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  شيری .م .ا : برگردان از
  ٢٠١٥ دسمبر ٢٩

 ءقوا کل فرمانده
)٢(  

 راھکارھا توسعه و تدوين

 گئورگی .شد می مشغول نظامی عمليات روندۀ ادام ۀتوسع و تدوين به ستالين بخش اطمينان اطالعات دريافت محضه ب

 عناصر شناسائی برای خاصی سبک ستالين که آورد، می خاطره ب سيمونوف .ک نويسنده، با مصاحبه در ژوکوف

 با او ھا، جبھه فرماندھان فراخوانی از پيش عمليات، آن يا اين ۀبرنام تدوين ابتدای در ...داشت بعدی عمليات مشخص

 از بعد يکی را آنھا او .کرد می ديدار مربوطه عملياتی مناطق بر ناظران سرھنگان، سرگردھا، -مشترک ستاد رانافس

 کرد، می روشن را اوضاع ۀھم کرد، می کار آنھا با ساعت دو تا نيم و يک خواند، فرامی گزارش دادن برای ديگری

 و اطالع وسعت آنھا، به جديد وظايف ينيتع زمان در ود،نم می بررسی را آن نيز ھا جبھه فرماندھان با ديدار ھنگام

 با او مقدماتی کار بود، واقعی ًکامال و ظاھرسازانه غير وی آگاھی ...گذاشت می دھان به انگشت را ھمه وی آگاھی

 .بود ھوشمندانه بسيار کاری جديد، تصميم اتخاذ از پيش اوضاع نمودن روشن برای مشترک ستاد افسران

 فرمانده حضور در ھميشه آن اجرای ۀبرنام و ژيکيسترات راھکار ينيتع برای تصميم" :نويسد می ليوسکیواسي .م .آ

 ملی، دفاع ۀکميت و حزب مرکزی ۀکميت سياسی دفتر اعضای از بعضی شرکت با ًمعموال افراد، تنگ ۀداير درء قوا کل

 اغلب کار اين انجام .گرديد می اتخاذ او اول اونمع و مشترک ستاد رئيس ،ءقوا کل فرمانده معاون جمله، از نظاميان،

 الزمۀ مشاور و کمک گرفتن از بعد ءقوا کل فرمانده که بود اين بر رسم کار، روند در .کشيد می طول روز چند

 با خلقی، دفاع کميساريای والنؤمس با ھا، جبھه نظامی شورای اعضای و فرماندھان با مطروحه،ألۀ مس پيرامون

 ."نشست می  صحبتبه نظامی صنايع بخش آن يا اين رھبری ويژهه ب و خلق کميسرھای

 است، گفتن به الزم" :کند می تأئيد شتمنکو .م .س را راھکارھا ينيتع مورد در جمعی تصميمگيری برای ستالين تالش

 او .کند حل تنھائی به نبود منده عالق کلی طوره ب و کرد نمی حل تنھائی به را نظامی مسائل مھمترين ستالين که

 می نگه را نظامی امور متخصصان حرمت .کرد می درک خوب بسيار را بغرنج ۀعرص اين در جمعی کار ضرورت

 مقدم خط در گرفتن قرار رغم علی ."نگريست می احترام ۀديده ب آنھا ۀھم به و گرفت می نظر در را آنھا نظر داشت،

 قوی، استداللھای با خود مالحظات رد به ستالين .کرد ینم سعی خود حقانيت اثبات برای حقيقت، جوگران و جست

 :نوشت شوروی اتحاد مارشال باگراميان، .خ .ای .کرد می اذعان ھمواره
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 نظر چگونه او که شدم، مطمئن و بودم، ملزم ءقوا کل فرمانده با صحبت به اغلب جبھه فرمانده نقش در ًشخصا من"

 آن اثبات در قوی داليل و کرد می پافشاری خود نظر روی اجرائی ولؤمس اگر .گرفت می نظر در را خود زيردستان

