
آیا اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم یک عملیات 
مرکب بود؟

1سید ناصر حسینی 

چکیده
ل و ابا تهاجم نیروهاي شوروي سابق از شـم1320کشور عزیزمان ایران در روز سوم شهریور 

انگلیس از جنـوب بـه اشـغال نیروهـاي متجـاوز درآمـد و ایـن مقالـه درصـدد پاسـخ بـه ایـن سـوال 
هـاي انگلـیس و شـوروي یـک عملیـات ه آیا عملیات نظامی اشـغال ایـران توسـط ارتـشمی باشد ک

هـاي مرکب بود یا خیر؟ عملیات مرکب به عملیاتی گفته می شود کـه نیروهـاي نظـامی یـا ارتـش
تحت فرماندهی واحد در آن شرکت داشته باشـند. بـا بررسـی اسـناد و بیش از یک کشور و ملت،

هـاي نمود که عملیات اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط ارتـشمدارك موجود می توان ثابت
شوروي سابق و انگلیس اوالً به صورت کامالً هماهنـگ و منسـجم و از قبـل طراحـی شـده و بـه 
عنوان یـک عملیـات مرکـب بـود. و ثانیـاً فرمانـدهی واحـد و حسـاب شـده اي از سـوي نیروهـاي 

و احتماالً عدم اعالم رسمی آن بـه دالیـل خاصـی از انگلیسی به روح این عملیات حاکم بوده است
جمله  پیشگیري از بروز تنش بین دو کشور که هم به عنـوان همکـار و متحـد و هـم بـه عنـوان 

رقیب یکدیگر مطرح بوده اند می باشد. 
ان کلیدي: واژگ

اجمعملیات مرکب جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی، فرماندهی واحد، اسناد نظامی، متفقین، ته

آجاکده فرماندهی و ستاددانشمدرس - ۱

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان
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مقدمـه
با حمله آلمان به لهستان 1318/ دهم شهریور 1939جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر 

بین 1318/ اول شهریور 1939اوت 23آغاز شد. هیتلر با اطمینان از پیمانی که در تاریخ 
آلمان و شوروي منعقد و توسط ریبن تروپ و مولوتف، وزیران خارجه دو کشور، امضا 

ی طرفی شوروي را موجب گردیده بود و علیرغم تضمینی که از فرانسه و شده و عمالً ب
انگلیس جهت در اختیار داشتن داالن دانتزیک گرفته بود، به لهستان حمله کرد و در 
اندك مدت آن سرزمین را تصرف و ضمیمه خاك آلمان کرد. شوروي نیز از این 

ش بودند ضمیمه خاك خود اهاي لهستان را که همسایهفرصت بهره جست و آن ایالت
اعالم کرد. شوروي همچنین کشورهاي منطقه بالتیک را به شناسایی تقسیم لهستان و عقد 
قراردادهاي دوستی با آلمان و پیمان عدم تجاوز با شوروي واداشت. اما انگلیس و فرانسه 

وارد زیر بار این تحوالت نرفتند و در سوم سپتامبر/ دوازدهم شهریور رسماً علیه آلمان
جنگ شدند. از آن پس کشورهاي دیگر در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا به تدریج به 
سود کشورهاي محور و یا متفقین وارد جنگ ویرا نگري شدند که نزدیک به شش سال 

اي ها و تنگناها و پارهها و ویرانیتداوم یافت و طی آن صرف نظر از هزینه
هشت میلیون انسان جان باختند. هاي دیگر، نزدیک به سی ودشواري

هیتلر پس از تصرف لهستان متوجه کشورهاي بالتیک شده و در اندك مدتی 
دانمارك و نروژ را تصرف نمود و سپس ارتش او راهی بلژیک، لوکزامبورك و هلند 
گردید و خیلی زود به پیروزي هاي سریع در شمال غربی اروپا دست یافت و فرانسه را به 

نیروي هوایی آلمان شروع به بمباران لندن و 1940درآورد و در هشتم اوت اشغال خود
سایر شهرهاي صنعتی انگلستان کرد؛ لیکن این حمالت هوایی نتوانست انگلستان را به 

