
آیا اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم یک عملیات مرکب بود؟
»»10ادامه از شماره ««

1سید ناصر حسینی

اوضاع ایران
بایست در قبال رفتار نامساعد دولت ایران تیر، سیاستی که می25تا 10در نیمه اول ماه ژوئیه/

یدولت اعلیحضرت پادشاهراجع به اخراج اتباع دول محور از این کشور اتخاذ شود، توسط
تیر، به ژنرال کینان دستور 31ژوئیه/22انگلستان و دولت شوروي مورد بررسی قرار گرفت؛ و در 

داده شد که براي اشغال آبادان و نفت شده و متعاقباً مناطق نفت خیز جنوب غربی ایران آماده باشد. 
ا پیشنهاد مربوط به اعمال فشار مرداد اطالع حاصل شد که دولت انگلستان ب2ژوئیه/24در 

سیاسی مشترك انگلیس و شوروي به ایران، همراه با نمایشی از قدرت نظامی، جهت تامین 
امکانات اخراج اتباع دول محور از این کشور موافقت کرده است تا چنانچه فشار سیاسی به 

رو به ژنرال کینان دستور شکست بیانجامد، منظور فوق با استفاده از قوه قهریه تحقق یابد. از این 
داده شد اقدامات اولیه را براي انجام مقاصد زیر معمول دارد. 

استقرار یک نیروي ضربتی در مرز ایران در منطقه بصره، متشکل از: -1
یک لشکر پیاده نظام هندي -
یک تیپ سواره نظام موتوریزه-
دو هنگ زرهی هندي -
هوایی سلطنتییک اسکادران امدادي از نیروي-

هدف نیروهاي فوق اشغال مناطق نفت خیز و پاالیشگاه آبادان تعیین شد. 

عضو گروه مشاورین ف کل آجا-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

1387و تابستانبهار- 11شماره -پنجمسال 
105-93صص 
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زمینی در راس خلیج فارس مرکب از سه یا چهار ناوچه - استقرار یک واحد نیروي دریایی-2
جنگی و دو گروهان پیاده نظام براي اشغال بندر شاهپور تصرف تاسیسات بندري و توقیف 

.این بندرهاي متوقف درکشتی
مرداد، براي 23تا 17ژنرال کینان دستور یافت که قواي فوق الذکر را تا هفته دوم اوت/ 

نیرو در منطقه بصره تا وصول دستور ثانوي پیشروي به داخل ایران آماده سازد. لیکن براي تمرکز 
تامل کند. وي همچنین مامور شد که براي اعزام نیروي کوچکی جهت تصرف مناطق نفت خیز 

نفت شاه و اعزام یک گردان پیاده براي اشغال بوشهر آماده شود. 
میده به منظور انجام عملیات فوق تیپ چهارم سواره نظام فلسطین (که بعدها تیپ نهم زرهی نا

شد) در اختیار فرمانده کل قواي بریتانیا قرار گرفت. همچنین به ژنرال کینان دستور داده شد با 
تماس مستقیم با فرماندهی قواي فلسطین و ماوراء اردن ترتیب نقل و انتقال واحد مزبور را بدهد. 

مرداد، ژنرال کینان طرح عملیاتی خود را به شرح زیر ارایه کرد:17اوت/ 8در 
ماموریت لشکر هشتم هندي (به فرماندهی ژنرال هاروي): -الف

تصرف پاالیشگاه آبادان در سپیده دم توسط تیپ بیست و چهارم پیاده نظام هندي، به -1
فرماندهی سرتیپ فلمینگ، که از کناره شط العرب حرکت کرده و توسط ناوگان سلطنتی پشتیبانی 

خواهد شد. 
تصرف خرمشهر توسط یک گردان از تیپ بیست و چهارم پیاده نظام هندي با حمایت -2

اسواران سواره نظام شناسایی که از راه زمین (از تنومه مقابل بصره) حرکت خواهد کرد. 
پیشروي همزمان تیپ بیست و پنجم پیاده نظام هندي به (فرماندهی سرتیپ مونتین) و واحد -3

هایی به اطق نفت خیز هفتگل، و اعزام دستهدار از تنومه تا اهواز و از آنجا به منسیزدهم سواره نیزه
.هاي دارخوینکوت عبداهللا و تلمبه خانه