 ."پذيرفت می ھميشهً تقريبا ستالين نمود، می ارائه

 مجموع در ستالين .و .ی شدم مطمئن من چگونه که است گفتن به الزم" :کند می تأئيد ھم ژوکوف گئورگی را عقيده اين

 اتحاد مارشال ."نمود دفاع ًاکيدا خود نظر نقطه از حتی و کرد بحث حاد مسائل پيرامون نتوان او با که نبود آدمی آن

 نچندان علميات داد دستور کوفوژ به ستالين" :بود ژوکوف با ستالين بحث چنين شاھد راکاساوسکی .ک .ک شوروی،

 ژوکوف .ھدد انجام لنينگراد کيروف ۀمنطق در واقع آھن راه ايستگاه در لنينگراد اوضاع تسھيل برای را بزرگی

 رفيق خوب، اينھا ۀھم" :گفت جواب در ستالين .داد توضيح را ھدف به نيل برای گسترده عمليات انجام ضرورت

 دستاوردی ھيچ صورت اين غير در" :کرد پافشاری ژوکوف ."نداريم کافی ابزار ما که باشيد داشته توجه اما ،ژوکوف

 خود موضع روی ھم باز ژوکوف اما نکرد، پنھان را خود رنجش ستالين ."نيست کافی آرزو فقط .داشت نخواھيم

 گئورگی صراحت از ."مرخصيد ًفعال بکنيد، فکری ،ژوکوف رفيق برويد" :گفت ستالين باالخره، .کرد پافشاری

 نمی حتی را ءقوا کل فرمانده با شما قاطع صحبت اين که گفتم شديم، خارج دفتر از .آمد خوشم )ژوکوف( کنستانتينويچ

 موفقيت برای" :بود او جانب به حق ."ايم داشته بحثھائی ھم اين از تندتر ما" :داد پاسخ ژوکوف .کنم تصور ستمتوان

 ستالين مرگ از پس" :نوشت ستالين خودرأئی بر داير ادعاھای رد در ژوکوف ."نيست کافی آرزو فقط نظامی

 ادعاھای فقط اينھا .شد مطرح گرفت، می تصميم ائیتنھ به سياسی -نظامی مسائل حل برای او که اين بر داير یئادعاھا

 را آنھا او شد، می رسانده فرمانده اطالع به امور واقعيت به آگاھی با مسائل اگر که گفتم من پيشتر .ھستند اساس بی

 نظرصرف خود قبلی تصميم از مذاکره و بحث از بعد او که ام بوده زيادی موارد شاھد من .داد می قرار جدی توجه مورد

 ."شدند آغاز چنين ھا عمليات از بسياری ،ءقضا از .است کرده

 جمعی تفکر ھدايت با ستالين .ساخت فراھم جمعی فکری خالقيتھای در مردم شرکت برای را زمينه مساعدترين ستالين

 و ترين متعادل پيدايش به جلسات، در بحث مورد مسائل پيرامون نظر اظھار يا فکر بيان برای فرصت ايجاد و

 ، ستاد در کار" :نويسد می خود خاطرات در ياکوفليف .د .ن توپخانه، ۀرست مارشال .کرد کمک راھکارھا کارآمدترين

 ."آرام صدای با ،مذاکرات  ھمه تند، لحن نمايشی، سخنرانی ھيچ .ساخت متمايز ساده خيلی را ھوشمنديھا

 با :دھد می توضيح چنين جنگ سالھای در مسلح روھایني کميسر ،اوستينوف دميتری را ستالين با بحث انجام چگونگی

 استقالل منطقی، ابتکار گونه ھر ھای جلوه از وضوحه ب او خود، تندی با بگويم، توانم می خود، قاطعيت و قدرت تمام

 ،مالحظات بيان از او دارم، ياده ب من که آنقدر صورت، ھر در .نھاد می ارج رأی استقالل به کرد، می استقبال رأی

 نظر کرد می سعی خود، کلمات وزن به آگاھی با ستالين .کرد نمی ممانعتجلسات  در حاضران تصميمات و ارزيابيھا