هاي اطراف رود زانو درآورد. اما در جبهه شرق اروپا دست اندازي هیتلر بر سرزمین
ت بیدار کرد و وضعیت عدم تجاوز بین دو دانوب سرانجام استالین را از خواب غفل
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کشور جاي خود را به کشمکش جنگی داد که در ابتداي آن نیروهاي هیتلر با حمله هاي 
برق آسا شکستهاي سختی بر قواي شوروي وارد آوردند و تا نزدیکی مسکو پیش رفتند. 

کنار ورود شوروي، همسایه شمالی ایران، به جنگ علیه آلمان و قرار گرفتن آن در
هاي نظامی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بسیار در همه جهان فرانسه و انگلیس دگرگونی

و مخصوصاً در ایران به دنبال داشت. از طرفی تصمیم انگلستان و ایاالت متحده مبنی بر 
هاي نظامی و مواد خام ادامه جنگ در کنار روسیه شوروي ایجاب می کرد که کمک

شوروي را به این کشور تحویل دهند. انگلستان و ایاالت متحده الزم براي صنایع جنگی 
ها را به مرزهاي شوروي تقبل کرده آمریکا در ضمن خود مسئولیت حمل این کمک

هاي زیر به روسیه حمل شوند: ها می توانستند از راهبودند. در آن زمان این کمک
ازطریق مورمانسک  و آرخانگلسک)1
از طریق والدي وستک)2
یق دریاي سیاه و استفاده از بغازهاي بسفر و داردانلاز طر)3
از طریق هندو افغانستان )4
ازطریق ایران )5

ترین راه متفقین پس از تجزیه و تحلیل معابر فوق معبر ایران را مناسب
رسانی به روسیه شوري تشخیص دادند. اهمیت این راه با توجه به وضعیت و کمک

تر از آن است که در وهله اول به نظر آید. این راه از موقعیت سوق الجیشی ایران حتی بیش
هر خط ارتباطی دیگر داراي امنیت بیشتري بود، هم مرز بودن هندوستان با ایران که منبع 

شد که مقدار زیادي از اصلی نیروي انسانی و کاالي مورد استفاده انگلستان بود، سبب می
دریافت شده از هند به خاطر وجود  ظرفیت کشتیها براي حمل و نقل نیروها وکاالهاي

راه زمینی از هندوستان به روسیه از طریق ایران صرفه جویی شود. به عالوه با استفاده از 
ایران به صورت پلی جهت فرستادن کمک به روسیه شوروي ، امکان گسیل سریع 
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جود نیروهاي هوایی متفقین براي تقویت جبهه شوروي نیز از طریق ایران وجود داشت. و
کرد، راه آهن سراسري و راه شوسه که خلیج فارس را به مرزهاي شوروي متصل می

امکان فرستادن کاال را بطور مطمئن و بدون خطر نابودي توسط نیروهاي دشمن، به 
روسیه شوروي ممکن می ساخت.

دهد: چرچیل این موضوع را چنین مورد تأکید قرار می
عظیمی که حمل انواع کاال و تدارکات نظامی به روسیه هاياشکاالت و دشواري« 

خصوص امکان سوق الجیشی شوروي ، از طریق راه آرخانگلسک، وجود داشت و به
آتی، باعث شد که فرستادن این کمکها از طریق ایران به روسیه شوروي بطور خارق 

)107صص 1365(الهی،....»العاده اي مورد توجه قرار گیرد 
داخلی ایران در زمان جنگ جهانی دوم اوضاع-2

ایران در جهت عمرانی تعداد زیادي از متخصصان غربی بویژه آلمانی را به منظور 
آهن و امور اداري به استخدام درآورده بود که جنگ در اروپا آغاز تأسیس کارخانه، راه

