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  تھاجم برق آسا
  

 
 

 وپولند که رودخانۀ اودر المانشھری در سرحد « اودرـــ فرانکفورت  سال قبل ارتش سرخ در يک تھاجم گسترده تا ٧٠

  .پيش آمد و برای ضربه زدن به برلين آمادگی می گرفت  » دربين آن جريان دارد

وارد ) ورماخت  (الماننگ ھای  بزرگ تلفات عظيمی  به قوای مسلح  ارتش سرخ در يک سلسله ج١٩۴۴در تابستان 

  .بود کورسک  و ستالينگراد  در جنگ جھانی اول و قوی تر از تلفات در وردوناين تلفات بدتر از کشتارگاه  . کرد 

ب   تا ھنگری را تحت فشار قرار دادند  و در جنوويستوالارتش سرخ سرحدات رايش در شرق پروس در سواحل 

و اين اردوگاه ھا پايگاھی را تشکيل می داد که  .  ايجاد کردند ويستوال وارسا  چندين اردوگاه در ساحل غربی رود خانۀ 

برنامه ويستوالــ اودر   برای عمليات ١٩۴۴برای عملياتی که توسط سر فرماندھی عالی  اتحاد شوروی از سپتمبر 

  .ريزی شده بود، استفاده می گرديد 

اگر چه شکستن خط دفاعی با حملۀ .   نمی توانست قوای خود را به غرب انتقال دھدالماننگ در شرق، به خاطر ج

 موفقيت آميز بود  اما با مسدود ساختن مناطق ومعبر ھای نورماندی جون وپياده شدن درسواحل  ۶متفقين غربی  در 
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د وبرای جا به جائی قوت ھا در فرانسه مؤثر فرود آمدن قوای متفقين توسط ورماخت مانع برای جنگ قاطع جبھه ئی بو

  . فروکش کرد المان جنگ در بخش مرکزی جبھه شوروی و١٩۴۴مگر در خزان . بود 

  

  برنامه ريزی گمراه کننده

که . برنامه ريزی گمراه کنندۀ ارتش سرخ در مرکز فرماندھی پيشوا به عنوان ضعف ارتش سرخ  در نظر گرفته شد 

دت طوالنی ناتوان گرديده و قابليت  برای حملۀ بزرگ را از دست داده است  و نظرفرماندھی  نيروھای شوروی برای م

  .چنين بود 

ھيتلر . کم بھا دادن به قدرت نظامی اتحاد شوروی به تعدادی از اشتباھات ستراتيژيک وعملياتی جدی منجر گرديد 

  .ر غرب رسيده است وخدمتگذارانش  در ورماخت يقين کردند که زمان يک حملۀ تھاجمی د

ئی ھا امريکاھا در شرق خطوط جبھه را می خواستند به ھمان حالت دفاعی نگھدارند ودر غرب به انگليس ھا و المان

شکست پر از تلفات وارد سازند ويا حتی دوباره  آن ھا را به بحر پرتاب نمايند وپس از آن در برابر ارتش سرخ قرار 

  . آغاز کرد امريکا تھاجم آردنن را در مقابل انگليس ونالما دسمبر ارتش ١۶در . بگيرند 

باتوجه به درک شان از ضعف  ارتش سرخ  سرفرماندھی عالی  ورماخت که پيروزی سريع در غرب را انتظار  داشت 

 به گذاشتن موانع و مستحکم ساختن ١٩۴۴عالوه بر اين  از خزان . نيروی ھای محدود در جبھۀ شرق را کافی دانست 

  . مدافعه ازبحيرۀ بالتيک تا کوه ھای کارپات را  شروع کردند خطوط

شھرستان ھا . ً ھزار غير نظامی برای ساختن مواضع مورد استفاده قرار گرفت وجبرا به کار گمارده شدند ۶٠٠ًتقريبا 

ملياتی با اين حال ورماخت به ھيچ صورت نيرو ھای ذخيرۀ ع. ومراکز حمل و نقل در جملۀ استحکامات اعالم شد 