 است، پرت حواسش انگار که نشست، می طوری يا اوقات بسياری نکند، اعالمً فورا بحث مورد ألۀمس مورد در را خود

 و .انديشد می ديگری ألۀمس به و ندارد بحث موضوعه ب وجھیت او گوئی که زد، می قدم اتاق در آرام و ساکت چنان يا

 مسير تنھا  :شد می معلوم اغلب اما، جديد موضوع طرح از حاکی گاھی رسيد، می گوشه ب کوتاھی کالم ناگھان

  ."درست

 

 عمل در ستالين تحليلی ذھن

 متمرکز او "طبيعی تحليلی ذھن" یرو را خود توجه ،ستالين "استثنائیۀ حافظ" و "دانش و فضل" بر تأکيد با ژوکوف

 .انداخت حيرت به١٩۴٢ سال تگسا ماه در کرملين در صحبت ھنگام را چرچيل وينستون ،ستالين تحليل قدرت .نمود
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ۀ جبھ گشايش بر مبنی متفقينۀ وعد آشکار نقض از ناشی رنجش تسکين منظوره ب انگليس وزير نخست ديدار، آن در

 ستالين اطالع به بود، فريقاا شمال در نيرو کردن پياده مشمول که را "مشعل" انعنو تحت متفقين سری طرح دوم،

 ستالين دادند، پاسخ او سؤاالت يکسری به شوروی اتحاد در امريکا سفير ھاريمن، .آ و چرچيل که آن از پس .رساند

 بدين -اول :برشمرد "آن رایاج نفع به دليل چھار" او ،چرچيل ۀگفته ب .داد قرار بررسی مورد را عمليات اين ًفورا

 اين -سوم گشت؛ خواھد فرانکو وحشت موجب اين -دوم شد؛ خواھد وارد رومل نيروھای ۀجبھ پشت به ضربه ترتيب،

 گسترش ايتاليا ۀدرواز تا را جنگ ميدان طرح، اين -چھارم شد؛ خواھد فرانسه در فرانسويھا و المانيھا درگيری باعث

 ديکتاتور که بود، آن گويای و داد قرار تأثير تحت شدته ب ران م او ارزيابی" :گويد می ادامه در چرچيل .داد خواھد

 توانستند می انسانھا از کمی بسيار تعداد .داد تشخيص ًفورا آن، از قبلی اطالع گونه ھيچ بدون را ألهمس ماھيت روس

 او .نمايند درک دقيقه چند عرض در يم،بود کرده صرف وقت ماه چند آن کردن اجرائی برای ما که را عمليات اين ھدف

 کند پيدا راھبردی ۀعرص اصلی ۀحلق توانست می ستالين ،ژوکوف ۀگفته ب ."کرد ارزيابی برق سرعته ب را برنامه اين

 آگاھی با ستالين .و .ی" ...دھد سازمان را بزرگۀ حمل ضد آن يا اين برخيزد، دشمن با مقابلهه ب آن، گرفت بدست با  و

 مسائل بود، مسلط آنھا رھبری و ھا جبھه يکسری و جبھه در جنگی عمليات سازماندھی مسائل به امور، به کامل

 ستالينگراد از ويژهه ب ءقوا کل فرمانده عنوانه ب ستالين قابليتھای اين .کرد می درک خوب بسيار را بزرگ راھبردی

 ."بود اليق قوای کل فرمانده يک او شک، بی ...شد آشکار

 جنوری ۴ در ستالين که را قفقاز ماورایۀ جبھ فرمانده به العمل دستور کامل متن خود خاطرات در سکیواسيليو

 نظامی، شخصيت يک عنوانه ب ستالين شايستگی بر آن، نقل با مارشال ترتيب بدين .است آورده کرده، ديکته ١٩۴٣

 را او العمل دستور مضمون و نموده تأکيد شوروی اتحاد مسلح نيروھای ظفرنمون پيکارھای رھبر و ءقوا کل فرمانده

