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  ؟چه کسى ھيتلر را مسلح و به او پرداخت نمود

٢ 

 

 

  المانکمک اقتصادى به انتقام  

آنھا با . ذارى در معامالت ارزى سود بسيار کالنى را نصيب خود نمودندى با سرمايه گالمانسرمايه ھاى بزرگ  

نتيجه اش افزايش تورم و که  مقدار بسيار زيادى ارز خارجى خريدند امرى المانوامھاى گرفته شده از بانک مرکزى 

يدارى شده آن وامھا بعدھا با بخش کوچکى از ارز خر.  بودالمانافزايش نرخ ارزش ارز خارجى در برابر مارک 

ى خوب بود که مالک کارخانجات ئاين تورم ھمچنين براى آنھا. شدندکه دوباره به مارک تبديل شد پرداخت نی زما

توانستند در خارج در مقابل ارزى  شدند و کاالھا می کاالھاى توليدى توسط پولى بى ارزش پرداخت می. بزرگى بودند

 ،المانبدھيھا و مالياتھا در . سرعت بازسازى شده  بالمان صادراتى بازار. سودھا کالن بودند. ارزان فروخته شوند

 توسط تورم المانبدين طريق صنعت .  پرداخت شود،توانست براى ھيچ چيز  می تقريباً ،ھمواره با قيمتھاى بسيار قديمى

 کارگر ۀاين طبق! ردنداما اجازه بدھيد فراموش نکنيم که در اين ميان کسانى بودند که پرداخت ک. فاجعه بار تقويت شد

 ميانى که ناظر بى ارزش شدن تمامى ۀ بود که با نابودى استاندارد زندگى خود پرداخت نمود و به ھمان ترتيب طبقالمان

اين دليل قانع کننده اى بود . ھمزمان انحطاط اقتصادى پرداخت غرامت جنگى را غير ممکن نمود. پس انداز خود شد

 خوبى بود در مقابل درخواست ۀيک ارز بى ارزش بھان. به نابودى اقتصاد کشور بدھد که اجازه المانبراى دولت 
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 المان عضو پارلمان انگيس که در آنزمان يکى از ناظران رسمى در ،Sir Philip Dawson ١٩٢۵در سال . پرداختھا

  :بود نوشت

 ترديدى در اين ،ز پر جمعيت کشور صنعتى و کشاورزى در کليه مراک،پس از انجام مکالمات چندى با رھبران مالى ”

ى حساب شده و ھماھنگ بودند جھت نابود نمودن اعتبار کشور و حصول ئجود ندارد که تمامى اينھا تالشھامورد و

يک دولت .  نيز فھميده بودندجيم و بلامريکا ، انگلستان،اين را حتى متفقين.  ١۴“اطمينان جھت نپرداختن غرامت

ن تشکيل اى کمتيه اى مشترک از متخصصئ به شيوه اى حرفه المانراه اندازى اقتصاد جھت . راديکال ضروروى بود

ى رئيس اين کميته ئامريکا Dawesنرال ج. يد را ناگزير به پرداخت غرامت جنگى نماالمانکه  و البته براى اين. شد

اولين .  برگزار نمود١٩۴٢ جنوری خود را در پاريس در جلسۀ نام گرفت و اولين Dawes ۀ کميت،اين کميته. بود

   .  ايجاد ارزى بود که کار کردن با آن امکانپذير باشدDawes ۀپيشنھاد کميت

 در نزد چند گروه المانارزشھاى اقتصاد .  تمام ارزش خود را از دست داده بودالمان مارک ١٩٢٣در پايان سال 

 المان مايل به بازگرداندن ارزش پول المانولت د.  معادن و جنگل متمرکز شده بود،اقتصادى نيرومند از مالکان صنايع

 را با ھمان نرخ برابرى مارک با پوند قبل از Rentenmarkدولت مارک جديدى با نام . به پولى با ارزش و با ثبات بود

 کافى توسط طال و ارز ۀاما اين مارک جديد به انداز . به بازار عرضه کرد، مارک در مقابل يک پوند٢٠ ،آغاز تورم

  .شد و پولى غير قابل اعتماد بود ارجى پشتيبانى نمیخ

 در Rentenmark پولى با ھمان نرخ برابرى ، پيشنھاد کردReichsmark انتشار پول جديدى را با نام Dawes ۀکميت 

. المانو مستقل از دولت “ بانک چاپ”ل متفقين از طريق بانکى موسوم به و اما تحت کنتر، به يک٢٠ ،مقابل پوند

 وامى که ، ميليون پوند دريافت کند۴٠ ارزى وامى بالغ بر ۀ جھت داشتن يک ذخيرالمانان قرار بر اين شد که آنزم

 ،خاطر غرامت خسارات جنگىه  بDawes به طرح المانعنوان کمکى در جھت پرداخت اولين قسط ه ھمزمان از آن ب

