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 ٢٠١۴ مارچ ١٢
  

 ؟چه کسى ھيتلر را مسلح و به او پرداخت نمود

 

 

  :نويسد می“ فاشيسم گويا”مايکل پرنتى در ابتداى مقاله خود 

  عجيب و غريبى عبور میۀ از مقابل مغاز،زنم  ايتالياى کوچک نيويورک قدم میۀ موسوم به محلۀ در محلکه در حالی

 پس از ورود به مغازه از فروشنده می· دھد  را نشان می»بنيتو موسولينى«ى منقش به ئکنم که تصاوير و زير پوشھا

 ما ،دونيد و می· ن کسانى که اونو دوست دارن ھست،خب”دھد   او پاسخ می،فروشد پرسم که چرا چنين اقالمى را می

عنوان چيزى بيش ه  اين بود که فاشيسم بۀپاسخ او نشان دھند·“ در کشورمون شايد به آدمى مٽل موسولينى احتياج داريم

  ·از يک کنجکاوى تاريخى زنده است

 يکى از کادرھاى قديمى ،يو سوزامار را که توسط   زيرۀ مقالۀ وقايع جارى در اوکراين انتشار دوبار، محترمۀخوانند

  ·سازد اورم ترجمه شد ضرورى می ياد نمیه  نوشته و توسط من در سالى که ب٢٠٠٧در سال يدن، حزب کمونيست سو

 تصادفى نبود و آنچه که در اوکراين در ، که شرايط را براى ظھور ھيتلر فراھم آورد، نازى گذشتالمانوقايعى که در 

 و بقيه جھان امپريالٮستى قدرت را المان سرمايه داران و اشراف ۀھيتلر با کمک سرماي· يستجريان است نيز تصادفى ن

دست گرفت و ھمانطور که شاھد ھستيد در اوکراين نيز ھواداران او با کمک سرمايه ھاى جھان امپرياليستى قدرت ه ب

ھوادارن ھيتلر با جمع · مبدل شده است فاشيستھاى سراسر جھان ۀدر حال حاضر اوکراين به مک· دست گرفته انده را ب

 ۀ فاشيستھا را به صحنۀ خود به دولت ضد بشرى اوکراين ورود رسمى و دوبارۀآورى پول و ارسال تبريکات صميمان

  ·گويند سياسى جھان تبريک می
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 باط کشد به منظور درک ھر چه بھتر ارت  زير که شرايط به قدرت رسيدن ھيتلر و نازيھا را به تصوير میۀمقال

  · عزيز ارسال شده استۀتنگاتنگ آن با وقايع جارى در اوکراين خدمت شما خوانند

   چه کسى ھيتلر را مسلح و به او پرداخت نمود؟ 

  Mario Sousa: نويسنده

  پيام پرتوى: مترجم

  ی ترجمهمنبع اصل

  

شود اين است که چه کسى به   روزنامه ھا و کتابھاى تاريخى سرمايه دارى مطرح می، اى که بندرت در نشرياتمسأله

داد؟ در  چه کسى تبليغات و دستگاه نظامى نازيھا را مورد پشتيبانى مالى قرار می. ھيتلر پرداخت و او را مسلح نمود

.  بدون مشغله اى ثابت،د و قبل و بعد از جنگ يک زندگى معمولى داشتخالل جنگ جھانى اول ھيتلر يک سرجوخه بو

چگونه اين امکان براى ھيتلر فراھم آمد که فقط طى چند سال يک دستگاه تبليغاتى بزرگ و حزبى سراسرى را 

 کسى به نمود؟ چه دست بگيرد؟ چه کسى از او پشتيبانى میه  بالمانکه قدرت را در  عالوه اينه  ب،سازماندھى نمايد

   ھيتلر پرداخت ميکرد؟ 

   

  دانستيد؟ آيا می

 اولين سرمايه دارى ،روتى عظيم از صنعت فوالدث با المان ثروتمندترين مرد ، Fritz Thyssenدانستيد که   آيا می-١

  ! صدھا ھزار طالى مارک به ھيتلر پرداخت کرد١٩٢٣بود که پشيتبانى مالى از ھيتلر را آغاز نمود؟ او در سال 

 امرى که ، مواد منفجره و الستيکت را کشف و توليد نمود، بنزين مصنوعىالماندانستيد که صنعت شيمى   آيا می-٢

