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  یاست داخليس
  در خدمت

  یحرکت جسورانه جهان
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
همانان ي او از مكي های المپ  هنگام بازی. ری داشتي چشمگیالملل نيتلر وجهه بي ه١٩٣۶در 

  . ل آنديدانست چگونه اقتدار خود را تحم  یتلر ميه. ای آرد  شاهانهییرای خود پذیخارج
 آه اقتصاد یآردند، مرد یش می رفتند او را ستایدارش می آه به دی سرشناسیها  تيشخص

 یها هيانيب. ا آرده و به مردم خود غرور و احترام را باز گردانده استيآشورش را اح
د یللوا ی یسيت سرشناس سوئيشخصبورآهارت  معروف به دمكرات غرب مانند یها  تيشخص
  .  ا و معنادار بودیار گوينه بسين زمیران انگلستان در اینخست وزل ينستون چرچیوو جرج 

 خوابگونه، یها  ر مراسميستند آه تحت تاثي نیها تنها ملت  د آه آلمانيدارها فهمین دیتلر در ايه
 بود و هم یاو هم صحنه گردان خوب. رنديگ ین قرار میسم و جادو و اقدامات نمادرمزالود، طل

 بفروشد، ی قناریاتش را پنهان آند، گنجشك را جايتوانست ن یاو م. یگر ماهریسنده و بازینو
او آن زمان در اوج . ن وانمود آنديا درصورت لزوم خشمگی بزند، یی اعتنایخود را به ب

ب و آزار مخالفان حكومت سكوت آنند، يدادند آه بر تعق یح ميهمه ترج. د بویالملل نيافتخار ب
 نورمبرگ، اقدامات یهودین ضدي آه به قوانییها  اعتراض.  نكنندیا ا الاقل به آن اشارهی

براساس . ار نرم بوديشد بس یا ميا مداخله آنان در اسپانیش یها در اتر  یتكارانه نازیجنا
 را یاتی نظریك جلسه مخفی در ١٩٣٧ نوامبر ۵تلر در ياخ، هصورتجلسه معروف آلنل هوسب

ح داد آه ي را توضیا  آردن برنامهیآه در نبرد من مطرح آرده مشخص تر آرد و نحوه عمل
  . ان آرده بودي بی سران نظامی آسب قدرت برایدر فردا

و " بزدل "یها   ژنرالیعنی او تا نه تنها از شر مخالفانش، ی بود براین فرصتیم ايچنانكه گفت
 ینان آسانیا. را هم برآنار آند" نوراث"ر امور خارجه یراحت شود، بلكه وز" خشك مغز"

د و ي گنجی و آوتاه آمدن از جانب غرب در تصورشان نمین همه خوش خدمتیبودند آه ا
 ی اتحاد گمرآ١٩٣١مگر فرانسه همان نبود آه در . شتر بودندياط بيخواهان حزم و احت

ن متحد فرانسه در مرآز اروپا یكتری نزدیرفته بود؟ و مگر چكسلواآیپذین را  آلما-شیاتر
تلر يرد؟ هيار گيك در اختین موضع استراتژی فرانسه خطرناك نبود، آه آلمان اینبود و برا

 یه اقتصاديش بنیشتر و افزاي بیها  نينها را بدست آورد آه به او وجهه، سرزمیتوانست همه ا
ت ی حمای از چكسلواآی شورو– ی فرانسو– یسيك ائتالف انگلیر اگ.   را دادیو نظام

 ناگوار یك دوراهیتلر دربرابر ينصورت هیدر ا.  آندیستاگیتوانست ا ین آشور میآرد ا یم
. خورد ی آه در آن شكست میا ورود به جنگی و یزی و آبرورینيا عقب نشی. گرفت یقرار م
 یم طلبانيجه آار تسليخ نتي او در مونیروزيپ. ندآرد یها او را برآنار م  نصورت ژنرالیدر ا

ل مختلف آمك آردند آه یآنان به دال. آردند ینگونه آرامش را حفظ میال خود ايبود آه به خ
ن بسنده یتلر بدي بودند آه هیه رفتار خود مدعي توجینان برایا. م آنديتلر قدرت خود را تحكيه

 را درون ی خارجیها  توسط ملت"  تحت ستمیها  تياقل"ها و از جمله   آرده است آه همه آلمان
كجانبه شده بود، ی یازدهياست امتين سیز طرفدار اي غرب نیافكار عموم. ك آشور جمع آندی

. دهد یخ آن را نشان ميه در بازگشت آنان از مونین و داالديچنانكه استقبال پرشكوه از چمبرل
 معروف به ١٩٣٨ نوامبر ١٠ و ٩ یها   در شبیريهودگی و یهودآشیم يباوجود برنامه عظ

تلر يه.  استقبال آردی بگرمیرتبه نازيئت عاليك هیس در همان ماه از ی، پار"ستالیشب آر"



 

 خواهد یني بدون مبارزه عقب نشی دوران طوالنید آه غرب همچنان و برايجه رسين نتیبد
  . آرد
 یك خطای مرتكب ١٩٣٩ در مارس یكتاتور با اشغال پراگ و سپس سراسر چكسلواآیا دیآ

 گشاده دست حاآم ییها  تيد هر قدر در فرانسه و انگلستان شخصي فهمیبزرگ نشد؟ او نم
   اعتبار خواهند شد؟ ی و بینان اگر از آن عبور آنند منزوی وجود دارد آه اییباشند مرزها
ورش ی لهستان یعنی خود، ی توسعه طلبی بعدیم گرفت به قربانيتلر تصمي آه هیاحتماال زمان