 ماليات ،المانام اوراق قرضه در راه آھنھا و صنايع  وۀوثيق. شد  استفاده می، ميليون پوند در سال۵٠غرامتى بالغ بر 

وام .  به تصويب رسيد تورم پايان يافتDawes پيشنھادى Reichsmarkکه  زمانی. ١۵ تنباکو و شکر بود،بر مشروب

  .سرعت بفروش رفته  ب،ى که اشتياق فراوانى در ميان وام دھندگان وجود داشتئ جا، در کشورھاى متفقينالمان

اما با افزايش استاندارد اقتصادى که .  را فراھم آورد، پرداخت غرامت جنگى، دستيابى به ھدف اصلىDawesطرح  

ھاى عمومى را ئياين امر صرفه جو.  حاصل شده بود تعھدات پرداختى نيز افزايش يافتDawesبه دنبال طرح 

اين موجى پايان ناپذير ازدريافت  .ت ديگرى را نيز به ھمراه داش نتايجDawesاما اين وام در طرح . غيرممکن ساخت

 در ،سسات و شرکتھاى بزرگ مھمؤ م،شھرداريھا . را به جريان انداخت، و انگلستانامريکاخصوص در ه  ب،وام

اين جريان سرمايه امکان دسترسى به مقدار . اعتبارات بزرگى را گرفتند  با سرعتى ھر چه تمامتر وامھا و يا ،مجموع

 الماناز اين سال صادرات .  را شکوفا نمودالمان اقتصاد ١٩٢۵ى را فراھم آورد و در سال بسيار زيادى ارز خارج

محاسبه شده به ( رسيده بود ، ١٩١٣ ، به سطح قبل از جنگ١٩٢٧در سال . بصورت شگفت انگيزى افزايش يافت

ا بدون تحمل فشار و يا از  رDawes  فراھم آورد که وام الماناين پيشرفت اين امکان را براى ). ١٩١٣قيمتھاى سال 

. خوبى و خوشى پيش رفته  سرازير شد بالمان به امريکااين امر تا زمانى که وام . استفاده از منابع خود پرداخت نمايد

 ميليارد مارک در ١۵-١٠ مبلغى بالغ بر ١٩٢٩- ١٩٢۴ در خالل سالھاى المانموج سرمايه خارجى وارد شده به 

سرمايه .  ميليون مارک در سرمايه گذاريھاى کوتاه مدت برآورد شده است۶ بيش از سرمايه گذاريھاى بلند مدت و

 به تقويت و افزايش توان مسألهاين . ١۶دادند  درصد از کليه وامھاى بلند مدت را تشکيل می٧٠ دستکم امريکاگذاريھاى 

ط کارخانه داران بزرگ در  توسالمانبخش بزرگى از وام .  منجر شد،خصوص در صنعت تسليحاته  ب،الماناقتصاد 

. شد ى پرداخت میئامريکا و ديگر شرکتھاى انحصارى ،DuPont، Morgan، Rockefeller، Lamontاماکن مالى 
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ى که ھدفشان المانانتقامجويان در ميان سرمايه داران بزرگ . کرد  با تمام توان پيشرفت میالمانصنعت اسلحه سازى 

جھت آغاز جنگ .  بسيار روشنى پيش روى خود داشتندۀ آيند،اروپا و جھان بود رھبرى اقتصادى و سياسى ۀفتح دوبار

اير چرخ و نيتراتر براى مواد ت الستيک براى ، بنزين براى سوخت،بايد که سنگ آھن فراوانى براى ساختن اسلحه

اريھاى جديد سرمايه گذ. شدت تقويت شدنده  وامھاى خارجى بۀواسطه  اين صنايع بۀکلي. منفجره در دسترس باشد

سرمايه گذاريھا در صنعت شيمى براى .  افزايش دادصنايع آھن و فوالد را مدرنيزه کرد و ظرفيت توليدى آنھا را شديداً 

   .  کننده مبدل شده بودتعيين به امرى ، ناگزير به وارد نمودن آنھا بودالمان امرى که ،بنزين و الستيک

توانست   موفق به کشف مواد مصنوعى جديدى شد که میالمانشيمى  صنعت ،فرد جھانىه در يک پيروزى منحصر ب 

!  خود را از واردات آزاد و غير وابسته نمودالمان. جاى کاالھاى وارداتى و توليدات طبيعى مورد استفاده قرار گيرنده ب

در خالل دھه ھاى  کننده اى را در حوادث مھم جھان تعييناين امر نشان خواھد داد که صنعت شيمى و رھبران آن نقش 

  . نمودندء ايفا۴٠ و ١٩٣٠

 براى Dawesلغو طرح .  شرايط الزم را براى آغاز جنگى جديد فراھم نمودالمان وام به Dawesپس از طرح 

