
 

  )١٩٨٢ال ـ يون سوسيسیس ـ ادیورنر پار(تلر و آلمان ها يه
 یست فرانسويخدان مارآسیآلمان شناس و تار" ر آنجلی  یپ"نوشته 

 

  یاتحاد شورو
  تلري که هیکابوس

  دن آن وحشت داشتیاز د
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
ها،  یسيد به انگلی ما با:عالم آرد آلمان ایاسيورود خود به صحنه ستلر از همان زمان يه

ك جنگ یم یریا زود ما ناگزیر یم آه ديكان بفهمانيها و وات ییكایآمر یها، حت یفرانسو
ن هدف یدر ا یرييچ تغيآلمان ه - یمان شورويپ. میسم به راه اندازیضد بلشو را بر یبيصل
ش از يدا آرده بيآه پ یآرد مهلت یاما تصور م. نداشت یدین مورد تردین هم در اياستال. نداد
ر يدر مس. ه داشتي با روسیخصومت خاصها  یشیاز اتر یاري بسهمچونتلر يه. ن هاستیا

وجود داشت، سم یو پان اسالوه يروسقدرت ادی از ی وحشت ززبان  یآلمان یآشورها یشرق
ن یگاه به اتلر يه. دتوانست گسترش آلمان را مانع شود و به شكست آشان یآه م ییروين
با امكان اتحاد آنان آزاد شوند  یكیبلشو - یهودیوغ یاگر روس ها از افتاد آه  یشه میاند

 آه هر روز ،هيد در روسی حكومت جددور از انتظاراما ثبات . وجود خواهد داشتآلمان 
ك یجاد یا یتلر برايگر طرح هی و از طرف د،شد یب الوقوع آن اعالم میشكست قر
شه اتحاد یر تا اورال داشته باشد موجب شد آه او از اندك رهبیآلمان آه تنها واحد  یامپراتور
شنهاد يتلر به وی پيههواداران  یران راستگرا و برخااز دولتمد یاريبس. دیآرون يه بيبا روس

شنهادها ين پیتلر ايه. سازمان دهد یآنندگان معاهده ورسا برپادر برابر  یاتحاد آردند آه یم
ك ی در خارج از آلمان با نشان دادن و همر آلمان دآه هم  ه بوددي فهماو. رفتیرا نپذ

ن يقی تلريهگر ی از طرف د. آسب خواهد آردیميمنافع عظار تند يبس ییگرا یضدشورو
ا يو ارباب دنآقا رند يار خود بگيم را در اختين آشور عظیداشت آه اگر آلمان ها منابع ا

 یمان شوروياگر بتوان پ. نخواهند داشت یو اجتماع یچگونه مشكل اقتصاديخواهند شد و ه
واقع  ن دری ا.یل قلبیاز منافع بود تا تما یناش ین ازدواجی ارده آيك ازدواج تشبیآلمان را به 

  . مدت دراز یك اتحاد واقعیك آتش بس بود تا یشتر يب
ه در يتلر برای شرآت روسيشنهاد هي مولوتوف پیوقتآنند آه  ید ميخ نگاران تاآیشتر تاريب

 معروف نقشه دستور داد آه ١٩۴٠ان یاز پاو د شد يار نااميسس را رد آرد او بيجنگ با انگل
غات ي تبل.دندي آشینفس راحتارتش ضدشوروی فرماندهان .  را به اجرا گذارد"باربروس"به 

با  ین به غولیه نوياوقات روس یگاه. د شودید و تشدیتوانست از نو تجد یم یضدشورو
ت یبشرراه اندازی حمله ای مرگ آور به آل گاه یاوقات پا یشد، گاه ی مهيتشب نيچوب یپاها
 روس - در دوران ماه عسل آلمان یحت. شامآخون  یگاه غول هاي آنام و مخفدر هر حالو 
ه متحد شده ام فردا به آن حمله خواهم ياگر امروز با روس: ن تروپ اعالم آرديتلر به ربيه

در البته . شروع نشوده ي روسآه جنگ آلمان با حمله به آرد یحكم م یاما فرصت طلب. آرد
ش سوم در راس یآه را یبيك جنگ صلین فراخوان به یو در ا ی ضدشورونی نفرن آنسرتیا

آه بعدها  ی بازرگان، هارل شاخت.ز صورت گرفتياشتباهات متعددی نآن قرار گرفته 
نرال فون اپ نسبت به  به ژ،ضد غرب برآنار شد بر یجنگ یی از ماجراجوانتقادبخاطر 

  . ده نشدياو شن یهشدار داده بود اما صداحرآت به سمت شرق 
  
 