 چنين را آن دقيق مفھوم ستالينی، العمل دستور محتوای تشريح با واسيليوسکی .م .آ .است کرده ارزيابی ثمربخش

 ديروز ھمين که آن واحدھای بين رابطه و مسدود قفقاز از المان نيروھای خروج راھھای بايد" :دھد می توضيح

 می تصريح واسيليوسکی ."شود قطع اند، کرده رخنه آذربايجان و گرجستان البروس، به وب،جن سمت در گستاخانه

 ."ندابسيار جنگ سالھای در راھبردی -عملياتی مسائل مھمترين حل با مرتبط ستالينی اسناد چنين مشابه" :کند

 جوالی ١٠ تاريخ در او .نمود پيشنھاد بارھا را نظامی نيروھای مختلف انواع زا مؤثرتر ۀاستفاد راھکارھای ستالين

 نظام سواره  قطعاتو تانک سپاه از -١ :نوشت اوکراين يکم ۀجبھ فرمانده کانيف، .س .ای به ای نامه طی ١٩۴۴ سال

 پيشروی صورت در .کرد استفاده پيروزی بعداز موفقيتھای ۀتوسع برای بايد بلکه پيروزی، به دستيابی برای نه مکانيزه

 به تانک سپاه دنباله ب و عمليات غازآ از پس روز دو را مکانيزه نظام سواره قطعات و روز يک را تانک سپاه موفق،

 وظايف زيرا، کنيد، مشخص را نظام پياده نيروھای عمليات اول روز عملی وظايف -٢ .کرد وارد عمليات ميدانھای

 ارتش ھفتم ۀضرب به موسوم عمليات رکتدا جريان در ،شتمنکو ۀگفته ب ."است زياد حد از بيش شما سوی از شده معين

 ٢٢ از کدام ھر برای دارد احتمال که داد گزارش مالينوسکی .يا .ر اوکراين، دوم ۀجبھ فرمانده )کيشينف -آياشی( سرخ

 .کنيم ايجاد متراکم یئ توپخانه پشتيبانی يعنی بگيريم، نظر در ميليمتر ٧۶ از باالتر کاليبرل توپ ٢٢٠ جبھه کيلومتر

 در باال تراکم ايجاد برای منابع شد، معلوم که ھمانطوری ."داريم الزم بيشتر است، کم اين" :گفت او پاسخ در ستالين

 ترتيب اين به و شود داده تقليل کيلومتر ١۶ به بخش اين شد گرفته تصميم اين، اساس بر .نبود کافی جبھه بخش اين

 از يکی یئ توپخانه باالی تراکم چنين .گرديد پذير امکان کيلومتر ھر در باالتر حتی و ٢۴٠ تا ای توپخانه تراکم افزايش

 گذرگاه به منتھی عمق در پيروزی تحکيم و آن دفاعی توان کوبيدن ھم در دشمن، قطعی مغلوبيت کنندگان تضمين

 می بينی پيش ستالين که طوریه ب ھيتلر متحدين مواضع به کوبنده ضربات .بود فوکشانی سمت در پروت ۀرودخان
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 که شود، می متذکر شتمنکو ."شود منجر جنگ از آن خروج و رومانی پادشاھی سياست يريتغ به بايست می کرد،

 ."داد می قرار نظر مد را آن سياسی ۀجنب ... عمليات ۀبرنام تنظيم آغازينۀ مرحل ھمان در" ستالين

 برای ھم دليل ھمين به و شد می قائل یروان عامل به زيادی اھميت ستالين نظامی، عمليات ھای برنامه تدوين ھنگام

 می که "باگراتيون" عمليات آغاز از قبل نيم و ماه يک مدت در .نمود می تنظيم بزرگ عملياتی ۀبرنام دشمن فريب

 فرماندھی کردن گم در سر منظوره ب تدابيری ستالين باشد، ١٩۴۴ سال تابستان کارزار در اصلی عمليات بايست