  .برای خطوط استحکامات در اختيار نداشت 

    شروع کردند که  نيستر وپروت در بين رودخانه ھای ١٩۴۴ اگست ٢٠ارتش سرخ عمليات تھاجمی خود را به تاريخ 

ھنگری   حذف وبه ويستوال حتی واحد ھای زرھی خود را از جبھه المان  آن را توسعه دادند  وين و بوداپستبه سمت 

    .دند منتقل کر

اتحاد جماھير شوروی پالن تھاجم زمستانی راپيش بينی می کرد که ورماخت را به نابودی بکشاند وارتش سرخ در 

با تالش باور نکردنی  تدارکاتی اتحاد شوروی  نيروھای نظاميئ را که تا کنون . صورت امکان تا برلين پيشروی کند 

  .ديده نشده است با نظم  خاص جمع آوری کرده بود 

  دانست که چه آتشی برپا خواھد شد از مسؤولين سرفرماندھی جبھۀ شرق ارتش کمک ھای المانھنگامی که کشف 

با در نظر داشت وضعيت جنگ  وحوادث قابل پيش بينی تنھا واکنش معقول تسليم . تقويتی قابل توجه را تقاضا کرد 

  . پذيرش نبود  بود ، که برای جنرال ھای فاشيست گزينۀ قابلالمانشدن ارتش 

محاصره شده بود اما از راه بحيرۀ بالتيک  می توانست انتقال داده شود کورالند   را که در ٣٠سرفرماندھی ارتش لشکر 

آن ھا به ارزيابی . ھيتلر وسر فرماندھی ورماخت  آن را رد کردند . يکی از امکانات تقويت قواء به شمار می آورد 

ًسپيده بودند  که ارتش سرخ برای يک حملۀ بزرگ فعال نا توان است و اقدامات خود از وضعيت ارتش سرخ محکم  چ

  .دفاعی گرفته شده کافی است 

 به  موفقيت آردننآن ھا نمی خواستند چنين پايگاه قوی در خاک شوروی را از دست دھند به اين سبب که اگر نبرد  

 برای يک کورالندوگمان نازی ھا در آن صورت  قوای بينجامد ، ائتالف ضد ھيتلر از ھم خواھد پاشيد نظر به حدس 

  . عمليات بزرگ گازانبری در برابر ارتش سرخ به کار انداخته خواھد شد 
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  به طرف شرق گسيل ويستوال از  جبھۀ غرب مرخص می شوند برای تقويت  جبھۀ آردننقوائی که بعد  ازپيروزی در 

  . اھيرشوروی يکجا شده به پيشروی ادامه دھند  در عمق خاک اتحاد جمکورالندگردد تا با لشکر 

  

  زير ضربت قرار گرفتن ورماخت 

ضربۀ اصلی تھاجم اتحاد جماھير شوروی در جبھۀ اول بالروس تحت رھبری گئورگی کنستينوويچ ژوکوف  ودر 

  .دايت شود  به طرف برلين ھ ويستوالجبھۀ اول اوکراين تحت رھبری ايوان استيپانوويچ کونف بايد از دايرۀ بزرگ

 ھزار طياره در اختيار ۵٠٠٠ھزار تانک و ٧٠٠٠ توپ ٣٣۵٠٠ ميليون سرباز  و٢.٢ھر دو جبھه  باھم زيادتر از 

  . توپ قرار داشت ٢۶٠٠ تانک و١١٠۴ ھزار سرباز  ۵٨٠در مقابل شان گروپ الف ارتش المان با . خود داشتند

 شوروی در مديريت ورھبری قوای عظيم  حتا تقويت جبھۀ شرق با توجه به اين آمار وارقام وتوانائی فزايندۀ  افسران

در چارچوب امکانات وفرصت  باقی مانده برای فاشيسم ورھبری دقيق عمليات نظامی  پيروزی شوروی را در بھترين 

