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تلر يرباز به هی داران بزرگ از دنهآارخا آه ییها آمك را درباره لگوريآم گزارش یآوراد يب
 آردن اقتصاد ی نظامی آردند، او را صدراعظم آردند، برایتلر آمك ماليآنان به ه: آردند یم

 توانست به یتلر هرگز نمي آنان هیاریبدون .  آردند و به استقبال جنگ رفتندیبا او همكار
  . قدرت برسد و آن را نگه دارد

جه ين نتي به همنورمبرگدر " فاربن. گ.یا" بزرگ یمپان در دادگاه آلوریتا. ژنرال ت
وان ی دییكای با دقت و جسارت دربرابر دادستان آمر١٩۴۶ در شاختد افزود آه یبا. رسد یم
 را آه به مسلح شدن آلمان یعید صاحبان صنايخواه یاگر م: "د آردي تاآنورمبرگ یالملل نيب

 خود یول." دي را هم به دادگاه بخوانییكای آمرید آارفرماهاید، بايآمك آردند محاآمه آن
 شود، چنانكه در یرفتنیش سوم آن در جهان پذیتلر و رايز همه آار آرد آه هي نشاخت

 نظام مردمساالرك ید ی شد آه حكومت آلمان جدی مدع١٩٣٣ مه ۵ نگ پستيونیورك ایوين
  . است
ار ي داشتند مناسبات بسد را در دستي تولیها  آه اهرمی با آسانی نازیاسي سیان رهبريم

 یع حق داشتند اسرار و رازهایصاحبان صنا. افتی ی برپا شده بود و گسترش میتنگاتنگ
.  بردوش داشتندیفه درجه اولينان وظیتلر اي هیها ژه آه در نقشهید را بدانند بوی جدیها ارباب

 بزرگ ی آارفرماهاین براي دولت را چنیها نگ طرحیتلر و گوري ه١٩٣۶ دسامبر ١٧در 
 را طلب یري چشمگیدي تولیم آه بارآوریرو ی مییها یريما به مصاف درگ: " م آردنديترس
 یها م خسارتیروز شوي پیوقت.  شناسدی نمیگر مرزیحات آلمان ديد تسلیتجد. آند یم

 را بشارت یانی است آه نبرد پایدوران ما دوران... عا جبران خواهد شدي ما وسیاقتصاد
ك ين تفاوت آه هنوز شلیم با ايج آامل، در جنگ آامل هستياآنون در بسما از هم . دهد یم

  ."   میا نكرده
 به یا ژهین داشت آه عالقه ويع سنگی صاحبان صنای اشتها آور برایالبته جنگ چشم انداز

سم شده یه داران بزرگ جذب نازین بدان معناست آه تمام سرمایا!  جنگ داشتندید برايتول
رندگان و يرا در شمار سفارش گیدند زید ی آه خود را در خسران میبودند؟ بودند آسان

 خشن حكام تازه مخالف بودند یها گر با روشی دیبرخ. د نبودندیسودبرندگان از حكومت جد
 جنون یها  هم از طرحیچند تن. خوردند ی آنان افسوس می و اخالقین فرهنگیيو بر سطح پا

وند ي پیاما بطور آل. توانست ختم شود ی فاجعه نم جزییز حكومت هراس داشتند آه به جايآم
ژه در دوران جنگ تنگ تر و استوارتر ی، بویع و مقامات نازیان صاحبان بزرگ صنايم

  . دیگرد
، مقامات ك دو آوبورگید مانند ییها ستوآراتیمار، آری وایشترها، در دوران جمهوريپ

گر از ی دی و چند تنهوگنبرگ چون یناستمداران و بازرگاناي، سپفوندتنر مانند یا رتبهيعال
سم يشده بودند آه از عالقه آنان به فاش" سميانجمن مطالعات فاش"رتبه عضو يمقامات عال

  . ت داشتیحكا



 

 یها  را در شرق اروپا اشغال آردند، بانكیا  گستردهیها ني سرزمیتلريان هي آه سپاهیزمان
ها در دست گرفته  اس.از آنها را اس یت برخیری چشم دوختند آه مدییها بزرگ به آارخانه

