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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Historical  تاريخی

  
 *اميليانوف يوری

 شيری .م .ا: برگردان از 
  ٢٠١۵ دسمبر ٢۶

  
 و بنشيند ايدب کند، باز زحمتکشان دل در راه توانست نخواھد ھرگز نکرده، حيثيت ۀاعاد ستالين از که زمانی تا چپ"

 ."کند حماقت به فخر شاعر، قوله ب اش، پوسيده ۀخرق درھمان

  کوھبنائی نيما ياد، زنده رفيق

 ءقوا کل فرمانده
)١(  

  
 لنين، ھمرزم انقالبی، ،ستالين رفيق .گشود جھان به ديده ١٨٧٩ سال دسمبر ٢١ روز در ستالين ويساريونويچ يوسف

 از ئیبرگھا .بود آن رھبر ١٩۵٣ سال در خود عمر پايان تا ١٩٢٠ الھایس از و شوروی اتحاد سازندگان از يکی

 انقالب کشاورزی، کردن تعاونی کردن، صنعتی  :شوروی سوسياليستی اتحادجماھير ۀتوسع و تشکيل -او ۀزندگينام

 ابرقدرت يک به و شد پيروز فاشيستی المان بر ستالين رھبری زير ما ميھن .سوسياليستیۀ جامع سازندگی فرھنگی،

 .گشود راء فضا به بشر راه که گرديد تبديل جھانی

ه ب را شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد دفاعی نيروھای فرماندھی ١٩۴١جوالی ماه ١٩ در ستالين که آن از قبل ھنوز

 اتحاد حمسل نيروھای رھبری او يابد، ارتقاء آن قوای کل فرماندھی جايگاه به )تگسا ٨( ھفته سه از پس و بگيرد دست

 اتحاد خلق کميساريای شورای دفاعی، ۀکميت رھبری ھمزمان ستالين که آنجا از  .داشت عھدهه ب ًعمال را شوروی

 و دولتی اھرمھای ۀھم شد موفق او بود، دار عھده را )بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزی ۀکميت و شوروی

 معطوف آن متحدان و ھيتلری المان بر بزرگ وزیپير جھت در – کشور روی پيش وظايف تحقق سویه ب را سياسی

 .گرديد آشکار کرد، ءايفا وظايف اين تحقق در مھمی نقش که ستالين خاص رھبری سبک برتری جنگ سالھای در نمايد
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 !"حرفش و مرد" :قبل سال ۵٠ -۴٠ جوانان قوله ب

 تقديم مندانه عالق به را آن بخش سه در مقاله، بزرگً نسبتا حجم علته ب که نگفتمء ابتدا از منتھا، .کردم عمل دادم، قول

  :اول بخش اينک .نمود خواھم

 

 اطالعات آوری جمع

 به که المان و شوروی مرز وضعيت از اطمينان قابل اطالعات کرد سعی ستالين جنگ اول روز ھمان از ھمه بر مقدم

 منظم نیولفيت ۀرابط ستالين منظور، بدين .دآور دسته ب يافت، می امتداد بارنس دريای تا سياه دريای از وسيعی ۀجبھ

 ترين شايسته او اين، موازاته ب .کرد برقرار مرزی جمھوريھای حزبی رھبران و نواحی نظامی فرماندھی با

 .نمود اعزام جنگی مناطق مھمترين به را نظامی فرماندھان

 به دقته ب بار سه روز ھر ستالين .يافت قوام زود خيلی جنگ روند ۀبار در ستالين اطالعات کسب آھنگ ترتيب، بدين

 ستاد عملياتی ۀشعب وقت رئيس ،شتمنکو .م .س طوريکهه ب .داد می گوش مشترک ستاد کارکنان مشروح گزارشات

 کار از بخشی اين .شد می انجام نولفيت طريق از ًمعموال ،١١ -١٠ ساعتھای در آنھا اولين آورد، می خاطره ب مرکزی

 از بعد اوقات گاھی .زد می زنگ ما به فرمانده خود تأخير، اندکی با ندرته ب ،١١ -١٠ تساعا بين ...بود من

