
 

 

 1400 پاييز، ومسدهم، شماره هففصلنامه ژئوپليتيک ت سال 
 

 142 -169صص
 

 هايتأثير انديشه آلمان نازي:ارضي طلبي توسعهو  ژئوپليتيک

 بر هيتلر هوفرهاسکارل  
 

 .، ت ران، ايراندانشياه ت ران ،ديداي دککري جغرافياي سياسيکان - سيد نادر نور خش

 .ت ران، ايران ،دانشياه ت ران ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشيار تاريخ - اهلل احمديفرجدکتر 
 

 05/03/1400تاريخ پذيرش:                         20/12/1398تاريخ دريافم: 
 

DOR:20.1001.1.17354331.1400.17.63.6.1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 چكيده

دوم  هاي پس از جنگ جهانيدر سالتا اين رشته باعث شد  آلمان نازيرژيم ژئوپليتيک و  دانا ارتباط تاريخي ميان

با هدف بررسي رابطه ميان ژئوپليتيک اين مقاله  ،محافل آکادميک حذف شود ازو قرارگرفته  يتوجهيها مورد بمدت

تاثير آن بر سياست خارجي  هيتلر پرداخته و بر هوفرهاسکارل هاي نفوذ انديشهمطالعه چگونگي  و آلمان نازي به

کند. ارزيابي ميتحليلي –با روش توصيفيها را ي نازيطلبي ارضرايا سوم و همچنين توجيهات علمي توسعه

مرزهاي سيال و ، اوتارکي، چون فضاي حياتيتوسعه مفاهيمي هم با هوفرهاس دهدهاي اين پژوها نشان مييافته

کنفرانس  ،پيمان ضدکمينترنتوان به تأثيرگذار بود که از جمله ميها در تحوالت منتهي به جنگ جهاني دوم ابرمنطقه

با اين حال در آثار انگليسي زبان منتشر شده نسبت به ميزان  اشاره کرد، مونيخ، الحاق چکسلواکي و حمله به لهستان

يي صورت پذيرفته است، نما ياهسدانا ژئوپليتيک در تحوالت جنگ جهاني دوم اغراق و  و نقا هوفرهاستأثير 

ها داشت و حمله به شوروي نيز مخالف نظريات وي هاي جنگ اختالفاتي با نازيدر سال هوفرهاس کهحالي در

 .بود
 

 .، هيتلر، آلمان نازي، جنگ جهاني دوم هوفرهاسژئوپليتيک آلماني، کارل  کليدي:هايواژه
 

 

 

 

                                                           

E mail: nourbakhsh85@ut.ac.ir    دار مکاتبات                                                              نوبسنده عهده 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354331.1400.17.63.6.1
mailto:nourbakhsh85@ut.ac.ir


 143  ............... .تأثير آلمان نازي:ارضي طلبي توسعهو  ژئوپليتيک __________________________

 مقدمه .1

لر، آلمان ها به رهبري هيتزينا به قدرت رسيدن( 1933-1918)پس از سقوط جمهوري وايمار

 توسعه فضاي حياتي بود.ناسيوناليسم به دنبال  بر پايه

راينلند،  ناحيه ناديده گرفتن معاهده پاريس، ميليتاريزه کردن يي همچوندادهايرو 1930دهه  طي 

رخدادهايي که قبل از آغاز جنگ  ديگر و  )Suppan,2019(1، تصرف سودتنلندالحاق اتريا

بود که ريشه  طلبي آلمان نازيجهاني دوم به وقوع پيوست، همگي انعکاسي از سياست توسعه

قبل  يهادر تحوالت اقتصادي سياسي و فرهنگي پس از استقرار جمهوري وايمار و حتي سال

  2هوفرهاسکارل  پروفسور از جنگ جهاني اول داشت. در اين ميان نقا متفکران آلماني از جمله

ست. اين قابل توجه املقب به پدر ژئوپليتيک آلمان ها  تئوريسين برجسته ژئوپليتيک دولت نازي

 هاي بعد از جنگ جهاني دوم،که در سالها نسبت به وي در حدي بود اهميت و واکنا

تحوالت دوران ها شناخته و به عرصه فراموشي سپرده شد؛ اما ژئوپليتيک به عنوان دانا نازي

جنگ سرد و ظهور کشورهاي تازه استقالل يافته جهان سوم و مستقل، لزوم بازنگري در 

يادآوري نمود. امروزه کمتر مجله يا حتي برنامه تلويزيوني وجود دارد که مفاهيم ژئوپليتيک را 

توان به ژئوپليتيک نفت، ژئوپليتيک انرژي، ها استفاده نشود؛ از جمله ميژئوپليتيکي در آن

اي، اطالعات استراتژيک و هاي هستههاي دريايي، قدرتهاي بزرگ، ژئوکالچر، قدرتقدرت

 غيره اشاره کرد.

 هوفرهاسکه کارل  اند ها عده اي بر اين عقيدهو ارتباط آن با نازي آلماني ژئوپليتيک در مورد

کنند که را شخصي تصور مي هوفرهاس هاآناست، پدر معنوي هيتلر و مغز متفکر نازيسم بوده 

هاي آلمان نازي را در موسسه مديريت مرکزي که با هزاران کارمند بر عهده داشته که سياست

 هاي تاريخ جهان ايفا کردهرد و نقا بسيار پر رنگي در رخدادکژئوپليتيک مونيخ تدوين مي

را کسي  هوفرهاستر گذاشته و اند يا پا را فراداده 3حتي برخي به او لقب نابغه شيطاني است.

                                                           

1.Sudetenland 

2.Karl Haushofer 
3.Evil genius 
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ه نوشتهايا از زبان هيتلر بيرون آمد و کسي بوده که دستور کار هيتلر را ميکه حرف داننديم

 .(Thorndike,1939:109)است

و نقا آن در تحوالت جنگ جهاني دوم و يا موضوعيت  هوفرهاساهميت پژوها در مورد 

گسترش جريان راست  ريهاي اخدر سالها از آنجايي است که يتيک آلماني با نازيژئوپلارتباط 

هوم مرز شده و تر شدن اهميت مفرنگجهان باعث پرگرايي در اروپا و ديگر نقاط افراطي و ملي

از  ),2020Saha(اي ايفا کرده است،يک واحد نقا مهم و برجسته به عنوان 1زمان به کشورهم

شدن که سخن از پايان هاي پيشين نسبت به ليبراليسم و جهانيسويي ديگر هم با افول ديدگاه

دو چنداني اهميت  ايعکس امروزه جغراف بر گفتند،يماهميت جغرافيا و حتي برچيده شدن مرزها 

و ژئوپليتيک به مفهوم کالسيک آن بار ديگر مورد توجه قرار گرفته  (Said Ali,2019)پيدا کرده

 است.

مايت حژئوپليتيک آلماني به عنوان يک دانا مورد  آيااين پژوها در پي اين پاسخ است که 

ده بو نارضي آلما طلبيتوسعه ها مسئول وقايع و تحوالت منتهي به جنگ جهاني دوم ونازي

ازي تأثيرگذار ناي بر هيتلر و تصميمات کالن رژيم تا چه اندازه هوفرهاساست؟ و اينکه کارل 

 بوده است؟

هاني اول جشامل دوران فعاليت نظامي، حضور در جنگ  هوفرهاسبر همين اساس ابتدا زندگي 

ي ونايي و تدريس در دانشگاه طي جمهوري وايمار مورد بررسي قرار گرفته سپس چگونگي آش

 هوفراسهبا هيتلر و آموزش مفاهيم ژئوپليتيک در زندان الندزبورگ و همچنين اقدامات عملي 

هاي گيرد . در نهايت نيز انديشهيم( مورد مطالعه قرار 1945الي  1933در طي دوران نازي ها )

در  هاهقمنطو ابر اليس ي(، مرزهاي)خودبسندگياوتارک ،ياتيح يفضاوي از جمله تأثير مفاهيم 

و دانا ژئوپليتيک بر  هوفرهاسگيرد و ميزان تأثير سياست خارجي آلمان مورد ارزيابي قرار مي

 . شودتحوالت جنگ جهاني دوم بررسي مي

 روش تحقيق .2

اي است. در همين ي داده ها از نوع کتابخانهگردآوربوده و تحليلي -روش اين پژوها توصيفي
                                                           

1. State 
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آکادميک و همچنين منابع  و مقاالتها التين از جمله کتابراستا سعي شده است منابع جديد 

ها مورد ارزيابي و ارتباط وي با نازي هوفرهاسهاي اينترنتي در مورد زندگي معتبر در پايگاه

 . قرار گيرد

 ادبيات پژوهش .3

به شکل  هوفرهاسهاي اخير موضوع رسد در ساليمدر ميان پيشينه پژوها آثار التين به نظر 

بيشتر بر جنبه زندگي ها اي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، برخي از اين پژوهاايندهفز

ها پرداخته است، از جمله اين با نازي هاآن)آلبرشت( و سرنوشت همکاري وي و فرزندش

پدر، پسر و فضاي ژئوپليتيک  هوفرهاسهمدستي پيچيده و چالا اخالقي: "توان به مقاالت مي

 3در  ژورنال جغرافياي تاريخي 2015و در سال  2ره کرد که توسط بانز و ابراهامسوناشا 1نازي

و ژئوپليتيک  هوفرهاسکارل هاي انديشهمختلفي به بررسي  هايچنين کتابهم منتشر شده است.

