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ه یپاك ی از نبود اماها  یريگي و ناپتضادها یبرخ از یخال نكهی اش سوم بایرا یاست خارجيس
 مانند ،متفاوت بود ییروهاير نياست چون تحت تاثين سیا. گرفت ی الهام مقا مشتركيعم

در . ستادیا یم یسيمعناطشه به سمت قطب يت همید اما در نهايچرخ یك قطب نما میسوزن 
 صلح طلب ،متعادل ی دولتمرد١٩٣٨تلر تا يا هیشده آه گوار ي ها بسییافسانه سران مورد یا

 یاما م. تفسم او را گريالی سال حكومت جنون امپر۵اما پس از . ت بوديحسن ن یو دارا
از  یاست خارجيسدر د ی ما با: اعالم آرد١٩٣٣ل ی اور٨وزرا در  یتلر در شورايم آه هيدان
 او ن اهدافی بنابرا".میورآ آه همه قدرت خود را دوباره بدست ی تا روزميز آني پرهیريدرگ
ست آلمان يونالي اولتراناسیها دئولوگی با ایچ نظر تفاوتياز هتلر يه. ر نكرده بودييتغچگاه يه

ك دولت جمع ی درها را  لمانآ نتوانسته همه چونآردند  یوم دوم را سرزنش ميگنداشت آه 
ورده اند آبوجود  یو خارج یآه دشمنانان داخل یمصنوع یسم هايرا از شر انتاگونآند و آنان 

ك قطب یآلمان  آنددا يتحقق پ یو مل یآه وحدت اجتماع یزمانبنظر آنان .  نكرده استراحت
  . ر خواهد شدیجاذبه مقاومت ناپذ

 اما ،هستند یاتيح یاند و فاقد فضا شان محصور شدهیدر مرزهاها  آلمانبود آه  یتلر مدعيه
به سمت د یا بای. داشت وجود دوراههك ی تنها آورد؟د بدست یجد ین هايتوان سرزم یچگونه م

 آرد و عیتسرشدن را  ید صنعتین صورت بایآه در ا. رفتد یا جدیسابق  یها آسب مستعمره
آرد  یآلمانها را  نيسرزمآن  و هجوم بردد به سمت شرق یا بای. وردآه را بدست يت روسیحما

  .داد یح مياست دوم را ترجين سیتلر ايه. ستايتانیت بری حماآه مستلزم جلب
 نوامبر ٢۶ خیبتارن ینو یه اروپاینشر یابیارزدر  یتوان بخوب یتلر را ميه یت خارجاسيس

ب قدرت ی تخر:ات در دو مرحله استيك عملیتلر يه یاقا یآلماناست يهدف س"د ی د١٩٣٢
   ".ن تهاجم به سمت شرقيفرانسه به منظور تضم

به  یفرانسه را دشمن اصلخود  یگرا یتلر در ابتدا مانند همه هموطنان مليم آه هیاشاره آرد
 یمین قدیمتحدان يمو ف تر شده يج ضعیبتدرفرانسه د آه يفهم اما بعدا .آورد یحساب م
ل یلمان و تبدآت یخواهان تقوها  دانست آه انگلوساآسوني او م. بوجود آمده استییاختالف ها

  .ك آشور محافظه آارهستندین به آشدن 
شه یك به اندیار نزديشه اش را آه بسیعمق اندان  خطاب به روزنامه نگاریدر سخنانگوبلز 
م آه یتا امروز ما موفق شده ا: ن گفتيها چن ی نازژهی ویبا وقاحتآشكار آرد و  بود رهبرش

ما تا  یاسيس یهمانطور آه رقبا. مینگه دارد یآلمان در ترد ی اهداف واقعموردمان را دریرقبا
ت یدند آه سوگند ما به رعاي و نفهممیر شدبفهمند ما از آجا ظاه نتوانستند ١٩٣٣قبل از 
و اگر من  -د یتوانست بگو یر فرانسه می نخست وز١٩٣٣در . ك ترفند بودی تنها تيقانون
نبرد " است آه آتاب  یمرد) تلريه(ش ید رایر جدیوز ن نخستیآه ا -گفتم  یاو بودم م یجا
خود  یرا آنار دروازه ها ین فرديم چنيتوانيما نم. ن گفته استيچنآنجا  را نوشته و "من

  ."ميده ین برود و ما به او اعالم جنگ ميد او از بیبا. ميتحمل آن
ن یا. غرب استآن زمان  یاست خارجيت بدون فرجام سين سخن گوبلز درواقع محكومیا

ان يبخطاب به ژنرال ها سه روز پس از آسب قدرت تلر يآه هرا  یاز سخنان یضمنا بخش



 