ندن عمالً غیر ممکن شد. البته ایران از همان ابتدا رسماً اعالم بی طرفی کرد؛ اما بیطرف ما
بود. شوروي که در جبهه جنگ شکست خورده بود ، درجبهه تبلیغاتی بسیار نیرومند 
ظاهرشد و با برخورداري از بیش از دوهزار کیلومتر مرز مشترك با ایران و نیز سابقه 
عالقه هاي بازگانی، قومی وزبانی همواره در کار تحریک وتوطئه بود، ترکیه که هنوز 

ت و تجربه در جنگ جهانی اول تحت قیومت انگلیس قرار گرفته بود به خاطره شکس
پایگاه عملیاتی و تحرکات انگلیس در خاورمیانه تبدیل شد . خلیج فارس و 

جنوبی آن بطور در بست در حیطه فعالیت و نفوذ انگلیس قرار داشتند. هند که سواحل
ی از ذخایر انسانی ومالی هنوز یکپارچگی خود را حفظ کرده بود و همچون معدن عظیم

یکسره در چنگ انگلیس گرفتار بود و در افغانستان نیز حکومت دست نشانده انگلیس بر 
سرکار بود. بدین ترتیب ایران از چهار طرف گرفتار ومحصور بود و کمترین راه فراري 
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با نداشت. اما از نظر داخلی نیز موقیت بهتري برخوردار نبود. به این ترتیب که رضاخان 
آورترین ترین و دهشتاراده و پشتیبانی انگلیس به قدرت رسیده بود و یکی از سخت

هاي استبدادي را که تا آن زمان ایران به خود دیده بود، بر مقدرات کشور حکومت
حاکم کرده بود. 

او به دالیل مختلف، تغییرات بسیاري در همه شئون کشور مخصوصاً در بعد 
ید تا این سرزمین را در جهت خواسته اجانب مذهبی پدید آورد و کوش

هاي مخالف و بازدارنده اي در میان عموم مردم ها، واکنشقالب بندي کند. اما این تالش
از عالم و عامی، روشنفکر و روحانی، بازاري و کارگر برانگیخت و سبب شد تا 

ردمی باشد. در واقع فرمانرواي مستبد ایران زمین باطناً فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی و م
هر اقدامی که رضاشاه در طول بیست سال سیطره مطلق خود در ایران انجام داد، در 
نهایت به زیان او تمام شد و نتیجه وارونه داد و هنگامی که جنگ در اروپا درگرفت 
دیگر در جایگاهی نبود که بتواند مملکت را حفظ کند و یا دست کم تاج و تخت 

. داردخویش را نگاه
تهاجم آلمان به شوروي، بدون مداخله متفقین، ممکن بود به همان نتایجی برسد 
که طی دو قرن گذشته از تهاجم نیروهاي خارجی به دست آمده بود، یعنی با رها کردن 

هاي سوخته در دست دشمن و گرفتار کردن او به دست سرماي سوزان و سرزمین
ا در هم کوبیده و از پاي درآورده بود. اما انگیزي که تا آن هنگام هر مهاجمی روحشت

خواست که با انتقال جبهه جنگ از غرب اروپا به انگلیس جز این در سرداشت و می
شرق، خطر را از خود دور کند و شوروي را هرچه بیشتر به ورطه جنگ بکشاند. به همین 

هاي مکدلیل پس از هم پیمانی با شوروي، کشورهاي هم پیمان خود را به ارسال ک
ترین ترین و مطمئنغذایی و تسلیحاتی به شوروي تشویق کرد. ایران بهترین، نزدیک

مسیر کمک رسانی به شوروي بود. اما ایران چنانچه گفته شد از همان آغاز جنگ اعالم 
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توانست بدون دلیل و بهانه نقض شود. و طرفی نمیطرفی کرده بود و این بیبی
هایی واهی از قبیل حضور جاسوسان آلمانی در ایران متوسل ترتیب متفقین به بهانهبدین

شدند و به اشغال غیرقانونی کشورمان مبادرت ورزیدند. 
رضا شاه در ابتدا تصمیم به مقاومت گرفت؛ اما چنانچه اشاره شد او فاقد 
ناچیزترین پایگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور بود و نارضایتی عمومی از 