  4کتاب ژئوپليتيک شيطانيتوان به ميها ترين آناند، از جمله مهماز منظر تاريخي پرداختهآلماني 

تلقي  هوفرهاسکه بيوگرافي معتبري در زندگي  اشاره کرد 2016در سال  5شته هرويگنو

 7" يتيکو ژئوپل هوفرهاسکارل  "با نام  اثر خود  در 6ولکرزدورفر از اينبه غير، شودمي

وي معتقد  ،مورد بررسي قرار داده است تحليل گفتمانرا به روش  هوفرهاسژئوپليتيک آلماني و 

هاي منتهي به جنگ جهاني دوم بسيار قدرتمند شده بود و حداقل در در سال اناين گفتماست 

در  2019که در سپتامبر  9اينيز در مقاله 8باسوني آلمان از جايگاه هژمونيک برخوردار بود.

در تعميق روابط  هوفرهاسطور ويژه به نقا  ژورنال اروپاي مرکزي کمبريج منتشر کرد به

 مان نازي پرداخته است.ايتالياي فاشيست و آل
                                                           

1.Tangled complicities and moral struggles: the Haushofers, father and son, and the spaces 

of Nazi geopolitics 
2.Trevor J. Barnes and Christian Abrahamsson 
3.Journal of Historical Geography 
4.The Demon of Geopolitics 
5.Holger H. Herwig 
6.Wolkersdorfer 
7.Karl Haushofer and geopolitics 
8.Nicola Bassoni 
9.Karl Haushofer as a “Pioneer” of National Socialist Cultural Diplomacy in Fascist Italy 
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مورد سران  در واقع در چارچوب فصلي از پژوها در هوفرهاسبخا ديگري از آثار مرتبط به  

د توجه هاي اخير بسيار موررژيم آلمان نازي و به ويژه رودلف هس صورت پذيرفته که در سال

از  تتيار داشرا در اخ تلريکه مقام معاونت ه ها قرار گرفته است. هسپژوهشگران و رسانه

و با وجود  (2020)تا امروز که يطوره ب ،شوديم يتلق يدر آلمان ناز يمهم و جنجال يهاچهره

 ياسيس او در جامعه و صحنه راثيهنوز م يمرتبط با و يهاخداداز هشتاد سال از ر ايگذشت ب

و  کاليراست راد يهامختلف که توسط گروه هايهراتتظاو در  است رگذاريآلمان تأث

يز پشيمان از هيچ چ  "ي از جمله جمالت منصوب به و شوديداده م بيآلمان ترت هايئونازين

 .(Wildman,2017)شوندياو استفاده م ريتصاو ايو  " يستمن

ها ذيل اند که در آنبه تاريخ ژئوپليتيک پرداختهمختلفي از جمله در ميان منابع فارسي زبان آثار 

وارد ماران اين رشته در ذيتيک کالسيک و مرور آراي بنيانگلهاي ژئوپبخا مربوط به نظريه

از جمله )ند،امورد بررسي قرار گرفته  هوفرهاسهاي متعددي ژئوپليتيک آلماني و نيز انديشه

ه ميرحيدر توان به کتاب تحوالت پنج دهه انديشه و جستار در جغرافياي سياسي اثر درها ميآن

کارل توان يافت که به طور اختصاصي و تفضيلي به عي را ميبا اين وجود کمتر منباشاره کرد( 

 از سوي ديگر  وها از اين رشته بپردازد با هيتلر و حمايت نازي ويچگونگي روابط و  هوفرهاس

توان ، در واقع مينقا مهم افرادي چون رودلف هس در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته است

يتيک کالسيک در مقايسه با ديگر چهره هاي مطرح ژئوپل رهوفهاسگفت در آثار فارسي زبان به 

است تا  پرداخته شده است و پژوها جاري در تالش )مانند راتزل، مکيندر، ماهان و...( کمتر

 اين کمبود را پر نمايد.

بايد توجه داشت که بسياري از ادبيات توليدي در مورد هيتلر و آلمان نازي در جهان جنبه 

توان گفت حجم قابل توجهي از محتواي توليدي در اين موضوع واقع مي آکادميک ندارد، در

اي در جهان به است، بخشي از اين در توليد آثار عامه پسند و چندرسانه 1ناشي از تئوري توطئه

جذب مخاطب يا فروش  راستايها و شايعات در خورد که اغلب با پررنگ کردن معماچشم مي

                                                           

1.Conspiracy Theory 
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در اياالت متحده  Hبا لوگوي مشهور  1ي مثال شبکه هيستوري چنلکنند، برابيشتر آثار تالش مي

هاي رخي از مستندب .(,1997Schone)شده استيا شبکه هيتلر ناميده مي 2به مزاح هيتلر چنل

گونه با هدف سرگرمي پسند و معمانيز بيشتر آثار عامهتوليدي در مورد تاريخ جنگ جهاني دوم 

اي شيطاني معرفي ، وي را نابغههوفرهاستوليدي در مورد است، در همين راستا اکثر محتواي 

اغلب آثار در چنين همهاي جنگ جهاني دوم بوده است. اند که مسئول بسياري از رخداددهکر

هاي دهه دهد و سالجنگ جهاني دوم را مورد ارزيابي قرار مي طي هايرخداد تنها هامورد نازي

   .گرفته است و شرايط آن کمتر مورد توجه قرار 1930

 هاي پژوهشيافته .4

 (1918 -1908از مستشاري نظامي در ژاپن تا  پايان جنگ جهاني اول ) هوفرهاس .1-4

استاد دانشگاه  هوفرهاس در شهر مونيخ زاده شد، پدر وي ماکس 1869در سال  هوفرهاسکارل 

 1897راتزل در سال استاد برجسته جغرافياي سياسي بود.  3مونيخ و از دوستان فرديا راتزل

ها سنگ بنايي را به رشته تحرير در آورد که بعد 4کتاب مشهور خود با عنوان جغرافياي سياسي

سالگي وارد  18در  هوفرهاسگرديد تا آن را توسعه دهند.  هوفرهاس کارل براي افرادي چون

رتا در باواريا در آکادمي ا 1903ارتا امپراطوري آلمان شد و با طي کردن مدارج ترقي در سال 

فعاليت وي به عنوان مستشار  هوفرهاسنخستين فصل مهم در زندگي  .مشغول به تدريس شد

اين در ، ژاپن فرستاده شد به به مدت دو سال  1908در سال  هوفرهاسنظامي در ژاپن بود، 

تأثير  اوقدري بر ه هاي اين کشور در راه مبدل شدن به يک ابرقدرت بمدت مشاهده پيشرفت

منتشر نمود. وي در  5ژاپن کبير نامگذاشت که پس از بازگشت به مونيخ کتابي در اين مورد با 

اين کتاب قدرت بالقوه نظامي ژاپن و آينده اين کشور را مورد ارزيابي قرار داد و در آن رهبري 

 هاي عادالنه را رمز پيشرفت اين کشور دانست.آهنين، نژاد برتر، روش سامورايي و جنگ

                                                           

1.History Channel 
2.Hitler Channel 
3.Friedrich Ratzel 
4.Politische Geographie 
5.Dai Nihon 
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زمان با يادگيري همرساله دکتري خود را هم در اين زمينه به رشته تحرير در آورد و  هوفرهاس

 (Herwig,2010:3)کردور را تحسين زبان ژاپني، رشد سريع اقتصادي نظامي و سياسي اين کش

هايي ميان ژاپن و آلمان پيدا کرد و ارتباط نزديکي با خانواده سلطنتي ژاپن چنين شباهتوي هم