  حالت می توانست به تأخير بيندازد  اما مانع  پيروزی شوروی شده نمی توانست 

 پيش از وقت پالن شده آغاز آردننت ھای غربی به خاطر کاھش فشاردر جنگ تھاجم شوروی بنا به درخواست قدر

 جنوری قوای کونف آتش عظيم وگل ناشدنی را از اردوگاه سندوميرز  باز کردند وجنگ را به سمت ١٢در . گرديد  

  .  گسترش دادند براسالووی عليا  سيليسيامنطقۀ صنعتی 

يک روز بعد تر سربازان ژوکوف حملۀ  خود را به سمت . ع گرديد  جنوری تھاجم به شرق پروس شرو١٣به تاريخ 

شروع آتشباری ازچند جا برای نيروھای مسلح المان  دشوار بود تا . متوجه ساختند لودز ــ پوزنان ــ فرانکفورت اودر 

  . سمت اصلی حملۀ اتحاد شوروی را شناسائی کند وبا قوای سريع خود در مقابل آن وارد عمل شوند 

ًی واحد ھای  آماده سازی توپخانۀ گروپ الف ارتش تلفات وسيعی را متقبل شدند و تقريبا يک چھارم واحد ھای حت

در کتاب وقايع روزمرۀ جنگ در مرکز سرفرماندھی ورماخت چنين آمده است ، . المانی تيم خود را از دست دادند 

پس از چھار روز  ھيچ جبھۀ . متری داخل گردد کيلو٢۵ارتش سرخ در اولين روز تھاجم خود موفق گرديد تا عمق 

 کيلومتری تا ۵٠٠ودر طول يک ھفته سربازان شوروی در عرض جبھۀ گستردۀ . منسجم  در مقابلش وجود نداشت 

  . کيلومتربه طرف غرب پيشروی کردند ١۵٠عمق 

رسيدند  وارساولند در  جنوری واحد ھای خط مقدم جنگ از قوای جبھۀ اول بالروس با قوای نمبر يک ارتش پ١٧در 

 جنوری ١٩در .  در آن جا نقل مکان کرده ودولت موقت پولند را به وجود آوردند لوبلينکه روز بعد کميتۀ نجات ملی 

  .رسيدند لودز وکراکوف اين قواء به 

جھان برای آنھا گويا تصاوير پايان .  جنوری سربازان کونف اردوگاه کار اجباری  آشويتس را آزاد کردند ٢٧در 

 ھزار زندانی که بيشتر به مردگان شباھت داشتند تا ٧٠٠٠ارائه گرديده بود و سربازان ارتش سرخ  تنھا با ) آپوکاليپس(

  . نفر از رفقای خود را از دست دادند ٢٣٠در  نبرد برای داخل شدن در اردوگاه  آن ھا .به زندگان مواجه شدند 

وزير تبليغات  يوزف گوبلزدر دفتر  ياداشت ھای . ن نازی آگاه بودند دراين ميان از وضعيت فاجعه آميزارتش رھبرا

روزانۀ خود نوشت که بلشويک ھا به جمع آوری يک نيروئی که بسيار باالتر از ارزيابی ما بود موفق شدند  ويک 

ًر بياورد تقريبا تھاجم  با تمام قواعد جنگ را آماده ساختند، که يک چنين شکست فوری و به اين پيمانه وسيع را به با

توھمی که محافل رھبری نظامی ما در مورد قدرت جنگی اتحادشوروی وبرتری ما . مانند يک فانتزی به نظر می رسد 

ھيچ شک وشبھه وجود ندارد که بخش ھای وسيعی از واحد ھای ما تار . ارائه می دادند ھمه به ھيچ گشت وپراگنده شد

    .ر خونين ترين بحران جنگ قرار داريم او نتيجه می گيرد که ما د. ومار شدند
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ن می شود که يتصميمات اساسی که توسط اطرافيان نزديک ھيتلر اتخاذ می گردد ھمه بر اساس انتظارات شان  تعي