 ھمانطور که ، ٣٠- ١٩٢٠ براى پرداخت خسارات جنگى در خالل Youngپرداخت غرامت جنگى و ظھور طرح 

دست گيرى ه  براى ب، را سه سال بعد،جى از تفکرات ناسيوناليستى که زمينه آغازى شد بر مو،نشان داده خواھد شد

 تا بدان ميزان نيرومند بود که المان صنعت تسليحات ، ١٩٣٣ جنوری در ،در آنزمان. قدرت توسط نازيھا ھموار نمود

  .مبارزه بطلبدتوانست متفقين را جھت آغاز جنگى دوباره به 

   

   باروت و بيگارى،ى مصنوعى تا گازھاى سمى از مواد رنگالمانصنعت شيمى 

اين امر در حقيقت در انگلستان با کشف مواد .  داراى تاريخى بسيار شگفت انگيز ازاکتشافات استالمانصنعت شيمى 

شدند از  ساخته میه  نقاشى و غير،ى که براى منسوجاتئ کليه رنگھا١٨٠٠ دھه ھاى ۀتا ميان. رنگى مصنوعى آغاز شد

 ۀاما در اواسط دھ. ھيچ رنگ دست ساز و يا مصنوعى شناخته شده اى وجود نداشت. شدند وانات گرفته میگياھان و حي

با اينحال .  در انگلستان يک دانشجوى شيمى اولين رنگ مصنوعى را از قطران ذغال سنگ استخراج نمود١٨٠٠ھاى 

 رنگى مصنوعى نتوانست بازار را ۀماد. رددست نياوه  موفقيت تجارتى مھمى ب،اين کشف جھانى بى نظير در انگلستان

کردند اين دانش را به ھمراه  ى که با انگليسيھا کار میالماناما محققان . از چنگ مواد مصنوعى سنتى بيرون بياورد

 اين مواد رنگى با يک الماندر .  بردند،ى که تعداد بسيارى از رنگھاى مصنوعى ديگر کشف شدندئ جاالمانخود به 

 شش ١٩٠٠در آغاز دھه ھاى . دست آوردنده تى و معامالتى مدرن موفقيت تجارتى بسيار فراوانى را بسازمان صنع

توليد جھانى و توزيع مواد رنگى  ١٧)BASF ، Bayer ، Hoechst ، Agfa ، Casella ، Kalle(ى المانشرکت 

ى ئت ديگر در توليدات شيميااز کشفيادر ضمن اين کاميابيھا به مجموعه اى . مصنوعى را در کنترل خود داشتند

 کشفياتى که پيش بينى آنھا در زمان ،) سولفوناميد، مترجم–داروى ماالريا – atabrin ، متادون، ھروئين،آسپيرين(

 ورود به شيمى ۀتحقيقات در مواد رنگى مصنوعى درواز. ١٨ يارى نمود،تحقيقات در مورد مواد رنگى دشوار است

ى در صنعت شيمى در آنزمان فرايندى را از نزديکى و ادغام شرکتھا جھت پايان دادن به المانشرکتھاى . پيشرفته تر شد

کارتلھا . که بدينوسيله با سود بيشتر قادر باشند بازار جھانى را استثمار نمايند رقابت ميان خودشان آغاز نمودند تا اين

 BASF ،باير(ى المانش شرکت بزرگ  ش١٩٠٠در آغاز دھه ھاى . جھت قيمت گذارى مشترک و معامله تشکيل شدند

تشکيل ١٩)منافع مشترک (Interessen Gemeinschaftدو کارتل با نام  ) Casella ، Kalle و ھوخست و ، آگفا،

. تشکيل کارتل براى جمع آورى امکانات ضرروى و بزرگ اقتصادى جھت انجام طرحھاى جديد اھميت داشت. دادند

BASFدرصد از ٧٨اين ماده که . ن مصنوعى آغاز نمودجيتروا را جھت توليد نتى گران قيمت تحقيقاۀ يک پروژ 
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 نى که میجيتروااما ن. ٢٠عنوان کود مصنوعى براى کشاورزى بسيار اھميت دارده  ب،کنيم ھوايست که ما استنشاق می

 وجود ،ات پتاسيميتريلى و در ذخاير عظيم از نيترات و نچتوانست در شرايط طبيعى مورد استفاده قرار گيرد فقط در 

ى ئيلى جاچ کنند بايد نيترات پتاسيم را از خواستند در کشاورزى خود از کود مصنوعى استفاده ى که میئکشورھا. داشت

.  کردتغييرشدت ه  اين شرايط ب١٩٠٩سال . دادند وارد کنند که مالک معدنھا قيمت را به دلخواه خود افزايش می