هايي به منطقه مديترانه، کانال سوئز، سنگاپور، برمه، سفر هوفرهاسدر همين برهه  .ار نمودبرقر

تأثيرگذار در زندگي  بخادومين  .((Mavric,2017:16چين، کره، منچوري و سيبري داشت

وي به فعاليت  1914با آغاز جنگ در سال  توان وقوع جنگ جهاني اول دانست،ميرا  هوفرهاس

و به مقام ژنرالي رسيد. رسته توپخانه باواريا خدمت کرده فراخوانده شد و در  ارتا مجدد در

. بود و اين مسئله اثر مخربي بر وي گذاشت 1918او از جمله مخالفان تسليم آلمان در سال 

نيز همانند بسياري از همفکران ناراضي از معاهده ورساي، شکست آلمان را نتيجه  هوفرهاس

 .(Herwig,1999:224)دانستداران ميها و سرمايهها، ليبرالتطلبان، سوسياليسصلح
 (1933 -1919در جمهوري وايمار و تدريس ژئوپليتيک ) هوفرهاس.4-2

هاي آکادميک سال فعاليت از ارتا خارج و به فعاليت 35از  پس 1919در سال  هوفرهاس 

الزم به يادآوري  .ي پرداختدر دانشگاه مونيخ به تدريس جغرافياي سياس سرانجام روي آورد و

مند نيز عالقه هوفرهاسيک کشور شکننده و بدون رهبر سياسي بود.  1920دهه در است آلمان 

 ،بود تا نظريات خود در مورد فضاي حياتي را از طريق يک سياستمدار به مرحله اجرا بگذارد

  1به نام رودلف هس وي در دانشگاه مونيخ اين فرصت بزودي از طريق يکي از دانشجويان جوان

پس از چندي هس  ي دوستانه تبديل شد وبه رابطه هوفرهاسمهيا شد. اين ارتباط ميان هس و 

   به يکي از دانشجويان مشتاق او مبدل گرديد.

و کسي بود که سخنان هيتلر را در کتاب  شدمعاون هيتلر  1933از سال  ها ورودلف هس بعد

در جنگ جهاني اول به عنوان خلبان شرکت داشت و مانند  او ،نبرد من به رشته تحرير در آورد

هيتلر معتقد بود شکست آلمان در جنگ جهاني اول نه يک شکست نظامي بلکه حاصل خيانت 

گذشت هايي که به تازگي از معاهده ورساي مي. وي در ساله استها بودها و بلشويکيهودي

به فراگيري دانا  هوفرهاساستاد خود نزد  در دانشگاه مونيخ مشغول به تحصيل شد و در آنجا

                                                           

1.Rudolf Hess 
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ژئوپليتيک پرداخت، يکي از تأثيرات مهم هس آشنا کردن هيتلر با استاد جغرافياي سياسي اش 

 .دولف هيتلر در آن هنگام در آغاز راه فعاليت سياسي قرار داشتبود آ هوفرهاسيعني پروفسور 

به عقيده پژوهشگران اين  ،(Fischer,2013:47)بدينسان هيتلر نيز با مفهوم ژئوپليتيک آشنا شد

و هس  هوفرهاس پروفسور روابط .امر اثر مهمي در سرنوشت آلمان و جنگ جهاني دوم گذاشت

را بطور مخفيانه در مونيخ پناه داد.  هس 1در حدي بود که بعد از شکست کودتاي آبجو فروشي

(Herwig,1999:224) دو  خود را تسليم کرده و هرهس و هيتلر پس از مدتي اختفا  سرانجام

محکوم شدند که البته در در حومه مونيخ  2در الندزبرگمجرم شناخته شده و به پنج سال زندان 

 .(Barnes and Abrahamsson 2014:67)ماه به درازا انجاميد 8عمل زندان آنها تنها 

در اين همين زمان  ،برگ اگرچه در ظاهر زندان بود ولي امکانات نسبتاً مناسبي داشتززندان الند

. در طي درآمدهس به رشته تحرير  که توسط رداختپ 3بود که هيتلر به نگارش کتاب نبرد من

 1924هاي ژوئن تا نوامبر در فاصله ماهمدت محکوميت هيتلر و هس در زندان، خصوصاً 

به  منظمکرد و کيلومتر را از مونيخ تا زندان الندزبرگ طي مي 100بال  بر  هوفرهاس پروفسور

 جوان يعني هيتلر و هس آموزش دهد. هايعقابرفت تا به گفته خودش به ها ميديدار آن

(Granieri,2015:494 ) مطالبي در حوزه فلسفه از نيچه و مارکس  هوفرهاسدر اين جلسات

 5جغرافياي سياسي از راتزل و شليننيز  و 4گرفته تا مباحث نظامي از بيسمارک و کالوس ويتز

پيام وي اين بود که تنها در يک صورت  داد.خود از جمله ژاپن کبير را به آنها آموزش مي و آثار

ژئوپليتيکي فکر  بگيردتواند روي پاي خود بايستد و آن اين است که ياد آلمان مي

هاي ضد دموکراتيک، ضد يهودي پژوهشگران معتقدند در اينجا هيتلر انديشه (Natter,2003)کند

، فضاي گيري قلمرو، مرز هاي تصادفيو با مفاهيمي مانند شکل را پرورش دادو راديکال خود 

آشنا شد که در اين مقاله با تفصيل  رهيهاي مورد نياز و غ، تصرف سرزمين6لبنسراميا حياتي 

                                                           

1.Beer Hall Putsch 

2.Landsberg 

3.Mein Kampf 

4.Clausewitz 

5.Kjellén 

6.Lebensraum 
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 قرار خواهند گرفت.  بيشتري مورد اشاره

 (1933ها )پس از بقدرت رسيدن نازي هوفرهاسهمكاري مستقيم  .3-4

. رديدآغاز گ 1933ها در سال با بقدرت رسيدن نازي هوفرهاسه حضور رسمي سياسي مرحل

رسي دائمي چنين داراي کدر همان سال به رياست آکادمي آلمان گمارده شد. وي هم هوفرهاس

لمان آوي معتقد بود که  .(Norton,1968)استاد تمام جغرافياي سياسي در دانشگاه مونيخ بود

لواکي ها فرانسه لهستان و چکسترين آنمتخاصم احاطه شده که مهم شورهايکاي از توسط حلقه

منتقد  وه کنندگان معاهده ورساي را مورد نکوها قرار دادبه شدت امضاء هوفرهاسبودند. 

ها زير بانآلمان بزرگ دربرگيرنده همه آلماني ز کشور خواهان ايجاد چنينهم جامعه ملل بود و

  يک پرچم واحد بود.

س از منصوب شدن هس به معاونت پيشوا او نيز به رياست کميسيوني منصوب شد که هدف پ

دست آورد در اينجا فرصت ب هوفرهاساز آن بازبيني و اصالح تقسيمات کشوري در آلمان بود. 

)سودتنلند( الحاق چکالحاق ها در اي متصل را مطرح کند امري که بعدهتا پيشنهاد اتصال قلمرو

چنين ليست کاملي از متخصصين در امور ها همنازي لهستان اتفاق افتاد. مله بهح اتريا و نيز

هاي اصوالً پروژه ،ريزي شهري و روستايي، معماري و امثالهم تهيه نموده بودندجغرافيايي، برنامه

ارتباط داشت و اين نخبگان در راستاي هدف عالي آلمان نازي  1ها تا حد زيادي با فضانازي

ها و اشغال فضاي سياسي، تنظيم مجدد تقسيمات کشوري ه ارضي و تسخير سرزمينيعني توسع

شدند، بنابراين ناسيونال سوسياليسم آلمان نيز هاي خاص به کار گرفته ميو کوچ اجباري قوميت

ريزي، سازماندهي اين مسير را به نوبه خود به جغرافيداناني نياز داشت تا با تئوريزه کردن، برنامه

 .(Barnes and Abrahamsson 2014:65)نمايندتسهيل 

دار بود را  عهده (Zeitschrift für Geopolitik)ژورنال ژئوپليتيکچنين مسئوليت هم هوفرهاس 

شود به بيا از هفتصد هزار نسخه در سال بال  شد. برآورد مي 1933که انتشار آن پس از سال 

سترش ارضي کشور را از اين طريق به گوش که وي بطور خاص پيام نياز به فضاي جديد براي گ

 شدوي در بسياري از نشريات ديگر نيز منتشر مي يرساند. به غير از اين، بازتاب آرابسياري مي

                                                           

 ييايجغراف يبه مفهوم فضا 1.
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راهنماي تدريس معلمان و نيز و آموزان هاي آموزشي داناو در ابعادي بيشتر در ميان کتاب

چنين توسط حزب نازي لقب وي هم .(Herwig1999:230)جا باز کرده بود يتاريخکتاب هاي 

را  يبا سران آلمان ناز هوفرهاس ياشتراکات فکر نيمهم تر شد. مي آموزگار ملت خطاب

فرزند  1هوفرهاسآلبرشت  .دانست يآلمان در معاهده ورسا ريانتقام از تحق يتوان در آرزومي

هس در  ه بهمشاوربا مسئوليت نيز جغرافيدان سياسي بود و در آن هنگام  هوفرهاسکارل 

 به عنوانچنين در طي کنفرانس مونيخ آلبرشت هم 2انديشکده ريبن تروپ حضور داشت

 متخصص جغرافياي سياسي حضور داشت.