 نازى را از وارد نمودن محصوالت طبيعى آزاد و شرايط را براى شروع کردن جنگ توسط ھيتلر فراھم المانھيتلر و 

   نمود؟ 

   انجام شد؟امريکا توسط وامھاى دريافتى از یش بخالماندانستيد که کشفيات صنعت شيمى   آيا می-٣

ى را از دست دادند أ ميليون ر٢ ١٩٣٢مبر  نو۶ در الماندانستيد که نازيھا در آخرين انتخابات دمکراتيک در   آيا می-۴

   شدند؟،ني برل،المانکه کمونيستھا موفقيتھاى بزرگى کسب نمودند و بزرگترين حزب در پايتخت  و اين

 المان تن از بزرگترين سرمايه داران ٣٨ ، ١٩٣٢مبر شکست بزرگ نازيھا در انتخابات نوستيد که پس از دان  آيا می-۵

  عنوان صدر اعظم انتخاب بشود نوشتند؟ه  با اين تقاضا که ھيتلر بHindenburgدادخواستى را به 

 ٣ ١٩٣٣ ،بروری ف،٢٠ محرمانهۀدريک جلس١٩٣٣ چ مار۵ى در الماندانستيد که سرمايه ھاى بزرگ   آيا می-۶

   ھيتلر پرداخت نمودند؟، صدر اعظم،ميليون مارک جھت پرداخت کمپين انتخاباتى

 IGکه   مھمترين ھمکار ھيتلر در جنگ بود و اين،ىالمان بزرگترين شرکت ،IG Farbenدانستيد که   آيا می-٧

Farbenبزرگترين : خود درآورد به مالکيت  دزديد و، کليه کارخانجات شيمى را در اروپاى اشغال شده توسط نازيھا

 سه ،Aussiger Verein بزرگترين شرکت شيمى چکسلواکى ،Skoda Werke Wetzlerريش تى ائگروه شيميا

  .Kuhlmannى فرانسه ئ گروه شيميا،Winnica و Boruta، Wolaى لھستان ئشرکت شيميا

 براى ساخت بنزين ،IG Auschwitz ، صاحب دو کارخانهAuschwitz در IG Farbenدانستيد که   آيا می-٨

 صاحب يک اردوگاه IG Auschwitzکه  شد و اين مصنوعى و الستيک بود؟ در آنجا از نيروى کار مجانى استفاده می

  کار اجبارى بود؟
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 و ، ناگزير به ترک تاج و تخت نمودند١٩٣۶ را در سال ،king Edward VIII ،دانستيد که پادشاه انگليس  آيا می-٩

    نازى بود؟ ،Wallis Simpson ،ى اوئيکاامرھمسر 

 National City Bank و Chase National Bank مانند امريکادانستيد که بزرگترين انستيتوھاى مالى   آيا می-١٠

of New Yorkدست گيرى قدرت توسط ھيتلر و در خالل سراسر دوران جنگ جھانى دوم به سرمايه ه  پس از ب

    ادامه دادند؟ انالمگذارى در صنعت تسليحات 

ورھاى اشغال شده  و کشالمانى در ئامريکادانستيد که در خالل جنگ جھانى دوم بزرگترين شرکتھاى   آيا می-١١

 ITT، Ford، General Motors، Standard Oilى جھت توليد مھمات جنگى بودند؟ براى مثال ئصاحب کارخانه ھا

of New Jerseyو بسيارى ديگر .  

شد   ضد اتحاد جماھير شوروى فرستاده میه شرق بۀستيد که بخش بزرگى از اين مھمات جنگى به جبھدان  آيا می-١٢

  شدند؟  نيز استفاده میامريکااما آنھا در جنگ عليه نيروھاى نظامى کشور خودشان 

 معادل  بسيار بزرگتر از فروش نازى احتماالً المانى به ئامريکادانستيد که کمکھاى جنگى شرکتھاى   آيا می-١٣

  ى به اتحاد جماھير شوروى بود؟ئامريکاشرکتھاى 

   

   آغاز شد؟Fritz Thyssenھمه چيز با 

Fritz Thyssen، ناشر معروف بادو، درآنزمانالمان بزرگترين صنعتکار Emery Reves  و César Saerchinger  