 یها بارون.  بزرگ دنباله رو سربازان شدندیها ع و بانكیندگان راهبران صناینما. بودند
وضع در بخش فتح شده اتحاد . نگ معادن لهستان را تصاحب آردندی و امثال گوریلزيس

  . ن شكل بوديز به همي نیشورو
گان ی آار رایرويع از نیصنا. شده ثروتمندتر شدر ي اسیها م ملتی آلمان با غنایبانك مرآز
 اردوگاه یكیدر نزد) بونا(د آائوچو ي تولیها آارخانه. آردند یه می تغذی نازیها اردوگاه
د ي را تولكلونیز گاز "یفاربن انداستر. گ. یا"همان آارخانه .  شدندیانداز  راهتزیآشو
  . توانستند آار آنند یمگر نی بود آه دیآرد آه آاربرد آن خفه آردن آسان یم

ار ياس و آارفرماها را بس.ان اسي می همكارفاربن.گ.یار ی مداتو امبروس ١٩۴١در 
 ٣٠٠ به ١٩٣٢م دریون مارك قديلي م۴٢ه داران از یسود سرما. ف آرديثمربخش توص

" مانسمان" سود آارخانه ١٩۴٠ تا ١٩٣٣در فاصله . افتیش ی افزا١٩۴٣ون مارك در يليم
ه به اندازه پنجاه ی حجم سرمای سال حكومت ناز۵ا ی ۴در . افتیش ی درصد افزا۴١٠ش از يب

  . ش از آن رشد آرديسال پ
. نمود یار دور ميدند بسيترس ی میسم حزب نازيالي از شبه سوسی آه رهبران اقتصادیدوران
آهن و "، اتاق یناز" جبهه آار"ان ي می از همكار١٩۴٣ه یي ژو١٩ شر بوباشتريولكه ینشر
د جنگ افزار يآارخانه تول. آرد ی می شاخه آهن آالت اظهار شادمانی ا و مرآز حرفه" لزف
همبود " در داخل یا شتاز، نمونهي پیا د به آارخانهی مالك آن بود بایهودیك یآه " سوهل"
 - شائوسكل یها ل شد آه سهام آن در دستی تبدین آارخانه به بنگاهیا. گشت یل میتبد" یمل
 یها پس از شكست. گر قرار داشتی و چند تن د-ه دار بزرگ ی سرما- ولگرف -یر نازیوز

، زانگن چون ی بزرگیحات آه آارفرماهاي مسئول تسلیها ه، سازمانيناگوار آلمان در روس
 بدست یا ارات گستردهيگر عضو آن بودند اختی و چند ژنرال دپونسگن ،نگيروشلفولگر، 
ن یتر  تنها با برجسته یل عمده اقتصادیره مسا دربایدر هر حال، مقامات ناز. آوردند

ن ی بود آه صاحبان بزرگترینان آسانیا. آردند ی میزنی رای صنعتیها ندگان گروهینما
ارات گسترده و خودسرانه به ي اختی اعطاتونگیش زايآلنه یبنوشته نشر. ها بودند آارخانه

  .  بودیعي طبینان امریا
" ها گروه بانك"س ي مقام رئدر آورت فون شرودرچون  یه دار بزرگی نبود آه سرمایتصادف

ز با آنان ي نهيگولت.  شدندیران فوالدسازیمد آروپ و نگيروشلگمارده شد، همانگونه آه 
 آوچك ی آه در آن همچنان نفوذ بورژوازیبرعكس اتاق صنعت و بازرگان. آرد ی میهمكار

 یبخش بزرگ بورژواز.  از قدرت خود را از دست دادیاريشد بس یو متوسط احساس م
را در ی به راه افتاده بود، زوم دوميگآرد، همانگونه آه در گذشته دنبال  یتلر حرآت مي هیدرپ

 در ١٩٣٩ حكومت تا یدستآوردها.  و جنون عظمت با آنان همداستان بودینيخودبزرگ ب
ن ی ا١٩٣٨از همان . د نگذاشته بودی تردیش جایفروغ ستاره بخت رهبران تازه را

، گسترش بازار یان مطالبات آارگری، پای صلح اجتماعیبرقرار: ر بوديتاوردها چشمگدس
 و فزون بر آن ی عمرانیها ، طرحی بزرگ دولتیها  سفارشیري، از سرگیخارج
جه انضمام ي در نتیدير دستگاه تولي و گسترش چشمگیاست خارجيره آننده سي خیها تيموفق
  .یش و چكسلواآیاتر