او . متوسل شود" ر چكمه لهستانیز "ی آلمانیها  تيگر به بهانه اقلیك بار دیخواست  یبرد م
 یلسودسكي آه او با مارشال پیالبته دوران. ك را تصرف آردين فاصله شهر ممل در بالتیدر ا

زبان  یت آلماني داشت اصال نگران اقلیا نانش روابط دوستانهي و جانش-كتاتور لهستانی د-
  . نبود

 بود آه تنها یاو مدع.  دادیاش خود را نشان نم   یتلر در مطالبات فورياهداف دورادور ه
آرد آه  ید ميكان خود تاآی آه در محفل نزدیاست، در حال* گیخواستار بازگشت داالن دانتز

 یرش از دست دادن بخشین خواست او پذیآمتر. ا نابود خواهد شدیشود  یم ميا تسلیلهستان 
تلر ي هیطیم آه در چه شرایدید.  بودین آشور در جنگ ضد شورویاز خاك و شرآت ا

 یها  نشیز او به گزينجا نیاما در ا. ، لهستان را نابود آندی آردن شورویم گرفت با خنثيتصم
ن یه نويشه درهم شكستن و مستعمره آردن روسیاو هرگز از اند.  خود وفادار ماندیاصل
 بود آه معتقد یتلر جنگ طلبيه. ر افتاده بودي بود آه فعال به تاخیرحن طیا.  رفتیرون نميب

 یعنی استفاده آند؛ یین فرصت استثناید فورا جنگ را آغاز آرد تا آلمان بتواند از ایبود با
او گاه به احتمال مرگ خود . د نداردیف عمر جاويتلر آه حير هي نظیفرصت داشتن رهبر

. ن اندازه مساعد نخواهد ماندی آلمان هرگز بدیآه اوضاع براضمنا معقتد بود . آرد یاشاره م
تلر ي آه هیزمان. ن لحظه مانع از آغاز جنگ او شودیك حادثه در آخریاو نگران بود آه 

 حفظ استقالل لهستان ی منعقده برایها  ت معاهدهید انگلستان و فرانسه مصمم به رعايفهم
  .ج شديد و گيار نااميهستند بس

 در فرانسه و ی گروه آوچك صاحب نفوذی پس از حمله به چكسلواآیآه حتدانست ياو م
گ آشته شوند و ی دانتزی خواهند برای آه نمیان آرامش طلبیانگلستان وجود دارند، فرانسو

 ١٩٣٩ مارس ١٨در . آنند یشنهاد ميتلر پي مستعمرات را به هی آه اعطاییها  یسيانگل
 یاما وقت. گر مذاآره آردندیكدیار دوستانه با ي بسییس در فضايع آلمان و انگلیصاحبان صنا

د آه جنگ در حدود يجه رسين نتی نخواهد آرد بدینيتلر مطمئن شد آه انگلستان عقب نشيه
  .  آلمان خواهد بودی جهانیان آن استقرار امپراتوری سال ادامه خواهد داشت آه پا١۵ تا ١٠

او در . ش قرار داشتی رایالستیتلر آامال در سنت امپري هیاست خارجيدر مجموع س
ن سرنوشت خود ييها در تع  ار نشان داد و آنها را به حق ملتين خود مهارت بسيمطالبات نخست

ها اجرا شود   گر ملتین حق در مورد دی آه قرار شد ایم زمانيدان یالبته م. آرد یمستند م
 از قدرت سابق را یش بخشیم شد و راياو به محض آنكه موضعش تحك. تلر با آن چه آرديه

د مردم را یدرست با یاست داخليسبنظر او .  آردیاست خارجيبدست آورد، خود را وقف س
  . ارشان قرار دهدي آن را در اختی آند و ابزارهااقدامات جسورانهآماده 
ك هدف، آنها را یش بر یروهاي تمرآز نیآرد آه بجا ین امپراتور را سرزنش میاو آخر

تواند از  یش میها  ش بردن منظم مهرهيآرد آه همزمان با پ یاو تصور م. پراآنده آرده است
ش یرا ستا"  خاورد دوریها  ین پروسیا"ها   یتلر ژاپنيه. ا چند جبهه اجتناب آندیجنگ در دو 

ن خطر وجود نداشت آه آنان به رهبر و یا اینبودند؟ آ" خطر زرد"انگر يا آنان بیآرد، اما آ یم
  ل شوند؟ی تبدییاي آسیاه  متحد آننده توده

ل یها را به ماهواره آلمان تبد  ه ملتياش آار را تمام آرد، بق   ییپس از آنكه او با دشمنان اروپا
 تسلط بر جهان درخواهد ی برایانیاالت متحده مبارزه پایان آلمان و ايآنگاه م. خواهد آرد



 

د به یملت آلمان با. هاست  تگر ملیاد ديت ما انقیمامور: ن بوديتلر چني هیانیهدف پا. گرفت
  ."ها را ارائه دهد  ن اربابیجهان طبقه نو

ان خواهد ی آلمان بزرگ بر جهان پای امپراتوری آلمان و برقراریروزيبا پ" ها  تانيجنگ ت"
ن در نظر داشت آه با نام ي برلی بازسازی را برایمي عظیها  او از همان زمان طرح. افتی
هم او بود آه الهام دهنده دو بند آخر سرود . ل خواهد شدیتبدتخت جهان یبه پا" ايگرمان"

  ."امروز آلمان متعلق به ماست و فردا سراسر جهان: " شده بودیتلريجوانان ه
  
  
 به آلمان ی و با شروع جنگ دوم جهان١٩٣٩م شهر گدانسك آه در ینام قد: گ یدانتز* 
  .به لهستان بازگردانده شد لهستان توسط ارتش سرخ ین شهر پس از آزادیا. مه شديضم

  
  
  
 