ديه ايست ئينام کتاب تا. ١)من به ھيتلر پرداخت کردم(  کتابى شد به نام، ١٩۴١ ،نتيجه اش چندين مصاحبه انجام داد که

 بود الماناو که ثروتمندترين مرد . تاب با اينحال فقط بخشى از حقيقت است اما اين ک، نازىالمان در Thyssenبر نقش 

     . گويد که به حزب نازيھا کمکھاى بزرگى کرد می

Fritz Thyssenاز پدر خود ، August Thyssen، صنايع فلز و فوالد را در منطقه Ruhrث برد و آنھا را تا  به ار

 با نفوذ ، او جايگاھى مسلط بر روى صنعت و زندگى مالى١٩٠٠ ھاى در آغاز دھه. ورى توسعه دادتسطح يک امپرا

. پس از جنگ جھانى اول او يک فعال سياسى شد.  داشتالمان ،ىئکشورھاى اروپافراوان در بسيارى از ديگر 

Thyssen نسه د ننمود و از جمله مقاومت منفعل را عليه فرائيأه مغلوب شده را ھرگز تالمان مجازات صلح ورساى عليه

گشت و   میالماندنبال رھبر جديدى براى ه او براى انجام اين امر ب. را در اشغال خود داشت سازماندھى کردRuhrکه 

 ۀ يک برنامۀ يک خواست ملى و ارائۀ از طريق احياى دوبارالمانتجديد بازسازى ”به دنبال کسى بود که بتواند به 

 ، ميليون بيکار داشت٧ که زمانى ،در کشورى ”،کند اضافه می Thyssen  Fritzو . يارى رساند ٢“اجتماعى مدرن

افراط گرايان  که براى اين. منحرف نمودن افکار توده ھا از ظاھر سازيھاى راديکال و قالبى سوسياليسم ضرورى بود

ن در خالل دورا  به نحوى که،دست گيرى ابتکار عمل را آغاز نموده بودنده در خالل رکود اقتصادى تالش جھت ب

  .٣“ با پيروزى چندان فاصله اى نداشتند١٩١٨حاصل از گسستگيھاى سال  انقالبى

Thyssen،اولين ھدف ھيتلر اين شد که با کمونيستھا و جنبش اتحاديه اى مبارزه و فعاليت آنھا .  ھيتلر را انتخاب نمود

.  بازگرداندالمان در اروپا را به  نظامى و صنعتىۀعالوه بر آن ھيتلر مايل بود که نقش رھبرى کنند. را متوقف سازد

 المانى بر جھان و سرکوب ئه تصور او جھت آقاخواست يھوديانى را که ب جھت عملى نمودن اھداف خود ھيتلر می

 و پشتيبانى ھاى سياسى او ھمان Fritz Thyssens ۀسرماي.  اخراج کند،نمودند وقت خود را صرف توطئه چينى می

نازيسم به آدولف ھيتلر يک اقتصاد با ثبات و ارتباطات با ارزشى را با سرمايه ھاى چيزى بود که در جريان ظھور 

     . ى اعطاء نمودالمانبزرگ 
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در .  ارتش بودۀدر خالل جنگ ھيتلر گماشته و سرجوخ. شرح حال سياسى ھيتلر پس از اولين جنگ جھانى آغاز شد

 – ١٩١٩ (المانعنوان جاسوس در سازمان نظامى ه ب نظامى مونيخ ۀ او در منطق١٩١٨جريان پايانى جنگ در سال 

 ھيتلر اين بود که کمونيستھا و ۀوظيف.  استخدام شد، باقى مانده بودالمان ھمانى که پس از شکست از ارتش ،)١٩٣۵

 رھبرى حزب دست راستى ١٩١٩موريت ھيتلر اين بود که در سال أاولين م. جنبشھاى اتحاديه اى را زير نظر بگيرد

 ، ضد کمونيستھاهشدت به  حزب ھيتلر بجاسۀدر . دست بياورده ب ،Deutsche حزب کار،المان حزب کار ،اکوچکى ر

. او عوام فريبى بود قھار و به ھنر برانگيختن شنوندگان مجھز.  فعاالن اتحاديه اى و يھوديان صحبت کرد،سوسياليستھا