بنابر محاسبه اقتصاددانان .  آمدی به حساب نمیزي چیاري و بدبی چند ناآامنها دربرابریهمه ا
 ١٩٣٨ درصد در ٢٨ به ١٩٣٢ درصد در ١٩٫١ از ی بزرگ در درآمد ملیسهم بورژواز

ش ی افزا١٩٣٩ون دريلي م٣۶٣ون مارك به يلي م۴٨ از "گ فاربن.یا"سود . افتیش یافزا
شه ي و پیزار موسسه آوچك و متوسط بازرگان ه٧٠٠ك ین دوران نزديدر مقابل در هم. افتی

ش سوم را ی است آه رایا هيل رد فرضين دلیت، استوارترين واقعيهم.  نابود شدندیور
  . داند ی م"دهيخرده بورژوازی جان به لب رس"حكومت 



 

 آه سرداران ی را در دست گرفتند در حالی دستگاه دولتیها  اهرمینسان رهبران نازیبد
 و ی نازیان رهبرينكه میضمن ا.  خود نگه داشتندیاقتصاد را برا  دارتیصنعت پهنه الو

 به ی نازیها سهير شدن نوآیسراز. ر وجود نداشتی نفوذناپذیواریت آنندگان اقتصاد دیهدا
 حاآم یه داری درنظم سرمایعنین يشين و پیادي بنی در ساختارهایرييچ تغيپهنه اقتصاد ه

  . نداد
 بزرگ و ی بورژوازیباني جلب پشتیافت در پی یش میفزاملر آه قدرتش روزبروز ايه

حلقه " آرده بود یه گذاری پاآپلراس آه .ل نبود آه حلقه طرفداران اسي دلیب. اشراف بود
، شخص فون اشرودربنوشته بانكدار سرشناس . نام داشت" اس.اس یدوستان رهبران مل

ه یآند آه سرما یاس اقرار م.س رهبر ااسوالد پوهل.  برجسته داشتین حلقه نقشی در اشاخت
 آنان یار برايازات بسيرا امتیوستند زيپ ین حلقه میداران بزرگ داوطلبانه و خودخواسته به ا

دار یگر دیكدین حلقه با یان بزرگ منظما در چارچوب ایاس و آارفرما.فرماندهان اس. داشت
ها و  بردند، از طرح ی مچائودا آار یها دار اردوگاهیاس آنان را به د.فرماندهان اس. آردند یم

" یقات تبارشناسيمرآز تحق "یها جه پژوهشي نمونه نتیآردند و برا ی خود آگاه میها برنامه
شد و مدام از  یان واگذار مین آارفرمایمناصب حساس به ا. دادند یار آنان قرار ميرا در اخت
  . رار بودان دو طرف تبادل اطالعات منظما برقيم. شد ید ميش و تمجیآنان ستا

ق ساالنه ین طری ازایافتیوجوه در. ر بودیاس سراز. آارفرماها به صندوق اسیها ل آمكيس
 آه ن آلنیاشتا بانك ١٩۴٧ه یي ژو٢٩ن ي برلتونگیوزاينبنوشته . ون مارك بوديليك میبالغ بر
در .ن منظور گشوده بودیبد" اس"نام   بهیژه ایس آن بود حساب ویي رفون اشرودربارون 

ه ی از سرمایكی ١٩۵۵ اوت ١٧ گلياشپنام  هامبورگ به  مصوری هفتگیها از شماره یكی
 یها نمونه. ن حساب آرده استی به ایا  سخاوتمندانهیها داران بزرگ اقرار آرد آه آمك

. دهد یاس را نشان م.ان آارفرماها و رهبران اسي میاراست آه مناسبات عالين بسیهمانندا
ش یار ستاي بسیه داریازسرما. اس. اسیارگان مطبوعات" آرپزداس شوارز "ملر خود در يه
ن یروح آارآفر"ان يك میملر از اتحاد نزديه هین نشری ا١٩۴١ مارس ۶در شماره . آرد یم

