
 

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

 

   های نازیاقتصاد جنگ
  هیبر پا

   وعده رفاه- عيمردم مط
   راه تودهی برارخواهيرضا خيترجمه عل

  
 یاو از روش ها. ام داد انجیفه خود را بخوبي ، وظی، مسئول امور اقتصادملر شاخت يها
  . و نظارت بر خروج ارز شده بودیره بندي فاصله گرفته بود و خواهان جیميقد

ت مطلق بدست ي الویاقتصاد جنگ. ل شده بودي تبدیاقتصاد نازن آننده يي به عنصر تعجنگ
در . م آرده بودندي، متمرآز و تنظیع آن را سازماندهين صاحبان صنايآورده بود و بزرگتر

ش سوم ي رایاست نظامين بهره را  از سيشترين بيع سنگي بود آه صنایهيط بديشران يا
د در ي جدیه دارهايد آرد آه سرماي گوبلز در آاخ ورزش تاآ١٩٣۶ مه ٧روز . بردند

 یتوپ بجا "ینگي از مردم آلمان شعار گوریاريبس.  آوتاه نخواهند آمدیعرصه اقتصاد جنگ
 باور آرده بودند آه با الحاق ی رهبران نازین وعده هاي اآنان به. رفته بودنديرا پذ" کره
  .  شرق وفورنعمت حاآم خواهد شدی غنین هايزم

. ان اوينيشي پیار همراه تر بود تا با برنامه هايتلر بسي هی با برنامه اجتماعیبورژواز
خواهند  عيمطه شان برآورده شود ي اولیازهاي آه نی زمانمردمافته بود آه ي اعتقاد یبورژواز

 ید وابستگي بود آه بايیبان اصل خودآفاي از طبقه حاآم پشتین آه بخش مهميضمن ا. ماند
 ندارند ید چندان بازدهي رسی آنها آه بنظر میمعادن، حت.  دادیش را به خارج آاهش ميرا

موسسات .  شدید ميك تولي قرار گرفتند و آائوچو و نفت سنتتیمجددا مورد بهره بردار
ده ي شد آه تازه به دوران رسیدر افواه گفته م.  ساخته شدندیارآت رهبران ناز با مشیديجد
ه داران يان سرماي نسبت به دوستان و متحدانشان در می توانند حسادتی اصال نمی نازیها

نداران و ين زمي از بزرگتریكيملر ين ناشر آلمان، هيتلر خود بزرگتريه. بزرگ داشته باشند
  . م داشتندي عظیدر هر حال آنان درآمد. ع استين صاحبان صناي از بزرگتریكينگ يگور
 ی از آنها را موبه مو اجرا میاما برخ.  دادی خست به خرج نمدادن وعدهتلر در يم هي دانیم

ه ي و چند روز بعد به سرمای به رهبران نظام١٩٣٧ه ي فور٣ آه در يیمثال وعده ها. آرد
  . ن هايگر سرزمي آردن آشور، فتح دی، نظامسميشه آن آردن مارآسير: داران بزرگ داد

م يده بوديقبال د.  را سرآوب آردیا انقالبيست ي، اعم از رفرمیاو در چند ماه جنبش آارگر
 ی دوران جمهوری اجتماعی هایه دارها بشدت نگران خطر انقالب و قانونگذاريآه سرما

 نسبت ی آروپ فون بوهلن اوند هولباخ آه دوران طوالن١٩٣٣ه ي فور٢٠در . مار بودنديوا
ش يتلر از او بخاطر برنامه هاي به هید بود، بنام همقطاران خود در نامه اي ها در تردیبه ناز

.  خواهد آردیبانيش پشتياو قول داد آه اقتصاد آلمان با همه توان خود از دولت را. تشكر آرد
آنان از . ن بودند مزد مخالفت خود را گرفتندي بدبتلري آه همچنان نسبت به هیاندك آسان
 ی اموالشان عالقه خاصیات به حسابداري محروم شدند و اداره مالی بزرگ دولتیسفارش ها

  .دا آرده بوديپ
ن ي از بزرگتریكيجوانان آلمان آه . ل شدي تكمید سالح معنوي با تجدید سالح ماديتجد

.  شدیت ميجان در آنان تقوي صف شده و هكي شدند ی شناخته میمخاطرات نظم اجتماع
 ی آن همبستگیم و بجايا را درهم شكستي پرولتارین المللي بیما همبستگ: تلر اعالم آرديه

  .مي زنده مردم آلمان را برقرار آردیاجتماع



 

 یندگان آنان در دستگاه دولتي و نمایستوآراسي و اریل بود آه بعدها بورژوازين دليبه هم
ص داده ي بزرگ را تشخیه هايت و اطاعت سرماي آه او حسن نیزمان. دندتلر شيقدردان ه

 خواستند سراغ ی گرفته بودند و میتلر را جدي هی اجتماعی را آه وعده هايیآ ها.اس
ه ي و سرماینجا بود آه اتحاد مقدس رهبران نازيدر ا. ه داران بروند قتل عام آرديسرما

   . دادی خود را نشان ميیداران بزرگ آارا
م آه ي دانیم.  رسدی می بنظر قطعی مستحكم است و صلح اجتماعین پس جبهه داخليا از
 یاراتيملر همـآهنگ و متحد شدند اختير نظر هي زیس آه بزودي مختلف پلیتلر به گروه هايه

 را آه ی متهمی خواهند بكنند؛ حتی توانستند هرچه میاس م.گشتاپو و اس. فوق العاده داد
اما . نديا برباير آنند يخودشان در خدمت حكومت بودند تبرئه آرده بودند دستگ آه يیدادگاه ها

 ی رسمیس هايپل. ن محدود شده بودي معيی حساب و آتاب در عرصه هایبا بين قدرت تقريا
 ی، آزادیت خصوصيط حق نداشتند به مالكيچ شرايچكدام در هي هیس موازيا پلي یمخف

ازات آارفرماها آه از ي، سود و بهره و امتیت صنعتيلكصاحب آاران، اعتبار قراردادها، ما
  .  ا لطمه بزنندي آار نظارت داشتند برخورد آنند یرويجمله بر استخدام ن

 