 او" ا نهیوجود دارد  یدر فرانسه دولتمردا یآد آه يم فهميخواهآنون ا" :آورد یاد ميداشت ب
  . در فرانسه سخن گفت و نه دولتمرد”یاسيس یآوتوله ها"د از یباد آه يجه رسين نتی ابهبعدها 

نطرف و آنطرف ی ایمهارت حساب شده اك ین منطقه خطرناك با یش در ایرفت آه راید پذیبا
از  یاريبس. را دچار توهم آند یغرب یاروپا ید آه ملت هاماده شده بوآز يهمه چ.  زدیم

و عشق او به صلح تلر يت هيگشتند به حسن ن یباز مآلمان فرانسه آه از  یمیمبارزان قد
 دیچرا با:  گفته بود١٩٣۶ه ی فور۵تلر همان نبود آه در يهمگر  .دا آرده بودندينان پياطم
ن یلومتر ايچند آ یمرز یرك هايت آنكه یراب دادبه آشتن  ییون ها تن را در جنگ هايليم

. ه آردصنگونه خالیتوان ا یتلر را مي مورد عالقه هگفتار ده شوند؟يآشطرف آن  ایطرف 
قالل و شرافت خود را خواهد است یگانش است اما میبا همسا یش خواهان صلح و دوستیرا
تر وجود  ین سخن منطقی ااز. حقوق صرفنظر آند یتواند از برابر ین نمی و بنابراابدی باز

  دارد؟
. ف دهديش را تخفیرقبا ینكه نگرانین ايدست به عمل بزند در عتلر مهم بود آه يه یبرا
ب يتلر بترتي ه؛ آردیر مييا الاقل بر اساس اوضاع لحن او تغی ،شد یمتر یلمان قوآج آه یبتدر
  . ديرا بكار گرفت تا به خود جنگ رس ی جنگ روان، ترس، جذب،استيس
  
 تلر و غربيه
  
ان ي می و برادریتلر در مرحله نخست با گسترش تماس ها و با فراخواندن به همبستگيه

ن ی راین سوینكه در ایضمن ا. ك خلع سالح آردیدئولوژی فرانسه را از نظر ا،یمیدشمنان قد
 یبيسم در آشور خود و قهرمان جنگ صلين فاتح آمونی ای توانستند برای بودند آه نمیآسان

ج نابود و ین فرانسه را بتدرید شبكه متحديتلر آوشيه.  آف نزنند و هورا نكشندیوضدشور
 یست را جدا آند و سپس با ابزارهايمه فاشياو توانست لهستان ن.  آند و موفق هم شدیمتالش

 ی سالهای بود آه در طین اتحادیا. را نابود آند" ا آنتانت آوچكیت آنتانت يٌپت" ك يپلماتید
قتل پادشاه .  متحد آرده بودی ولهستان را در حول فرانسه و چكسواآی رومان١٩٢۴ تا ١٩٢٠

 را دوباره برقرار آند و ی قبلیوندهايخواست پير خارجه فرانسه آه می و بارتو وزیوگسالوی
" پل. " دادیار بموقع روي بوجود آورد بسیتلر جبهه محكمي جنگ طلبانه هیدربرابر ابتكارها

  .ار خشنود بودي آلمان بسیشرفت هاي بود آه از پی آس-یوگسالوی یطنه بعدلب السی نا-
س آن را تنها گذاشته بود توسط آلمان تكه ير فشار انگلی آه فرانسه در زینسان چكسلواآیبد

 یحت. ش سوم شدی ماهواره را از اقماریكی خود را از دست داد و یت ملیتكه شد و موجود
  . جدا آردم شد و خود را از فرانسه يك هم تسلیبلژ
تلر اوضاع را در يند هیش از آنكه توپ ها به غرش درآي پی راحت و بدون زحمت و حتیليخ

گر یها را د یتلر اگر فرانسويه. ر دادييگان خود تغیان همسای بزی و مرآزی شرقیاروپا
 آرد، در یش میا آن جنبه تمدن فرانسه ستاین ی دانست، اگر گاه از ای خود نمیدشمن اصل
 آرد ی داشت آه گاه وانمود مین ملتی نسبت به ایدی شدی اعتمادیر و بيض و تحقمقابل بغ

نها موجب یهمه ا:  او بودی واقعیاد قلبین سخن فریا.  آندیت آن ها را میمالحظه و رعا
  . ندهمی آنها را گوشمالیشود آه روز ینم
ش حمله آرده و ی بار به را٢٧ آرد آه فرانسه در ظرف سه سده ی میادآوریتلر به آرات يه
 ین آشور حتیا. شه هدفش تكه تكه آردن و محروم آردن آن از قدرت و ثروت بوده استيهم