BASFن مصنوعى شدجيتروا در آزمايشگاھى موفق به ساخت ن .Fritz Haber –ن ھوا را جيتروا ن، ه پژوھشگر

 ، کارل بوش،به يک مھندس جوان.  آمونياک،دست آورده تحت فشار بسيار زياد گرم و محصولى قابل استفاده ب

يد  کارخانه آماده بود و تول١٩١٣در سال .  جھت توليد صنعتى بسازدOppauموريت داده شد که کارخانه اى را در أم

 نوبل ۀخاطر اکتشافش جايزه بوش ب١٩٢٣(يلى پايان داده شد چبدين ترتيب به انحصار . ٢١غاز شدآمونياک مصنوعى آ

نيترات پتاسيم مھمترين .  نظر با اھميت ديگرى نيز وجود داردۀن مصنوعى نقطجيتروا نۀمسألدر مورد  ).دريافت نمود

در نتيجه اغلب کشورھاى جھان جھت ساخت باروت ! شد ده می خامى بود که در ساخت باروت نيز از آن استفاۀماد

 رۀکردند و نيروھاى نظامى کليه اين کشورھا جھت توليد مواد منفج يلى وارد میچرات پتاسيم مورد نياز خود را از نيت

دن خود از اين  در آنزمان امکان بيسابقه اى را جھت رھا نموالمان! يلى وابسته بودندچرد نياز خود به نيترات پتاسيم مو

. دست آورده شد که از طريق اکسيده نمودن آمونياک اسيد نيتريک ب از لحاظ تئورى می. دست آورده بوده وابستگى ب

 مقدار بسيار کمى نيترات Oppau ۀاو ھمچنين در جريان آزمايشات خود در کارخان. امر آگاه بود کارل بوش بر اين

به وارد  اھميت کشف بوش را درک نکردند و المانارگانھاى نظامى .  اين نشداما بيش از. پتاسيم را توليد نموده بود

  ١٩١۵غاز سال  در آ،در آنزمان. تا آغاز جنگ جھانى اول شرايط اينچنين بود. يلى ادامه دادندچنمودن نيترات پتاسيم از 

کافى جھت توليد مواد منفجره آغاز ى دريافتند که بدون در اختيار داشتن نيترات پتاسيم المان نظاميان ،در اواسط جنگ

  .جنگى دراز مدت را نموده بودند

 دنبال نموده ، را در مورد حمله اى در مقياسى بزرگ و يک پيروزى سريع١٨٧١ جنگ عليه فرانسه از سال ۀآنھا فلسف

 محاصره نمود و  راالمانى انگليس ئنيروى دريا. ى دراز مدت تبديل شداما اينبار اينچنين نشد و جنگ به جنگ. بودند

کمبود . يلى نيز بسته شدچ راه ورود نيترات پتاسيم از ،چيز مھمتر از ھر ، متوقف والمانبدين ترتيب راه ورود کاال به 

 جنگ المانشد و  بدين ترتيب در خالل چند ماه مواد منفجره موجود تمام می. الماناين ماده تھديدى جدى شد عليه ارتش 

 ۀمسألرھبران جنگى متفقين .  مقابل نيز باال نبودۀينجا بايد گفته شود که سطح ھوش در جبھدر ا. نمود را واگذار می

 در اين مورد به ارتش اخطار المانصنعت شيمى . ……يھا را ھرگز کشف نکردندالمانکمبود نيترات پتاسيم در نزد 

ترس و وحشت در ميان رھبران نظامى . آنھا به يک پيروزى سريع اطمينان داشتند.  اما کسى اھميت نداده بود،داده بود

  . پس آشکار شدن حقيقت در مورد کمبود نيترات پتاسيم گسترش يافتالمان

 از جمله اين.  فراخواندند و بر کليه درخواستھاى آنھا گردن نھادندجلسه ایرھبران نظامى رھبران صنعت شيمى را به  

چنين توليد صنعتى در گذشته ھرگز انجام  يک. شد م ساخته می جديدى جھت توليد صنعتى نيترات پتاسيۀکه بايد کارخان

 المانصنعت شيمى . نمود  اما پول فراوانى را تقاضا می،توانست آزمايشى در مقياس صنعتى بشود اين می. نشده بود

در مقياسى موريت تبديل آمونياک به نيترات پتاسيم أقرارداد سودمندى را که از دولت تقاضا نموده بود دريافت کرد و م

از طريق تالشى بى امان .  در دست بوش قرار گرفته بودالمانسرنوشت .  مھندس کارل بوش گذاشته شدۀوسيع بر عھد

. اما اين امر زمان زيادى را صرف خود نمود. ى فرايندى را جھت توليد انبوه نيترات پتاسيم کشف کردندالمانشيميدانان 

 استفاده از سموم در ١٩٠٧ ھاگ در سال ۀپس از توافقنام. راه حل جنگ سمى شد. شد با اينحال فرانسه بايد متوقف می