 یبه گفته و. د آرديتمج" یه دار و نگرش جسورانه صاحب منصبان دولتی سرمایها نابغه
  .  دولت استیها هی از پایكیه دار خود یسرما

 در اقتصاد ی حزب نازیتلر و سرداران او مانع هرگونه دخالت خودسرانه اعضايم هیدید
 یاراتي قدرت و اختیها، مدع نه، ولو با موافقت آارآنان بنگاهين زمی را آه در ایشدند و آنان

ران ي آرده باشند، مزدبگیها هر اشتباه صاحبان آارخانه. آردند یشده بودند سخت مجازات م
شد به  یه اقامه می آه برضد صاحبان سرمایش همه دعاويآماب. ا ندارندحق مجازات او ر

عدالت  "یدئولوژیها، ا یتلري هیشگي همیها یبیباوجود عوامفر. ديانجام یب ميقرار منع تعق
ها و بورس  وار بانكی دیها و پا ره آارخانهیئت مدي هیها پشت در دفترها یناز" طلبانه

ه ی سرمای آه برایشتي و معیر مسائل صنفيگي و پییهواداران صنف گرا. شد یمتوقف م
 بزرگ یآارفرماها. ر شدندی ناگزی عملیا به بیا از آار برآنار شدند ی نبود یرفتنیبزرگ پذ

ه دار را یك آالن سرمایراندند در آن واحد هم قدرت  ی فرمان میديك شاخه تولیآه بر تمام 
 آنان ١٩٣٣ه یي ژو١۵پس از . شدند یش سوم محسوب می رایداشتند و هم آارگزار رسم

آنان .  بودندی تن ناز۵ عضو آن تنها ١٧شدند آه از"  اقتصاد آلمانی عمومیشورا"عضو 
  . اند گرفته" یاقتصاد جنگ) تلريلقب ه(فوهرر "آردند آه عنوان  یافتخار م

م یدیدكه يدر حال. اند  گرفتهی را جدیتلر به بورژوازي هیخدانان حمالت لفظی از تاریاريبس
. تلر آامال با آن موافق بودي آه هیست، نظامي نیه دارین حمالت اصال نظام سرمایهدف ا

 یشخندهای ریآماج واقع.  رهبران بودی طبقاتی و فقدان روانشانسیتلر برضد زبونيحمالت ه
  ". شاهان صنعت و بانك"ها بود تا  شتر اشراف و ثروتمندان شهرستانيها ب یناز

 داشتند و بلندپرواز و به رسالت خود ی خود آامال آگاهیروي بزرگ آلمان آه از نیآارفرماها
آنان خواست خود را به . آردند ی مید آامال احساس آسودگیش جدیمطمئن بودند در را



 

ها،   شكستیكه، درپيهنگام. وند زدنديروز بود، پي آه پیسم، دست آم تا زمانیخواست ناز
ر به سقوط خواهد یم آلمان را ناگزین رژیدند آه ايجه رسيتن نین آنان به این تريروشن ب
 یاراندآيشمار بس. م به آودتا گرفتنديها تصم  بزرگ و ژنرالی چند از بورژواهایآشاند، تن

 ی جنگیها  با برنامهیآنان اصال مخالفت.  آردندیبانين حرآت پشتی بزرگ از ایاز آارفرماها
ها  ن برنامهیدرواقع ا. د نداشتنديرس یانه بنظر میتلر، هرقدر هم آه ماجراجويو اهداف ه

 جنگ یش از و در طين پيع سنگیندگان صنای نداشت آه خود نماییها  چندان با طرحیتفاوت
هم رفته بسود دو ی بزرگ روی و بورژوازیائتالف سران ناز. بزرگ مطرح آرده بودند

 ی بیتلر آارهاي سرداران هها پهن شده بود و یكسو سفره نعمت دربرابر نازیاز . طرف بود
گر ی دیاز سو.  و نان و آب دار را بدست آورده بودندی افتخاریها زحمت پرمواجب و مقام

  . ه داران بزرگ ماندیسررشته اقتصاد در دست همان سرما
ها و  ن بنگاهی بزرگتر٢۴ره یئت مديس و عضو هي رئ٣٨۴ از ١٩۴٠در آغاز جنگ در 

