی هسته ای را به کار بگیرد، باید بگوییم که به خواسته اش 
نرسید. تهدید هسته ای که به شکل مالکیت بمب اتمی  در انحصار آمریکا و انگلستان بود 
هیچ تغییری در رفتار شوروی یا سیاست بقیة دنیا ایجاد نکرد. ولی بدون شک دیدگاه های 
دو طرف درگیر جنگ سرد را تغییر داد و بی اعتمادی متقابل را تشدید کرد. در اختیار داشتن 
بمب های اتمی سبب شد رهبران آمریکا از مسکو خواسته های بیشتری داشته باشند و در 
عین حال انعطاف کمتری نشان بدهند؛ همچنین سبب شد استالین به غرب بدبین تر شود.

مطمئنًا مخفی کاری آمریکا در ساخت بمب های اتمی و استفاده از آن ها به مسابقة 
تسلیحاتی هسته ای بعد از جنگ دامن زد. جیمز بایرنز، وزیر خارجة ترومن که عضو 
کمیتة موقت هم بود، ادعا می کرد که شوروی برای ساخت بمب اتمی حداقل ده سال 
وقت الزم دارد و طی این مدت آمریکا می تواند در مقابل شوروی از »برگ برنده اش« 
استفاده کند. با وجود این، دانشمندان هسته ای آمریکا، از جمله رابرت اوپنهایمر، پیش بینی 
می کردند شوروی بتواند ظرف چهار سال بمب اتمی  تولید کند.)8( بسیاری از دانشمندان 
پروژة منهتن به دولت هشدار می دادند که استفاده از امتیاز انحصاری بمب اتمی مدت 
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زیادی دوام نمی  آورد و مسابقة تسلیحاتی هسته ای صلح جهانی را تهدید می کند و آمریکا 
باید در مورد این سالح کشتارجمعی جدیدش به شوروی اطالع بدهد و آن را تحت 
نظارت بین المللی قرار دهد. این توصیه که هم قبل و هم بعد از بمباران هیروشیما و 
ناگازاکی بارها تکرار شده بود نادیده گرفته شد و در نتیجه همان اتفاقاتی که دانشمندان 
پیش بینی کرده بودند رخ داد. در واقع، پیش بینی اوپنهایمر که می گفت شوروی ظرف 

چهار سال به بمب اتمی دست خواهد یافت درست از آب درآمد.
با این حال، دولت آمریکا بعد از ماه ها بررسی دقیق موضوع های پیچیده ای که پیش آمده 
بود پیش نویسی برای کنترل و نظارت بین المللی بر قدرت اتمی ارائه داد. این پیش نویس 
که به نام »طرح باروک«1 در ژوئن 1946 به کمیتة سازمان ملل ارائه شد به دالیل متعدد به 
مذاق شوروی خوش نیامد، از جمله آن که به آمریکا  اجازه می داد زرادخانة هسته ای اش را 
حفظ کند، اما تالش های شوروی را برای دستیابی به آن محدود می کرد. شوروی مخالفت 
خود را اعالم کرد و خواستار آن شد که تمام سالح های هسته ای موجود بی درنگ نابود 
شوند و قراردادی امضا شود تا در آینده هیچ سالح اتمی دیگری ساخته نشود. آمریکا که 
به هیچ وجه نمی خواست امتیاز انحصاری اش را در زمینة هسته ای از دست بدهد بی درنگ 
این پیشنهاد را رد کرد. مذاکراتی که طی سه سال بعدی در سازمان ملل در جریان بود 
به نتیجه ای نرسید. در این اثنا، تالش های بی وقفة شوروی برای ساختن بمب اتمی به 
بار نشست و در ژوئیة 1949، همان طور که دانشمندان آمریکایی پیش بینی کرده بودند، 

شوروی به بمب اتمی دست یافت و مسابقة تسلیحاتی هسته ای شروع شد. 

آمریکا و شوروی در پایان جنگ
دو کشوری که به عنوان قدرتمندترین شکل دهندگان دنیای بعد از جنگ از دل جنگ 
جهانی بیرون آمدند, دو ابرقدرت جدید، یعنی آمریکا و شوروی، هر کدام تجربه های 
بسیار متفاوتی را در دوران جنگ پشت سر گذاشته بودند. شوروی بیشترین تلفات را در 
جنگ داده بود، و آمریکا در میان کشورهای اصلی درگیر جنگ کمترین آسیب را دیده بود.

این  کرد.  حمله  شوروی  به  سرباز  دومیلیون  از  بیش  با  آلمان  ارتش   1941 ژوئن  در 
 70,000 از  بیش  و  شهر   1,700 شد  سبب  و  داد  روی  گسترده ای  مناطق  در  درگیری ها 
روستا ویران و 70 درصد صنایع و 60 درصد زیرساخت های حمل و نقل تخریب شوند. طی 
دوران جنگ، میلیون ها نفر از شهروندان شوروی به اسارت آلمانی ها درآمدند، که بسیاری 
از آن ها جان به در نبردند و عدة زیاد دیگری هم تا پایان جنگ به کار اجباری در مزارع و 
کارخانه های آلمان گمارده شدند. وحشت از حملة آلمانی ها و محاصرة شهر های شوروی 

1. Baruch Plan