متفقين اين موقعيت غير طبيعی را که در مقابل ما به دست آورده اند دير يا زود  از ھم متالشی می گردد وجنگ به نوبۀ 

  .   چرخش می کند المان خود به نفع

 جنوری نوشت که رھبر در اين مورد به حق است و درست گفته است که ائتالف دشمن  از ھم می ٣٠گوبلز به تاريخ 

پاشد تنھا الزم است زمان کمائی کنيم وموقعيت الزم برای  تھاجم متقابل راعليه اتحاد جماھير شوروی در دست بگيريم 

با توجه .  چاه ھای نفت وپااليشگاه ھای ھنگری وحوزۀ وين را در دست داشته باشيم الندکوردر پھلوی منطقۀ جوشان . 

  . به گفتار ھيتلر  تنھا با سوخت کافی ورماخت می تواند دوباره دست به حمله بزند 

  

  ھمه چيزبرای جبھه شرق

  

 آردننترک کردند که از آن جا  نبرد  باد نوھايم  جنوری ستاد پيشوا را در  ١۵ھيتلر وسرفرماندھی ورماخت در 

سرفرماندھی عالی ورماخت دستور داد، با توجه به وضعيت .  نقل مکان کردند تسوزن وبرلينرھبری می شد وبه 

 لشکر از ۴۵.به  دفاع پرداخته شود وجبھۀ شرق به صورت دقيق تقويت گرددشرق در جبھۀ غرب به عوض تعرض 

غرب وتأسيسات جديد بايد به شرق فرستاده شود وھم چنان يک قسمت زياد سالح و تجھيزات و توليدات  جديد به جبھۀ 

    شرق انتقال داده شود 

 فيصد آن در ٩۵ً تانک تقريبا ١۵۵۵غرب تحويل داده شده بود   برای جبھۀ ١٩۴۵ تانک که ماه فبروری ١۶۴٢از 

 طيارۀ شکاری و بم افگن و چندين صد  توپ ھای دافع ھوا وسامانه ھای دفاع ھوائی به ١٠٠٠جبھۀ شرق فرستاده شد  

  .شرق گسيل گرديد

 که مثال المانری شھر ھای ًاز آن جا که دفاع ھوائی به خاطر خروج نيروھای دافع ھوا شديدا متأثر گرديده بود بسيا

  بدون حفاظت با عواقب مخربی برای مردم غير نظامی  امريکابرجستۀ آن درسدن است  و از حمالت ھوائی انگليس و

  پر از پناھندگان گرديده بود باقی مانده بود،
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 اعمال چيزی که تا حال. از اواسط جنوری در منطقۀ نظامی شرق بسيج مردمی اعالم شد که ھمه مسلح شوند 

 ساله ھمه فرا خوانده شود ، اکثريت تازۀ جلبی ھا بدون اونيفورم  وبا اسلحۀ سبک ۶٠ ساله تا ١۶نگرديده بود مردان 

  . مسلح شده بودند بدون تعليمات نظامی به وظيفۀ نظام  گمارده شدند که متحمل تلفات عظيمی گرديدند 

 تا پايان ماه  آردنن بعد از نبردامريکا زيرا نيروھای انگليس وامکان انتقال تجھيزات وپرسونل  آن از غرب وجود داشت

  . غير فعال باقی ماندند المانفبروری تا حد زيادی در سرحدات غربی 

برای ما شادی بزرگ است که تھاجم شرق ارتش سرخ با تھاجم غرب انگليس ھا و :  جنوری نوشت ١٩گوبلز به تاريخ 

آن ھا  يک تھاجم امدادی  . که اين منجر به ناراحتی اتحاد جماھير شوروی می گردد .  ئی ھا نتوانست ھمراه شود امريکا

  . ازسوی متفقين خود را انتظار می بردند  

يکی از اين اقدامات برکناری . نازی ھا سعی داشتند با سياست ترس ورعب قابليت ھای نظامی اضافی به دست بياورند 

که به سگ درنده معروف شده بود در رأس گروپ الف فرديناند شورنر ايش فرمانده نرم خوی  کل قواء بود که به ج

