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 *اميليانوف يوری :نوسيسنده

 شيری .م .ا : برگردان از
  ٢٠١۵ دسمبر ٣٠

 قواء کل فرمانده
 )پايانی -سوم بخش(

  
  :يادداشت مترجم

 راه پويندگان و تاريخی حقايق جويندگان به "قواء کل فرمانده" ۀمقال پايانی خشب اھدای با ساله، ھمه معمول رواله ب

 روند بر آغازی جديد، سال اميدوارم .گويم می تھنيت و تبريک ھمگان به را ميالدی جديد سال آزادی، و عدالت

 .است شده مواجه طرخ با بشری حيات و رفته بين از سرمايه حاکميت اثر در که باشد جھانی امنيت و صلح برقراری

 شيری .م.ا

  

 متخذه تصميمات اجرای بر نظارت

 منطقی استدالل با بود، بردبار و صبور بسيار ستالين" :نويسد می خود خاطرات در ياکوفليف .د .ن توپخانه مارشال

 آن در رييغت انجام توافق، حصول از بعد و بود مسأله آن يا اين پيرامون بحثھا پايان تا اين اما .کرد می موافقت

 به شد، می انجام دولتی دفاع ۀکميت يا ستالين قرارگاه طريق از که آنچه ۀھم" :نويسد می ژوکوف ."شد می يرممکنغ

 را آنھا اجرای روند و شد، می آغاز ساعت ھمان عالی نھاد دو اين اتخاذی تصميمات اجرای که شد می انجام سبب اين

 .کردند می لوکنتر تزلزل بی و کيدأ طوره ب نھادھا يا رھبری مقامات ساير او، دستوره ب ياً شخصا قواء کل فرمانده

 توپخانه، تسليحات ۀبرجست طراح .دارند ياده ب جنگ زمان در را ستالين نھایولفيت دفاعی صنايع رھبری از بسياری

 ايستاده مسکو ۀدرواز تپش در ھاالمان که زمانی ،١٩۴١ سال پائيز در ستالين که دارد خاطره ب گرابين .گ .و سرلشکر

 که دانيد، می خوب شما" :گفت او سپس .دھد گزارش توليدی وظايف اجرایۀ بار در خواست و زد زنگ او به بودند،

 برتر نيروھای فشار اثر در ما نيروھای .رسند می مسکو به سرعته ب فاشيستھا .است دشوار بسيار جبھه وضعيت

 المان بر ما اين، رغمه ب .است برخوردار تسليحاتی کمی برتری از فاشيستی المان .کنند می نشينی عقب بسختی دشمن

 شما از .کنيم توليد نزديک ۀآيند در بيشتری سالحھای بايد ما کم، قربانی با پيروزی برای اما .شد خواھيم پيروز فاشيست

 ."بدھيد ماه ب بيشتری اسلحه ممکن طريق ھره ب کنم، می خواھشً جدا

 مسکو دفاعی لشکر فرمانده با مستقيم طوره ب اغلب ستالين ١٩۴١ سال مبرنو ماه در مسکو به ھاالمان دوم ۀحمل ھنگام

 ايسترایمنطقه در را ما نيروھای ديگر بار ھاالمان که آن از پس راکاسسوسکی ،١۶ لشکر فرمانده .گرفت می تماس
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 با نيز "طوفانیصحبتی " رابطه ھمين در نرالج شد، فراخوانده ستالين با یتيلفونصحبت  به دادند قرار فشار زير جبھه

 می تصور من ،تيلفون پای به رفتن حين در" :نويسد می خود خاطرات در راکاسسوسکی .داشت جبھه فرمانده ،ژوکوف

 .شدم آماده بدترين به يقين با حال، ھر در .است من انتظار در اکنون که غرشھا چه ،ژوکوف با صحبت تأثير تحت کردم

 چگونگی از او .شنيدم را قواء کل فرمانده آرام و ساکت صدای انتظار، خالف .کردم معرفی را خود گرفتم، را گوشی

 با ستالين اما .کنم صحبت متقابل اقدام خصوص در کردم سعی وضع، گزارش ضمن .پرسيد ايسترا خط در کنونی وضع

 برای" :پرسيد ستالين صحبت پايان در .نيست الزم ماش اقدام مورد در صحبت گفت آرامی به فرمانده، به اعتماد بر تأکيد

 تحمل ديگر وقت چند خواھشمندم" :کنم می درک را اين که گفت او مثبت، پاسخ دريافت از پس ؟"نيست سخت شما

