
 

 

 فاشیسم و سوسیالیسم

 رَننیل گِد

 زادهمهدی حبیب یترجمه

 

 ی بزرگفاشیسم و سرمایهی شدهآشنا هستند. گرَن مؤلف کتاب شناختهبه خوبی  ،دنیل گرَن ،ی این مقالهبا نویسنده انترناسیونال چهارمخوانندگان 

 فرانسوی جدیدِ این کتاب نوشته نسخهبر  1945گرَن در سال ای است که مقدمه منتشر شد. متن فعلی 1939سال  در ابتدای آن ی انگلیسیاست که نسخه

 است.

 

به چاپ رسید. آیا  1936آغاز شد و در ژوئن  1کمی بعد از شش فوریه 1934سال در  بزرگ یسرمایهفاشیسم و نوشتن کتاب 

 دادیم؟ادامه می 1945بایست این پژوهش را تا ابتدای سال اش به چاپ مجدد برسد، یا این که میالزم بود که این کتاب به شکل فعلی

ی فاشیسم )به خصوص در آلمان( همچنان در حال رشد و ازموعد متوقف کردیم. درآن زمان پدیدهشک نوشتن این کتاب را پیشبی

 هایش چنان که باید آشکار نشده بود. کندوکاو بیشتری الزم بود.بود و هنوز برخی از خصیصه گسترش

فرم ناب ی فاشیسم در خورد. هدف از این کتاب، اگر بتوان چنین گفت، مطالعهاما شاید کندوکاوِ بیش از حد مبسوط نیز به مشکل می

ی مشاهداتِ گردآمده از این خواستیم به مددِ مقایسهاست. غرض آن نبود که تاریخ معاصر ایتالیا و آلمان را به رشته تحریر درآوریم؛ بلکه می آن

ی فاشیسم مستعد آن شد که با آشوب عظیمی که جنگِ امپریالیستی پدیده 1939چون بعد از سال  2فاشیسم را بهتر درک کنیم.ذات دو کشور، 

نمای فاشیسم به پا کرد، خلط شود. هیچ چیز بیشتر از یک کشورِ در حال جنگ، به یک کشورِ در حال جنگِ دیگر شباهت ندارد. خصایص سرشت

نقاطِ گریِ افسارگسیخته در اقصیاند، یعنی نظامیپنهان شده دیدهمان آشنا هستند از عمدتاً )گرچه نه کامالً( در پس خصایصی که دیگر برای

شک باید در کنار تبیین ماتریالیستیِ فاشیسم، به تبیینی ماتریالیستی از جنگ نیز همت گماشت. ولی آن که هم ان و اقتصاد مبتنی بر جنگ. بیجه

خواسته و خود 3یستی جنگ[ را به دیگران واگذار کردهشان نرسد. ما این وظیفه ]یعنی تبیین ماتریالبه هیچ کدام احتماالًخدا را بخواهد هم خرما، 

 ایم. ی فاشیسم محدود کردهی پژوهشِ این کتاب را فقط به پدیدهحوزه



 

 

اً شود از هم تفکیک کرد  و جنگِ کنونی محصول هولناک فاشیسم است. اما این دقیقشاید ایراد بگیرند که فاشیسم و جنگ را نمی

اشیسم ربطی مستقیم وجود دارد. هر دو در یک خاک ریشه دارند؛ هر کنیم. قطعاً بین جنگ و فای است که ما ]در این کتاب[ انکار میهمان شبهه

گیرند: اول، ناسازگاری افول است. هر دو از دل نقص بنیادین این نظام سرچشمه میداریِ روبهی خود محصول هولناک نظام سرمایهیک به شیوه

های ملی. هر یک به طریقی، سودای شدن جهان در قالب دولتسیمبین رشد شگرفِ نیروهای مولد و مالکیت خصوصیِ ابزارهای تولید؛ و دوم، تق

ی خطرافتادهسودهای به آن دارند که طوق پوالدینِ تناقضات را که از این پس، این نظام در آن محصور است از هم بگسلند. هر دو بر آنند که