اش امري مسلم بود، به همین دلیل، تهاجم عملکرد او به هنگام برکناريسیاستها و 
شان به خاك کشورمان، به مانند اشغال عراق در زمان حاضر از بیگانگان و ورود نیروهاي

سوي آمریکا، با کمترین مقاومتی روبرو گردید. چراکه نهادهایی که قبل از آن امیدي به 
نه حذف و یا به انزوا کشیده شده بودند. سرکوب شان بود از صحایستادگی و مقاومت

لرها، کردها، قشقایی ها، بلوچ ها، بختیاري ها و ... خلع سالح و کوچ اجباري و اعدام 
سران قبایل، بستر حداقل پایداري را خشکانده بود. 

اشغال ایران: -3
خیلی سریع و آسان تحقق یافت و با1320اشغال ایران در روز سوم شهریور 

تهاجم نیروهاي شوروي از شمال و نیروهاي انگلیسی از جنوب شکل عملی به خود 
گرفت.  ما در این نوشتار قصد داریم موضوع اشغال ایران از سوي متفقین را از بعد 
نظامی بررسی کرده و به این سوال پاسخ گوییم که آیا عملیات اشغال ایران یک عملیات 

مرکب بود؟ 
موضوع، ابتدا در تعریف، عملیات مرکب به عملیاتی گویند لذا براي بررسی این 

هاي بیش از یک کشور و ملت تحت فرماندهی واحد در آن که نیروهاي نظامی یا ارتش
شرکت داشته باشند. حال با گزینش اسناد نظامی از میان اسناد تاریخی بازمانده از جنگ 

ه مقایسه آن با مصداق هاي جهانی دوم، به توصیف این عملیات پرداخته، سپس نسبت ب
پردازیم. مربوطه می
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حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد هفتم اوضاع و تحرکات 
چنین توصیف می کند: 1320مرزي را در روزهاي قبل از شهریور 

هایی از مرزهاي ایران و عراق می رسید حاکی از این که قواي در این اوقات گزارش"
عضی از نقاط مرزي در جنوب غربی ایران سوق داده نظامی به سوي ب

شد ها و حرکات پرسیده میشوند و چون از سفارت انگلیس علت و کیفیت این اقداممی
هاي جنگ آماده شوند. دادند که این قوا سرگرم تمرین هستند تا براي جبههجوراب می

ها نیز آنها را با شد که شورويدر نقاط مرزي آذربایجان نیز حرکات نظامی مشاهده می
کردند. این کارها در مجموع فکر کارهاي تمرینی و نیازهاي نظامی داخلی مربوط می

داشت از این که شاید همسایگان مقاصدي دارند و لیکن نه طی دولت را نگران می
ي اي که داده بودند به هیچ وجه به تقاضامذاکراتی که در میان بود و نه در دو تذکاریه

راه براي حمل و نقل مهمات به شوروي یا تهدید به اینکه احیاناً متوسل به قوه قهریه 
صورتی ساده و ها بهاي نشده بود بلکه همه مذاکرات و نکات تذکاریهخواهند شد اشاره

گذشت. سیاسی می
وزیر وقت انگلیس در خاطرات خود، دالیل اشغال وینستون چرچیل نخست

هاي نفت و سپس پیشروي در ایران با کمک روسها و کنترل صرف چاهایران را، ابتدا ت
هاي ارتباطی کشور براي برقراري ارتباط با دریاي خزر ذکر کرده و چگونگی اشغال راه

را چنین بیان می دارد: 
شهریور توسط یک تیپ پیاده که با کشتی 3اوت، 25پاالیشگاه آبادان در سحرگاه "

کرده بودند تصرف شد. اکثر قواي ایران در این منطقه هاي جنگی از بصره حرکت 
ها زد و خوردي غافلگیر شدند ولی به وسیله کامیون موفق به فرار گردیدند. در خیابان