 شدند، می آن شامل که کسانی برای قواء کل فرمانده توجه که کنم اضافه است الزم ."...کنيم می کمک شما به ...کنيد

 وعده کمک که گويم نمی باره اين در .کرد می تقويت را نفس به اعتماد پدرانه، تشويقی گرم لحن و .داشت بزرگی معنی

 نزديک تانک گروھان سه و تانک ضد تسليحات به مسلح گردان چھار تانک، ضد ھنگ دو ،"کاتيوش ھنگ" -شده

 ."فرستاد مسکو از پرسنلی نيروی کميلت منظوره ب ھم ديگر نفر ھزار دو ،ستالين البته .رسيد لشکر به صبح

 از بخشی که داريد اطالع شما آيا پرسيد او از" .کرد تيلفون راکاسسوسکی به ھم باز مبرنو ماه پايان در ستالين

 ستالين ايد؟ انديشيده آنھا پيشروی از ممانعت برای تدابيری چه و کرده، رخنه پاليانی کراسنی ۀمنطق به دشمن نيروھای

 قرار ھدف مورد بزرگ کاليبر ۀتوپخان با را پايتخت پاليانی کراسنی ۀمنطق از توانند می فاشيستھا که کرد أکيدت ويژهه ب

 قرارگاه" که گفت نرالج به خود ۀنوبه ب ستالين و رساند، ستالين اطالع به را متخذه تصميمات راکاسسوسکی ."دھند

 ."است برآمده مسکو ۀمنطق دفاعی نيروھای تقويت و منطقه اين عھده از

 می دخالت جنگی عمليات اجرای در کنند، نمی توجه دشمن ئیھوا خطر به جبھه فرماندھان ديد می ستالين که زمانی

 واتوتين .ف .ن ،وارونژ جبھه فرمانده به را ستالين ١٩۴٣ تگسا ٢٢ العمل دستور خود يادداشتھای در شتمنکو .کرد

 انجام حين در مرتبه چند که شما به را اشتباه نبودن جايز ديگر بار يک نم" :شود می گفته آن در که است، کرده نقل

 ۀمثابه ب ،آختير در دشمن يگانھای نابودی عمليات خواھم می شما از و شوم می يادآور ايد، شده مرتکب عمليات

 اختيار در کافی کاناتام زيرا، .دھيد انجام توانيد می شما را اين .شود انجام نزديک روزھای در بايد وظيفه، مھمترين

 و اصلی ۀوطيف روی را تان توجه ھمه و نشويد سرگرم پالتاوا طرف از خارکوف پايگاه پوشش به خواھشمندم .داريد

 در جدی پيروزی ،دشمن قطعات اين حذف بدون زيرا، .نمائيد متمرکز آختير در دشمن قطعات نابودی يعنی مشخص،

 ."نيست ممکن وارونژ ۀجبھ

 ٨ ديدار در ژوکوف .کرد ممانعت واسيلوسکی و ژوکوف "تھاجمی" ۀروحي از ١٩۴۴ سالجوالي ايلاو در ستالين

 ۀجبھ دوم سپاه نيروھای تقويت ،المان "شمال" نيروھای کردن جدا و شرقی پروس تصرف منظوره ب ستالين باجوالی 

 تبانی واسيليوسکی با شما" :آورد خاطره ب را کل فرمانده سؤال ژوکوف .کرد مخالفت ستالين .کرد مطرح را بالروس

 - است، درست ًواقعا کند، می فکر چنين او اگر اما .ايم نکرده تبانی نه، - ."بود تقويتش خواستار ھم او – کرديد؟

 تا ھاالمان" :داد جواب ھيتلر رژيم برای آن اھميت و شرقی پروس تاريخ به کامل آگاھی با ستالين .شد متأثر ژوکوف

پولند  شرقی بخش و لوو استان بايد ءابتدا .کنيم می گير آنجا در ما .جنگيد خواھند شرقی پروس حفظ برای نفس آخرين

 نظر حقانيت شرقی پروس به ١٩۴۴ سال مبرنو ماه در شوروی اتحاد نيروھای تھاجمی عمليات روند ."ساخت آزاد را

 .کرد ثابت را ستالين

 در .کرد می جو و جست جديد راھکارھای شده، نييئتع وظايف آميز موفقيت اجرای منظوره ب ستالين اوقات گاھی