کلیه واحدهاي فوق از سپیده دم توسط نیروي هوایی سلطنتی پشتیبانی خواهند شد. -4
:ماموریت تیپ دوم زرهی هند (به فرماندهی سرتیپ ایزل وود)-ب

م.م سواره نظام 20/14تصرف همزمان نفت شاه و قصر شیرین که موضع اخیر توسط یگان -1
سبک (اسلحه) اشغال خواهد شد. 
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غرب و آمادگی براي حرکت با تصرف نفت شاه باید پیشروي سریعاً به سمت منطقه گیالن-2
انجام گیرد. ه طرف شاه آباد (اسالم آباد) به عنوان مقدمه پیشروي عمومی به سمت کرمانشاهب

چنانچه الزم باشد، تیپ نهم زرهی (به فرماندهی سرتیپ تیادکس) در نبرد و عملیات شرکت 
رو شود، هیچگونه پشتیبانی هوایی به خواهد کرد. جز در مواقعی که پیشروي با مقاومت شدید روبه

عمل نخواهد آمد. 
ا سایر اقدامات عملیاتی انجام شود. عملیات بندر شاهپور (امام) نیز بایستی طبق طرح، همزمان ب-3

مرداد پس از غروب 20اوت/ 11بدین منظور دو گروهان از گردان دوم هنگ دهم بلوچ در 
سوار شده و همان شب عازم گردیدند. تیپ نهم زرهی فلسطین نیز آفتاب به کشتی نیروبر کانیمبال 

در همین روز به کرکوك و خانقین رسید. 
عملیات در ایران:

مرداد از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان اطالع رسید که یک یادداشت 7ژوئیه/ 29در 
اوت جهت دولت ایران ارسال خواهد شد. جریان به 12مشترك انگلیس و شوروي در تاریخ 

فراهم سازد. ژنرال کینان نیز اطالع داده شد که تا آن تاریخ مقدمات تمرکز نیروهاي خود را
رمانده نیروهاي فلسطین و ماوراي اردن اطالع داد که براي عملیات محوله، به تیپ ژنرال کینان ف

نهم زرهی نیاز دارد و پیشنهاد کرد که براي غافلگیر کردن حریف این واحد ابتدا در کرکوك 
مستقر شود. وي سپس دستور حرکت و نقل و انتقال نیروها را به نحو زیر صادر کرد: 

دار از سوریه و یک گروه سواره نظام اکتشافی به سوي شبیه جهت زهواحد سیزدهم سواره نی-
.الحاق به لشکر هشتم زرهی هندي

.هنظام هندي (منها) از سوریه به شیبتیپ بیست و پنجم پیاده -
ه مستقر شده بود و تیپ هجدهم پیاده پیاده نظام هندي که قبالً در شیبتیپ بیست و چهارم-

اوت از هند وارد شود، لشکر هشتم زرهی هندي را کامل 10در تاریخ نظام هندي که قرار بود 
کرد.می

م.م سواره نظام سبک (اسلحه) نیز در منطقه نفت شاه استفاده 20/14هاي از یگان-
خواهد شد. 
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له تصرف آبادان را تحت مجاز ژنرال کینان تصمیم گرفت که کلیه عملیات در جنوب ایران، 
فرماندهی ژنرال هاروي، فرمانده لشکر هشتم هندي، قرار دهد. عملیات مربوط به منطقه نفت شاه 
(نفت شهر) تحت فرماندهی سرتیپ ایزل وود، فرمانده تیپ دوم زرهی هندي، قرار گرفت که 

یاده و یک واحد مقرر بود افراد آن از دسته دوم تیپ زرهی هندي (منهاي دوهنگ)، دو گردان پ
توپخانه متوسط تشکیل شود. عالوه بر این به واحدهاي هوایی زیر نیز براي عملیات در جنوب 

مرداد به شبیه منتقل شوند. 21اوت/ 12ایران آماده باش داده شد که تا روز 
یک اسکادران امدادي متشکل از هواپیماهاي وینسنت-
یک اسکادران هواپیماي شکاري هاریکن-
یک اسکادران هواپیماي بمب افکن بلنهایم-
شش فروند هواپیماي بمب افکن و حمل و نقل-