آن را  بخشیدن به نظام هستند، در عمل موعد فروپاشیدر پی تداومها، در عین آن که داری را اعاده کنند. و باالخره هر دوی این پدیدهسرمایه

جا تری بین فاشیسم و جنگ در ایتالیا و آلمان مشاهده کرد: از آنتوان ارتباط درونیِ مستقیمهای کلی، میکنند. به عالوه ورای این پیوندتسریع می

هستند، آن بحرانی که « های گرسنهملت»ی ، هر دو در زمره«سیر»های در مقابل ملت جا کهاند، و از آنکه این دو کشور فاقد بازار و مواد اولیه

را به « دولت مقتدر»یک  هاپیش از دیگر ملتویژه حادی به خود گرفته و داری را به رعشه انداخته در این دو کشور خصلتِ بهکل نظام سرمایه

« سیر»های شان تصرفِ بخشی از غنائمی است که از ملتشوند که هدفظاهر می« گرچپاول»هایی آنها تحمیل کرده است. آنها در نقشِ قدرت

شان در مصاف بندی جدیدی در جهان به وجود آورند، حال آن که حریفانشود. هدف آنها این است که به ضرب و زور نیروی نظامی، تقسیماخذ می

 شوند. هر میظا« دوستصلح»هایی بندی جدید، به هیئت قدرتبا این تقسیم

 

 فاشیسم و جنگ

. اگر فاشیسم هم از ی علت و معلول نیستاز جنس رابطهها  ی آنپس شکی نیست که فاشیسم و جنگ به هم ربط دارند. اما رابطه

 1914ال، از های امپریالیستی به هیچ وجه از بین نخواهد رفت. به مدت چهار سها و جنگجوییبین برود )به فرض که شدنی باشد(، علل برتری

حضور « فاشیست»های بزرگ بر سر تصاحب بازار جهانی با یکدیگر جنگیدند. در هیچ یک از این دو جبهه کشوری دو گروه از قدرت 1918تا 

دارند و : اگرچه این دو پدیده با هم تداخل متفاوتهایی نداشت. واقعیت آن است که فاشیسم و جنگ هر دو معلولِ یک علت واحدند، البته معلول

ای فروگذار نشده( اما هر کدام از این دو شان از هیچ تالشِ آگاهانهاند )و برای خلط کردنرسد که با هم آمیخته شدهاگرچه گاهی به نظر می

 ای جداگانه است. موجودیتی متمایز دارد و نیازمند مطالعه



 

 

ا بنا به دالیلی که ذکر شد، به جز اضافه کردن چند نکته و ویرایش یافت. امنیز باید ادامه می 1936ی فاشیسم بعد از ی پدیدهمطالعه

ی ایم: این بار متن ترجمهجزئی و اندک، ضرورتی برای روزآمدکردن این پژوهش احساس نکردیم. به همین دلیل به یک حد وسط رضایت داده

چاپ رسید. این ترجمه به کمک مستنداتی  به Fascism and Big Businessتحت عنوان  1939ایم که اوایل آمریکایی را مبنا قرار داده

فراهم شده بود به انجام رسید. در آن زمان، متن اصلی به دقت بازبینی شده بود )بخصوص در مواردی که به کشور آلمان  1938که تا سال 

 کنیم. الزم باشند، بسنده می 1945رسد اکنون در ابتدای پرداخت(. در نتیجه صرفاً به افزودنِ چند اصالحیه که به نظر میمی

سرخوردگی خواننده  یافکنند؟ شاید پاسخ ما مایهی فاشیسم میاند نور جدیدی به پدیدهبه بعد اتفاق افتاده 1939آیا وقایعی که از 

گوییم نه. با این که ممکن است گستاخ به نظر برسیم یا تصور شود که دودستی به مواضعِ پیشین خریم و میشود، ولی این خطر را به جان می

کند. تنها چیزی که نمیهای این کتاب ایجاد گیریگوئیم به نظر ما وقایعِ این چند سال اخیر، تغییر فاحشی در نتیجهایم، همچنان میخود چسبیده

