
 

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

 

  آستانه آلمان در
  خفگی اقتصادی

  جنگ دوم را آغاز کرد
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
ل نبود پول، بازار فروش و ياقتصاد آلمان بدلافت آه ی دریتلر با نگرانيه. .ار محدود بودي  بسیبازار داخل

 بدون توسل :در اعالم آ١٩٣٩ مه ٢٣تلر براساس صورتجلسه يه.  استیه در آستانه خفگيآمبود مواد اول
  .رد غلبه آی اقتصادی هایبر دشوار توان ینمبه جنگ 

  
  تا چه اندازه نو بود؟ تلري هیاست خارجيس
اما . با چند صد ساله داشتیتقر یستيالیك سنت امپریشه در یتلر در واقع ريه یاست خارجيس

 یها هدف. آرد یابیرا مشاهد و رد ییزهایتمااست ين سیدر اتوان  ینسبت به گذشته م
روش . م شده بوديك تنظینزد یا ندهیآ یژه برایپروازانه تر بود و بو تلر بلنديه یاست خارجيس
 یست هايمشابه پان ژرمن یوه هاي شو جسارت آن بر یريگيمورد استفاده، مداومت و پ یها
  هرچن غلبه داشت یسنت

 یري خواست حق١٩١۴ یآلمان صرف بازگشت به مرزها یرفته بودند آه برایز پذيآنان ن
توانستند به  یوم دوم ميگ یپلماسیار بهتر از ديبس یان ويتلر و اطرافيه. شود یمحسوب م

تفرقه فساد،  ،ی وحشت پراآن،یانجنگ رو: نند يشواز حوادث بروند و آن را تدارك ببيپ
كسو و سخنان آرامش بخش، یجاد ستون پنجم از ی ا،ید و ارعاب، ترور، خرابكاری تهد،یافكن

. شد یگر در آنار هم به آار گرفته مید ی از سو،یقالب ی صلح خواه،یشینما یرفتارها
ر شده يار فراگيسبدر آلمان در آن زمان  یو توسعه طلب یاست لشگرآشينكه چرا اعتقاد به سیا

وند يدر پضمنا  ین خواست توسعه طلبیا. داشت یو روان ی اجتماع،یمتعدد اقتصاد لیبود دال
 یمستولمحافظه آار آلمان  یقشرها بر ی اجتماعیجه رشد خطرهايدر نتآه  بود یبا اضطراب
دستگاه . دتواند نظم حاآم را نجات ده یسم ميالی و آنان معقتد شده بودند آه تنها امپرشده بود

بازار اما . افته بودیدوم را  یآلمان در آن زمان در اروپا مقام نخست و در جهان جا یديتول
 یتلر با نگرانيه. داد یتوسعه آن انجام نم یبرا یار محدود بود و حكومت اقداميآن بس یداخل
 ینه خفگه در آستاي بازار فروش و آمبود مواد اول،ل نبود پوليافت آه اقتصاد آلمان بدلیدر

معروف است "  پروتكل–ت ياشم" آه به ١٩٣٩ مه ٢٣تلر براساس صورتجلسه يه. است
  . غلبه آند ی اقتصادی هایبدون توسل به جنگ بر دشوارتواند  ید آه نمراعالم آ

 به صراحت ١٩۴۴ ژوئن ٢٨خ یدر تارآلمان تونگ ی زاچهی دویه بورژواینشرچنانكه بعدها 
تلر يرا به ه یادداشتی" شاخت "١٩٣٩ه ی ژانو١٩در .  است"ك نهادیجنگ "اعالم آرد آه 

ادداشت انتخاب را ین یا. داد یاطالع م یك سقوط مالیب الوقوع بودن یارائه داد آه از قر
گر یتلر مانند ديه.  محدود آرده بودیرش انفجار داخلیا پذی یخارج ینه لشگرآشیان دو گزيم

آرد و مانند آنان  یرا دنبال م یشتر آارزار روانيب ییو آارا ییای اما با پو،ست هايژرمن پان
 او خطاب ١٩٣٧در نوامبر . ستيگر چندان دور نیآرد آه تسلط بر جهان د ین وانمود ميچن

د ین بار بایاما ا. وجود ندارد یش محدوده ایرا یبه جوانان آلمان گفت آه دربرابر توسعه طلب
د ین جوانان هستند آه بایا.  برداشت١٩١۴ش از يب یط و با تعصبین شرایسالح را در بهتر
  .ا سندانیخواهند چكش باشند  یانتخاب آنند آه م



 

گوستاو  یم آه حتيفراموش نكن. م داشتیشه قدیدر آلمان ر ین جنگ و توسعه طلبیا
 اعالم آرد آه لهستان، ١٩١۴شهرت داشت در دسامبر " صلح یحوار"سمن آه به یسترا

ها  یناز. مه شونديد به آلمان ضمیبا ییو بر یحوزه النگوك و يحوزه بالت ی آشورها،مغرب
سابق آه در جنگ  یشبه نظام یها گروه یاعضا. ار آهن بودنديبس ینسان وارث سنتیبد

 یه هايورش برده بودند خود را فرزندان شوالی یك و اتحاد شورويدوم به حوزه بالت یجهان
در آنان وجود داشت آه براساس آن هر  ینیشه نو دارویاند ینوع. دانستند یم میقد یژرمن