ارسال یادداشت مشترك انگلیس و شوروي چندبار به تعویق افتاد تا باالخره در
مرداد از دولت انگلیس اطالع رسید 30اوت/ 21مرداد به دولت ایران تسلیم شد. در 26اوت/ 17

رضایت بخش نیست و پیشروي نیروهاي انگلیس و شوروي به ذکاریه ارسالی که پاسخ ایران به ت
مرداد آغاز خواهد شد. متعاقباً تیپ نهم زرهی مامور 31اوت/22داخل خاك ایران احتماالً روز 

به علت مالحظاتی که دولت شوروي نشان لیکن اوت به سمت خانقین حرکت کند،22شد که در 
شهریور تعیین شد. 3اوت/25فتاد و تاریخ قطعی پیشروي داد، این حرکت به تاخیر ا

با توجه به اینکه استقرار نیروها تا اوت کامل شده بود، درنگ و تاخیر بسیار، امکان غافلگیر کردن 
یس را حریف را به میزان زیادي کاهش داد و بدیهی است که دولت ایران پیشروي سریع قواي انگل

هاي سبک و متوسط کرد و قواي کمکی ایران شامل تانکبینی میبه سمت خوزستان کامالً پیش
به سمت اهواز در حال حرکت بود. 

نیروهاي ایرانی که احتمال داشت در برابر پیشروي ما مقاومت کنند به شرح زیر برآورد می شد: 
آبادان و خرمشهر: -در منطقه اهواز

.لشکر ششم خوزستان-
.ي اعزامی از تهرانیک لشکر مختلط، متشکل از واحدها-
.شانزده تانک سبک-
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.دو زره پوش، دو ناو، سه ناوچه توپدار و چهار فروند هواپیما-

:کرمانشاه-در منطقه صحنه
لشکر پنجم کردستان-
لشکر دوازدهم کرمانشاه-
یک لشکر مختلط اعزامی از تهران-
یک تیپ ضعیف از لشکر سیزدهم، که از اصفهان عزیمت کرده و در راه بود. -

شهریور آغاز، و عملیات طبق نقشه اجرا شد. تیپ بیست و 3اوت/25پیشروي در ایران در تاریخ 
بر شهریور در ناوهاي نیرو2اوت/ 24چهارم پیاده نظام هندي (منها) پس از غروب آفتاب روز 

سوار، و ساعت چهار و ده دقیقه صبح روز بعد در آبادان پیاده شد. بیشتر نیروهاي ایران در 
ها ها خواب بودند و پس از بیدار شدن با کامیونها متواري شدند. اما در طول اسکلهبازخانهسر

مقاومت شدیدي به وسیله واحدهاي مسلسل سنگین، که مواضع بسیار مناسبی داشتند، به عمل آمد. 
متعاقب آن نبرد خیابانی درگرفت و عقب راندن نیروهاي ایرانی، بدون لطمه رساندن به 

روز 17هاي پاالیشگاه، بسیار مشکل بود. عملیات پاکسازي اطراف پاالیشگاه تا ساعت ساختمان
شهریور همچنان ادامه یافت. چون در آن روز فرصتی براي اتمام عملیات پاکسازي 3اوت/ 25

شهر آبادان و منطقه مسکونی با وارده نبوده، یک نوار محافظ دور تاسیسات پاالیشگاه کشیده شد 
ه مراقبت پرداختند. دو روز بعد تخلیه جزیره آبادان از قواي مخالف انجام شد. و نیروها ب

پیاده نظام هندي (منها) که یک گردان از تیپ بیست و چهارم پیاده نظام هندي، یک تیپ هجدهم 
گروه سوار نظام گشتی و یک واحد توپخانه صحرایی و تیپ بیست و پنجم پیاده نظام هندي و 

هم سوار نیزه دار تحت فرماندهی داشت با مقاومت مختصري روبرو شد. همچنین واحد سیزد
شهریور از مبدا تنومه پیشروي خود را 3اوت/ 25-24تیپ هیجدهم پیاده نظام هندي در طول شب 

هاي پراکنده در از صحرا به سمت شمال و گذشتن از موانع آبی و مقاومتآغاز کرد و با عبور 
توجهی اعراب ا عملیات به علت ورود تعداد قابلبه خرمشهر رسید. امساعت چهار و ده دقیقه صبح 