شکستن اروپا است. اما کسی که شاهد بوده فاشیسم قبل از درهمبه بعد به ارمغان آورده شواهدی تازه بر توحشِ خود بوده  1939فاشیسم از 

ترین خصایص آن عاً کریهپرولتاریای ایتالیا و آلمان را چگونه در هم شکست، چرا باید ]از این توحش[ شگفت زده شود؟ و آیا این توحش را که قط

 آمیز است. دانست؟ ]اساساً[ خودِ جنگ به تمامی توحش« فاشیستی»توان توحشی صرفاً خواند، می« فاشیستی»بایست را می

ترِ این پدیده، به ما آموخت همان طور که  قبالً هم ی دقیقها با فراهم آوردن مجالی برای مشاهدهاز این گذشته، جنگ و اشغال نازی

پارچه نیست. این رژیم هرگز موفق نشد عناصر دست و یکبودن، رژیمی یک« توتالیتر»دس زده بودیم، رژیم فاشیست به رغم تظاهرش به ح

کرد. به رغم های مختلفش ]به راحتی و[ بدون اصطکاک کار نمیرا در دل آلیاژی واحد با هم ترکیب و یکی کند. چرخ اشدهندهمختلفِ تشکیل

 اس از طرف دیگری هیتلر در جستجوی فرمولی برای مصالحه بین حزب و ارتش، ورماخت از یک طرف و گشتاپو و اسساله تالش چندین

ای طبقاتی نهفته است. رژیم فاشیست به رغم ظواهر امر، آن هم افتادند. در پسِ این کشمکش، مسألهمثل سگ و گربه به جان هم می چنانهم

کردیم که فاشیسم ابزاری بود، هرگز بورژوازی را رام و اهلی نکرد. چند سال پیش وقتی مصرانه از این تز دفاع می شان خشنودظواهری که از حفظ

 آهنگ ]با فاشیسمی بزرگ کامالً همی بزرگ است، اشکال گرفتند که در ایتالیا و همین طور در آلمان )باالخص در آلمان( سرمایهدر خدمت سرمایه

ی فاشیسم[ بورژوازی نیرویی مستقل باقی ماند که در دولت رود. اما حقیقتِ امر دقیقاً چنین نیست. ]طی دوران سیطرهیش می[ پو در تبعیت از آن

ای به تن کنند و به کسوت فاشیسم درآیند، چرا که برای توتالیتر، به دنبال اهداف و غایاتِ خود بود. بورژوازی دیگران را واداشت که پیراهن قهوه



 

 

است )یا اگر هم چنین  ای تن نسپردهجای کار خودش به پیراهن قهوههای هیتلری نقشی حیاتی داشتند، اما تا اینتن پرولتاریا، دارودستهشکسدرهم

 ی حاکم به دست عوامبا آن تزش ما را به بیراهه کشاند، تزی که مدعی بود طبقه 4کرده صرفاً به قصد تظاهر و نمایش بوده(. هرمان رائوشنینگ

داران مسلماً اندک مواردی هم پیش آمده که سرمایه«. هانیهیلیست»شان محترم نبود، به دست ها که هیچ چیز براینازی از بین رفت، به دست آن

 برعکس ها فرو نرفت. قضیه کامالًایقهوهی بزرگ به کام امواج پیراهنبزرگ بدرفتاری دیده یا مجبور به ترک وطن شده باشند. اما کلیتِ سرمایه

 بود.