  . گر ملت ها داردیر به تسلط بر دیاز ناگزين یملت بزرگ
با توجه به  یافتنینامتناسب و دست نا یمنظما هدف آه ن بودیتلر ايه یاست خارجيس یژگیو

ش ي گام به گام پسمت پرتگاهبه اما در راه خود . گذاشت یامكانات آلمان در برابر خود م
رس شي از پیآمد آه وقت یش ميپ. آرد یمرحله ها اجتناب م یدن از روی از پررفت و یم

 ی مدر آوتاه مدت.  آردیم ینيدن عقب نشيشد ضمن جنگ یحرآت ها آگاه م یبودن برخ
" نبرد من" آه در یف دهد اما در درازمدت از خطيش را تخفیخواست ها یتوانست برخ

  .شد یده بود منحرف نمشم يترس
اعتماد به نفس او آه به . قمار آرد و برنده شد. آرد یبزرگ ی خطرهاتلر بارهايه

او خود را . آرد یت دور ميشتر از واقعيو تكبر منجر شد او را روز بروز ب یفتگيخودش
رو ممكن  آه او را سرمست آرده بود از آن ییها یروزياما پ. آرد یر تصور میشكست ناپذ

ش يباز هم ب یرو و انرژيآه ن یاو قرار نداشتند، آساندربرابر  یواقع یشده بود آه دولتمردان
توانست نقطه  یتلر نميچكس بهتر از هيه. تلر در برابر او بگذارنديه یاز اراده سلطه گر

ن اندازه یچكس تا ايه. رديان بهره گیخود تا پا یازهايهد و از امتدص يضعف دشمن را تشخ
بر  ینان را خواب آند و آنچنان جراحن خود توهم بوجود آورد، آيتوانست در مخاطب ینم
مان يپ: ا چه بدست آورديتانیم آه از بریدید. زنديگر از آن برنخیآنان انجام دهد آه د یرو
ت ی مامور واياسپان یان جمهوری عدم مداخله به ز،شیرش انضمام اتری پذ،یرانيآشت
ل از مقاومت نبود، با يم یز هرچند بيفرانسه ن. ديانجامخ يم غرب در مونيتسلبه آه  یكيپلماتید

 شدن یرومند و نظاميك ارتش نیجاد یا: رفتیز را پذيسرانجام همه چ یوجود چند اعتراض ب
ز سرانجام يفرانسه ن. شد یم ی فرانسه معرف– یمان شورويبه پ یهمچون پاسخ یرناندوباره 

  . رفتیرا پذ یش و چكسلواآیانضمام دو آشور مستقل اتر
آه  ی زمان،بر او حاآم شده بود ی چه اضطراب١٩٣۶ آه در سال آند یتلر خود اقرا ميه

 یرنظاميند فرانسه دربرابر ورود ارتش آم شمار و آم سالح آلمان به منطقه غيمنتظر بود بب
شدند ما  یم یها همان زمان وارد رنان یاگر فرانسو. "دهد ینشان م یچه واآنش یرنان
از  یكی. " ميدست زن ییپرسروصدا ینيب نشرو به عقيم با از دست دادن نیشد یر میناگز
 ینير از عقب نشیفرانسه آلمان ناگز یآند آه در صورت واآنش نظام ید ميتلر تاآيكان هینزد
 یچ عنوان اجازه مقاومت را به او نميار داشت به هيآه در اخت ینظام یرويرا نیشد ز یم
ن يدو سال بعد هم مشابه هم. آردند یتلر را سرنگون ميشد ژنرال ها ه ین مياگر چن. داد

  . اتفاق افتاد
از نظر . جه انفعال آن حساب آنديتواند بر زوال قدرت فرانسه و در نت یتلر معتقد بود آه ميه

  . بانفوذ داشت یتلر در آن دوستانيآه ه یل شده بود، آشوریا تبديتانیاو فرانسه به واسال بر
ك ین یا ایآ. تلر را نگران آردي فرانسه هست ها درياليست ها و سوسيآمون" جبهه خلق"جاد یا

سم آه او از آن نفرت داشت و نگران يژاآوبن یداريك بیجهش مجدد مردم فرانسه است؟ 
شه ی و اند١٧٨٩ها را نسبت به اصول انقالب   هرچند معتقد بود آلمان،ت آن به آلمان بودیسرا
 ید معالجه میده بود و بات آریا سراين مرض به اسپانیمصون آرده است؟ ا یستيمارآس یها
ا ياسپان یضد جمهور یشورش یآه او از همان ابتدا از ژنرال هابود ل ين دليبه هم. شد

  . استقبال آرد



 

مثبت به آن  یدید یطوالن ین امتناع آرد مدت زمانیا از اتحاد با آلمان نويتانیبا آن آه بر
نسان یبد. آردكادو امضا ي مو سپس دولت ینيبا موسول یمانيتلر پين دوران هيدر هم. داشت

ا يتانینحال او به بریبا ا. نترن شكل گرفتيمان ضدآمي رم و سپس پ-ن يبود آه محور برل
او تنها خواهان . ز برضد آن آشور و منافع آن انجام نخواهد شديچ چيداد آه ه ینان مياطم

  . داشتن دستان آزاد در شرق است
 