مربوط  هوفرهاسهاي ترين نتايج عملي کاربرد ژئوپليتيک و انديشهاصلي توان گفتدر واقع مي

. شدي بود که تئوري به عمل مبدل مياست. اين نخستين بار 1938به کنفرانس مونيخ در سال 

(Boria,2008:286)  وي کنفرانس مونيخ را روزي برجسته و خجسته در تاريخ ژئوپليتيک ناميد

(Herwig,1999:223)  در اين توافقنامه که با حضور موسوليني از ايتاليا و چمبرلين از بريتانيا و

سودتنلند را به خاک وفق شد ناحيه اي از چکسلواکي برگزار شد هيتلر مبدون حضور نماينده

 آلمان ملحق کند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1.Albrecht Haushofer 

ها و مذاکرات    يجمهور چک از طرف ناز   سييبا ر  يو انه ي مخف داري د 1937در نوامبر  يو يها تي مأمور  نيتراز مهم يکي 2
  يهاواستهاز خ يکيبه چک واگذار شده بود و  يمعاهده ورسا يالحاق سوتنلند به آلمان در چک بود. منطقه سوتلند ط يبرا
ــگ  تلريه بال م  يمختلفمذاکرات اهداف    نيآن بود. ا يريبازپسـ مان،    نيعدم تجاوز ب   مان ياز جمله: پ  کرديرا دن چک و آل
از عدم به   نانيو اطم يساکن چکسلواک   يهايآلمان هيعدم انتشار اخبار عل  ،يمبادالت تجار اياستقالل سوتلند، افزا   رشيپذ

 (Barnes and Abrahamsson,2014:69) .اياتر خاندان هابسبورگ در دنيقدرت رس
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 1938نقشه آلمان در توافق مونيخ  (:1شكل)

 
(Source: Facinghistory,2019) 

و  1938آوريل و نوامبر  1937، سپتامبر و نوامبر 1933در مارس  هوفرهاسالزم به ذکر است 

جلسات حضوري و ديدار مستقيم داشت  با هيتلر و حلقه مرکزي سران آلمان نازي 1939فوريه 

(Herwig,2010,233). ها به شکل قابل با نازي هوفرهاسهاي هاي بعدي نيز همکاريدر سال

ها نقا مهمي ايفا نموده بود و اي گسترش يافت، وي در پيمان ضد کمينترن با ژاپنيمالحظه

ها به رئيس آکادمي آلمان به وي در آن سال حمايت کرد. 1همچنين از نظامي شدن ناحيه راينلند

همچنين از معاهده عدم تجاوز ميان شوروي و المان  داد ومشورت با نظام آلمان نازي ادامه 

حمله به لهستان را يک اقدام قهرمانانه و عظيم ناميد و نقا مهمي در  هوفرهاس ،استقبال کرد

ژاپن را حاصل کشور پيشوا به اتحاد محور برلين و توکيو ايفا نمود او در عين حال نگاه مثبت 

 (.Herwig,2010,235)دانستيتالش سي ساله خود م

ها نيز حضور فعال داشت و پيام کمبود فضاي جغرافيايي براي ملت آلمان در رسانه هوفرهاس

فعاليت در راديو  1924سال  کرد وي ازمختلف براي شنوندگان بيان مي هايشيوهرا به 

کرد و در آن بطور منظم هر ماه به آموزش ژئوپليتيک از طريق راديو  )دويچه وله( را آغازآلمان

                                                           

1.Rheinland 
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از هر تريبوني  هوفرهاسمورفي در اثر خود معتقد است  (.Herwig,2010,232)پرداخت. مي

ان به گوش هاي آلمکه سخنان وي از طريق رسانه طوريه براي اشاعه نظريه خود بهره جست ب

مخابره مي کرد اين بود که تنها راه احيا  اوپيامي که  (Murphy1997:106)رسيدها نفر ميميليون

چون احياي عظمت ملي، توسعه مفاهيمي هم .عظمت آلمان از مسير تفکر ژئوپليتيکي است

ارضي، مرزهاي سيال، نزاع براي قدرت، تنازع براي فضا، جنگ عادالنه، فداکاري در راه ميهن و 

 هوفرهاستوان تأثير آرا ها قرار گرفت، به نحوي که ميبرداري گسترده نازيامثالهم مورد بهره

 .(Herwig1999:231)را در ارتا، وزارت خارجه و دولت مشاهده کرد

 هوفرهاسبررسي مفاهيم انديشه هاي ژئوپليتيكي  .5

شود. ژئوپليتيک دوره هاي شاخص ژئوپليتيک کالسيک محسوب مييکي از چهره هوفرهاس

 1945تا  1875هاي وزدهم تا پايان جنگ جهاني دوم يعني بين سالکالسيک به اواخر قرن ن

ها بهره جست در ناز آ هوفرهاساز مفاهيمي که  بسياري (Rahimi et al,2019:4) گرددبرمي

اصل از انديشمندان پيشين اين حوزه الهام گرفته شدند واژه ژئوپليتيک نخستين بار توسط شلين 

مفهوم تنازع  .ء وي نيز به نوبه خود متأثر از فردريا راتزل بوددانشمند سوئدي مطرح شد که آرا

چنين هم ،به تنازع براي فضاي جغرافيايي تبديل شد هوفرهاسهاي براي بقا داروين در انديشه

هاي زنده و لفورد مکيندر هم استفاده نمود. از نظر او مرزها ارگانيزمهاوي از مفهوم هارتلند سر 

که دوران گسترش  1890و  1880اين مفاهيم در آن هنگام يعني دهه ، در حال حرکت بودند

ژئوپليتيک از جمله اصطالحات رايج   .امپراطوري تازه تأسيس آلمان بود خريداران زيادي داشت

هاي بسياري دارد، اما معاني و تعاريف متنوعي را در است که کاربرد در مباحث سياسي

ژئوپليتيک هر موضوعي که سه ضلع قدرت، سياست (Dorj and Tabatabai,2019:5).  گيردبرمي

هرويگ . (Karami and Mousavi,2019:161)شودو جغرافيا را تحت تأثير قرار دهد را شامل مي

کند: مطالعه تأثير يف ميگونه تعر در اثر خود به نقل از دانشنامه وبستر ژئوپليتيک را اين

ر سياست و بويژه سياست هايي نظير جغرافيا، اقتصاد و جمعيت بپارامتر

پيوند فضا و زمان  معتقد است ژئوپليتيک 1ديميتري کيتسيکيس .(Herwig,1999:220)خارجي
                                                           

1.Dimitri Kitsikis 
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برخي نيز ژئوپليتيک  .(Kitsikis,2017)است و ارتباط نزديکي ميان اين رشته و تاريخ وجود دارد

در طول زمان دچار  اگرچه اين مفهوم (Gottman,1942:197)داننديرا تأثير جغرافيا بر سياست م

طلبي و امپرياليسم در ارتباط ابتدا با توسعه درتحول شده است اما ژئوپليتيک 

الملل هاي قرائت و نگارش سياست بيندره ميرحيدر ژئوپليتيک را شيوه (Kitsikis,2017:1)بود

اي قههاي سياسي در سطح ملي و منطگيريها بر تصميمتوسط صاحبان قدرت و انديشه و تأثير آن

 (Mirheydar,2010:333). داندمي

هاي محمدرضا حافظ نيا ژئوپليتيک را علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت، سياست و کنا

توسعه ژئوپليتيک به معناي  .) 2011:37Hafeznia(1کندها با يکديگر عنوان ميناشي از ترکيب آن