توانستند سموم   می،BASF باير و ،المانصنعت رنگ .  به اين امر توجھى نکردالمان.  ممنوع اعالم شده بود جنگ

اين حمله . ٢٢گازى انجام شد ۀ اولين حمل١٩١۵ اپريل ٢٢در . موريت به آنھا داده شدأضرورى را توليد نمايند و اين م
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بدين ترتيب فرانسه را ناگزير به دفاع . وجود آورده  ب، بى خبر بودندکشتار وحشتناکى را در صفوف فرانسه که کامالً 

چند . يھا به آنزمانى که جھت توليد اسيد نيترات پتاسيم نياز داشتند دست يافتندالمانجنگ از ادامه باز ايستاد و . نمودند

پس از آن ارتش .  موفق به توليد انبوه نيترات پتاسيم مصنوعى شدOppau ۀ بوش در کارخان، ١٩١۵در مى ھفته بعد 

توانست تا ابد   تنھا بر سر دستيابى به باروت بود جنگ میمسألهاگر . يلى وابسته نشدچ ھرگز به نيترات پتاسيم المان

توليد درکارخانه . کند جنگ سود توليد می.  ساخته شدانالم واقع در مرکز Leuna جديدى در ۀکارخان. ادامه پيدا کند

Oppau  وLeunaدرصد از پول سرمايه ٢۵در حقيقت بازگشت . وجود آورده  سود فراوانى را براى مالکان سھام ب 

جنگ سه سال .  را از يک شکست سريع نجات دادالمانتوليد نيترات پتاسيم ! ٢٣ جنگۀگذارى شده در خالل دوران بقي

 جھت حمايت از جايگاه انحصارى خود در رابطه با تعداد الماندر خالل اين دوران صنعت شيمى . ادامه يافتديگر 

 ، باير،BASF(ى المان ھشت شرکت ١٩١۶در جوالى . ديگر ادامه دادند چندى از محصوالت به نزديک شدن به يک

   شدند وبا يکديگر ادغام) Ter Meer، Greisham ، آگفا،Kalle، Casella ،ھوخست

Interessen Gemeinschaft der Deutschen Teerfarbenindustrie)  را  ٢۴)المانمنافع مشترک صنعت رنگ

جنگ . يھا در جنگ ناموفق بودندالمان ، خالف صنعت شيمى . معروف شدIGاين گروه با نام شرکت . تشکيل دادند

.  اى وجود داشتمسألهاما . براى صنعت شيمى يک سود بى حساب ،مقدار بسيار متنابھى باروت را صرف خود نمود

 ،کمبود نيروى کار وجود داشت. شود  بدون کارگر سودى حاصل نمی،جھت توليد باروت به نيروى کار نياز بود

مدير شرکت . در ضمن دستمزد کارگران افزايش يافته بود. بردند بسيارى از کارگران در جبھه ھاى جنگ به سر می

IG، Carl Duisbergۀراه را براى ورود نيروى کار ذخير”او از دولت تقاضا نمود .  شکايت بردالمان دولت  به 

ه نمايد که ب را وادار جيم بلۀخواست که دولت کارگران کشور اشغال شد  او می،به عبارت ديگر. “ باز کنيدجيمیبل

 المانپس از آن ارتش .  واقع شدنالما مورد قبول دولت Duisbergدرخواست .  بيايندالمانعنوان برده به کارخانجات 

 ميادين و بازارھا ،ى به خانه ھاالمانسربازان  . را آغاز نمودجيمیصورت وحشيانه اى اخراج اجبارى کارگران بله ب

 و الماناما در .  آورده شدندIG نيروى کار مجانى شرکت ۀ و به برنامالمان به جيمی بل۶۶٠٠٠بيش از . حمله کردند

پس از گذشت چند ماه بايد از اين .  را وادار به کار کندجيمیکس نتوانست کارگران بل و تنبيھات ھيچرغم تھديدات  علی

 تقاضاى IGاين اولين بارى بود که شرکت . شدند شد و کارگران به خانه ھايشان بازگردانده می پروژه صرف نظر می

جات و  با بيگارى کارگران در کارخان عمدتاً IGبعدھا و در خالل جنگ جھانى دوم شرکت . نمود نيروى کار مجانى می

 IGعنوان سرمايه سود فراوانى را براى شرکت ه ى که انسانھاى بسيارى با جان خود بئ جا،اردوگاھھاى کار اجبارى

  . به حيات خود ادامه داد،فراھم آوردند

   

IG Farbernدھد  خود را با صلح انطباق می  

پيوستن . شدت محسوس بوده کمبود مواد اوليه و غذا ب.  موفق نبود،فيات جديدرغم کش  علی، در جنگ جھانى اولالمان 