 امرى که به حزب ماھيتى نظامى ، جذب حزب نمود فرماندھان دون پايه و افسران را،ى قديمىئاو نظاميان حرفه 

 – المانرا به حزب ملى سوسياليست کارگران  دست گرفت و نام آنه سرعت رھبرى حزب را به ھيتلر ب .داد

NSDAPر يي تغ، ضد يھودى بود،شد و داراى زمينه اى ضد سوسياليستى  که از اصول ملى گراى افراطى تشکيل می

تبليغات تنفر آميز ھيتلر . يک بيکارى دسته جمعى و نگرانيھاى اجتماعى بزرگ بود سالھاى بعدى ۀمشخص. داد

 که ھمواره در ،مواجھه با کمونيستھا و سوسياليستھا. را فراھم آورد ھوادارنى را جذب حزب نمود و عوامل رشد آن

موريت داد أ م،ر قديمى يک افس،Ernst Röhmھيتلر به .  يکى از اھداف حزب بود،س برنامه ھاى حزب قرار داشتأر

 حزب جلسات که نازيھا براى حمله عليه ،را) بخش يورش (SA، Sturmabteilungکه ارتش خصوصى حزب 

  . سازماندھى نمايد،کردند کمونيست و دفاتر آن استفاده می

   

   پس از جنگ اولين جنگ جھانىالمان

و اياالت زير فرمان / برخى از مناطق. ه بودشدت ملتھب و آشفته  بالمانپس از جنگ جھانى اول شرايط سياسى در 

 دولتھاى دست چپى قرار داشتند ۀتحت سلط) Rhenlande یعالوه بخشه  ب، هغيرو  Sachsen, Thüringen(دولت 

مبارزه اى پيوسته ميان دست راستيھا و دست چپيھا در . شدند توسط دست راستيھا اداره می) بايرن(و مناطق ديگر 

  .سراسر کشور جريان داشت

. گرفت  دست راستيھا قرار میۀمناطق تحت نفوذ دست چپيھا گاھى جھت سرنگون نمودن دولتھاى منطقه اى مورد حمل

   .  آشکار بودالمانکارگر   انقالبى در ميان طبقه ۀروحي

سرمايه داران جھت مقابله با . نمودند  طبقاتى قديمى حمايت میۀ اشراف از جامع،واستندخ کارگران سوسياليسم را می

پرداخت   را، Free Corps ، سازماندھى گروه ھاى نظامى کوچکۀتالش کارگران براى سازماندھى و انقالب ھزين

ل جنگ جھانى اول شدند که در خال اين گروھھاى نظامى کوچک از افسران نظامى قديمى تشکيل می. نمودند می

صورتى وحشيانه به کليه جلسات ه  ب،کردند اين نظاميان به سراسر کشور سفر می. جنگيده و در آنزمان بيکار بودند

 رعب و وحشت المانکردند و در ميان توده ھاى کارگر  دست چپيھا و اقدامات کارگران جھت سازمان يافتن حمله می

    .نمودند ايجاد می

.  بودالمان کارگر و خواھان نابودى جنبش کارگران ۀ بخشى از اين جنبش مخالف طبق،Fritz Thyssen،غول صنعت

Thyssenنويسد که از رفيق خود ژنرال  او در خاطرات خود می.  ارتباطات اندکى در ميان محافل سياسى داشت

Erich Ludendorffاز دوستان خوب  يکى ،قديمى )پروسى( اين ژنرال يک.  در مونيخ تقاضاى کمک فکرى کرد

ى بود که ئاو يکى از آنھا. گ جھانى اول بود و فرمانده نيروھاى نظامى در خالل جنPaul von Hindenburgمارشال 

 ژنرال ،عنوان يکى از دوستان قديمى سرمايه ھاى بزرگه ب . انتخاب شده بودالماندر خالل جنگ جھت نجات 

Ludendorff برخوردار بود و يکى از برجسته ترين نمايندگان به اصطالح نالما از احترام زيادى در ميان اشراف 

   . کرد بود که کارگران را تعقيب و به آنھا حمله می Free Corps وطن پرستان در
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Ludendorffبر اساس اظھارات . کرد  از جانب سرمايه ھاى صنعتى کمک مالى دريافت میThyssen”  او از تعداد