شهریور 4اوت/ 26روز هاي به صحنه نبرد پیوسته بودند به تاخیر افتاد.مسلح که از میان نخلستان
یک پل شناور روي رودخانه کارون مستقر شد و تیپ هیجدهم پیاده توسط یک گروه موتوري 
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گردید و سپس با شهریور به آن طرف رودخانه منتقل 5اوت/ 27ظهر حمل و نقل نظامی تا بعد از
پشت سر گذاشتن تلمبه خانه دارخوین نا نقطه اي در نیمه راه اهواز پیشروي کرد. 

اوت/25تیپ بیست و پنجم پیاده نظام هندي از تنومه شروع به پیشروي کرده و در نیمه روز 
به پشتیبانی جناح شمال تیپ هیجدهم و تیپ بیست و شهریور قصر شیخ را تصرف کرد و از آنجا3

شرقی و غربی رود کارون در نخستین ساعات روز پیشروي به ترتیب در ساحل پنجم اقدام و 
نیروهاي ما در این منطقه با مقاومت مختصري مواجه شدند، لیکن شهریور آغاز شد.6اوت/ 28

بر فرمان آتش بس که از طرف شاه ایران صادر هنگامی که این نیروها به اهواز نزدیک می شدند خ
یک فرستاده ایرانی واصل گشت و فرمانده ایرانی دستور داد تا افراد به شده بود توسط

هاي خود در اهواز برگردند. سربازخانه
هواپیماي حمل و نقل از شهریور با شش 3اوت/ 25یک گروهان پیاده نظام در ساعت هفت صبح 

نوع والنتیا در هفتگل براي حفاظت از مناطق نفت خیز این ناحیه و مشایعت زنان و کودکان 
انگلیسی و هندي در مناطق اصلی نفت خیز (مسجد سلیمان تا هفتگل) فرود آمد؛ دو هواپیما به 

هنگام فرود آسیب دید اما تلفات جانی رخ نداد. 
شهریور انجام شد. دو گروهان 3اوت/ 25هپور با کمال موفقیت در عملیات مربوط به بندر شا

ازگردان سوم هنگ دهم بلوچ (به فرماندهی سرگرد مکس ول) با کشتی مختلط بازرگانی و 
اوت از بصره حرکت کرده بود 12-11جنگلی کانیمبال (به فرماندهی کاپیتان ادامز) که در شب 

اوت به اسکله 25ی کرده و در ساعات اول روز اوت در خلیج فارس بحرپیمای24تا روز 
بندرشاهپور (امام) رسید. 
دقیقه در خشکی پیاده شد و پس از مواجهه با مقاومت مختصري در 15/7گروهان اول در ساعت 

که گروهان دوم پیاده شد، بندر شاهپور (امام) را تصرف کرد. 30/8ساعت 
شهر) در گردنه پاطاق بسیار تقویت شده بود. تیپ نفتدر این ضمن، عملیات در منطقه نفت شاه (

ر اوت از کرکوك وارد خانقین شد و تحت فرماندهی سرتیپ ایزل وود قرا22نهم زرهی در 
متشکل از گروه دوم تیپ زرهی هندي (منهاي دو هنگ)، » نیروي هازل«گرفت و ستونی به نام 

از واحد پنجم تفنگداران و گردان دوم تیپ نهم زرهی (مجهز به کامیون بدون زره) و گردان اول 
از واحد هفتم تفنگداران ایجاد شد. 
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اوت ژنرال اسلیم، فرمانده لشکر دهم هندي، در بازگشت از سوریه به فرماندهی عملیات در 23در 

مغرب ایران منصوب شد و تیپ بیست و یکم پیاده نظام (منها) هندي و هنگ توپخانه صحرایی 
انیه در اختیار او قرار گرفت و دستور یافت که به سمت خانقین حرکت کند. م.م مستقر در حب157

شهریور، با تعدادي از اعضاي ستاد خود وارد خانقین شد و 2اوت/ 24ژنرال اسلیم در غروب 
تصمیم گرفت که در نقشه سرتیپ ایزل وود براي تصرف نفت شاه و پیشروي به سمت شاه آباد از 

ندهد. وي همچنین تصمیم گرفت که با استفاده از تیپ بیست و یکم غرب تغییريطریق گیالن
گردنه پاطاق را تصرف کند. غرب، پیاده نظام هندي از طریق دور زدن گیالن

شهریور 3اوت/ 25خیز نفت شاه، پس از مقاومت مختصري، در ساعات اولیه روز مناطق نفت
تصرف شد.