 از و نمود احضار کرملين به را نويکوف .آ .آ ،ئیھوا نيروی مارشال ستالين ،شوچنکو -کارسون عمليات اجرای روند
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 تانک توان می که البته،" :داد پاسخ نويکوف "ساخت؟ متوقف را تانک توان می جنگنده با ،نويکوف رفيق" :پرسيد وی

 می انجام چگونه را کار اين شما" :داشت پی در ديگر پرسش ًطبيعتا پاسخ، اين ."کرد متوقف جنگنده ھواپيمای با را

 خوبی فکر" :گفت ستالين ."گيريم می دلخواه نتيجه کنيم، سوار جنگنده به کوچک تجمعی بمب ٢۵٠ ما اگر" ؟"دھيد

 ."نديشيدبي تانکھا کردن متوقف برای تدبيری و واتوتين پيش به اين،اوکر يکم ۀجبھ به کنيد پرواز فردا -موافقم است،

 واحدھای که زنند می جار عالم تمام به گرنه و" :نمود اضافه و نکرد پنھان نويکوف جواب از را خود رضايت ستالين

  ."آئيم برنمی اش عھده از تاکنون اما کرديم، محاصره را شوچنکو -کارسون

 

 "دشوار آزمون -جنگ"

 جدی شکستھای از يکی کريمه ۀجبھ نيروھای شکست .بود سرخ ارتش شکست ويژهه ب شکست، نگران شدته ب الينست

 کميساريای معاون .شکستند را جبھه دفاعی خط ھاالمان ١٩۴٢ سال مه ماه در حمله از پس روز يک .بود ١٩۴٢ سال

 به ستادۀ نمايند عنوانه ب که مخليس .ز .ل نظارت، امور در خلق کميسر و سرخ ارتش سياسی کلۀ ادار رئيس دفاع،

 پاسخ در ستالين .دانست واقعه مقصر را کازلوف .ت .د جبھه، فرمانده ستالين به خود گزارش در گرديد، اعزام جبھه

 يک اين .ايد گرفته جبھه وليتؤمس از دور غريب و عجيب موصع خارجی ناظر يک عنوانه ب شما" :نوشت مخليس

 بلکه، دولتی، نظارت مأمور عنوانه ب نه شما که ايد، نکرده درک ھنوز شما ...است انحرافی شدت هب اما ساده، موضع

 کازلوف جايگزين را ھيندنبورگ مثل کسی ما خواھيد می شما .شديد اعزام کريمهۀ جبھ به ستاد ولؤمس مقام عنوانه ب

 شما و نيست، پيچيده کريمه در ما اوضاع .ندارد وجود ھيندنبورگ ما ذخاير ميان در که دانيد می خوب شما اما .کنيم

 تانکھا راعليه آنھا جانبی، عمليات برای تھاجمی ھای جنگنده از استفاده جایه ب شما اگر .برآئيد آن ۀعھ از توانستيد می

 رکد برای .کنند پيشروی تانکھا و بشکند را جبھه دفاعی خط توانست نمی دشمن گرفتيد، می کاره ب دشمن سربازان و

 ."نيست بودن ھيندنبورگ به الزم جبھه، در ماھه دو حضور از بعد ساده ۀمسأل اين

 از ما نيروھای خروج به کمک برای ئیايذا جنگ مه ماه ١٧ از .شد وخيم کرچۀ جزير شبه در وضعيت حال عين در

 نيروھای سنگين تسليحات و جنگی تجھزات تمامیً تقريبا دشمن .نشد ممکن متشکل نشينی عقب اما گرديد، آغاز کريمه

ه ب" کرچ، ۀجزير شبه جنگ در المان نيروھای ی،المان نرالج ،بوتالر گزارشه ب .کرد تصرف را شوروی اتحاد

 ."گرفتند غنيمت به ھواپيما فروند ٣٢٣ و تانک ٢۵۵ توپ، عراده١١٣٣ نفر، ھزار ١۵٠ درآوردن اسارت به موازات

 ستالين انتظار اتاق در بود، آمده مسکو به که مخليس با خلق کميسرھای ایشور اجرائی مدير چادايف .ِا .يا جون سوم

 ستالين داد، می توصيح چادايف به را کرچۀ جزير شبه در ما نيروھای شکست علل مخليس که حالی در .کرد مالقات

 مکث کمی ستالين ."...بدھم گزارش بدھيد اجازه !ستالين رفيق سالم،" .برخاست جا از مخليس .شد ظاھر در ۀآستان در