 ميزی سر از گوش در نولفيت گوشی عملياتیۀ ادار رئيس خبر؟ چه تازه" :پرسيد می بالفاصله اغلب ولی احوالپرسی،

 که شد می شروع ئیھا جبھه زا گزارشدھی حال ھمه در .داد می گزارش وضعيت ۀبار در و رفت می ديگر ميز سر به

 یا جبھه ھر گرديد، می تشريح ترتيب به ھا جبھه اوضاع .حاد بخشھای از قاعده، يک طبق و بود شديد آنھا در درگيری

 ."اختياری شکله ب تفکيک به

 یآدمھا خاص -لب صدای گاھی گاه نولفيت از .شد نمی قطع ًمعموال بود، ما نيروھای موفقيت ۀبار در گزارش اگر"

 اتفاق ھيچ آن خط در که را واحدی حتی را، ارتش از واحدی ھيچ افتادن قلم از .شد می شنيده -زدن پک ھنگام سيگاری

 در وقتھا گاھی ؟"چه ھاکزاک پس" :پرسيد می گزارشگر از لحظه ھمان او .داد نمی اجازه ستالين باشد، فتادهني مھمی

 از يکی شد، می تکرار شفاھی طوره ب دستور .داد می ھا جبھه هب اعالم برای دستوری کل فرمانده گزارشدھی روند

 می تنظيم دستور يا سفارش شکله ب سپس و کرد می يادداشت کلمه به کلمه را آن ۀھم ًفورا اداره رئيس معاونان

 ."گرديد

 ما و  داد می گزارش ستالين به ستاد رئيس معاون ،١٧ -١۶ ساعتھای حوالی در ھنگام، عصر ،شتمنکو ۀگفته ب

 دادن نشان با و ھا جبھه تفکيک به را اوضاع ۀنقش آن از قبل .کرديم می گزارش ھنگام شب را روز حوادث جمعبندی

 دقيق اطالع با حتی .نموديم می تھيه ،٢٠٠٠٠٠ :١ مقياس در ھنگ، تا موارد برخی در و گردان، تا سربازان موقععيت

 مورد را اوضاع ساعت ٣ -٢ سفر ھر از پيش حال ھمه در ما .افتاده روز شبانه طول در اتفاقی چه و کجا که آن از

 در يا شده انجام عمليات جزئيات گرفتيم، می تماس آنھا ستاد رؤسای و ھا جبھه فرماندھان با داديم، می قرار بررسی

 می ارقر تأئيد مورد را شان گزارشات صحت آنھا کمکه ب و نموديم می مشورت کرديم، می روشن را انجام دست

 امريه شکله ب را شده تھيه پيشنويس ساعت، آخرين در و کرديم می بررسی را ھا جبھه تقاضاھای و درخواستھا داديم،

 ."کرديم می ويراستاری امضاء برای فرمان يا

 اقدامات ويژگيھای تشريح با ما گزارش ...بودند دقيقً اکيدا نظم يک دارای مرکزی ستاد گزارشات" ،شتمنکو گواھیه ب

 نقشه در آن و شد می سپرده حافظه به وضعيت .شد نمی استفاده مقدماتی يادداشت ھيچ از .شد می شروع ارتش قبل روز

 صدھا رغمه ب من که، بگويم، است الزم .داشت قرار بزرگ ئیجغرافيا کره يک گوشه، در ميز، پشت .يافت می بازتاب
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 عملياتی راھنمای ۀبار در بحث .شود استفاده عملياتی مسائل رسیبر برای آن از نديدم، ھرگز دفتر، اين از بازديد بار

 ."است دليل بیً مطلقا ئیجغرافيا ۀکر اساس بر ھا جبھه

 واحدھای ارتش، ھا، جبھه" از کل ستاد گزارشگر ھا، جبھه اوضاع از روزانه گزارشدھی حين در ،شتمنکو ۀگفته ب

 بدين قاعده اين .برد می نام "شماره با گردانھا از فرماندھان، و فرماندھی خانوادگی نام با نظامی شبه سپاه و تانک