پیمایی طوالنی شبانه در ساعت م.م پس از یک راه20/14واحدهاي سواره نظام سبک (اسلحه) 
غربی، شمال و مشرق را قطع کردند و در ساعات ت، ارتباط قصرشیرین با شمالاو25روز 45/4

آمد اشغال گردید. این ستون به ستونی که از طرف جنوب پیش میاول روز این شهر توسط 
به سرپل ذهاب، در پنج مایلی (هشت همان روز30/15پیشروي خود ادامه داد و در ساعت 
کیلومتري) مغرب گردنه پاطاق رسید. 

در این ضمن ستون دیگري خانقین را مستقیماً به سمت گیالن غرب ترك کرد. این ستون تا حومه 
هاي غرب با مقاومتی مواجه نشد، اما در این منطقه، به علت مواجهه با شلیک گلولهشرقی گیالن

ا هنگام شب متوقف گردید، سه بار تالش براي پیشروي با اي ضد تانک، تهتفنگ، توپ و سالح
هاي سبک قبل از پایان روز با شکست مواجه شد. تانک

غرب باقی ماندند تانک در شرق گیالندر طول شب قواي ایران در موقعیت خود در پناه موانع ضد
شاه آباد غرب به سمتیالنعقب نشینی شدند. پیشروي از گاوت ناچار به 26ولی در نیمروز 
اوت ادامه یافت. گرچه در طول جاده مواضع دفاعی بسیار خوبی وجود داشت 26(اسالم آباد) در 

شهریور 5اوت/ 27صبح 7اما جز چند مورد راه بندان هیچ گونه مقاومتی به عمل نیامد. در ساعت 
شاه آباد (اسالم آباد) اشغال شد. 

شد، توسط به شدت محافظت میهایی که رسیده بود، که طبق گزارشدر این احوال گردنه پاطاق،
اوت بمباران گردید. تیپ بیست و یکم پیاده نظام 26واحدهاي نیروي هوایی سلطنتی در غروب 
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هاي تصرف گردنه را مورد بررسی اوت به سرپل ذهاب رسید و راه26-25هندي (منها) در شب 
، بدون 21با شتاب گردنه را ترك کردند، و تیپ اوت 27- 26قرار داد. سربازان ایرانی در شب 

ازظهر همان هایی که بعداوت تا کرند پیش رفت و در آنجا به گشتی27برخورد با مقاومتی، در 
ناحیه اعزام شده بودند روز از طریق شاه آباد (اسالم آباد) و از تیپ نهم زرهی به آن 

ملحق گردید. 
مشرف اوت انجام شد معلوم گردید که سربازان ایرانی در ارتفاعات25هایی که روز طی شناسایی

اوت توپخانه 28صبح روز اند. کرمانشاه موضع گرفته-به قریه زبیري واقع در مسیر جاده شاه آباد
آتش گرفت. از این رو مقدمات حمله به این ایران از موضع جاده غربی، زبیري را بدقت زیر 

حمله آغاز شود. لیکن قبل از شروع عملیات، یک 10موضع فراهم شد و قرار بود که در ساعت 
افسر ایرانی با پرچم سفید وارد شد و تقاضاي ترك مخاصمه کرد؛ این تقاضا مورد موافقت قرار 

گرفت. 
ذاکره درباره شرایط مصالحه با فرستاده ایرانی بود هنگامی که ژنرال اسلیم هنوز در زبیري مشغول م

ژنرال کینان وارد شد. او نیز با شرایط ترك مخاصمه موافقت کرد. وي همچنین به ژنرال اسلیم 
نی کپردستور داد که پیشروي کند و کرمانشاه را، به منظور حفاظت از پاالیشگاه و کارخانه حلب

آن، اشغال کند. 
اوت بقیه 30شهریور توسط یک ستون اعزامی اشغال شد و در 7اوت/ 29منطقه پاالیشگاه در 