 

 ارتش و رژیم

ها شود، گواه اش از این که تماماً جذب نازیی حاکم است. استقالل نسبی ارتش از رژیم و خودداریعیار طبقهارتش همیشه ابزار تمام

هیتلر ضرباتی پنهانی  روی است. به ما خواهند گفت:ی بزرگ )و مالکان بزرگ( از رژیم فاشیست و امتناعش از دنبالهروشنی بر استقالل سرمایه

ی «تصفیه»های نافرمان ارتش یکی بعد از دیگری حذف شدند. شکی در این نیست؛ اما این روند به ستاد کل ارتش وارد کرد؛ طوری که ژنرال

 د.داسازیِ کامل از خود نشان می، در برابر نازیبزرگ مداوم، صرفاً مؤید مقاومتی است که ارتش با تکیه به حمایت بورژوازی

داران بزرگ، آن مالکانی که در پی سوءقصد به جان هیتلر، اعدام یا ها، آن سرمایهجوالی چطور؟ در مورد آن ژنرال 20اما در مورد 

و پادشاه،  5در ایتالیا )روزی که مارشال بادولیو 1943جوالی  25در آلمان درست مانند  1944جوالی  20توان گفت؟ تیرباران شدند چه می

ی توتالیتر مستحیل نشده بود. دار هرگز در دولت خودخواندهی حاکمِ سرمایهترتیب بازداشت موسولینی را دادند( گواه گویایی است از این که طبقه

ز سوی عوام نازی رساندن آن، با وجود برخی دردسرهای جزئی، با اشغال انحصاریِ دولت اقدرتهای فاشیسم و بهبورژوازی پس از تأمین هزینه

چربد، بورژوازی با برخورداری از آمد. اما از همان روز که معلوم شد دردسرهای رژیم بر مزایای آن میکرد: این وضع با منافعش جور درمیمدارا می

های این کتاب، گیریهدر نتیج 1936ها قبل و از همان سال ای درنگ نکرد. ما مدتحمایت ارتش، برای از صحنه به در بردنِ رژیم حتی لحظه

جوالی  20است. اما از سوءقصد همین فرضیه را مطرح کرده بودیم. این حرکت که در ایتالیا با موفقیت همراه بود، در آلمان عجالتاً شکست خورده

او فقط به شکلی مصنوعی و  6کنند.باالی ارتش، دیگر از او تبعیت نمیاست. تاجران بزرگ و محافل ردهبه این سو، هیتلر عمالً کارش تمام شده

شود. اس تحت امرِ هیملر به قلب ارتش و کلیتِ جامعه وارد میای دوام آورده که از جانب پلیس و نیروهای اسسابقهبه ضرب و زورِ وحشت بی



 

 

العملی از سر استیصال اند، به عکسهکردن آلمان که بیرون از مرزها به جریان افتادها برای تجزیهآوردن او فقط این بوده که برخی نقشهدلیل دوام

اند، اما رژیم توانسته موقتاً از این تهدیدِ تجزیه به اند. اگرچه مردم این رژیم را رها کردهها دامن زدهی صیانت نفس در میان تودهو ناشی از غریزه

عیار، به جنگی داخلی مجال ی این جنگ خارجیِ تمامدر میانهسود خود بهره ببرد. دلیل دوام هیتلر فقط این بوده که طبقه حاکم از آن بیم دارد که 

ی بزرگ تواند حتی بعد از آن که سرمایهی دست فاشیسم است، میدهد که ابزار سرکوب مهیبی که ساختهبروز دهد. این اپیزود نهایی نشان می

دار تواند بر تن معدودی سرمایهدر بوده کارگران را از پای درآورد، میای که مقفاشیسم را کنار گذاشت، به طور مقطعی بر عمر فاشیسم بیافزاید. گلوله

ای که صاحب قدرت اقتصادی است، تواند علیه ]منافع[ طبقهای نمیهم بنشیند. اما این وضع دوام چندانی نخواهد داشت. هیچ رژیم سیاسی

به  نیزاند، این بار فرما بودهکهنی که همیشه بر مناسبات میان طبقات حکمدل خوش نیاید، اما قوانین شاید به مذاق برخی افراد ساده حکومت کند.