ن حلقه یها به داخل ا یالبته ناز.  داشتند١٩٣٣ش از ين را پن عنواي تن هم٢۴٠ها،  آارخانه
ها و  ستوآراتیشتر افتخارش حضور اري آه پییرندگان وارد شده بودند، حلقه يم گيتصم

 صاف و ساده یی آارفرمای خصوصیها ن آه سازمانینكته قابل توجه ا. اشراف در آن بود
 ی آارگریها كه سازمانيدند در حال شی از دستگاه دولتیی بخود گرفتند و جزیجنبه رسم

  . دیمنحل شدند و اموال آنان مصادره گرد
 ییه داران در راس نهادهاین سرمایژه در مقاطع حساس، بزرگتری، بوییر پوشش آارایز
ارات ياخت.  بر اقتصاد را بعهده داشتندینيفه بازبيقرارگرفتند آه وظ" شس گروپنیرا"نام  به

آنان درباره . آردند یش نظارت میرا" ت شدهیهدا" بر اقتصاد  داشت ویكتاتوریآنان شكل د
آنان . ها متيت قي آار و تثبیرويه، نيها، مواد اول ع سفارشیتوز: گرفتند یم ميز تصميهمه چ
 یمقاله ا" ماتيفرونت و ه"ه یدر نشر. آردند یشد مشخص م یل ميد تعطی را آه باییها بنگاه

 بود آه نه سار مرد پرقدرت اهل نگيهرمان روشل منظور ".شاه آهن آلمان"نام  منتشر شد به
آرد، بلكه صاحب همه معادن آهن در  ی میی آهن در آلمان بزرگ حكمفرمایتنها بر فرآور

. راند ی حكم مهیلورن بر بر منطقه نگيروبرت روشلبرادر او . منطقه نفوذ آلمان هم بود
نان یهمه ا. نام داده بود"  بزرگیها هونر آارخانيآلكس" خود آنان را یشگيگوبلز با طنز هم

شتر ي آوچكتر باز هم بیها ان بنگاهیهنگام جنگ نفوذ آنان به ز.  داشتندیاتيازات مهم ماليامت
  . شد

ا ی اندك داشتند ی سودیر بود ولی بودند آه وجودشان ناگزیی آنهای و شبه دولتی دولتیها بنگاه
گفته .  از سود خود را پنهان آنندینستند بخشتوا ی آسان می خصوصیها بنگاه. اصال نداشتند

ه را یش سرمای درصد فراتر نرود اما او افزا۶تلر دستور داده بود آه سود سهم از يشود ه یم
 ١٩۴١ سپتامبر ٢٨ "تونگینه زای الگماهچیدو"بنا بر برآورد روزنامه . آه ممنوع نكرده بود

ن احساس شد آه ید مانع ایمت باي هر قدر هر حال و به: " داردیبخش اعظم سودها شكل پنهان
 بدست آمده در دوران جنگ به برآت بازار سهام در معامالت سودآور به آارگرفته یسودها

  ."خواهد شد
 ینه مثالين زمی آامل داشت؟ در ایه بزرگ هماهنگیها با منافع سرما یاست نازيا سیآ
ك ی. ز نبوديهودستی ین آشكارها و به هما ی بزرگ به همان اندازه نازیبورژواز. ميزن یم
ر شد از یتلر ناگزيدن هي بقدرت رسی بود در فردایی ازمراآز آارفرمایكیرآل ي آه دبیهودی

ت يان و قدرتمندان بزرگ با وجود اصلی از آارفرمایاريبرعكس بس. رديمقام خود آناره گ
ها  یهودیملر بنز آه با یر دایمانند سه مد.  خود ماندندیها اشان در مقام ا همسر و خانوادهیخود 

آه " ستالیشب آر" معروف به ی بزرگ پس از ماجرایمگر بورژواز. وصلت آرده بودند
 یه داری آه آالن سرمایازات بزرگي آرد؟ امتین مسئله اعتراضیان بود به ایهودیشب آشتار 

  !د؟یارز یك آشتار نمید بدست آورده بود به یم جدیدر رژ



 

 را یده بود بورژوازي آن زمان آه هنوز بقدرت نرسیاو حت.  بودن مسئله آگاهیتلر هم از ايه
ن نكته را ي همدتمولد خود در ١٩٣٣ه ی ژانو۴ یاو در سخنران. دانست یها م یوامدار ناز