  ارتش گمارده شد که با شدت وسبعيت بی رحمانه می خواست عليه بزدلی اقدام کند 

برگزيده شد  که با جنايات جنگی در قبرس برای خود ويلھلم مولر ،  فريدريش ھوسباخ به جای فرمانده ارتش چھارم

  .   در آتن اعدام گرديد ١٩۴٧از ھمين سبب در سال . ود نامی کمائی کرده ب

بخش حياتی اين سياست می خواست قوای نظامی را با تھديد وتخويف با خود ھمنوا بسازند ، افزايش ترور عليه 

در بايد ويلھلم کايتل  سربازان ، و  با شدت وقساوت زياد  وبا وسايل راديکال بنا به گفتۀ رئيس فرماندھی قوای مسلح 

برابر بزدل ھا، فراريان وکسانی که در برابر اوامر  نافرمانی  می کنند  رسيدگی شود  دادگاه ھای صحرائی  ودادگاه 

  .ھای ايالتی احکام مرگ را بدون توقف صادر کنند 

شويکی ترس ونگرانی سابقه  از روسيه دوباره فعال شد و با اضافه کردن تبليغات ضد بل. تبليغات ترور را شدت بخشيد 

روزنامۀ حزب ناسيونال سوسياليست از سال « فولکيشر بئوبختر روزنامۀ . و داستان ھای قساوت ارتش ھمراه شدند 

چنين است خشم شوروی درشرق :  فبروری منتشر گشت، در سرمقالۀ خود نوشت ٩که به تاريخ  » ١٩۴۵ تا ١٩٢٠

  .شويکھا روش ريشه کن کردن و انقراض  وحشتناک مردم توسط بل ! المان

اراده برای اجرای دستورات بدينوسيله معنا می يابد  ، سربازان وغير نظاميان به طور فزاينده در بدترين حاالت  و 

به اين ترتيب تنور تبليغات بايد زبانه بکشد  قبل از ھمه برای . وضعيت بيھوده بايد انگيزه برای مبارزه داشته باشند 

  .حفاظت از زنان وکودکان ما 

به ! ی المانسرباز :   تحت عنوان گزارش واقعی ترور سرخ  چنين آمده است ويستوالروشوری از گروه ارتش در در ب

  ! ھمسر وبه کودکانت فکر کن وعمل کن 

 جنوری نوشت اين بستگی دارد که تا آخرين لحظه مردم  برای شرکت در جنگ تحريک شوند  وتعھد  ٢۵گوبلز در 

  داشته باشند 

اعتقاد راسخ :  فبروری محتوا وھدف تھاجم تبليغاتی را توصيف کرد ٩ليغات رايش در بايرن سفلی در گزارش دفتر تب

که پيروزی شوروی به معنای انقراض زندگی مردم المان وھر کس ديگر است که اين اعتقاد مال مشترک ھمۀ  

مه آمادگی برای جنگ ومبارزه ھموطنان باشد که پيروزی شوروی يعنی انقراض ھمۀ مردم المان واين اعتقاد از ھ

 .شديد وراديکال عليه کسانيکه به جای اطاعت  نافرمانی می کنند، می طلبد

  

   مردم غير نظامی به حيث گروگان
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 رسيد  جائی که در آن جا برنامه ريزی شده بود و جنگ آغاز گرديده الماندر طول تھاجم اتحادشوروی  جنگ به رايش 

ی گرديد در ابتداء از سر زمين ھای اشغال شده و مناطق ضميمه المانسته جمعی جمعيت جنگ منجر به مھاجرت د.بود 

  . جنوری از سر زمين ھای غربی سرحدات قديمی  رايش ١٨ وبعد از المانشدۀ پولند وپروس شرقی  به 

قطارو سرويس ھا  حق اولويت استفاده از ظرفيت . تخليۀ غير نظاميان به خاطر مقاصد تبليغاتی بسيار ديرتر آغاز شد 