 سوم ۀجبھ فرمانده به صادره العمل دستور ستالين مه ماه سوم .نمود اتخاذ اصلیۀ ضرب سمت ينيتع در المان نظامی

 که دھيد نشان .بزنيد دست انحرافی عمليات به شما است الزم دشمن توجه انحراف منظوره ب" :کرد امضاء را اوکراين

 منظور، بدين ...گرفته موضع جبھه سترا جناح در توپخانه و تانکھا آتشباری پوشش تحت نظام پياده گردان نه -ھشت

 ماکت نصب منطقه؛ ھمين سویه ب ادوات و ابزار تانکھا، ماشينھا، پرسنلی،ۀ جداگان گروھھای آمد و رفت به تظاھر

 ھوائی زن گشت و منطقه، ھوائی ضد دفاع ينيتع با ھمزمان مختلف، جاھای در آتشباری تسليحات و توپھا تانکھا،

 ."کنيد لوکنتر را کاذب اشياء اعتبار و ديد ھوائی عکسبرداری و نظارت با .باشد می رافیانح برنامه اين ۀالزم

 .گرديد ارسال بالتيک ۀحوز سوم ۀجبھ به ھم مشابھی دستورالعمل

 از ويژهه ب شد، نگران شدته ب المان فرماندھی .آورد روی طعمه دو اين سویه ب ًفورا دشمن" :نويسد می شتمنکو

 .چيست شمالی کيشينف تقويت از ما نيت که کند، مشخص ھوائی اطالعات تشديد با کرد سعی همصران .جنوب سمت

 دو ھر در دشمن شناسائی یدستگاھھا .بود دشمن فريب خود نوع در نيز غربی جنوب سمت در تانک تيپ استقرار

 ما قوی احتماله ب که گرفتند، نتيجه نخورد، تکان خود جای از ارتش اين که آنجائی از  و گرفتند نظر زير را ما سمت

 .شديم می آماده تانکھا با حمله برای ديگرً کامال جای يک از ما امر واقعيت در اما، .کنيم می حمله خط اين از

 از گرفت تصميم ستالين ،"باگراتيون" عمليات اجرای روند در بالروس در فاشيستی المان ارتش سنگين شکست از پس

 فاشيسم خرابکاری با مبارزه ۀادار سابق رئيس ۀگفته ب .نمايد استفاده دشمن عليه تری ردهگست بسيار ۀفريبند عمليات

 شد صادر دستوری ستالين پيشنھاد اساس بر سوداپالتوف، .آ .پ شوروی، اتحاد کشور خلق کميساريای جنب در المان

 ۀافتاد محاصرهه ب نظاميان بقايای فعال اقدامات تصور به زدن دامن با بودند موظف" اطالعاتی ھمکاران آن طبق که

 به را المانھا که بود، اين از عبارت ستالين ۀايد واقعيت .بفريبند را المان فرماندھی سرخ، ارتش ۀجبھ پشت در المان

 وادار محاصره از آنھا خروج برای گسترده اقدامات به زدن دست و بخش اين به "کمک" جھت در خود منابع از استفاده

 برای بود ھشداری حال عين در و بيداری حس .داد قرار تأثير تحت را ما شده بينی پيش عمليات شدت و هگستر .نمايد

ه ب المانۀ شد اسير افسران ."شد خارج راديوئی بازيھای چھارچوب از دشمن فريب منظوره ب جديد مأموريت" :من

 ۀجبھ پشت در عمليات بر داير وغدر اطالعات شرنھورن قطعاتکردن ومار تار جريان در شوروی اطالعات دست

ه ب ،١٩۴۵ سال مه ماه ۵ تا ١٩۴۴ تگسا ١٩ از" سوداپالتوف برآورد طبق .فرستادند المان فرماندھی به سرخ ارتش

 .برديم پيش را المان نظامی فرماندھی با راديوئی بازی ترين موفق ما که گفت توان می جرأت

 ...دارد ادامه
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