 او می. ۴“ تقاضا و کمک دريافت کرده بودStinner در گروه Minnouxص از خصوه  ب،زيادى از رھبران صنايع

 گفت Thyssen به Ludendorff. شدند دانست که جھت سرکوب دستگاه کارگرى پولھا بايد در کجا سرمايه گذارى می

“  ھيتلر و قبل از ھمه حزب ناسيونال سوسياليستىOberland در  Free Corps”اينھا  .“فقط يک اميد وجود داشت”

 ،خواستند با ھر سه  که با تمام توان می،شدند  اين انجمنھا از مردان جوان و جانبازان جنگى تشکيل میۀھم. بودند

شدت ه  ھيتلر را بLudendorff.  شرايط فروپاشى مبارزه نمايندۀوجود آورنده  ريشه و کليه عوامل ب،سوسياليسم

  .۵“ چيزى سر در ميارهکه از سياست است او تنھا کسی”. “کرد ستايش می

 Fritz Thyssen  از نصايحLudendorffعنوان شنونده در يکى از جلساتى که ھيتلر سخنرانى ه او ب.  پيروى نمود

آنزمان بود که براى من ”:  نوشتThyssen. گشت کرد شرکت کرد و در آنجا ھمانى را پيدا کرد که به دنبالش می می

 نظم و ترتيبى ،اما بيش از ھر چيز اين نظم و ترتيب. جھت رھبرى توده ھا روشن شداستعداد سازماندھى و قابليتھاى او 

  .ثير گذاشتأ او بود که بر روى من تۀ حاکم بر جلس، نظامى در نزد ھوادارن اوتقريباً 

   

  کنند سرمايه ھاى صنعتى به ھيتلر پرداخت می

بدون . ھيتلر پول کافى در اختيار نداشتاما . ھدف حزب نازيستى آدولف ھيتلر رھبرى احزاب دست راستى بود

 تحقق ،را به تن کند) ارتش خصوصى حزب (SAکمکھاى بزرگ و حتى پرداخت به آن تفاله اى که آماده بود لباس 

آنھا براى اولين بار در . ديگر را پيدا کردند و ھيتلر يک Thyssen .بخشيدن به پروژه ھاى سياسى نازيھا دشوار بود 

   . ديگر را مالقات کردند  يک١٩٢٣بر وپايان اکت

 در حال Ludendorff ھيتلر و . به موقع بود. شد ٧“صد ھزار مارک طال” به حزب نازيھا Thyssenاولين کمک 

 پاى پوتينھاى سربازان در یبا کمک صدا. تدارک يک کودتاى دولتى در مونيخ بودند و پولھا به موقع به کمک آمد

 کارى کنند که دولتھاى محلى سقوط و ،دست گيرنده  ساختمانھاى دولتى را بۀستند ادارخوا تظاھرات خيابانى نازيھا می

 لوله ھاى ۀدر مقابل دھن”ھيتلر بازرس کل بايرن را ناگزير نمود که انجام تظاھرات . قدرت را به ھيتلر واگذار نمايند

 در صف اول به صف Ludendorff  در خيابانھاى مونيخ با ھيتلر و١٩٢٣مبر نو ٩د نمايد و در ئيأرا ت ٨“تفنگ

سربازان . ارتش با کودتاى دولتى ھمکارى نکرد. اما کودتاى دولتى ھيتلر پايانى نااميد کننده داشت. تظاھرات حمله شد

 ھتيلر نيز به ، ھمه فرار کردند،چند نفرى مردند. در چھار راه خيابانى در انتظار ايستادند و تيراندازى را آغاز نمودند

او در . چند روز بعد ھيتلر دستگير و به پنج سال زندان محکوم شد اما پس از شش ماه مورد عفو قرار گرفت. ھمچنين

در خالل دوران زندان ھيتلر . ھوادارنش در ميان افسران اين شرايط را فراھم آورده بودند. زندان زندگى مجللى داشت

اين به کتاب .  برنامه ھاى سياسى خود را تشريح نمود کتابى که در آن، را آغاز نمودMein Kampfنوشتن کتاب خود 

خواھد خوانندگان   راھنماى عوامفريبى است که میۀدر کتاب اين ستار. تبليغ نفرت از کمونيستھا و يھوديان مبدل شد