اگر "  ما حفاظت نشده بود؟ی امروز آجا بود اگر پشت سنگر ارتش قهوه ایبورژاز: "گفت
ندگان ی نماید داشت، ولی از خود دفاع آند تردییهان طبقه بتواند به تنینكه ایتلر درباره ايه

 خود را ینان خوشنوديهم. آوردند ی آالن در او احساس احترام بوجود میها هیسرما
همبود "ن قانون براساس مفهوم یا. ابراز داشتند" یم آار مليقانون درباره تنظ"د یازمصوبه جد

 را ی اجتماعی بود آه هماهنگییها هیقرار داشت و شكل مسخ شده نظر" ها  بنگاهیدرون
 ١٩٣۶ سپتامبر ١٠ در شماره ی حزب نازی ارگان مرآزباشتریش بويولك. آردند یموعظه م

" ندگان آارینما"م بلكه همه یگر ما آارگر و آارفرما نداری شد آه در آلمان دیرآانه مدعیز
، آارگران یمان بزرگ آلی آارفرما،آروپبقول . فه را بردوش دارنديك وظیهستند آه انجام 

  . هستند" سربازان جبهه آار"ن پس یاز ا
 ی اقتصادین نهادهای درآنار آارشناسان برفراز مهمتری بزرگ خصوصیها ران بنگاهیمد

فون ر دفاع ژنرال یآه وز" حاتي تسلیته مشورتيآم" نمونه در یبرا. آشور قرار گرفتند
، صنعتداران تل هيآ و شنویون راف مانند ییها گر ژنرالیس آن بود در آنار دي رئبلومبرگ

ها آه در  یناز. ره قرار داشتندي و غفولگر، سنیتا، نگيبورس، منسیز، بوش مانند یبزرگ
 آه خود بقدرت یدادند، زمان یشعار م" شاهان بورس و بانك"مار برضد ی وایدوران جمهور

 بانك دار ن اشرودرفوبه اعتراف .  آاهش نفوذ آنان انجام ندادندی براین اقدامیدند آمتريرس
ش تمام صنعت گذشته را در دست خود ي بزرگ آنترل آمابیها آلن در دادگاه نورمبرگ، بانك

در واقع .  حزب و حكومت داشتندی قاطع بر روینفوذ"ها  ن بانكید آه ایافزا یاو م. داشتند
 هچیدوانند ها م  ن بانكیران بزرگتریبا مد." دادند یل ميك دولت دوم را تشكی بزرگ یها بانك
  . شد ی میزنی دائما رادن بانكدرس و دسكونتو گزلشافت و بانك

 بزرگ و حزب باز یها ان بانكير مناسبات مي اخیها در سال: "ار جالب استي بسینكته بعد
." ها حضور داشتند ن بانكی ای عالی پرنفوذ حزب در نهادهایرا اعضایهم تنگتر شده بود، ز

ن دو یوند تنگاتنگ ايدگاه خود درباره پی دی بر درستیليا دلنده ری فزاین درهم جوشیما ا
نر يبلن يشير پي، سردبی نازوالتر فانك و اس.ب.آرومند يان بنگاه نيمناسبات م. ميدان یم

گر یان دهها نمونه دي از میا ر اقتصاد نمونهی و وزی بانك دولتیس بعدي رئتونگ،یبورسن زا
  . وند تنگاتنگ استين پیاز ا

 نبود آه آنان ی گمان تنها وقتیع بزرگ بیندگان صنایتلر با نماي هی ساالنه و رسمیاه مالقات
ها   آه سرنوشت سالحی، زمانرياسپتلر، يكان هی از نزدیكی. آردند یدار میگر دیكدیبا 

 طبقه حاآمه یتلر موجب پراآندگيمت ارتش هیا هزیشه بود آه آین اندیدگرگون شده بود در ا
شه مراد خود را ید، درواقع اندین مریا. خالق و شكوه آن نخواهد گشتبا فرهنگ، ثروت، ا

تلر باور يه داران بزرگ و هیان سرمايوند مين پیخ نگار آلمان، به ای تار،فست. آرد یبازگو م
 آشكار به انتصاب یا ر در درون صنعت عالقهي چشمگییروهاين: "رد آهیپذ یندارد، هرچند م