تلر به سمت ي دربرابر هجوم هی تواند مانع جدیاآنون آه رو به سقوط و اضمحالل است م
  .شرق باشد
 در دست داشت آامال ا آن ری رهبرینيتو موسولي بنیعنی” یاسينابغه س"ك یا آه يتالیموضع ا
ن آشور یا.  و منفعل آندی توانست فرانسه را خنثی بود آه میا آشوريتالیا. تلر بوديبسود ه

.  دادی روم باستان پرورش میه جنگي ها را با روحییايتالی را داشت آه ایسميضمنا فاش



 

ز عقب ر ایش موقتا ناگزیمه آردن اتري ضمین تالش براي در نخست-یني لقب موسول–" دوچه"
ز و يرآميار تحقي بسیا به حبشه مجازات هايتالی تجاوز ای آه غرب درپیاما زمان.  شدینينش
.  شتافتینيتلر به آمك موسوليل آرد هين آشور تحمی را به ایرعمليمد و غآ ناآاریبكل
) ش به آلمانیمه آردن اتريضم" (انشلوس"تلر توانست با دست باز طرح ينگونه بود آه هیبد

  . آندی عمل١٩٣٨رس را در ما
ه یيا آه از ژويست در جنگ اسپانين دو قدرت فاشیا. ل شدي روم تشك-ني محور برل١٩٣۶در 

است عدم مداخله را در ي ها مثال سی آه غربیدر حال. همان سال آغاز شده بود شرآت داشتند
 سرباز  هزار٢۶ون آندور آه یلژ.  قاطع آردندیست ها به فرانكو آمكي فاش،ش گرفته بودنديپ

، یی هوایروي، نی فرانكو را با مربیروهايار داشت نيده و مسلح را در اختیموزش دآآامال 
م بود يتلر در آستانه شكست و تسلي آه هیبعدها زمان.  آردیز ميست و توپخانه تجهيتانك
 یتلر برايه.  او داشته استی براینه ای چه هزیني موسولیايتالی از ایبانيرفت آه پشتیپذ

گر الزم داشت پراآنده ی دیا  را آه در جبههییروهاير شد نیا ناگزيتالی از فاجعه در ایريجلوگ
 و یی از او بدگوینيد آه موسولي فهمیاو با تلخ. ر اندازديه را به تاخيآند و حمله به روس

 برآنار و بازداشت ١٩٣۵ را آه در سال ینيتلر توانست موسولينحال هیبا ا.  آندیانتقاد م
  . اس آن را بعهده داشت آزاد آند.ك آلنل اسی آه یاتيدر عملشده بود 

او معتقد بود آه .  مختلف داشتیدگاه های مختلف دیا در دوره هايتانیتلر نسبت به بريه
.  استیالملل نيهود بیم ينكه آمتر وابسته و تسلیضمن ا. نفع استی آلمان ذیا در بقايتانیبر
ن طبقه برخالف یا. ل استیار قايا احترام بسيتانیآمه بر طبقه حایآرد آه برا یتلر پنهان نميه

را آه در " یمل "یروهايتلر نيه.  را حفظ آندین جامعه توانسته بود خلوص نژادیي پایقشرها
تلر آن بود آه با يهدف ه.  آردید ميستاده بودند تمجی فرانسه ایها استيلندن دربرابر س

ا يتانی بری دشمنیاو بر رو.  مثبت آن را جلب آندیفطريا الاقل بیابد یا به اتحاد دست يتانیبر
ه چند يد در روسی آار آمدن حكومت جدی آه از زمان روی آرد، دشمنیه حساب ميبا روس

ان یدبخش و چه پايا چه آغاز اميتانی بری جلب دوستین تالش برایاما ا. برابر شده بود
د ي نامیم" یشگاهیست نمايآمون" بود آه آنان را یتلر نگران دولتمردانيه.  داشتیناگوار

ل را هم  ينستون چرچیو. شاي هوار بلیهودیر جنگ یپز، داف آوپر و وزیمانند استافورد آر
 یگر میتلر احساس آرد دير شد هین نخست وزي آه چمبرلیاما زمان.  دانستیه نميبهتر از بق
 از یبود آه محفل" دنويگروه آل"ر نفوذ ین زيچمبرل. ا را بدست آورديتانی بریبانيتواند پشت
 مساعد یتلر نظريل شده و نسبت به هي تشك٣٠ بود آه در دهه ییايتانی مهم بریت هايشخص
 داشت یسم نظر مثبتياليونال سوسي ادوراد هشتم آه نسبت به ناسیريبرعكس آناره گ. داشت
ت با  توانسی آرد آلمان میتلر تصور مي بود آه هیادوارد هشتم آس. ك فاجعه بودی او یبرا