 در و برگشت اتاق به دم ھمان و "!شما بر لعنت" :گفت آزرده صدای با و نمود ورانداز پا تا سر از را مخليس کرد،

 .رفت پنجره طرف به و انداخت پائين آرامیه ب را دستھايش مخليس .کوبيد را اتاق

 رھبری اشتباھات جزئيات و کرد می تأئيد طعق طوره ب را یستالين سبک که کرد صادر قراری ستاد جون ۴ بعد، روز

 گردان، کميساريای نظامی شورای عضو شامانين .آ .ف جبھه، فرمانده کازلوف .ت .د .داد می توضيح را کريمه ۀجبھ

 درجه تنزل شامانين و کازلوف گرديدند، عزل خود مقام از ديگر فرماندھان برخی و جبھه ستاد رئيس وچنئی .پ .پ

 تنزل سپاه کميسر ۀدرج تا و خلع سرخ ارتش سياسی کل ۀادار رياست و دفاع کميسر معاونت مقام از مخليس .يافتند

 .يافت
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 با وی صحبت شاھد راکسسوسکی .کند اعتراض خودش با رابطه در اتخاذی تصميم به کرد سعی کازلوف نرالج

 توان ھمه زد، دست ممکن کار ھر هب وضعيت لوکنتر منظوره ب او" که گفت، خود، ۀتبرئ ضمن کازلوف .بود ستالين

 و داد گوش زيادی مدت .نکرد قطع را او حرف و داد گوش او صحبت به آرامش با ستالين ."...گرفت کاره ب را خود

 که بکنيد کاری نتوانستيد اما زديد، دست ممکن کار ھر به شما که بينيد می -"بلی" -تمام؟ شما صحبت" :پرسيد پايان در

 مخليس که گفت و برد نام مخليس از کازلوف شد، می بيان آرام بسيار که سخنان اين پاسخ در ."بود ضروری آن انجام

 با من و آورد می فشار منه ب کرد، می مداخله دھم، انجام دانست می ضروری او خود که را آنچه داد نمی اجازه منه ب

 .کنم فرماندھی بود، الزم که آنطور توانستم نمی مخليس وجود

 يا شما بود، کی شما ۀجبھ فرمانده بگوئيد !کازلوف رفيق کنيد صبر" :پرسيد و کرد قطع را او صحبت آرامیه ب نستالي

 ءاجرا را شما دستورات بودند موظف جبھه در ھمه" - ."بلی" - "بوديد؟ جبھه فرمانده شما يعنی،" – ."من" -"مخليس؟

 -"؟مخليس نه بوديد جبھه فرمانده شما يعنی" -"...نبود" -"نبود؟ هجبھ فرمانده مخليس .کنيد صبر -"...اما بلی،" -"کنند؟

 او اما بلی،" - "بوديد؟ جبھه فرمانده شما .کنيد صبر" -"...اما بلی،" - "بله؟ ،مخليس نه داديد می دستور بايد شما يعنی"

 امکان ولی بزنم، زنگ واستمخ می" - "نداديد؟ اطالع نزديد، زنگ شما چرا پس" -"کنم فرماندھی داد نمی اجازه منه ب

 او حضور در که اين مگر .بزنم زنگ توانستم نمی او بدون و بود، من با ھميشه مخليس چون" - "چرا؟" - ."نداشتم

 که را، او نه شما اگر " .سکوت -"بزنيد؟ زنگ او حضور در توانستيد نمی چرا .خوب خيلی" - ."زدم می زنگ

 از بيش !کازلوف رفيق است روشن "بزنيد؟ زنگ او حضور در توانستيد نمی چرا دانستيد، می جانبه ب حق را خودتان

 ھم اين خوب،" - ،"ستالين رفيق شناسيد نمی را مخليس شما" :گفت کازلوف - "ترسيديد؟ می مخليس از ھا،المان

 در لينستا معاون ١٩٣٠ -١٩٢۴ سالھای در مخليس( .شناسم می را مخليس رفيق من .کازلوف رفيق نيست صحيح

 و فرمانده شما ھستيد؟ شاکی شما چرا :بپرسم شما از خواھم می حاال .)نويس يادداشت -بود مرکزی کميته کل دبير دفتر

 زنگ برداريد را گوشی نکرديد جرأت که آن ۀنتيج در .شود می سؤال شما از مورد اين در .بوديد جبھه عمليات ولؤمس