ها در زمان    بنگاهیشود آه روسا ی میاو سپس مدع." دادند ی نشان میریتلر به نخست وزيه
ن ادعا را نشان یز خالف ايهمه چ.  نداشتندیتلر بر حكومت و بر آارگران خود نفوذيه
  !دهد یم

 مانده بود تا حساب خود را با یروزي پیتلر منتظر فردايتوان تصور آرد آه ه یچگونه م
 یرييچ تغيش سوم هی در زمان رایدي مناسبات تولم آهيآن یه آند؟ تكرار می تسویبورژواز

قدرت صاحب .  اعالم شدیم شد، مقدس و نقض ناآردني تحكیدار هیت سرمايمالك. نكرد
 قهار، یبانیها، چونان عوامفر یتلرينحال هیبا ا.  شدین و رسمیت، نهادی تقویمنصبان اقتصاد

تر آن را پنهان يا شكل توتالش سوم بی رایدار هیت سرمايان ماهي می ژرف و درونیوستگيپ
پنهان " عدالت خواهانه "یر ژنده پاره ادعاهایش را آه زیشه خویتلر عمق انديا هیآ. آردند یم

ها زنجموره درباره دفاع از فقرا و  پس از سده: "ن جمالت آشكار نكرده استیشده بود در ا



 

ربرابر فرودستان مصمم رومندان ديده است آه در دفاع از نيرشدگان، اآنون زمان آن رسيتحق
ك گروه نخبه و فرادست مرآب از صاحب منصبان و قدرتمندان صنعت و ی؟ خالصه، "میشو
رتبه در راس سلسله مراتب ي و آارمندان عالین داران بزرگ، سرداران نظاميه، زميمال
ر اي قدرت را در اختیها ل داده بودند آه همه اهرمي را تشكیها متحد شده بودند و آاست یناز

 آه ییآرد، قشرها یل مي تحمی اجتماعیگر قشرهایاست خود را به همه دين گروه سیا. داشت
 در یول.  محروم شده بودندیل عمومیت مسایها و هدا یريگ ميازهرگونه مشارآت در تصم

 او ی آگاهیرا بر رویپنداشت ز ین میادي از مردم خود را محروم از حقوق بنیتيعمل تنها اقل
  .    ده شده بوديآشم ي ضخیا پرده
 نشان ی و سرداران صنعت را بخوبیان اهداف رهبران نازي می هماهنگیلومسكیلو فون ويت
جلب توده مردم  "یها فقط برا یزانه نازيه دارستی مبهم سرمایها هیدر واقع گوشه آنا. دهد یم

اقتصاد : "دیگو ین مين چنيع سنگی از صاحب نفوذان صنایكی فولگر. دیآ یبر زبان م" کم آگاه
 ی براییده است جای آه مبارزه طبقات آن را درنوردیدر آشور... د يآلمان با درد فهم

وه خود و بسرعت و به گونه آامل يتلر به شيآدلف ه.  تندرست وجود نخواهد داشتیاقتصاد
ست به همه محافل نفوذ آرده بود و روزافزون ي مارآسیدئولوژیا.  را جمع آردبساط احزاب
تلر خود را بدون ابهام و يآدلف ه. آرد ی سازمان اقتصاد ما وارد می را در ژرفاسموم خود
  ."  او بودیاست اقتصادياد سي اعالم آرد آه بنیت خصوصي مدافع مالكیبدون دودل
ش يهم رفته بسرعت پی روی بزرگ مرحله به مرحله ولیسم و بورژوازی نازیزيدرهم آم
: رفت یش سوم را پذی از رایل اجتماعين تحلی ایستد دریدهد آه با یز نشان ميهمه چ. رفت

ندار در ي و زمی، مالیك گروه آوچك از انحصارات صنعتی: ب جامعه آلمان ين است ترآيچن"
 و ی دولتی گرد آمده اند و ابزارهایرتبه حزب در بلوك واحدي از رهبران عالیادغام با گروه

توده بزرگ آارگران و مزدبران : نان ی ادربرابر. اند ن دستگاه قهر را در دست گرفتهيهمچن
  ."  خود محروم هستندیها ها و خواست شهیان انديقرار دارند آه از هر گونه سازمان و امكان ب

 