 انگلستان به ھمين ۀالستيک نيز به دليل محاصر.  آغازى شد بر پايان ذخائر نفتى١٩١۶ متفقين در سال ۀرومانى به جبھ

 ھاى جديد دشواریاين . کرد صنعت شيمى با تمام توان جھت ايجاد جايگزينى براى نفت و الستيک کار می. ترتيب

 ضرورى جھت اداره نمودن جنگ و دادن ھر چه بيشتر سود به ۀ را از وارد نمودن مواد اوليالمانبودند که قرار بود 

جايگزينى براى .  در جنگ موفق به انجام آنھا نشدالمان تا قبل از شکست IGاما شرکت .  مستقل نمايدIGشرکت 

 ،که آتش بس اعالم شد  زمانی١٩١٨مبر سال  نو١١در . ير قابل استفاده بودرغايتالستيک کشف شد اما براى ساخت 

اتھامات عنوان شده در مورد جنگ . عنوان ھدف برگزيده  حيات را بۀ خود را با شرايط منطبق نمود و ادامIGشرکت 
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نجر به توليد ن و شناخت در مورد فرايندھاى محرمانه اى بود که ممسؤوال ۀھدف متفقين محاکم. گاز جدى بودند

     .  مواد رنگى و نيتراتھا شده بود، مواد منفجره،گازھاى سمى

عنوان ه  مخالفت نمود و به اين اشاره کرد که اين امر پس از جنگ از لحاظ تجارى به امکانات رقابتى آنھا بIGشرکت  

 درد و رنج فراوانى را اين داليل در شرايطى که آنھا در جنگ شکست خورده و عوامل. ورد آشرکت صدمه وارد می

اما اينھا در اقتصاد سرمايه دارى داليل قابل قبولى . تواند کمى عجيب و غريب به نظر بيايد  می،فراھم آورده بودند

اين تنھا فرانسه . با اينحال شديدترين درخواست از جانب فرانسه که بيشترين صدمات را متحمل شده بود ارائه شد. ھستند

اين به معناى پايان کار .  شدالمان ، حتى کارخانه ھاى رنگ و نيترات،دى کليه صنايع تسليحاتىبود که خواھان نابو

 توانست در مباحثات و مذاکرات به ت با حيله گرى و پرداخت رشوIGشرکت . اما اينچنين نشد.  بودIGشرکت 

   .  فرانسهۀحتى از مھلک. صورتى حلزون وار خود را از مھلکه نجات بدھد

 با طرفين متخاصم به توافق رسيده بود که کليه ، ورساى را ترک کردIG شرکت ۀکه نمايند  زمانی١٩١٩در سال  

آنھا فرانسه را از طريق تقسيم دانش و تکنيک در مورد . کارخانجات و بخش بزرگى از اسرار خود را مخفى نگاھدارد

 را در مقابل پنجاه درصد از IGى شرکت  اسرار توليدCompagnie Nationaleشرکت فرانسوى . توليد رنگ خريدند

 شرکت امريکادر خالل جنگ در . دانش در مورد توليد رنگ گسترش يافت. دريافت نمود ٢۵ سال۴۵سود خالص طى 

 نيز Du Pontى المانبا خريد تعداد زيادى از مھندسان . دست گرفته بوده  شرکتھاى رنگ را بۀ ادارDu Pontبزرگ 

بدين ترتيب تسلـط . چند سال بعد رقابت بين المللى در بازار رنگ يک واقعيت بود. ى بردبه چگونگى ساخت رنگھا پ

 افزايش يک ھمکارى بين المللى ۀدر آنزمان ايد. تدريج پايان گيرده توانست ب  توليد نيترات نيز میۀ در زمينIGشرکت 

   . توافق داشتندديگر  ھر ھشت شرکت در اين مورد با يک.  فروش رو به توسعه نھادۀدر زمين

 بر اساس پيشنھاد او کليه ١٩٢۴در سال .  پروژه ھاى بسيار بزرگترى را در سر داشتBASFاما کارل بوش در 

مدند و بدين طريق تمام عوامل مالى و کارى خود را در يک شرکت  آ در يک گروه واحد گرد ھم میIGشرکتھاى 

ل ھفت پيشنھاد بوش مورد قبو. شد گ و قدرتمند ساخته میبدين ترتيب شرکتى بزر. نمودند بزرگ واحد متمرکز می

 IG Farbenindustrie کليه شرکتھا در شرکت جديدى با نام ١٩٢۵مبر شرکت ديگر واقع شد و در دس

Aktiengesellschaftديگر ادغام شدند  با يک .Carl Duisbergت مديره و کارل بوش به سمت يأ به سمت رئيس ھ

 با اين وجود ، وضعيت بسيار بدى داشتالمان اقتصاد ،يک موفقيت تجارى مبدل شده  ادغام ب.مدير عامل انتخاب شدند