 حتی او .داشت خاطره بً دقيقا را سپاه و ارتش ھا، جبھه فرماندھان ۀھم خانوادگی نام ستالين که بود شده برقرار منظور

 .داشت خاطره ب ھم را گردانھا فرماندھان از بسياری خانوادگی نام

ۀ ارائ در تأخير کمترين مقابل در درست، تصميمات اتخاذ برای موقعه ب و دقيق اطالعات تاھمي به آگاھی با ستالين

 نويسد می خود خاطرات در واسيليوفسکی .م .آ شوروی، اتحاد مارشال .داد می نشان واکنش شدته ب ميدانی گزارشات

 ستالين .شد توبيخً شديدا کتبی طوره ب نآ ازایه ب و بود مردد ستالين به عمليات جمعبندی ۀارائ در بار يک او چگونه که

 کنيد، فراموش ستاد مقابل در را خودتان ۀيفظو ديگر بار يک فقط شما اگر که دھم می ھشدار شما به بار آخرين :نوشت

 ."شد خواھيد خارج جبھه از و برکنار کل ستاد رياست مقام از

 مارشال .کند می تبرئه را او واسيليوفسکی اما بودند، سختگيرانه حد از بيش ستالين سرزنشھای رسد می نظره ب

 تصور ...دانست می ملزم نظم رعايت به را ستاد مقامات ۀھم او .نبود قاطع چنين من با برخورد در تنھا ستالين" :نوشت

 روندء قوا کل فرمانده .دھد می توضيح را ستاد والنؤمس با سختگيری ھا جبھه عمليات مديريت حقانيت که کنم می

 سکان داد، می نشان واکنش سرعته ب آنھا در تحوالت ۀھم مقابل در داشت، نظر زير بسيار دقت با را ھا جبھه دثحوا

 ."بود گرفته محکم خود دست در را نيروھا ھدايت

 شوروی، اتحاد مارشال ،ژوکوف گئورگی ۀگفت به .بود دقيق ھم دريافتی اطالعات کيفيت با رابطه در ستالين

 ويژهه ب او، به تقريبی اطالعات دادن يا باشد مانده سفيد ۀلک يک آن روی که ای نقشه با ًمثال الينست به گزارشدھی"

 شفافيت و جامعيت خواستار ھميشه کرد، نمی تحمل ًاصال ستالين را تصادفی پاسخ .نبود ممکن اطالعات ئیبزرگنما

 با حال، ھمان در و داد می نشان را آنھا داشت، مدارک و گزارشھا ضعف نقاط تشخيص در عجيبی استعداد او .بود

 سپرد، می خاطر به خوب را ھا گفته بود، قوی بسيار او ۀحافظ .کرد می برخورد شفاف غير اطالعات والنؤمس

 را ستاد مدارک کرديم می سعی ما ھم دليل ھمين به .داد می قرار مؤاخذه مورد را شده فراموش ًاحتماال موارد ولؤمس

 ."کنيم تھيه ببريم، کاره ب توانستيم می روزھا آن که دقتی تمام با

 .ن توپخانه،ۀ رست مارشال .بود سختگير بودند، بررسی نيازمند که وقايعی تشريح در انگاری سھل با رابطه در ستالين

 ."نبود تحمل قابل ستالين برای موجود واقعيت اختفای":شود می يادآور ،ياکوفليف .د

 بی برای کم، دست واقعی، وضعيت تحريف برای واحدھا فرماندھان تالش ،شتمنکو .م .س اذعان به حال، ھمين در

 نويسد می او .بود مرکزی ستاد کار در جدی مصيبت يک موفقيتھا، بزرگنمائی يا ھا جبھه در شکست دادن نشان اھميت

 سوی از مسکونی ناطقم از يکی تصرف اعالم در تعلل خاطره ب اوکراين يکم ۀجبھ فرماندھی ستاد رئيس" چگونه که

 ."شد برکنار خود مقام از آن، سريع آزادسازی به اميدواری با مرکزی ستاد به دشمن

 ...دارد ادامه
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