توان يکي از يا قلب زمين مکيندر را مي هارتلندگردد، نظريه نوين آن به قرن گذشته باز مي

توان سراغ داشت که برخي معتقدند کمتر اثر واحدي را مي دانست،ها در اين مورد نخستين قدم

طالعات سياسي در قرن بيستم اي در توسعه مداراي چنين تأثير گسترده

سه بخشي قائل  او با نگاهي جهاني، براي کره زمين ساختار فضايي (Fettweis,2015:234)باشد،

بود که کانون آن را هارتلند تشکيل داده و پس از آن به ترتيب هالل داخلي و هالل خارجي قرار 

اثر مکيندر بر اهميت هارتلند در واقع پاسخي به آلفرد ماهان بود   .(Hafeznia,2007:1)داشت

اين واژه  ،ندر نبود، واژه ژئوپليتيک اما ابداع مکيدانستيکه درياها را کليد سيطره به جهان م

ي بکار گرفته شد و فدريا ئدتوسط رودلف شلين جغرافيدان سو 1899نخستين بار در سال 

از تئوري هارتلند مکيندر  هوفرهاس (.Ratzel,1897)در تبيين آن نقا مهمي ايفا نمود راتزل

بود که  ان بر همين اساستأثير زيادي پذيرفت. در واقع آرزوي تحقق اتحاد ميان روسيه و آلم

هاي بحري چنين از نظريه مکيندر مبني بر تقابل قدرتهم يو .(Brian,1987:191)شکل گرفت

ترين و جمعيتترين، پربزرگ فريقاآهاي وسيع اوراسيا و سرزمين که و بري هم استفاده کرد

 .گرفتيترين ناحيه را در برمغني

 يبود که برا يآلمان دانيجغراف زلراتـ ـکيفردر ـنياکند که ميرحيدر در اثر خود اشاره مي

 يعلم هينظر کيمکتب را در قالب   ـنيا يفکـر يهـامند، گـزاره نظام ياگونه بار به نينخست
                                                           

 (Hafeznia,2011:21-39)براي مطالعه بيشتر تعاريف ژئوپليتيک مراجعه کنيد به  1.
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 نمود. مطرحي  را ـاتيح يفضا هيارائه کرده و با اتکاء به آن، نظر

مکتب  به بعدها آلمـان قـرار گرفـت کـه يانسـان يايمکتب جغراف هياساس و پا هينظر نيا 

آلمان  ياسيس ،ياجتماع طيتوان گفـت کـه شـرادر واقـع مي آلمان معـروف شـد. کيتيژئوپل

ملت  قيدر تشو يآلمان لسوفيف هگـل يهـاشـهيکشـور و اند آني اسياز عدم وحدت س يناش

 داشتهي مکتب فکر نيتکامل ا و نيدر تکـو ييآلمان به منظور کسب وحدت، تأثير بسزا

مفهوم  1897الزم به ذکر است راتزل در سال  .(Mirheydar and Hamidinia, 2006:20)است

اجتماعي در کتاب جغرافياي سياسي معرفي  ينيسمدارولبنسرام را براي نخستين بار بر پايه 

مفهومي از تلفيق انسان و  ،. از نظر راتزل کشور يک موجوديت زنده داشت(Smith,1980)کرد

 وي معتقد بود يک موجوديت واحدِ گرفت.ياد کشور شکل مقلمرو که بر اساس انديشه ايج

تواند به جز خود وجود واحد ديگري را در همان قلمرو تحمل نمي يکشور

)براي تغذيه زنده ماندن نيازمند فضا و منابع راتزل کشور را براي بقا و .(Herwig,1999:220)کند

گان تحت فشار قرار نگيرد مايل دانست و معتقد بود که اگر کشور از سوي همسايمي جمعيت(

را ارائه  و رسيدن به مرزهاي طبيعي است. سپس او نظريه فضاي حياتي هايتاز محدود به عبور

بر اين اساس کشور براي بقا و زيستن نيازمند به فضاي جغرافيايي يا خانه و زيستگاهي  . داد

 .(Hafeznia,2014: 24)توسعه بود قابل
 لمان و فضاي حياتي )لبنسرام(نقشه رايش سوم آ (:2شكل)

 
(Source:Third Reich,2019) 
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 هوفرهاسواژه لبنسرام دو بار در کتاب نبرد من هيتلر هم بکار رفته و آنچه مشخص است حداقل 

داد از که در زندان به هس و هيتلر آموزش مي 1924در نسخه اوليه ژورنال ژئوپليتيک در ژانويه 

در کتاب خود  1البته کرشا ،(Abrahamsson and Barnes,2014:68)اين مفهوم استفاده کرده است

معتقد است هيتلر احتماالً پيا از زندان هم با مفهوم لبنسرام آشنايي داشته با اين حال نخستين 

. (Kershaw,1999:248)در زندان است هوفرهاسهاي سند رسمي از اين امر مربوط به آموزش

ه يک کشور براي فراهم نمودن فضا و منابع براي مردم خود لبنسرام را حق و وظيف هوفرهاس

دانست. بر اين اساس وجود تفاوت در نرخ رشد جمعيت خود از عوامل ايجاد اصطکاک مي 

شود و لذا وظيفه کشور قوي اين است که به قيمت الملل محسوب ميها در روابط بينميان ملت

د. اين ايده در کتاب مشهور ملت بدون از ميان رفتن کشور ضعيف وسعت خود را توسعه ده

. مارويک معتقد است لبنسرام به شکل گسترش يافته تبلور پيدا نمود 3توسط هانس گريم 2فضا

از چک، اتريا گرفته تا کشورهاي بالتيک، لهستان، مجارستان، کرواسي،  هوفرهاساز نظر 

در کمترين حالت  که (Mavric,2017:17)شدصربستان، روماني، اوکراين راهم شامل مي

  دربرگيرنده چک، لهستان و قسمتي از اوکراين امروزي است.

 از شلين مفهوم اوتارکي يا خود بسندگي را الگو گرفت، براي شلين سوئدي کشور هوفرهاس

شد. ها نيز وجود قدرت تلقي ميگيري کشوربرگيرنده قدرت بود، شرط بقا و شکليک مفهوم در

)همانند جغرافيايي کمي براي زندگي داشتندومند و قوي که فضاي بر همين اساس کشورهاي نير

شدند. اين مفهوم بر موضوع اتکا بر خود و يا آلمان( نيازمند گسترش و توسعه ارضي قلمداد مي

خود بسندگي اشاره دارد. يک قدرت بزرگ بايد اين توانايي را داشته باشد که هر آنچه مورد نياز 

نياز باشد. تحريم نياز به ديگران توليد کند و از اين بابت از واردات بيو بدون  به تنهايياست را 

متفقين در جنگ جهاني اول عليه آلمان نقا مهمي در استقبال از اين انديشه داشت. بر همين 

بسندگي اروپايي روسيه و قفقاز امکان خودهاي اوکراين و بخا اساس بدون تسلط بر سرزمين

                                                           

1.Kershaw 

2.Volk ohne Raum 

3.Hans Grimm 
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 .(Herwig,1999:226)نداشتبراي کشور اروپايي وجود 

ن اساس نظر حاکم بر آن بود او بر همي 1مربوط به مرزهاي سيال هوفرهاسنظريه ديگر مهم 

زها ماهيت موقت ني بر مرزهاي قانوني يا مرزهاي طبيعي را رد کرد. بر اين اساس مربدوره را م

که قابليت گسترش و  برندو در تنازعي دائمي به سر مي( Herwig,1999:228)و ديناميک داشتند

يتي سيال توسعه دارند. وي به اين مفهوم قابل تغيير به جاي مرز منطقه سرحدي لقب داد که ماه

 .(Herwig,1999:221)نامشخص و غيرثابت دارد

اين معنا بود که هر يک  . اين امر به را توسعه داد 2يا ابرمنطقه پان ريجنچنين مفهوم وي هم

مريکا با مرکزيت اياالت آپان اي وسيع نفوذ دارد. زبان بر منطقه کشور مسلط از نظر فرهنگ و

)شامل روسيهپان فريقا با محوريت آلمان و منطقه آ -آسيا با محوريت ژاپن، اروپا پان متحده، 

اي بندي شمول آنها بر محدوده جغرافيايي گستردهيژگي اين تقسيماين ابرمناطق بودند. وهند( 

متحده داراي مناطق استعماري  داد که آلمان بدون تضاد منافع با اياالتبود و اين اجازه را مي