 ۀ وقت اروپا و بزرگترين کارخانۀ بزرگترين کارخانIG ۀکارخان.  سه برابر شد١٩٢۶ در خالل سال IGارزش سھام 

   . مد آحساب میه شيمى در جھان ب

    

Farbern IG،نفت و الستيک از ذغال سنگ   

IG Farbernۀ ابداع بوش بود و طرحھاى مشخصى براى کارخان IG Farbern و محصوالت جديدى که قرار بود از 

صورت نظرى و در سطحى ه ى را که در گذشته بئخواست طرحھا او اکنون می. تھيه کند داشت فشار باال طريق فرايند

خواست منابع ذغال سنگ   میBosch. ل نمايد در سطح وسيعى به واقعيت مبد،محدود در آزمايشگاه محاسبه شده بودند

توانست از اين طريق سود  کرد که می  تصور میBosch!  نفتۀبنزين بھترين فرآورد!  را به بنزين تبديل کندالمان

در جنگ نفت يک .  را از وابستگى به منابع نفتى بيگانه آزاد سازدالمانخواست  او در ضمن می. فراوانى به جيب بزند

اما . المانحتى در . اما در واقع استفاده از نفت با افزايش استفاده ازاتوموبيل ھمراه شده بود. ق بودضرورت مطل

.  در خفا تجھيز ارتش را آغاز کرده بود و به مقدار بسيار زيادى بنزين احتياج داشتالمانھمچنين به اين دليل که دولت 

ه اى بدون نفت از منابع نفتى  و ھواپيماھاى حمل- بمب،ھدف راه اندازى ارتشى مکانيزه متشکل از تانکھا
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. يھا بودالمانانتقامجويان در ھمانزمان در پى جنگ جديدى بودند که ھدفش بازيافتن جايگاه رھبرى کننده براى  ٢۶.بود

  اين پروژه پروژه اىو ضمناً .  بنزين بشوند- ذغالۀکار پروژه ى دست بئخواستند که به تنھا نمی IG Farben بوش و

  .شدند  سرازير میالمانى به ئامريکاکه وامھاى   زمانی، بود١٩٢۶ سال ،سال. بسيار گرانى بود

 که امکانات مالى آنھا در مجموع نامحدود Standard Oil of New Jersey ،بوش در بزرگترين شرکت نفتى جھان

 به منظور ،Standard Oil رئيس بخش انکشاف ، فرانک ھاوارد١٩٢۶ چدر مار. گشت  به دنبال شريکى می،بود

ير أثشدت تحت ته ھاوارد ب.  آمدLudwigshafen در IG Farben نفت به آزمايشگاه -بررسى روند تحقيقات ذغال

سوخت با ارزش موتور را از ” توسط آن توانسته بود IG شيوه اى را که Walter Teagleقرار گرفت و به رئيس خود 

اين به . گزارش داد“ ن به ميزانى که برابر است با نيمى از وزن کربنئيکيفيت پاذغال قھوه اى و انواع ديگر ذغالھا با 

      ٢٧“ى در توليد عرصه بنزين استئ به معناى استقالل کامل اروپاروشنى و کامالً 

.  فوق دعوت نمودۀ روند مادۀ را به يک ھمکارى اقتصادى جھت توسعStandard Oil، IG Farben ، ١٩٢٧در سال 

 جديدى ۀ ساخت کارخان١٩٢۶ جونآنھا در  .٢٨ طور کامل کار خود را آغاز نموده بوده  بIG Farbenز آن اما قبل ا

نشان  ٢٩. تن در سال بود١٠٠٠٠٠ھدف توليد .  جھت توليد انبوه روغنھاى مصنوعى آغاز کرده بودندLeunaرا در 

پول . داد شدت افزايش میه مخارج توليد را بداده شد که توليد انبوه بنزين از ذغال فرايند بسيار دشوارى بود که 

ضرورت افزايش ھمکارى اقتصادى . نمود نمود کفايت نمی  پرداخت میStandard Oilآنچه که . بيشترى نياز بود

  .شد احساس می

 را متقاعد سازد که مبالغ Standard Oilبوش در مورد نگرانيھاى توليد ھرگز چيزى نگفت و بدينوسيله توانست  

 درصد از ٢٠.  فروخت،المانجز ه  ب،بوش امتيازات روند توليد را به سراسر جھان. ى را سرمايه گذارى نمايدبيشتر

 Standard Oil. داد در ضمن آنچيزى را گرفت که شرکت را در آن لحظه نجات می.  تعلق گرفتIG Farbenسود به 

   ! ٣٠ دادIG Farben را به ،دالرن  ميليو٣۵ سھم به ارزشى بالغ بر ۵۴۶٠٠٠ ، درصد از کل سرمايه اش٢