ن ینكه ایتلر از اينحال هیبا ا. خواستند یها م سي انگلیابد آه دوران طوالنی دست یاو به اتحاد
ت خود را به آلمان ها نشان يروها را آنار گذاشته و حسن ني توازن نیاست سنتيملت بزرگ س
ل یا آلمان قی را برای جنگیها ی آشتیك برابری یا بنوعيتانیبر. ار خشنود بوديداده است بس

 توانست تنها یا ميتانی برییای دریروي درصد ن٣۵ار داشتن يش با در اختیرا رایز. شده بود
گر ی دیاز سو. دا آندياها سلطه پی دفاع آند نه آنكه بر تمام دریك نوار آوچك مرزیاز 
ا امكان مقاومت فرانسه را فلج آرده يتانین نبود آه بریجه ايتلر نتي بدون زحمت هی هایروزيپ

  ؟بود
 شكست آلمان ی را آه در پیا منطقه رنانيتانی و تفاهم بریلر توانست به برآت چشم پوشيهت

سپس . ش را اشغال آردیاو سپس اتر.  شده بود اشغال آندیرنظامي اول غیدر جنگ جهان
ده یا بود نادي اسپانی آمك به جمهوری را آه خواهان دخالت فرانسه برای مردمیجنبش قو

س يسرانجام امر چنان شد آه فرانسه وانگل.  دادیاریست او ين فاشیو متحدگرفت و به فرانكو 
  . رفتندیخ را پذيم نامه مونيتسل



 

س برضد آلمان ير انگلین نخست وزي آه پس از اشغال و تكه تكه شدن پراگ، چمبرلیزمان
 آن  آه تاییها  آرد آه بهانهیاو فراموش م. ابدیل آن را دري توانست دلیتلر نميچرخش آرد ه
 ییگر آاراید -شیوستن آنان به راي و پی آلمانیها تي نجات اقلیعنی - آردهیزمان عنوان م

 یخ براي مونیها توافق" :ن اعالم آرديشكار شده بود چنآن پس یر فرانسه آنچه از ايسف. ندارد
." ش از انضمام آن به آلمان بودي پی خلع سالح چكسلواآی برایله اي تنها وسیتلريرهبران ه

 به لهستان یین هايخ آن بود آه تضمين نقض قرارداد مونیس و فرانسه در قبال اياآنش انگلو
 درازمدت یكید نزديتلر از آن پس بود آه فهميه.  آلمان بدهندیان بعدي قربانیعنی یو رومان
 را قبول نداشت و ١٩٣۵ ییای آلمان و معاهده در–مان لهستان ي پ او. ستيا ممكن نيتانیبا بر
.  آردی را دنبال می غربی و آشورهایان اتحاد شورويآغاز شده م" مذاآرات"ك یداز نز

ان جنگ، آلمان یدر پا.  نداردی غرب جاذبه ایه براي روسیشنهادهاي دانست آه پیتلر ميه
 ی شورویشنهادهاياگر ما پ: ش از انتصاب خود اعالم آردي پیا آميتانیر بریاتله، نخست وز
  .می دوم شویم مانع از جنگ جهانيتوانست یم میرا قبول آرده بود

 خواهد آغاز آند بصورت جنگ در چند جبهه ی آه میار مانوور آرد تا جنگيتلر بسيه
د من نتوانم یشا: كان خود اعالم آردی از نزدیكیاو به . دیايك آلمان در محاصره درنیدربرابر 

 دارم آه ین برگ خود نگه مین را بعنوان آخری اما من ا،ه اجتناب آنميمان با روسيك پیاز 
ه ي روسیر شوم روینصورت اگر ناگزیدر ا.  من خواهد بودی پوآر زندگین برگ بازیمهمتر

ن آشور یر دهم و به اييشود آه بعدا موضع خودم را تغ ین نمیز مانع از ايچ چيحساب آنم ه
مان ي پ١٩٣٩ اوت ٢٣نسان بود آه در یبد." دم حمله آنمي آه به اهدافم در غرب رسیزمان
ن يار روشن بي آه بسیتنها آسان. ع امضا شدی سریليك مذاآرات خی آلمان در – یشورو
م يفراموش نكن. ورندآي خواهند زمان بدست بین ميتلر و هم استاليدند آه هم هي فهمیبودند م

 یني ژاپن به مغولستان حمله آرده بود و جنگ خونیعنینترن يمان ضدآمي پی از اعضایكیآه 
نسان همه یتلر بديا هیآ. ك شوك بودیمان در آلمان ين پیاعالم ا. ان داشتی جریبريه سيدر حاش

  گذشته خود را حاشا نكرده بود؟
  
 
 


