
Втората световна война  (1941–1943) 
Пърл Харбър: Япония открива Тихоокеанския фронт (1941–1942) 

Малко преди Втората св. война отношенията между САЩ и Япония се 
изострят поради експанзионистичните действия на японците, които окупират 
редица азиатски терироии. Съединените щати налагат запор върху 
продажбата на нефт за Япония, която губи така необходимите й ресурси. Тези 
действия не спират Япония, която продължава да изпълнява плана си за 
завладяване на Югоизточна Азия. В отговор на това американският флот е 
преместен в Пърл Харбър, Хавай.

 

Япония решава да не се подчини на натиска от страна на САЩ и въпреки 
военната и икономическа мощ на северноамерикаската страна, японските 
политици и военни вземат решение за започване на военни действия. 
Американската база в Пърл Харбър, намиращата се на Хавайските острови, е 
разположена в значителна близост до Япония, което позволява на японците да 
планират нападение със самолети, излитащи от техните самолетоносачи. 

 

  



Целта на японската атака е да парализира американския флот, разположен в 
Тихия океан, за да осъществят безпрепятствено завладяването на нови 
територии в Азия. Японците целят да разрушат корабите и съоръженията в 
базата (летища, цистерни, докове и др.). Планират се атака по въздух на две 
вълни. Срещу американската база се изправят около 400 японски самолета. 
Японският план е изключително презицен и детайлен, Основно се разчита на 
изненадата. 

 

Американското разузнаване разбира, че японската армия готви мащабна 
атака, но конкретната цел остава неизвестна. Флотът на САЩ преминава в 
бойна готовност, но, въпреки усилията на американските разузнавателни 
служби, до началото на атаката намеренията на японците остават скрити. 
Според американското командване Япония се готви да нападне Филипините и 
базата в Пърл Харбър не е застрашена. Така огромна част от американския 
флот остава незащитена. 

  



Сутринта на 7 декември 1941 г. американската база в Пърл Харбър е ударена 
от унищожителната атака на апонските военно-въздушни сили. Първата 
японска атакуваща вълна достига Пърл Харбър, без да срещне съпротива. 
Втората атака е също толкова разрушитела. Американската отбрана не успява 
да отговори адекватно. В резултат на катастрофалната атака американските 
сиил губят 6 самолетоносача, както и много други по-малки кораби. Загиват 
над 2400 души. 

 

Въпреки несъразмерно по-малките загуби (61 загинали), след дръзката и 
немислима за американците атака японците не предприемат трети щурм, а се 
оттеглят, тъй като първоначалните им цели са изпълнени. Очаквано Япония 
предприема офанзива в Тихия океан и Тайланд. Японците печелят, макар и не 
за дълго, огромно превъзходство по суша и море. 
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