بین قواي ما و قواي ایران روي داد و چند کشتی جنگی ایرانی اسیر شدند. در همان وقت 
تصرف کردند و قسمتی از این واحدهاي دیگري از لشکر هشتم از راه زمین، خرمشهر را
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واحد به طرف شمال براي تصرف اهواز حرکت نمودند. نیروهاي ما هنگامی به اهواز 
رسیدند که شاه فرمان آتش بس داده بود. ژنرال ایرانی که فرمانده قواي اهواز بود، به 

ولت هاي نفت در شمال به سهها بازگردند. چاهنیروهاي خود دستور داد که به سربازخانه
تصرف شد و ژنرال اسلیم در راه کرمانشاه چهل و پنج کیلومتر پیشروي کرد. در اینجا به 

کردند قواي ما مدت ها در آنجا مقاومت میگردنه خطرناك پاطاق رسیدند و اگر ایرانی
ماند. یک ستون اعزام شد تا این گردنه را از جنوب دور نامحدودي در آنجا متوقف می

آباد شهریور به شاه5اوت/ 27از برخورد با مقاومت مختصري در بزند. این ستون پس
ها رسید. واقع در پشت خط دفاع ایرانی

این مانور که با چند بمباران هوایی همراه بود، که اراده مقاومت مدافعین را در 
هم شکست و با عجله مواضع خود را در گردنه پاطاق ترك کردند. پیشروي به طرف 

شهریور نیروهاي ما خود را با قواي دشمن که راه را 6اوت/ 28مه یافت. در کرمانشاه ادا
سد کرده بودند مواجه یافتند، اما در همان لحظه که قواي ما 

خواستند حمله کنند یک افسر ایرانی با پرچم سفید پیش آمد و نبرد خاتمه یافت. می
رتیب عملیات نظامی کوتاه و نفر زخمی بود. به این ت42نفر کشته و 22تلفات ما فقط  

متعددي که به وسیله قواي نیرومندي علیه یک دولت ضعیف و پیر شروع شده بود پایان 
کردند و در جنگ همه پذیرفت. بریتانیاي کبیر و روسیه به خاطر حیات خود مبارزه می

چیز مجاز و قانونی است. باید خوش وقت باشیم که پیروزي ما استقالل ایران را محفوظ
نگاه داشت. 

شود که حمله شوروي نیز با نگاهی دیگر به اسناد و مدارك باقیمانده روشن می
همزمان از هوا و زمین و دریا آغاز شد، به این ترتیب که نیروي هوایی شوروي در 

شهرهاي تبریز، اردبیل، اهر، مشکین شهر، 1320دقیقه بامداد سوم شهریور 30/5ساعت 
نجان و خلخال را بمباران کرد و روي این مناطق اوراق تبلیغاتی سراب، مرند، مراغه، ز
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هاي عده این بمباران که هاي روسی، ترکی و فارسی پخش کرد. هدففراوان به زبان
درشب بعد نیز ادامه یافت و نتایج حاصل از آن عبارت بود از : بمباران هنگ هوایی که 

ط شد. بمباران سربازخانه آتشبار ضد هوایی در نتیجه آن قرارگاه موقتاً از حیز انتفاع ساق
ها، وسایل و خدمه آسیبی نرسید. بنا بر ها ویران شد اما به توپکه در نتیجه آن ساختمان

گزارشی که در حدود ساعت هشت صبح سوم شهریور به لشکر سوم آذربایجان رسید 
به طرف دره دیز هاي حامل توپ و نفر از گرگرپوشها و کامیونها و زرهستونی از تانک

عبور کرده و ارتباط زمینی و تلگرافی با جلفا را قطع کرد؛ همچنین ارتباط لشکر سه با 
هنوز برقرار بود. به این ترتیب 154کالنتر مرز جلفا قطع شد اما ارتباط تلگرافی با لشکر 

شود که نیروهاي اشغالگر شوروي و انگلیس بر اساس توافق و تبانی قبلی مالحظه می
مزمان وارد خاك ایران شدند و عملیات اشغال را آغاز کردند. در سندي دیگر چنین ه