ی بزرگ دادن عصایی جادویی، این قوانین را به تعلیق درآورد. پیوند میان فاشیسم و سرمایهاند. چنین نبوده که فاشیسم با تکانقوت خود باقی

 یغ کند، آن روز شروع پایان فاشیسم خواهد بود.چنان محکم است که اگر روزی این سرمایه حمایتش را از آن در

 

 تز اصلی

اند از تز اصلی ما مبنی بر این که فاشیسم اساساً ابزاری برای صنایع سنگین است نتیجه بگیرند که کافی است در امروز برخی مایل

خود را با این استنتاج اشتباه و مغرضانه اعالم  ی بذرهای فاشیسم خشکانده شود. ما به جد مخالفتآلمان صنایع سنگین را مصادره کنیم تا همه

جات های دستههزینهبود که داری است. مسلم است که همین صنعت ترین بخش سرمایهترین و ارتجاعیتردید صنایع سنگین تهاجمیکنیم. بیمی

داریِ آلمان شده گیر کل سرمایهاقضاتی که گریبانی ثروتِ آن برای حل تن«مصادره»ها را بر کرسی قدرت نشاند. اما کرد و آنفاشیست را تأمین 

ی سهام صنایع، ناگزیر به دست گفته شده که بخش عمده»کند )کامالً برعکس(. وانگهی این مصادره به سود چه کسی خواهد بود؟ کفایت نمی

 معطوف به نابودی بذرهای فاشیسم، بلکه به سازی سیاسیِجا نه به نوعی پاکاست. مسأله در اینج سر نخ موضوع همین« متفقین خواهد افتاد.

هایی شود. زمان زیادی نگذشته از آن روز که بنا به انگیزهشان مربوط میامریکن برای فشردن گلوی رقبای آلمانی-های آنگلوتالشی از سوی قدرت

دانیم سکوی پرتابی برای ناسیونال سوسیالیسم خوبی میچنان که به درآمد. این اقدام  8به اشغال سربازان پوانکاره 7ی صنعتی روهرمشابه، منطقه

 های هیتلری رها سازد. تواند جهان را برای همیشه از کابوسشد. فقط انقالب پرولتاریایی می



 

 

ای که فاشیسم با وجود ی فاشیسم. سرسختی نومیدانهالعادهخارقاراده به پایداریِ ایم به های این کتاب اشاره کردهگیریما در نتیجه

ی انتظارات ماست. با این حال اگر به یاد داشته باشیم که فاشیسم نه فقط دهد آشکارا فراتر از همه، در دفاع از خود به خرج میوقوف به شکست

شود. درک میافتاده و ناراضی هم هست، این پدیده قابلفالکتورژوازیِ بهبقیام عرفانیِ خرده در عین حالی بزرگ، بلکه ابزاری در خدمت سرمایه

رحمانه مغبون گشته، اما این در مورد گرفتنِ فاشیسم مدد رسانده بود امروز به شکلی بیی متوسط که به قدرتبا آن که بخش عظیمی از طبقه

ها دولت فاشیست، مملو از افراد فاسد و عیاش است، اما در میان آنفاشیسم صادق نیست. دستگاه بوروکراسی عریض و طویل  طلبِجنگبخش 

ای هم کنند، بلکه از ایدهشان دفاع میهم حضور دارند. این افراد نه تنها ضمن دفاع از رژیم، از موقعیت اجتماعی و حتی از جان متعصبان واقعی

دهند، و نه طبعاً با شان را از کف میم که: این اشخاص نه با زور سبعانه ایمانکنند. )همین جا اشاره کنیکه تا پای جان به آن وفادارند دفاع می

 ها را ]از این تعصبات[ پاک کند.(تواند اذهانِ آنی بیگانگان. فقط تندباد انقالب پرولتاریایی در آلمان است که میزور سرنیزه

قاء دارد: فاشیسم هنگام مرگ و زوالش درست همچون هنگام فاشیسم در کشورهایی که به قدرت رسیده، به دلیل دیگری نیز شانس ب

ی که به جای آن نشست، هنوز کامالً آلوده به ویروس فاشیسم «دموکراتیک»است: دولت  خویش« حریفان»خیالی ر مرهون آسودهتولدش، بسیا

ی ]دولت از عناصر فاشیستی[ «تصفیه»د(. این پیش از آن، تماماً آلوده به ویروس فاشیسم بو« دموکراتیکِ»است )درست همان گونه که دولت 