 ."کازلوف رفيق است شده شما با درستی برخورد کنم می تصور ...کرديم تنبيه را شما خورد، شکست عمليات بزنيد،

 رفيق جالب صحبت يک ھم اين" :گفت راکاسسوسکی به رو اتاق، از او خروج و کازلوف با خداحافظی از پس ستالين

 درس بتصح اين که شدم خارج قواء کل فرمانده کار دفتر از درک اين با" :کند می يادآوری مارشال ."راکاسسوسکی

 ."بياموزم را آن کردم سعی من کنيد، باور .بودم گرفته عھدهه ب تازه را جبھه فرماندھی که بود منه ب خوبی

 مقام از صادره دستورات اجرای عدم خاطره ب که بودند زيادی نظامی فرماندھان ،کازلوف بر عالوه جنگ سالھای در

 .گرفتند را آنھا جای جديد فرماندھان جنگ روند در و گرديدند عزل خود فرماندھی

 .س که ھمانطور .گرفت می نظر زير دقته ب را آنھا ستالين شوند، برگزيده عالی مقامات عنوانه ب آنھا که آن از پيش

 مورد در آن صاحب بود، ستالين القیئي ۀخان در ١٩۴٩ سال تابستان در او که ھنگامی شود، می يادآور شتمنکو .م

 قوی آن، .است دشواری آزمون جنگ" :گفت می ستالين .کرد می صحبت ھيتلری المان بر شوروی اتحاد پيروزی علل

 را خود ماه چند مدت در جنگ ۀدور در استعداد با انسان .کشد می پيش را انسانھا استعدادترين با و ترين شجاع ترين،

 ماھھای اولين در ما ۀبرجست ھانفرماند .دارد نياز وقت سالھا به صلحۀ دور در آن برای که صورتی در دھد می نشان

 اينجا در ،شتمنکو ۀگفته ب ."گرديدند تبديل واقعی سرکردگان به اندوخته، تجربه جنگ ۀکور در و شدند ظاھر جنگ

 ."برشمرد را پارتيزانی ھای گروه رھبران و ئیدريا ناوگان ارتش، جبھه، فرماندھان نام خود ۀحافظ از" ستالين

 کردن خارج" دھند؟ انجام توانستند می ديگران آيا دادند، انجام بلشويکھا که آنچه جبھه، پشت در اما" :داد ادامه ستالين

 آنسوی ولگا، ساحل خالی زمينھای در آنھا استقرار دشمن، دماغ زير از توليدی مؤسسات و ھا کارخانه کامل ۀمجموع
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 عرصه !جبھه نيازمنديھای تأمين و دشوار دهالعا فوق شرايط در کوتاه مدت در توليد اندازی راه سيبری، در اورال،

 در .کشيدند پيش را خود مارشالھای و نرالھاج نيز ما کشاورزی و سازی ماشين نقل، و حمل متالوژی، نفت، ھای

 ."علوم نرالھایج مجموع،

 اين ۀھم ."راند زبان بر را کشاورزی صنايع، شخصيتھای دانشمندان، نام مکث بدون و آرامیه ب او" :نوشت شتمنکو

 در و بودند آشنا ستالين با ًشخصا جنگيدند، آن نيازمنديھای تأمين برای جبھه پشت در يا نبرد ميدانھای در که انسانھا

 .داشتند شرکت پيروزی ژیيسترات ۀتوسع و تکوينجلسات 

 انسان ھزار صدھا" :گفت ستالين ،شتمنکو ۀگفته ب .ننشستند کرملين دفاتر در که آورد ياده ب را ئیانسانھا ستالين و

 را خود ارتش نيازھای نتوانست او ھمه، آن با .گرديدند تبديل ھيتلر کاری بردگان به امر واقعيت در المان به يافته انتقال

 ساختن در کمونيستھا کار بود چنين .يافت دست گزرب پيروزی به و ساخت ممکن را ھا ناممکن ما خلق اما .نمايد تأمين

 !"ما پيروزی ديگر علت است اين و ...نوين انسان شآموز و شوروی اتحاد

 اتحاد خلقھایۀ شائب بی پشتيبانی .شد نمی حاصل پيروزی شوروی انسان ۀقھرمانان تالشھای بدون که دانست می ستالين

 .بود قواء کل فرمانده مقام در ستالين شخصی موفقيت ضامن بيرحم دشمن بر پيروزی یستالين مشی از شوروی
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