Bosch تالشھاى خود را جھت دريافت پول از Standard Oil  او موفق شد که حتى  . در اينجا تمام نکردStandard 

Oilى ساخته شده از ذغال متقاعد -  را با يک طرح مشترک در مورد توليد و فروش الستيک سنتزى و الستيک بونا

 به اين امر Bosch.  ھنوز بسيار گران بود، بدون داشتن امکان براى رقابت با الستيک طبيعى،توليد الستيک بونا. نمايد

 گسترش امريکا بتواند استفاده از الستيک بونا را در ميان توليد کنندگان الستيک در Standard Oilدلبسته بود که 

  .بدھد

 و پس از آن در جھان به کليه سرمايه امريکاصادى در رکود اقت. اما در اينجا ھمکارى آنھا براى اين مرحله خاتمه يافت

ه  ذخائر نفتى بزرگى در تگزاس کشف و قيمت نفت ب، ھمزمان تقريباً ،در ضمن. گذاريھا در محصوالت جديد پايان داد

 و pfennig ۵٠ تا ۴٠ مخارج توليد يک ليتر روغن مصنوعى ميان ١٩٣٠در سال . صورت شگفت انگيزى سقوط کرد

صورت فزاينده اى ه در خالل رکود اقتصادى قيمت الستيک طبيعى ب. ٣١ى بودالمان pfennig ٧نزين خام تا يک ليتر ب

ھر چند که تا .  به حالت تعليق درآمدامريکاکليه طرحھا در مورد توليد بنزين و الستيک از ذغال سنگ در . سقوط کرد

 سرمايه اى که آنھا به توسط آن می. دست آورده بودنده  ب،به آن نياز داشتندکه  آنچيزى را IG Farbenآنزمان بوش و 

که بھاى توليدات طبيعى بسيار ارزان بود تنھا يک چيز  اما اکنون زمانی. توانستند به تحقيقات و توليد خود ادامه بدھند

. ز داشته باشدتوانست به الستيک و نفت توليد شده از ذغال سنگ نيا  در جنگ میالمانتنھا يک .  منافع بودۀنجات دھند

  . بودIG Farbenاين طرح بعدى بوش و 

   

   و بدست گيرى قدرت توسط نازيھاYoungطرح 
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  بخش سوم

 راه در شرايط ۀ پايانى نبود بلکه فقط طرحى بود موقتى جھت ادامۀ توافقنامالمان براى غرامتھاى جنگى Dawesطرح 

يط ھرج و مرج با پرداخت غرامتھا راه حلى موقتى  درآمد و شراء اجراۀ به مرحلDawesکه طرح  پس از اين. بعدى

 جوالى ٧در .  غرامتھا ادامه دادندۀمسألى در مورد ئين به کار جھت يافتن راه حلى نھارا پيدا کرد متفق

 پيشنھادى که Owen D. Youngى ئامريکاکميسيونى از نمايندگان کشورھاى متفق تحت رھبرى ديپلمات  ٣٢ ١٩٢٩

 به اين معنا بود که ،Young طرح ،پيشنھاد . نمود ارائه کرد  میتعيين را المانت غرامت جنگى  پرداخۀدر نھايت شيو

نمود و پس از   ميليون پوند انگليس را پرداخت می١٠٠ مبلغى بالغ بر ، ساالنه،صورت ميانگينه  سال ب٣٧ طى المان

 Youngطرح . پرداخت  داشتند میيکاامر سال ديگر مبلغى را جھت پوشش بدھيھاى جنگى که متفقين به ٢٢آن طى 

 ، ١٩٨٨ ميليارد مارک جھت پرداخت تا سال ١٠۵ يا ،٣٣“المان را براى غرامت جنگى دالر ميليارد ٢٠رقم نجومى 

     . ٣۴ نمودتعيين

 Bank of International ،شد و به بانک جديدى  گذاشته میالمانيت کليه بدھيھا اکنون بر دوش دولت مسؤول

Settlements, BIS،نمود  خودش مبالغ را ميان متفقين تقسيم میۀبانک نيز به نوب. شد  پرداخت می.BISتوانست   می

    .با توجه به اعتبارات خارجى و در ضمن ھمانند يک بانک بين المللى بزرگ کار کند

of International Settlements Bank غير قابل تصور الً در آينده اى نزديک و کام. ناميست که بايد به خاطر سپرد 

 در خالل جنگ جھانى ، حتى با شرکتھاى کشورھاى دشمن،بين المللى يھا در معامالت الماناين بانک به رابط اصلى 

 خود را بر روى مناطق خود ۀ سلط،شد که طرح محقق می  زمانیالمان ،Youngبر اساس طرح . شد  تبديل می،دوم

  .کردند رک میبازيافته و کليه نيروھاى خارجى کشور را ت

... 