ی مجریه، ارتش، چیزی نیست جز یک کمدی ننگین، زیرا برای گندزدایی واقعیِ دولت بورژوا، باید آن را منهدم ساخت. در مناصب باالی قوه

اند، اکثرشان همان پرسنلی مدد رسانده دست بوده و به آنی قضاییه همچنان کارمندانی حضور دارند که به نوعی با رژیم سابق همپلیس و قوه

تر کلیدهای قدرت را تحویل فاشیسم دادند. در ایتالیا، مارشال بادولیو همان کسی است که زمانی کادر و منابع ارتش را در هستند که اندکی قبل

لینی، به دوچه مجال فرار از زندان بدهد؟ به کار گرفته بود. چه جای تعجب است اگر او به عنوان جانشین موسو« سیاهپیراهن»خدمت نیروهای 

فرمایی او و تحت حکم 1945آگاهانه راه را برای فاشیسم هموار کرد. چه جای تعجب است اگر در سال  1921-1922های طی سال 9بونومی

اهدگشت؟ فقط پرولتاریای انقالبی خاطر کِی به آلمان برخوآسوده 11موفق به فرار شود؟ برونینگِ 10دستی کارمندانش، ژنرال فاشیست رواتابا هم

 12شان را بی هیچ تعلل و درنگی به سزای خود برساند.دستانقادر است سارقان فاشیست و هم

 

 های جدید فاشیسمشکل



 

 

است. فاشیسم های تماماً جدیدی به خود گرفتهرسد که فاشیسم، پس از آن که به عنوان یک رژیم سیاسی سقوط کرد، شکلبه نظر می

های مقاومت روستایی ی هستهاست. فاشیسم دارد از تجربههای جنبش مقاومت در کشورهای تحت اشغال، چیزهای زیادی آموختهاز تاکتیک ظاهراً

دهیِ خود برای مبارزات زیرزمینی آتی هستند. ممکن است های آلمان در حال سازمانآموزد. همین حاال هم فاشیست( درس می13)ماکیفرانسه 

 خالص نشده 15و دارنان 14های دوریوپنداشتیم کامالً از شر دستهسه نیز شاهد چیزی از این دست باشیم. شاید هنوز آن طور که میحتی در فران

سر  سیاسیای بلکه با مسأله فنی و اجراییای جا نه با مسألهآمیز باشد؟ اینتواند موفقیتهای فاشیست[ میباشیم. آیا چنین اقداماتی ]از سوی گروه

شدند. فاشیسمِ شان را بیش از همه مدیون این واقعیت بودند که از جانب بخشی از مردم حمایت میهای جنبش ماکی موفقیتو کار داریم. پارتیزان

نیاید یا اگر ای پدید های انقالبی و ضدفاشیست ایستادگی کند. اما اگر این جنبش تودهتواند در برابر یک جنبش قدرتمند در میان تودهشورشی نمی

ها صحبت خواهیم کرد( سبب شوند که بخشی از طبقات متوسط و دهقانان مجدداً به ارتجاع روی ی آنعوامل دیگر )که در ادامه اندکی درباره

 تواند به خطری واقعی تبدیل شود.آورند، در آن صورت فاشیسمِ زیرزمینی می

ی طبقاتی در زیر که به قدر کافی بر آن تأکید نشده: رشد زیرزمینیِ مبارزه ای هستهای کتاب نکتهگیریشاید بتوان گفت در نتیجه

ی کارگر را درهم بشکنند و آن بندند تا جنبش طبقههای توتالیتر به کار میهای مهیبی اشاره کردیم که رژیمسرپوش فاشیسم. ما مؤکداً به روش

ی و شناسایی کنند، اگر بتوان چنین بیانش کرد، تا هر شکلی از مخالفت را در نطفه خفه ای علمی بررس، تا این جنبش را به شیوه«کنند اتمیزه»را 