به منظور ايجاد . اکثريت کوچ کنندگان  مجبورشدند پياده بروند . در درجۀ نخست به دسترس ورماخت گذاشته شده بود 

ميدان آزاد برای جنگ بسياری شھر ھا ومناطق بود وباش به دستور نيروھای مسلح  زمانی که جبھۀ جنگ جلو آمد  

  تخليه شدند 

موادغذائی ولباس را به ھيچ صورت در مھلت کوتاه نمی توانستند . دم يک تا دو ساعت بود آخرين مھلت برای اکثر مر

  .ی ھا روستا ھای خود را به خاطر ترس از خطر بلشويک ھا به ابتکار خود ترک کردند المانتعداد زيادی . جمع کنند 

  . ھا کمک کرد در پھلوی قمچين تبليغات نازی ھا  رفتار ارتش سرخ  ھم به ترس عمومی از روس

بنا بر اعالم نظاميان  شوروی  ، وقت آن رسيده که به خاطر جنايات ھولناکی که عليه خلق شوروی انجام داده شده است  

اگر چه اين اعالم به خاطر افزايش آمادگی ارتش در نظر گرفته شده بود ، اما خشونت بيش از حد ،  .انتقام گرفته شود 

  .ی رويه  غارت وتجاوز به عنف را به بار آورد قتل ھای خودسرانه ، تخريب ب

برلينی که در ُاستفان دورنبرگ .رھبری ارتش سرخ  اشکارا به مشکالت برای بازگرداندن نظم ودسپلين بر خوردند 

بود گفت پس زمينه ھای تجربی بسياری از سربازان که پس از سه سال جنگ نابودکننده ) ستوان(ارتش سرخ بريدمن 

تبليغات نازی ھا مشتاقانه . دم شوروی اعمال گرديد چنين رويدادھائی قابل توجيه است اما بخشيدنی نيست در مقابل مر

  به اين وقايع  چنگ انداخت 

سردی ويخبندان ، کمبود مواد غذائی وھيچ گونه محل اقامت سر پوشيده،  منجر به مرگ صد ھا ھزار نفر در حال فرار 

تخليۀ غير سازمان يافته با استفادۀ ناکافی  از وسايل حمل ونقل،  .  مسن گرديد به ويژه باعث مرگ کودکان وافراد

قطارھای طويلی از مردم در حال فرار در بين جبھه ھای جنگ گير می افتادند که منجر به تلفات بيشتر  ودادن قربانيان 

  .عظيم گرديد 

اين شھر بزرگ به حيث دژ مستحکم اعالم شد  . مثال جدی سياست شان برای تخليه ، مرکز سيلسيا  شھر براسالو است

 که يک شھر پر از زنان وکودکان به المانوچنين بود منطق منحرف  رھبران . وتخليه شھر در ابتداء ممنوع بود 

  . سرسختی دفاع می شود نظر به يک دژ تخليه شده از زنان وکودکان

جمعيت غير نظامی جنايتکارانه  به .  پيروزی مضر باشد به عالوه خروج دسته جمعی می تواند برای اعتماد به نفس در

زمانی که جنگ  نزديک تر آمد معلوم شد  که ساکنين شھر در . حيث گروگان به خاطر سياست پايداری گرفته شده بود 

  . ھزار نفر انجام شد ٧٠٠٠٠٠دژ به يک مشکل نظامی تبديل شده است  به ھمين سبب اخراج اجباری   

 ھزار نفر غير نظامی در ٢٠٠اه آھن و سرويس ھا تا حد زيادی  برای ورماخت  ريزرف شده بود  ، از آن جا که ر

حين مھاجرت دسته جمعی که به نام مارش مرگ زنان وکودکان . ھوای زير صفر مجبور به ترک شھر با پای شدند 

  . ھزار نفر از بين رفت ٩٠٠٠٠براسالو معروف شد در حدود 

 در حال اودر و رود خانه ويستوال ميليون نفر بين رودخانه ٣،۵ جنوری  ٢٨ندھی ورماخت در نظر به تخمين سرفرما