افراد تیپ هاي دوم و نهم زرهی به کرمانشاه رسیدند. 
اوت در ایران به شرح زیر بود: 28تا 25مجموعه تلفات ما طی عملیات نظامی از 

مجروح3کشته5افسران انگلیسی -
مجروح1کشته1هندافسران وابسته به نیابت سلطنت -
مجروح4کشته1سایر نظامیان انگلیسی -
مجروح34کشته15سایر نظامیان هندي-
مجروح44کشته22جمع کل-
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شهریور به ژنرال اسلیم در کرمانشاه دستور داده شد که نیروي تحت فرماندهی 7اوت/ 29در 

یک گردان م.م،20/14سواره نظام سبک (اسلحه) سرتیپ ایزل وود، متشکل از واحدهاي 
گروخاي هندي و یک گروه توپخانه با واحدهاي کمکی به منظور الحاق به نیروهاي شوروي به 
همدان اعزام نماید. در این هنگام گزارش رسید که نیروهاي شوروي از طرف صحنه به سمت 

اوت 29روز 22احدها در ساعت همدان و واحدهاي دیگر به سمت قزوین اعزام شده اند. این و
اوت در جنوب قزوین با نیروهاي شوروي الحاق انجام دادند. 31در صحنه و بعد از ظهر 

شهریور به فرمانده کل قواي عراق دستور داده شد تا نظرات و طرح خود را 7اوت/ 29. در 47
رد: براي ادامه عملیات در ایران گزارش کند. او اقدامات زیر را پیشنهاد ک

) نیروهاي انگلیسی در همدان، کرمانشاه، شاه آباد و از آنجا در طول خط مواصالت تا خانقین 1
مستقر شوند. 

شود. در صورت لزوم ) ضمن استقرار ستاد در اهواز، خوزستان با حداقل قوا در اشغال نگاه داشته 2
کرد.براي حفاظت از راه آهن، در سلطان آباد (اراك) مستقرمی توان واحدي

نیاز نیست به عراق منتقل شود.) آن مقدار از نیروها که در ایران مورد3
امکان از سوي دیگر، در اثرکمبود وسایط نقلیه موتوري، استقرار هیچ واحدي دورتر از همدان

سپتامبر به عراق، که فاقد 6پذیر نبود. این کمبود با ورود لشکر پنجم هندي (منها) در تاریخ 
حتمال انجام عملیاتی در ه بود، تشدید شد. این لشکر طبق تصمیم قبلی، هنگامی که اوسایط نقلی

رفت، به عنوان یک نیروي اضافی، از خاورمیانه به عراق اعزام شده بود. ایران می
اوت وارد بغداد شد و طرح فوق را تایید کرد و به ژنرال کینان 21فرمانده کل قواي هند در تاریخ 

ه قواي شوروي در ایران تماس نزدیک برقرار کند. دستور داد که ب
هایی مشعر بر اینکه بعضی قبایل در کردستان ایران شهریور به بعد گزارش10از اول سپتامبر/ 

تیپ شد؛ و با آنکه تیپ نهم زرهی از صحنه و کرمانشاه و همچنیناغتشاش کرده اند دریافت می
بین کرمانشاه و خانقین فعاالنه به عملیات گشتی نظام هندي، در طول خط مواصالتی پیاده 21
شد. مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات که توسط سربازان پرداختند اوضاع به سرعت وخیم میمی

آوري شد. یا به عشایر فروخته شده بود، جمعفراري ارتش ایران مخفی و 
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گ پوپوف از هیات شوروي شهریور گروه کوچکی از سربازان انگلیسی و سرهن16سپتامبر/7در 
براي تماس با سربازان شوروي به ساوجبالغ اعزام گردیدند. 

شهریور دستور داده شد که تیپ نهم زرهی (منها) همراه با یک گردان پیاده نظام 18سپتامبر/9در 
هندي در اسرع وقت براي حرکت به سمت تهران آماده شود. 