شد برای ی طبقاتی که تصور میزیر آن، جریان مبارزهدر یابیم که شود درمیکنند. اما به تدریج و به میزانی که این سرپوشِ فاشیسم برداشته می

جای کار نیز است. اما تا ایند. هنگام نوشتن این سطور، شمال ایتالیا هنوز آزاد نشدهکنهمیشه منهدم شده درست در مسیر خود حرکت می

اند، آن هم در های اخیر، کارگران میالن و تورین از خود بروز دادهای که طی سالالعادهمان رسیده از قدرت نبرد خالقهای فراوانی به گوشپژواک

ی بیش از بیست سال دیکتاتوریِ فاشیست نیز توفیقی پرچم سرخ بر فرازشان در اهتزاز بود. سیطره 1920های صنعتی بزرگی که در میان اتحادیه

 است. در تغییردادن کارگران ایتالیا نداشته 

، 16شودای که به مردم آلمان تحمیل میرحمانهاست. اما با وجود خفقان بیدر آلمان، فشار رژیم و ارعاب پلیسی آن به مراتب شدیدتر بوده

ی بشریت ها. فاشیسم، حرکت پیوستههای کار اجباری و در زندانتوان ردپاهایی از یک قشر پیشتاز انقالب را یافت، به ویژه در اردوگاهبار دیگر می

 است، دست باال فقط توانسته این حرکت را موقتاً به تعویق اندازد. به سوی رهایی را متوقف نکرده



 

 

شان را در کشورهای دیگر مأیوس کرده باشد، آیا انتشار مجدد این کتاب شت موسولینی و هیتلر، مقلدانرسد سرنواکنون که به نظر می

 ی حاضر[ را حفظ کند؟تواند اقتضا و مناسبت خود ]با زمانهالزم است؟ آیا این کتاب فراتر از مرور آن چه گذشته، می

است. مگر  سوسیالیسمباشد،  فاشیسمیم که موضوع واقعیِ آن بیش از آن که ما در بازخوانیِ این کتاب تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفت

ی سوسیالیسم دائماً در پسِ فاشیسم حضور دارد. ما فاشیسم فاشیسم اساساً چیزی جز محصول مستقیمِ شکست در نیل به سوسیالیسم است؟ سایه

ی مقابل سوسیالیسم نقطه یبه منزلهصفحات بیش از یک بار، فاشیسم صرفاً ایم. در این را صرفاً در نسبت با سوسیالیسم مورد مطالعه قرار داده

های ماهویِ سوسیالیسم را تعریف کرد. اگر آن طور که امید داریم، روزی برسد که از فاشیسم مطرح شده تا در تباین با آن بهتر بتوان برخی جنبه

ترین ی سوسیالیسم با آن چه که زمانی هولناکاز تالشی خواهد بود برای مقایسهی بد نمانده باشد، این کتاب همچنان حاکی چیزی جز یک خاطره

 ها منسوخ نخواهد شد.به این زودی ی بزرگفاشیسم و سرمایهاست. از این بابت احتماالً خصمِ آن بوده 

 

 یک توهم شایع

شود به چنین چیزی امید داشت، اما هرگز فقط می است؟توان یقین داشت که اپیدمی فاشیسم به طور قطع مهار شدهاما آیا واقعاً می

ناقوس مرگ فاشیسم را در سراسر جهان به صدا درآورد. از تکرار این « متحدین»توان به آن یقین داشت. این توهمی شایع است که شکست نمی

داری فاشیسم فقط محصول مشخصِ سرمایهخواهیم، اما فاشیسم محصولی نیست که مشخصاً ایتالیایی یا مشخصاً آلمانی باشد. نکته پوزش می

ی بزرگ برای است. فاشیسم دو خاستگاه دارد: یکی عزم سرمایهداری که به بحرانی دائمی بدل شده زوال است، محصول بحران نظام سرمایهبهرو

اند. بعد از ت افتاده و مأیوس گشتهاحیاکردن سازوکار اکتسابِ سود از طریق تمهیداتی استثنایی، و دیگری شورش طبقات متوسطی که به فالک