اين مشکل  يک تصوير منفی از  رھبری المان را در افکار عمومی به جا می گذاشت  وھم چنان مانعی .  فرار بودند 

  .برای حرکت وجابه جائی ارتش به وجود آورده بود 

فرمانده  قوای .يشتر وحمايت از کاروان  بيجا شدگان  توسط ورماخت جلوگيری شود بنا برين بايد از تخليۀ ب

 دستور داد از داخل شدن پناھندگان  در مناطق  امن وتحکيم شده  کارل ويلھلم تيلواستحکامات از فرماندھی ارتش 
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ه حيث فرمانده لشکر يکم بعداز جنگ عمومی دوم  در قوای مسلح المان فدرال بکارل ويلھلم تيلو . ( جلوگيری شود

 دستور داد  ما بايد دفاع  را سازماندھی کنيم ويستوال فرمانده گروپ ارتش  در )  .  کوھی قوای فدرال مقرر گرديد 

  .و  نه فرار را سازماندھی کنيم  

 

  تھديد از دو سمت

 شد و در آخرين سنگر  محاصرهپوسن  جنوری  استحکامات  ٢٣حملۀ برق آسا در ھمين حال ادامه پيدا کرد ودر 

ايوان استيپانوويچ کونف پس از يک عمليات قوای تحت رھبری .  برخورد کردند اودردفاعی  المان در مقابل رودخانۀ 

  .  عليا را آزاد کنند سيلسيادرخشان  موفق شدند شھر صنعتی

توليدات صنايع . فتاد  دست نخورده به دست شوروی ھا االمان مھم ترين محل صنايع  روھرپس از منطقۀ صنعتی 

  . فيصد نظربه سطح ماه دسمبر کاھش يافت ٢۵ تا المانجنگی 

 کيلومتری  با واردکردن تلفات سنگين به خصوص منھدم ساختن تانک ھای دشمن ۵٠٠در پايان جنوری پس از مارش 

ود را در  سواحل رسيدند و اردوگاه خفرانکفورت اودر سربازان تحت رھبری گئورگی کنستينوويچ ژوکوف در شمال 

  . ايجاد کردند  اودرغرب  رود 

ی را ممکن ساخت که ھر المان ايجاد يک گروه قوی نيروھای اودر  به امتداد سواحل پومرنتقويت از جبھۀ غربی در 

دسته جات حمله آور ارتش سرخ مجبور شدند به سمت شمال دور بخورند و . دو  جناح قوای ژوکوف را تھديد می کرد 

آمادگی برای نبرد نھائی  ، طوفان باالی برلين .  تحت کنترول ارتش سرخ قرار گرفت اودرماه مارچ سواحل تنھا در 

  . آغاز شد 

موفقيت ھای ارتش سرخ گفت وگوھای سران کشور ھا ودولت ھا در يالتا  راتحت تأثير خود قرار داد  نمايندگان غربی  

  .در برابر اتحاد شوروی مايل به سازش  بودند ًمخصوصا با موضوع اصلی کنفرانس ، آيندۀ پولند 

اتحاد شوروی توانست برنامه ھای خودرا بعد از به رسميت شناختن کميتۀ لوبلين  به عنوان دولت پولند وبعد از تولد  

  .دوبارۀ پولند در داخل مرز ھای امن بدون گرايش ضد شوروی را تحقق بخشند 

 به رسميت المانرا به عنوان مرز شرقی اودرــ نايسه تأسيس خود سرحد   ماه پس از ٩ المانجمھوريت دموکراتيک  

  .شناخت 

 توسط مطالبات ارضی خود از پولند  وضعيت بين المللی را به طور مداوم تشديد  می کرد و المانجمھوری فدرال 

 . ا به رسميت شناخت راودر ــ نايسه  سرحد  ٢ برعالوه ۴فقط با پيمان . زمينۀ تکامل  پولند را مشکل می ساخت 

 