سپتامبر/12خوزستان احضار شده بود، در دار که از واحد سیزدهم سواره نظام نیزه
شهریور وارد کرمانشاه شد و روز بعد، به استثناي یک اسواران که براي ماموریت در منطقه 21

صحنه تعیین شده بود، به سمت همدان حرکت کرد. -کرمانشاه
سلیم اتباع دول ها مایل نیستند تقاضاي ما را براي تداد ایرانیون قرائنی در دست بود که نشان میچ

شهریور وزارت جنگ انگلستان اطالع داد که بایستی پس از 23سپتامبر/ 14محور بپذیرند، در 
مذاکره و توافق با فرمانده قواي شوروي هرچه زودتر پیشروي مشترك شوروي و انگلیس به سوي 

ز پیشروي شهریور براي آغا26سپتامبر/ 17بعدازظهر روز 3تهران انجام شود، لذا با ساعت 
ها از جنوب و شورویها از مشرق و مغرب وارد شوند. موافقت کردند، به این ترتیب که انگلیسی

این برنامه طبق نقشه عملی شد و طی پیشروي روابط ما با نیروهاي شوروي صمیمانه بود. در این 
ک واحد اوقات خوزستان آرام بود و کلیه نیروهاي نظامی به استثناي یک تیپ پیاده نظام و ی

توپخانه صحرایی به عراق بازگشتند. 
کرد و نیروهاي ایرانی که در قالع مختلف مستقر کردستان زد و خوردهایی بین دستجاتاما در 

بودند ادامه داشت و براي تقویت روحیه فرمانده ایرانی در کرمانشاه فعالیت واحدهاي گشتی در 
آن منطقه ادامه یافت. 

با تیپ بیست و هفتم پیاده نظام سپتامبر 12فرماندهی ژنرال تامسون، در ستاد لشکر ششم هندي، به 
رهاي هشتم و دهم هندي که به ترتیب از شد و ماموریت یافت که به جاي لشکوارد بصره

خوزستان تا غرب ایران مستقر بودند، انجام وظیفه کند. 
پیشرفت قابل توجه داشت رغم زمستان استثنایی بسیار سخت، عملیات ساختمانی استحکاماتعلی

و در عین حال اقدامات زیر نیز بطور مداوم ادامه یافت: 
.هاي مقدم بغداد و کرکوك و اهوازپایگاه اصلی بصره، شبیه و پایگاه) توسعه 1
.) ساختمان فرودگاه و تاسیسات فرعی در شمال عراق و ایران2
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.هاي آبی در عراق و ایرانآهن و راهها، راه) توسعه خطوط مواصالت از طریق مرمت جاده3
.القصر و بندر شاهپور در خلیج فارس) توسعه بندر ام4
.هاي تلگراف در عراق و ایران) ایجاد شبکه5

تجزیه و تحلیل
دور از هتردید تجزیه و تحلیل اسناد فوق بشویم که، بیاز هر چیز این نکته را متذکر میقبل

گیرد، وز دیدگاه کارشناسی و فنی صورت میات میهنی و صرفاً اونه تعصب ملی و احساسهرگ
ریزي شده بوده بیشتر براي این است که روشن کنیم که آیا عملیات اشغال ایران یک عملیات طرح

است؟ یا به طور تصادفی اقدامات عملیاتی این چنین هماهنگ و بدون هرگونه تنشی انجام گردیده 
ل سیاسی، اجتماعی و نظامی مربوط به آن دوره که از نظر تعداد و است. بنابراین از سایر مسای

آنها را به زمان کنیم و پرداختن بهباشد عبور مییخ معاصر ایران قابل توجه نیز میاهمیت در تار
نماییم. دیگر واگذار می

هاي دو یا چند کشور با هماهنگی کامل، تحت عملیات مرکب همانطور که گفته شد توسط ارتش
هاي ارتششود و عملیات اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم توسطفرماندهی واحد انجام می

صورت روشن و علنی اعالم هشوروي (سابق) و انگلیس چنین ویژگی را داراست اما فرماندهی آن ب
صورتی کامالً هماهنگ، هکند که اوالً این عملیات بموجود ثابت مینگردیده است؛ لیکن اسناد 

منسجم و از قبل طراحی شده و به عنوان یک عملیات مرکب بوده و ثانیاً فرماندهی واحد و حساب 
روح این عملیات حاکم بوده است و احتماالً عدم اعالم اي از سوي نیروهاي انگلیسی بر شده