بود که  3در اين زمينه از يک سو مطابق با دکترين مونروئه هوفرهاسايده  ).,2006:21Flint(شود

ديگر هم داشت و از سوي مريکا باز ميآاياالت متحده را از مداخله در مسائل نقاطي غير از قاره 

چنين قطع نفوذ بريتانيا و قابل منافع آلمان با روسيه و اتحاد ميان اين دو بود و همناظر بر عدم ت

نيز شناخته  4يياگراياوراسکرد، امري که امروزه تحت عنوان مريکا در امور اروپا را تضمين ميآ

 .(Darabadi,2014)شودمي

 

 

 

 

 

                                                           

1.Dynamic Frontiers 

2.Pan-Region 

3.Monroe Doctorine 
4.Eurasianism 
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 هااز ابر منطقه هوفرهاسبندي کارل تقسيم (:3شكل)

 
 تحليل .6

ها با نازي هوفرهاسم و ارتباط ويژه در تحليل تأثير ژئوپليتيک آلمان بر تحوالت جنگ جهاني دو

شد زماني مطرح مي هوفرهاسژئوپليتيکي مفاهيم  چند نکته را بايد در نظر داشت، نخست اينکه

آميز ورساي و انزواي اين در جنگ جهاني اول و معاهده تحقيرکه چند سالي از شکست آلمان 

آلماني در تالش براي رهايي کشور خود از اين فالکت  کردگانيلشور سپري مي شد و تحصک

را نيز بايد با در نظر گرفتن شرايط کلي آلمان پس از جنگ جهاني  هوفرهاس، تالش هاي بودند

ند دينگاران هنوز در تردخياز تار يبرد برخ ادياز  دينبا از سويي هم اول مورد ارزيابي قرار داد،

 يدر الندزبرگ زندان هوفرهاسهس و  که يو هنگام 1924در سال  يبا چه هدف هوفرهاسه ک

تا به  مودهيپيرا م يمسافت طوالن يمشغله شغل رغمياستاد دانشگاه و عل کيبودند به عنوان 

او احتمال  ايکند و آ سيتدر ياسيس يايجغرافکه هنوز در سرآغاز فعاليت سياسي بودند ها آن

که اثري را داشته باشند؟  يو اتيکردن نظر يبالقوه عمل ييتوانا ندهيها در آداد که آنيرا م نيا

 نيرا به تأثيرگذارتر يو ياريبس دهيگذاشت به عق تلريبر ه خاص برهه نيدر ا هوفرهاس

که زندان الندزبرگ  استمورد گفته  نيدر ا يحت تلرينمود. ه ليدوم تبد يجنگ جهان دانيجغراف

شدن هرگز  ينوشت بدون زندان 1940دهه  ليدر اوا يدانشگاه بود. و کيانند من م يبرا
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ادموند والا بر   .(Herwig,2010:10)در آورد ريتوانست که کتاب نبرد من را به رشته تحرنمي

 يتواند رد پامي 14در فصل  ژهيبو تلريبا مطالعه کتاب نبرد من ه ياست که هر کس دهيعق نيا

توان با روش اي که مينکته  .(Walsh,1948:42)کتاب متوجه شود نيرا در ا هوفرهاس

در کتاب نبرد من به  همچنين تلريهزواياي بيشتري از آن را مورد بررسي قرار داد،  کيهرمنوت

 تيو امن اتيادامه ح يرا برا کند و وسعتکشور آلمان اشاره مي يتوجه به فضا برا تياهم

در مقدمه چاپ کتاب خود در سال  هوفرهاس ،داندمي يضرور يکشور در برابر تهاجم خارج

راتزل  ياسيس ياينسخه از کتاب جغراف کيکند که چگونه نکته اشاره مي نيبا افتخار به ا 1940

قرار داد و از بابت مطالعه  تلريهس و ه اريدر اخت 1924خود از زندان الندزبرگ در  داريرا در د

 .(Bassin,1987:127)کامل آن مطمئن شد

اي شيطاني و اغراق شده داشته است تا از نگاه نخبگان متفقين همواره چهره هوفرهاسدر مقابل 

دانستند که در واقع ارتباطي جايي که تبليغات سياسي متفقين وي را مسئول بسياري از اموري مي

مداد قل يمغز متفکر پشت پرده آلمان ناز هوفرهاس براي مثال کايدر آمرنداشت.  هوفرهاسبه 

 نيدر حال تدو يدر موسسه و انکردند دانشمنديها تصور مآن سال رد ياريشد، بسيم

را  هوفرهاسيکي از نخستين افرادي که  هستند. سمياليسوس وناليگسترش ناس يهاياستراتژ

پمورد انتقاد قرار داد  استراتژيک مسايل بود. وي يک تئوريسن  1رابرت اشتراس هو

ژئوپليتيک: تنازع  "در اثر خود با عنوان  او کردر اياالت متحده زندگي ميدو االصل بود اتريشي

هاي نشريه .(,2015:494Granieri)2آور شدرا ياد هوفرهاسهاي خطر ايده "براي فضا و قدرت 

تجاوز ميان شوروي و آلمان معروف به پيمان عدم 1939اوت  26در   4و نيشن 3نيو استيتسمن

عنوان کردند. ديلي  هوفرهاسهاي ها و انديشهرا حاصل تالش 5ولوتوفم - معاهده ريبن تروب

                                                           

1.Robert Strausz-Hupé 

س     يو .  2 شگاه پن ستاد دان شور د  نيو چند هيدر ترک کايمرآ ريسف  نيچنو هم ايلوانيبعدها ا سال  شد  گريک  انيو در 
در  ينقا مهم نينهاد او همچن انيمتحده بن االتيرا در ا FPRI يخارج است يس  قاتيموسسه تحق   شکده يبعد اند

 .مودن فايا کيتيت ژئوپلمتحده به توسعه و مطالعا االتيجلب نظر ا
3.The New Statesman 

4.Nation 

5. Molotov–Ribbentrop Pact 
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 هوفرهاستر گذاشت و چهار ماه بعد از آن اعالم کرد حتي پار را فرا (Daily Express) اکسپرس

 ناميد. هوفرهاسچهره پشت پرده اين جنگ است و آن را جنگ 

 1940شد در شماره ژانويه منتشر ميکه در تبعيد در پاريس  1نشريه آلماني زبان صحنه جهاني 

 هوفرهاسهاي کارل هر آنچه که هيتلر در آرزوي انجام آن است يا انجام داده همه برنامه "نوشت 

دهد، هيتلر کند و پيشنهاد ميريزي ميکند، برنامهژئوپليتسين آلماني است، او است که طراحي مي

مدعي  1941در شماره نوامبر  2دايجست کننده است. نشريه ريدرزتنها مجري است و اطاعت

اي با نام موسسه ژئوپليتيک را برعهده دارد که بال  بر در مونيخ مسئوليت موسسه هوفرهاسشد 

شود هاي هيتلر در آنجا طراحي مينفر در آن مشغول بکار هستند و برنامه 1000

(Herwig,1999:218) درست در همان  جستيدا درزير هيکه چگونه نشر کنديپترسون اشاره م

، که ارتا آلمان به شوروي حمله کردمطرح نمود  هوفرهاسروزي اين ادعا ها را در مورد 

هايا بر صلح و همکاري ميان آلمان و شوروي در تمامي نوشته هوفرهاسکه در واقع  درحالي

هايي فيلم زمان دستگاه پروپاگانداي اياالت متحده درهم .(Paterson,1987:107)تاکيد کرده بود

و يا فيلم تبليغاتي    4به کارگرداني فرانک کاپرا 1943محصول سال   3جنگيم؟از جمله  چرا مي

به بازنمايي منفي و ارائه چهره شيطاني از ژئوپليتيک به عنوان يک دانا نازي  5برنامه ويراني 

اشاره  خوددر پژوها  (Jacobsonبه نقل از جاکوبسن )نيز بارنز و آبراهامسون پرداخت.  