.  نبودند اظھاراتى که در واقع داراى ھيچ پايه و اساسى،ناآگاه را با مجموعه اى از اظھارات شديد ناسيوناليستى بفريبد

عنوان ه ما بايد بلشويکھاى روسى در قرن بيستم را ب”: توان در نقلى قول کوتاھى خالصه نمود پيام اصلى کتاب را می

در جريان بحران اقتصادى و با کمک . ٩“مئيدست گرفتن قدرت در جھان قلمداد نماه تالشى از طرف يھوديت جھت ب

 شش ماه پس از ، ١٩٣۵در مى .  رشد کردندالمان ميانى ۀ دارى و طبقمالى صنعت فوالد نازيھا در ميان خرده سرمايه

 کرسى پارلمان به يک ٣٢دست آوردن ه ى و با بأ ميليون ر٢ نازيھا در انتخابات پارلمان با ،کودتاى ناموفق دولتى

بر ھمان سال مدر انتخابات بعدى در دس. ى نيافتاما اينبار شادى چندان دوام. پيشرفت ناگھانى بزرگ دست يافتند

خواست که سال  اين رکود می. دست آوردنده ى بأ ميليون ر٠،٩آنھا . پشتيبانى از نازيھا تا بيش از نصف کاھش يافت
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در خالل اين سالھا حزب نازيھا . ى شدندأ ميليون ر٠،٨ نازيھا صاحب ١٩٢٨در انتخابات سال . بعد نيز ادامه پيدا کند

ھمزمان دست چپيھا موقعيت خود را مستحکم نموده . وذى در جامعه نداشتيک گروه دست راستى کوچکى بود که نف

 ١٢٠٠٠٠ حزبى با ،KPDى و کمونيستھا در أ ميليون ر٩،١ در ھمان انتخابات SPDسوسيال دمکراتھا در . بودند

تان  حزب وطن پرس،ىأ ميليون ر۴،٧دست راستيھاى سنتى را حزب مرکز با . دست آوردنده ى بأ ميليون ر٣،٣ ،عضو

DNVP ١٩٢٨با اينحال انتخابات سال . کردند ى و شمارى چند از احزاب کوچک ديگر نمايندگى میأ ميليون ر۴،۴ با 

ه ب. عنوان يکى از احزاب کوچک پارلمان شناخته شده استه آخرين انتخاباتى بود که در آن حزب نازيستى ھتيلر ب

يارى که مشتاق گرفتن انتقام جنگ جھانى از دست رفته بودند و  وجود داشتند بس،جزھيتلر و سرمايه داران صنايع فوالد

. نمودند عنوان يک کشور صنعتى و قدرت اقتصادى در اروپا تالش میه  بالمان ۀجھت بازگرداندن مجدد جايگاه برجست

 با ،يد که از مدتھا قبل براى فتح بازارھاى اروپا و جھان و براى تجديد تسليحات نظامى جدالمانصنايع مقتدر شيمى 

 در دوران الماندر حقيقت صنايع شيمى . توانست اين جاه طلبى را ضمانت نمايد کار کرده بودند  می،اسلحه در دست

  !در اين جھت فعاليت نموده بودند١٩١٨پس از شکست 

   

  .کند  را بى ارزش میالمانتورم مارک 

عنوان ه بايست مبلغى را ب  میالمانآن  در جريان مذاکرات ورساى حکمى صادر شد که بر اساس ١٩١٩در سال  

ى مورد  بر مردم غير نظامى در کشورھاالمانى بود که ئ اين مبلغ جبران خسارتھا،نمود غرامت جنگى پرداخت می

 کميسيونى موسوم به ، قرار شد که کميسيونى انتخاب شده توسط متفقين١٩٢١ مى ١در . ھجوم خود وارد آورده بود

قبل از . شد  سال پرداخت می٣٠ غرامتى که بايد در خالل دست کم ،ن بنمايديياين غرامت را تع مقدار ،کميسيون ترميم

  عمدتاً ،صورت کااله قسمت اعظم مبلغ ب. نمود  بايد مبلغى بالغ بر يک ميليارد پوند انگليس پرداخت میالمان مى ١

 مبلغى بالغ بر ،ن نموديي را تعالمانگى  کميسيون ترميم متفقين غرامت جن١٩٢١در پايان  .شد ذغال سنگ پرداخت می