رسمی آن به دالیل خاصی که همانا پیشگیري از بروز تنش بین دو کشور، که هم به عنوان همکار
باشد. لذا براي اثبات این مدعا تنها به پنج مورد از اسنادي اند میهم به عنوان رقیب یکدیگر بودهو 

گردد. که در این رابطه وجود دارد اشاره می
سی بیسکو و رادیو بیاقدامات قبل از آغاز عملیات مثل عملیات روانی از سوي رادیو م-1

نیروها در جوار مرزهاي شمالی و جنوبی و غربی ایران هماهنگی دارد و نقل و انتقاالت و تحرکات 
غرب و از طرف نیروهاي انگلیسی در جنوب و شرق و شمالاز سوي شوروي در شمال

غرب کامالً  شبیه به هم است. جنوب
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در مورد انتخاب راه مواصالتی براي کمک به روسیه شوروي مقامات این کشور در تابستان -2
هاي دریاي سفید و قطب شمال (از طریق مورمانسک و ند که راهاصرار داشت1941/1320

آرخانگلسک) با توجه به فاصله و امکانات بارگیري، مناسبترین راه رسانیدن کمک به شوروي 
)107صص 1365(براي آگاهی بیشتر رجوع شود به؛ الهی، باشد. می

ترین و ر ایران را بهترین، کوتاهد و معباما مقامات آمریکایی و انگلیسی مخالف این عقیده هستن
باشد که به هاي مواصالتی دریایی، زمینی (شوسه) و ریلی مناسب میترین راه که داراي راهامن

به مناطق استعماري ذخایر انرژي و سوخت منطقه نیز تسلط و دسترسی دارد و از سوي دیگر 
روي انسانی هندي و هم تامین انگلیس در شبه قاره نزدیک بوده که از نظر تامین لجستیک و نی

حاشیه امنیت براي این مستعمرات مناسب تشخیص داده شد. بنابراین خواسته و اراده نخست وزیر 
)110(همان. صص انگلیس (چرچیل) حاکم و اعمال گردید و استالین به این خواسته تن در داد. 

انتخاب زمان دقیق عملیات اشغال ایران قبالً » سرآرچیپالد ویول«گزارش ژنرال 33به استناد بند -3
مرداد تعیین شده بود که بعداً بنا به درخواست نیروهاي شوروي با تاخیر در 31از سوي انگلیسی ها 

شهریور انجام گردیده است. 3اوت/ 25
اند لذا وقتی در کار و رقیب یکدیگر بودهت همنیروهاي روسی و انگلیس در این عملیا-4

کیلومتري همدان هستند،140رسید که نیروهاي شوروي در فاصله صحنه به ژنرال اسلیم خبر می
علیرغم اینکه خبرهاي انگلیسی خسته بوده و نیاز استراحت داشتند اما از ترس اینکه مبادا در بیرون 

گرفتن از روسها شکل شوند. بالفاصله براي پیشی راندن نیروهاي شوروي از همدان دچار م
تا نقطه الحاق همان کنند به اشغال همدان میشود و به سرعت اقدام عملیاتی طراحی می

) 264رت، صص ا(استوقزوین باشد. 

اي درصدد هستند تا ابتکار عملیات را در بنابراین اینجا هم نیروهاي انگلیسی بطور کامالً زیرکانه
گهدارند. دست خود ن

عملیات اشغال ایران بعدها با امضاء یک پیمان سه جانبه بین ایران و انگلیس و شوروي (سابق) -5
نیز نیروهاي آمریکایی در 1941/ دسامبر 1320آذر 16خود گرفت و در تاریخ هصورت رسمی ب

یران ل نظامی اپناه سربازان انگلیسی بدون هرگونه هماهنگی قبلی با دولت ایران شده و حلقه اشغا
رسانی به نیروهاي شوروي در مقابل نیروهاي آلمانی و دول توسط متفقین را در جهت کمک



105............................................................یک عملیات مرکب بود؟آیا اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم 
توجهی از این قبیل اسناد در تاریخ معاصر ایران موجود امل کردند. در هر حال تعداد قابلمحور ک

را 1320است که ظن فرماندهی نیروهاي انگلیسی بر عملیات مرکب اشغال ایران در شهریور 
تقویت می کند. 
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