نقا اصلي در دکترين  هوفرهاسهيتلر تنها يک عوام فريب بود و  هااز ديد غربي که کنندمي

  .(Barnes and Abrahamsson,2014:66)کردها را ايفا مينازي

وپليتيک و اقدامات آن توسط اي از اخباري که در مورد موسسه ژئبا اين حال بخا عمده 

که پس از شکست آلمان توسط  طوريه ، بواقعيت نداشتشد هاي آمريکايي مطرح ميرسانه

در يک دفتر  هوفرهاسمتحدين بسياري منتظر تشکيالت عظيمي در اين رابطه بودند اما تنها با 

                                                           

1.Die Weltbühne 

2.Reader's Digest 

3.Why We Fight 
4.Frank Capra 
5.Plan for Destruction 
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توان گفت بنابراين مي .(Barnes and Abrahamsson,2014:69)در دانشگاه روبرو شدند کار ساده

هاي بعدي بر روي ژئوپليتيک نيز که در سال هوفرهاسها در مورد بخا اعظمي از اين ادعا

نمايي و ها بزرگاي متفقين بود که در آنهاي رسانهتأثير منفي داشت ناشي از گزارشات دستگاه

 پذيرفت .پردازي صورت ميدروغ

رد شد،  قوياٌ هوفرهاساز سوي خود همکاري با نازي ها اتهامات چنين بايد توجه داشت هم

اش ها در حبس قرار داشته و نشريهورد اظهار داشته بود که سه سال توسط نازيوي در اين م

در طي محاکمات دادگاه نورنبرگ باور نسبتاً ها تعطيل شد. ئوپليتيک هم توسط نازيژورنال ژ

وجود داشت، بر همين اساس وي به دفعات مورد پرسا  هوفرهاسزيادي مبني بر مجرم بودن 

در اين بين اين بود که وي توسط ادموند والا مورد پرس و جو قرار قرار گرفت، نکته جالب 

گرفت. ادموند والا يک کشيا مسيحي، افسر ارتا اياالت متحده، مسلط به زبان آلماني و از 

تر استاد جغرافياي سياسي در دانشگاه جرج تاون و متخصص ژئوپليتيک آلمان و مسلط همه مهم

نفوذ عقايد خود بر هيتلر  هوفرهاساينجا  .(McNamara,2005:125)بود هوفرهاسبه نظريات 

را کمرنگ برشمرد و اعالم کرد که هيتلر هرگز مفاهيم عميق دانا ژئوپليتيک را به درستي درک 

  نکرده بود.

بر خالف دانشمندان و مهندسان  هوفرهاسبه عقيده بسياري ميزان تأثير آراي از سوي ديگر 

کردند نفوذ نماديني بر کل يع نظامي و غيره در آلمان فعاليت ميبسياري که مستقيماً در صنا

در جريان  هوفرهاس، ممکن نبود و به شکل بقيه ساختار آلمان نازي داشت که اثباتا به راحتي

هاي وي اين مباحثات عنوان نمود که جرمي متوجه او نيست و هيتلر و هس در برداشت تئوري

هيتلر هرگز به درستي مفهوم ژئوپليتيک را متوجه نشد. اينکه و دچار کم فهمي و اشتباه شده اند 

توانايي خواندن  آلمان نازي وي در جايي حتي اشاره کرده بود که ريبن تروب وزير امورخارجه

با توجه به مجازات جنايت جنگي يعني البته  .(Walsh,1948)ه استنقشه به طور صحيح را نداشت

البته هنوز هم اختالف نظر ميان پژوهشگران عجيب نبود.  وفرههاسهايي از اعدام، چنين پاسخ

توان اين امر را ناديده نمي ها وجود دارد، براي نمونهبا نازي هوفرهاسدر مورد ميزان ارتباط 

کرد قابل قياس با هيچ يک از دانشمندان و انديشمندان  هابه نازي هوفرهاسگرفت که خدمتي که 
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تنها همانند يک  هوفرهاسبرخي بر اين باورند که بر همين اساس  (Biddle,2012)نبودهمکار 

هاي باال اطاعت کند بلکه وي خود مهندس يا مسئول پروژه نبود که از دستور العمل

 .(Barnes and Abrahamsson,2014:68)ها را خلق کرده بوددستورالعمل

ها  در پژوهااي که معموالًکته، نهوفرهاسرغم نظريات مختلف در مورد تأثير با اين حال و علي

باشد وجود  هوفرهاستواند پاسخگوي برخي اتهامات بر عليه شود و ميبه آن توجه نمي

ها اش با نازيرغم نفوذ وي رابطهطبق اسناد، عليها بوده است. با نازي هوفرهاساختالفات 

 شددر آن مشاهده مي جدي نظرهايي از اختالفهميشه هم دوستانه نبود و در برخي موارد نشانه

تر اين اختالفات ابتدا مواردي جزئي اش منجر شد.ها با وي و خانوادهکه سرانجام به تقابل نازي

از مرور و معرفي کتاب نبرد من در ژورنال ژئوپليتيک  هوفرهاسشدند، براي مثال را شامل مي

در مورد  هوفرهاس يشدهمنتشر  هايچنين يکي از کتابهم .(Norton,1968)خودداري نمود

هاي خارج از خاک رايا آلمان مورد اعتراض موسوليني قرار گرفته بود و مرزها و آلماني تبار

رودلف  ها پس از پرواز مشکل وي با نازي ترينو اصلي ترينآوري شد. با اين حال مهمجمع

نفوذ خود  1941ل در پي پرواز هس به اسکاتلند در سا هوفرهاسهس به اسکاتلند ايجاد شد، 

 هوفرهاسنظراتي نيز ميان هيتلر و چنين اختالفاز دست داد، همبه طور کامل در رژيم نازي را 

 هوفرهاسکه خالف نظريات  ها بحث حمله به شوروي بودترين آنوجود داشت که مهم

ء سوها مفاهيم ژئوپليتيک را وي در اواخر دوران جنگ اعتقاد داشت که نازي .شدمحسوب مي

همسر  هوفرهاس چنين نبايد از ياد برد کههماند و آن را به درستي درک نکردند. برداشت کرده

و اين يهودي داشت و فرزندانا نيز طبق قانون جديد از خون آريايي خالص برخوردارند نبود 

يک ها سال آندر طي نمود هس ها با خانواده وي ايجاد ميامر تناقضي را در شيوه رفتار نازي

گذاشته بود،  هوفرهاسها به عنوان آريايي افتخاري در اختيار خانواده نوشته جهت حفاظت از آن

 Barnes and)رواز هس به اسکاتلند فايده داشت،حمايتي که تنها تا زمان پ

Abrahamsson,2014:64) هوفرهاسهس و خانواده رودلف معتقدند به دليل نزديکي  بعضي، 

نيز  هوفرهاسپرواز هس به بريتانيا از پيا خبر داشته است. قصد از حتي  هوفرهاسآلبرشت 
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از سوي گشتاپو مورد بازجويي قرار گرفت و به تدريج کنار گذاشته شد. از آن  1در پي اين واقعه

 . ها رو به روز کمرنگ تر شدبا نازي هوفرهاسهنگام به بعد رابطه 

ن داشت تا را بر آ (هوفرهاسفرزند )آلبرشتها سرانجام احساس پشيماني از همکاري با نازي

ترور هيتلر  پس از اقدام نافرجام اشتافنبرگ درکم کم به جرگه مقاومت عليه هيتلر نزديک شود. 

 تر شد،خيماز پيا هم و هوفرهاسکارل کنندگان وضعيت با توطئه آلبرشتو کشف ارتباط ميان 

ي از آلبرشت به عنوان يک 1944جوالي  20در پي ترور نافرجام هيتلر توسط اشتافنبرگ در 

آلبرشت پس  کنندگان مورد پيگرد قرار گرفت و خانواده وي به کمپ داخائو انتقال يافتند،توطئه

در زندان  هوفرهاس آلبرشتاز مدتي دستگير و در زندان گشتاپو در برلين زنداني شد. 

ها رودهسداند. وي در اين ها ميها پدرش را مسئول همکاري با نازيهايي دارد که در آنسروده

 داندشوق آن ميم)نازيسم( را گسترش داد و پدرش را کند که شرلر را به ديو تشبيه ميهيت

(Brodersen,1978:165)  هاي روس به حومه برلين که نيرو درحالي 1945آوريل  22او در

ان جنگ تمام پس از پاي .دها اعدام شرسيده بودند به همراه عده اي ديگر از زندانيان توسط نازي

نيک با خوردن قرص آرس او ،1946از وي گرفته شد. در سال  هوفرهاسهاي تدريس کرسي

 همراه با همسرش به زندگي خود پايان داد.