آمده است ؛حمله قواي روس و انگلیس به خاك ایران از مدت ها قبل طرحریزي شده 
میالدي رخ 1941وات 25مطابق با 1320بود. این واقعه در سحرگاه سوم شهریور ماه 

فیر اتحاد جماهیر شوروي و وزیر مختار انگلیس داد. ساعت چهار بامداد سوم شهریور س
هاي مشابهی به وزیر وقت رفتند و طی یادداشتدر تهران به دیدار علی منصور نخست

دولت ایران اعالم کردند که ارتش دو دولت از مرزهاي ایران گذشته اند.ارتش شوروي 
هت تبریز حرکت از سه جهت در سه ستون وارد ایران شد. ستون اول از محور جلفا در ج

کرد. ستون دوم از راه آستارا به سوي پهلوي (انزلی) و رشت به پیشروي پرداخت. ستون 
سوم به ناحیه مرزي شمال شرقی خراسان هجوم برد. در این تهاجم مراکز مهمی مانند 
تبریز و مشهد و شهرهاي ساحلی دریاي خزر، تحت اشغال ارتش شوروي در آمدند و 

هاي شوروي و انگلیس در قزوین به یکدیگر ملحق شدند. ور ارتششهری9سرانجام روز 
شهریور نیروي 3در این عملیات نیروهاي دریایی و هوایی  نیز شرکت داشتند. روز 

دریایی شوروي در دریاي خزر، بندر انزلی را به گلوله بست. همچنین نیروي هوایی 



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیآیا اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم یک عملیات مرکب بود
1386و زمستان زیپائ

15

قزوین و مشهد وشوروي چندین شهر ایران مانند تبریز و انزلی و همدان و
شهریور حومه تهران رابمبارن کرد. 9روز 

قواي بریتانیا در قسمت آبادان عبارت بود از لشگر هشتم پیاده نظام هندي به فرماندهی 
در منطقه خانقین، تیپ نهم زرهی و یک هنگ ارابه جنگی هندي و چهار » ژنرال هاروي«

ی تحت فرماندهی ژنرال اسلیم گردان انگلیسی و یک هنگ توپخانه انگلیسی که همگ
بودند. نیروي هوایی انگلیس پشتیبان این واحدهاي جنگی بود. اولین هدف نیروهاي 
جنگی انگلیس مناطق نفت خیز و دومین هدف، پیشروي در خاك ایران و به دست 

گرفتن خطوط ارتباطی ایران بود. 
ز راه خانقین وارد ارتش انگلیس از دو جهت به سمت ایران پیشروي کرد. یک ستون ا

ایران شد و از طریق کرمانشاه و همدان خود را به قزوین رساند. ستون دوم نیز از خاك 
عراق به ناحیه جنوب غربی خوزستان هجوم آورد. عملیات دریایی انگلیس بیشتر در بندر 
شاهپور صورت گرفت و هشت فروند کشتیهاي مستقر در بندر به دست قواي انگلیس 

هاي هوایی انگلیس هم چند هدف نظامی را در اهواز بمباران کرد. افتاد. نیرو
سند دیگري که متن تلگراف وزارت امور خارجه به سفارت ایران است در لندن 
هماهنگی کامل دو دولت انگلیس و شوروي را در حمله به ایران، چنین 

کند: بیان می
ن دولتین روس و پس از تشدید جنگ و ورود دولت شوروي به جنگ، نمایندگا"

انگلیس از پنج ماه قبل به دولت شاهنشاهی ایران فشار آوردند که آلمانها از ایران 
اخراج شوند. راست است که دولت نظر به رویه بیطرفی خود، انجام این امر را مشکل 

هاي خود توسل به قواي نظامی را اخطار دید؛ اما چون در یکی از یادداشتمی
به تدریج آلمانها را از ایران خارج کند. ولی در سوم شهریور کردند؛ دولت حاضر شد

بدون اطالع قبلی ناگهان قواي دولتین از شمال و جنوب به ایران سرازیر و شهرها را 
بمباران و خسارات زیادي وارد کردند. دولت سابق براي جلوگیري از خونریزي فوراً 