 صنايع ،اين امر طى دوره اى بسيار طوالنى در آينده. را داشت  بسختى توان پرداخت آنالمان ميليارد پوند که ۶،۶تا 

 محلى ،Ruhrبا دريافت تھديد در مورد اشغال . نمود  را به بخشى از دستگاه توليدى انگلستان و فرانسه تبديل میالمان

 با اينحال پذيرفت که بر ١٩٢١ مى ١١ در المان دولت ، وجود داشتالمان درصد از صنايع ذغال و فوالد ٨٠که 

عنوان بخشى از ميليارد پوندى که بايد ه  ب، ھمچنين پنجاه ميليون پوندالمان گستدر پايان ا. درخواست متفقين گردن نھد

در اواسط سال  .  رکود خود را آغاز نموده بودالمانان اقتصاد اما در آنزم . ١٠ پرداخت کرده بود،شد  پرداخت میفوراً 

 براى يک پوند المان مارک ٢۵٠ مارک براى يک پوند انگليس تا ٢٠ ، از ارزش معمولى خودالمان مارک ١٩٢٠

 در تابستان ،سال بعد اما يک. شد در آنزمان اين امر رکودى در نظر گرفته شده بود که بايد ترميم می. سقوط کرد

 ارزش ، نياز داشت،رز خارجى به ا، جھت آغاز پرداخت غرامت جنگى خود به دريافت وامالمانکه   زمانی، ١٩٢١

 ١٩٢٢در خالل تابستان .  مارک برابر با يک پوند بود١٠٠٠ ، حتى، ١٩٢١مبر در نو.  رو به کاھش نھادش شديداً مارک

     . يشتر اکنون با سرعت ب، به سقوط خود ادامه دادالمانارزش مارک 

 نيروھاى جنوری در .  يارى نمودالمانصورت فزاينده اى به سقوط مارک ه  ب١٩٢٣حوادث سياسى در آغاز سال 

 را به Ruhr ۀ نفوذ نموده و منطقالمان و فرانسه به دليل عدم دريافت بخشى از غرامت جنگى خود به داخل جيمنظامى بل

 يک مقاومت منفعل را اعالم و  رسماً الماندولت .  شديدى شد آغازگر بحرانRuhrاشغال . اشغال خود درآوردند

عنوان اقدامى متقابل تمامى ه  خود موجب شد که فرانسه بۀاين امر به نوب. ھمکارى با اشغالگران را ممنوع نمود

. وقف شد مت،المان مرکز توليد بزرگ ،Ruhrورود و خروج از .  را قطع کندالمان اشغالى با بقيه ۀارتباطات ميان منطق

. سرعت نابود شده اقتصاد کشور ب.  نيز از فعاليت باز ايستادالمان اقتصاد Ruhrبا متوقف شدن فعاليتھاى اقتصادى در 
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 يافته و در تابستان به سطحى ، مارک برابر با يک پوند٣۵٠٠٠ ، کاھشالمان ارزش مارک Ruhrدر دوران اشغال 

سرعت ه شد که بايد ب  انبوھى از اسکناسھاى بى ارزش پرداخت میدستمزدھا توسط. غيرقابل تصور سقوط نموده بود

گى خود ى حقوق ھفتالمانشناخته شده تصويريست که در آن کارگران . شدند ى سرمايه گذارى میئجھت خريد مواد غذا

 ١٩٢٣در خالل تمام سال تورم با سرعت ھر چه تمامتر ادامه يافت و در پايان سال . سوزانند را در يک فرقون می

يک پوند . ١١! بود١٩١٨ارزش آن در سال ) a five-hundred-billionth( يک پانصد ميلياردم المانارزش مارک 

حقوق ھفتگى يک کارگر . ١٣ى در گردش بودالمان تريليون مارک ٩٣. ١٢ى بودالمان ميليارد مارک ۵٠٠٠٠انگليسى 

 شان در ۀ با ناپديد شدن پولھاى پس انداز شد،المانيانى  مۀھمزمان طبق. نمود  يک وعده غذا کفايت میۀبسختى براى تھي

  . را تشکيل بدھدالمان اصلى نازيسم تۀ ميانى نابود شده قرار بود که ھسۀاين طبق.  نابود شد،انفجار تورم

  ادامه دارد 

   

 