ها بود ازيحداقل در سه سال پاياني رژيم نازي تحت تعقيب ن هوفرهاسقابل توجه است که  

اش نيز گذاشته اي که براي تنها پسر بازماندهيت نامهوي در وص .اش نيز تعطيل گرديدو مجله

خواهم به فراموشي من مي"بود خواسته بود هيچ گونه مراسمي براي وي گرفته نشود و نوشته بود 

ها يانا نازژئوپليتيک عنوان يک د 1945و البته همين هم شد. تقريباً پس از سال  "سپرده شوم 

 .سپرده شدها به عرصه فراموشي شناخته و مدت

 1939در سال  فيمجله ال يبر خالف ادعا هوفرهاسمعتقد است  ليبه نقل از اتوتا نتيفل

ها وجود داشت، از آن جمله نگاه آن نيب يمتعدد يدگاهيد يهانبود و تفاوت سميناز لسوفيف

                                                           

 يبرقرار يناکام برا ين را تالشـــآ يندارند، برخ يواقعه پرواز هس به اســـکاتلند اتفاق نظر تيو ن يدر مورد علل واقع نيهنوز مورخ 1.
ست و    يکنند ول يم يتلق ايتانيآلمان و بر انيصلح م  سلم ا  يخوددار ياز و تيدر تالش خود ناموفق بود، دولت آلمان از حما يآنچه م

 .ديردبه حبس ابد محکوم گ زيجنگ ن انيشد و بعد از پا يپس از آن زندان ينگرفتند، و يرا جد يو زين ايتانيکرد و مقامات بر
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نژاد بود  اصلي بحث تلريبود اما در مورد ه ييو فضا ييايدر چارچوب روابط جغراف هوفرهاس

 .(Flint 2006:21)کرديم نييرا تع يو يکيتيوپلژئ يهااستيه سک

هاي ژئوپليتيکي برخي از سران با تحصيالت کم نازي حتي انديشه احتماالً توان گفتامروزه مي

معتقد به پايبند بودن آلمان به معاهده  هوفرهاسکردند، را به طور واقعي درک هم نمي هوفرهاس

ها ها و آمريکاييها، ژاپنيو بر اساس نظريه ابر مناطق براي روسعدم تجاوز با شوروي بود 

حوزه مستقلي قائل بود، حمله آلمان به شوروي و اعالن جنگ به اياالت متحده عمالً برخالف 

بدون و  انددر اين مورد قدري اغراق کرده هوفرهاسمتفقين در نقا  در واقعنظريات وي بود. 

شکل نگرفت و عوامل زيادي در آن نقا داشتند،  هوفرهاسقايد ع يهشک رايا سوم تنها بر پا

اشاره نکرد  هوفرهاسهاي خود مستقيماً به شخص ها يا نوشتهدر هيچ يک از سخنرانينيز هيتلر 

 .(Herwig1999:225)بکار نبرده استمستقيماً و حتي واژه ژئوپليتيک را 

 رود و از نظر علمي در حال رکود شدي پس از جنگ جهاني دوم ژئوپليتيک اسمي مطهادر سال

(Mirheydar,2010:419) هاي بعد از پايان جنگ در واقع عمده رکودي که ژئوپليتيک در طي دهه

جانبه ژئوپليتيک را به عنوان دانشي جهاني دوم تجربه کرد ناشي از اتهاماتي بود که به شکلي يک

 . دادنازي مقصر فجايع اين جنگ نشان مي

 يگير نتيجه .7

مفاهيم ژئوپليتيک به عرضه عملي نزديک شدند.  1933بعد از به قدرت رسيدن هيتلر در سال 

از آن به عنوان روز نيک ژئوپليتيک ياد  هوفرهاساوج اين موفقيت در کنفرانس مونيخ بود که 

کند، چرا که تئوري به مرحله واقعيت رسيد و نظم جديدي بر اساس رايا آلمان شکل مي

کرد هيتلر روزي پيشواي آلمان نازي شود و هرگز تصور آن را نمي هوفرهاس گرفت. مسلماً

ميليون نسخه منتشر بشود و اساس انديشه نازيسم قرار گيرد. در بخشي  12کتاب نبرد من بيا از 

را حس کرد که در آن  هوفرهاستوان به راحتي حضور از فصل چهاردهم کتاب نبرد من مي

هاي آلمان ي هم اشاره شده است در اينجا فضاي حياتي تمامي تالشقسمت به واژه فضاي حيات

هدف  يمعاهده ورسا زيآم ريتحق طيحال شرا نيکند. در همطلبي ارضي را توجيه ميبراي توسعه

و  تيثياعاده ح يو تالش برا يدنظرطلبيو روشنفکران آن را به سمت تجد يآلمان کيتيژئوپل
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در  هوفرهاسعلمي که  ها و اطالعات. مشاورهداديق مها سوکشور در آن سال نيا ژيپرست

المللي و جغرافياي سياسي هاي ابتدايي پيا از به قدرت رسيدن هيتلر در زمينه مسائل بينسال

 . به وي داد بنيان سياست خارجي آلمان نازي را بنا نهاد

ژئوپليتيک آلماني در توسعه  هوفرهاسهاي اين پژوها نشان داد که اگرچه با اين حال يافته 

طرفه توان مسئوليت رخدادهاي جنگ جهاني دوم را به شکل يکاي داشته اما نمينقا برجسته

و همکاري وي مربوط به  هوفرهاسکه تأثيرات عمده  ژئوپليتيک انداخت، خصوصاً اين گردنبر

 ر داشتها قرابوده و حداقل در سه سال پاياني جنگ به طور کامل مورد غضب نازي 1930دهه 

 1941پرواز هس به اسکاتلند در روز دهم ماه مه  يدر پ هوفرهاس يشغل و در واقع زندگي

ها که از سوي متفقين مطرح شده طور که بررسي شد بسياري از روايت لذا همان متوقف شد.

توان به نمايي و اغراق بوده که از آن جمله ميها نقل شده به نوعي بزرگاست و براي دهه

را مغزي متفکر و مسئول يک موسسه عريض و  هوفرهاسمجله اليف اشاره نمود که گزارش 

اي ژئوپليتيک در ها باعث افول چند دههکرد و اين روايتطويل با هزاران کارمند معرفي مي

 محافل آکادميک گرديد.

قاً هاي آلمان نازي که اتفاتنها در بخشي از سياست هوفرهاسچنين نشان داد اين پژوها هم

 تلرياز ه يو تيحماتوان گذار بوده که از آن جمله ميهاي موفق اين رژيم بوده تأثيرجزو تصميم

از روابط خود در ژاپن  يريگ، بهرهنلنديشدن راياز  نظام تيبر خروج از جامعه ملل، حما يمبن

 خيمون در کنفرانس تلريبه ه مشاوره، 1936-1937 يدر سالها نترنيکردن معاهده ضد کم يو عمل

در  يشورو-معاهده عدم تجاوز آلمان يامضا نسبت به پشتيباني از تصميم آلمان، 1938در سال 

مريکا آ، در مقابل وي مخالف سرسخت حمله به شوروي و اعالن جنگ به اشاره نمود 1939سال 

 بود. 

 هاي آلمان نازي خصوصاً از طريقدر توجيه علمي سياست هوفرهاستأثير  بايد توجه داشت

مقاله که به  ها کتاب وسو و دهها مخاطب براي وي فراهم کرده بود از يکراديو که ميليون

تر آشنا کردن هيتلر با پرداخت و از همه مهمحياتي مورد نياز آلمان مي مفاهيمي مانند فضاي

اي پرمباحثه چهره از ويامري است که در نهايت به عنوان يک آموزگار  مفاهيم ژئوپليتيک
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نظر ها اختالفازد که پژوهشگران نيز در مورد ميزان مسئوليت وي در اقدامات بعدي نازيسمي

 کيتيو تأثير ژئوپل هوفرهاسشخص  ميزان نفوذ نمايي ازبا اغراق و سياهنيز  هاآمريکايي دارند.

هايي که وي به دليل و حتي سال داشتند يدر تأثير بر افکار عموم يسع پايه تئوري توطئه بر

 ني، چندانستندختالفات کنار گذاشته شده بود وي و دانا ژئوپليتيک را عامل وقوع جنگ ميا

ها يو ناز يآلمان کيتيژئوپل هيعل ياديدوم به شکل ز يهاي جنگ جهاندر سال ييپروپاگاندا

 . داد سميو مک کارت يهراس سميدهه بعد خود را به کمون کيکه  يامرشد مطرح مي

 . قدرداني8

ميرحيدر بابت طرح اهميت موضوع دره دانند از سرکار خانم پروفسور ان بر خود الزم مينگارندگ

 .و زحمات ايشان تشکر و قدرداني داشته باشند
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