ه اگر پیشنهادي دارند بدهند. امر به ترك مقاومت داده و از دولتین خواستار شدک



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیآیا اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم یک عملیات مرکب بود
1386و زمستان زیپائ

16

هاي متحد المضمونی را دادند که خالصه آن به قرار زیر است: نمایندگان دولتها نامه
ها در تامین استقالل ایران، استقرار قشون آنها در ایران، در جنوب به وسیله انگلیسی

شته و آباد، مسجد سلیمان، گچساران گذامتداد خطی که از خانقین، کرمانشاهان، خرم
ها در خطی که از اشنویه، به بندر دیلم خاتمه می یابد. در قسمت شمال روس

آباد آباد، بابل، زیراب، سمنان، شاهرود و علیحیدرآباد، میانج، زنجان، قزوین، خرم
بگذرد قوا مستقر و دولت شاهنشاهی ایران حق نداشته باشد تا خاتمه جنگ در آن 

اتباع آلمان؛ دادن راه براي حمل و نقل ادوات به نقاط قواي نظامی نگهدارد. خروج 
"روسیه، تسهیل وسایل حمل و نقل.

سند دیگري که گزارش جامعی است از برنامه ریزي اشغال ایران و چگونگی 
عملیات نظامی که توسط ژنرال سر آرچیبالد ویول فرمانده کل نیروهاي انگلیس در هند 

سازد. ا بیش از پیش روشن میتنظیم شده است که ماهیت این عملیات ر
ترین اسناد به جاي مانده نظامی از چگونگی اشغال ایران در شهریور این گزارش ازجامع

است و از جهات مختلف همچون چگونگی آرایش نظامی نیروهاي متفقین پیش 1320
از حمله به ایران، شرح دقیق یورش قواي انگلستان به داخل مرزهاي ایران و کیفیت

با نیروهاي متجاوز درخور توجه است. اگرچه بازگو کردن این قطعه ارتش ایرانردبرخو
از تاریخ معاصر ایران خاطرات تلخی را در ذهن هر ایرانی مروري می کند اما ظرایف 

اي عملیاتی نگاشته صورت گزارش نوبهموجود در این گزارش که با ادبیات نظامی و به
اي مطابق با ذوق و سلیقه و تخصص و ده و هر خوانندهشده است خالی از فایده نبو

نماید. از طرفی در شرایط فعلی جهان که برداري میاي خود از آن بهرههاي حرفهقابلیت
اند، تر افتادهگري و تحمیل اراده خود بر ملل ضعفها به فکر اشغالباز ابر قدرت

ر جنگ جهانی دوم مفید به نظر یادآوري این قبیل خاطرات و مراجعه به تاریخ مشابه د
همین جهت ترجمه این  گزارش که از یک منبع رسمی و دست اول نقل رسد لذا بهمی

نویسان دیگري به نوبه خود به گردد. البته محققین و تاریخشده در این قسمت درج می
در آخرین « اند و از آن جمله است کتاب این موضوع مهم (اشغال ایران)، توجه کرده
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که توسط ریچارد. ا » 1320وزهاي رضا شاه، تهاجم روس وانگلیس به ایران در شهریور ر
. استوارت افسر نیروي دریایی ایاالت متحده آمریکا که به شیوه تحقیقی، آن را نگارش 
کرده است وبا همه روانی و سلیس بودن متن ترجمه آن؛ لیکن متن سندي که توصیف 

1321مهر 1942/26اکتبر 18عیت دارد. تارخ گزارش شده در پی خواهد آمد بر آن ارج
و اشغال نظامی ایران مربوط می 1320ثبت شده است؛ اما به دلیل آنکه به وقایع شهریور 

شود در این قسمت نقل می گردد. شایان ذکر است در متن انگلیسی بندهاي یک تا 
آن خودداري بیست وهشت مربوط به عملیات در سوریه و عراق است. که از ترجمه

گردیده است.

ادامه مقاله در شماره بعدي