تر به رعشه خواهد افتاد، تناقضاتی که از حیث شدت داری در اروپا با تناقضاتی بس عظیمجنگ جهانی دوم و با درنظرداشتن پیامدهای آن، سرمایه

نیاز خواهد داشت. « دولت مقتدر»ء به یک ی بقاداری برای ادامهو حدت با تناقضاتی که در پی جنگ جهانی اول پدید آمد تفاوت دارند. سرمایه

آید. این اقتصاد نیازمند جور درنمی« دموکراتیک»داری دیگر از آن خالصی ندارد، با سیاست که سرمایه ، این تدبیر زهواردررفته«شدهاقتصاد کنترل»

مشخصاً فاشیستی نیست و به درجات مختلف در « شدهاقتصاد کنترل»ها نباشد. یک قدرت مرکزی استوار است که تحت نظارت و اختیار توده

 «.دموکراتیک»های دهد تا با رژیمهای فاشیست بهتر وفق میی کشورها وجود دارد. اما چنین اقتصادی خود را به مراتب با رژیمهمه



 

 

ی ایتالیا و آلمان در دورههای بزرگی از طبقات متوسط )که اکنون در مقایسه با وضعیتِ فقرکشاندن فاحشِ بخشاز سوی دیگر روند به 

تواند ی بزرگ یک بار دیگر میاست( ناپایداری اجتماعی عمیقی به بار خواهد آورد. سرمایه، با شدت بسیار بیشتری پیش رفته«بین دو جنگ»

ور کند، البته دلشان شعله صب را درشناسند، آنها را مسلح کند و آتش تعی خرده بورژوا را برانگیزد که در تشویقِ آن سر از پا نمیتحسین وافر طبقه

 در صورتی که احزاب کارگری در کمال تأسف باز هم عمالً قادر نباشند راه خروج دیگری پیش روی خرده بورژواها بگذارند. 

نان به قالب اند؛ این جوای قانون خو گرفتهکردن بیرون از محدودهبیایید به جوانان هم بپردازیم. یاغیان جوانِ ما به عادتِ زندگی

بار را با دشواری و اکراه تجربه کسالت« زندگی عادیِ»ها روند سازگارکردنِ خود با اند. امروز آنهای عبوس و غیرعادیِ جنبش ماکی درآمدهتجربه

 1918بس به دنبال آتش برد. یادمان نرود کهها را به اعماق بیم و تردید فرو میبار مبارزات جنبش مقاومت، آنکنند. به عالوه فرجام خفتمی

 اولین سربازان موسولینی و هیتلر. باید مراقب بود! تبدیل شدند به شناختی مشابهی،برگشته، به دالیل روانی سربازان ازجنگهای داوطلبانهیگان

 

 کمک خارجی

گویند. میشه راستش را نمیبزرگ ه« هایدموکراسی»تواند حمایت کشورهای خارجی را هم کسب کند. ها، فاشیسم میافزون بر این

ی رژیم ناسیونال سوسیالیست نبود، بلکه بدان دلیل بود که اند به خاطر شکل اقتدارطلبانه و سبعانهها با هیتلر چنان که امروز مدعیجنگ آن

اند که هیتلر به برکت راموش کردهها بر سر سیادت بر جهان به مجادله برخیزد. همه فامپریالیسم آلمانی در مقطعی مشخص به خود اجازه داد با آن

امریکن از -دارانِ آنگلووی، به گواهی اسناد مختلف، سرمایه های حکمرانیالمللی بر کرسی قدرت نشست. طی نخستین سالمواهب بورژوازیِ بین

دیدند که یک تنه قادر است ی می«مقتدر مرد»ها هیتلر را در قامت همان حمایت خود را نثار او کردند. آن 17اشراف بریتانیا گرفته تا هنری فورد

، منافع و بازارها «دموکراتیک»داران کشورهای بعدها که سرمایه 18نظم مجدد را در اروپا برقرار سازد و این قاره را از خطر بولشویسم نجات دهد.

سرایی علیه ناسیونال دیدند، تازه شروع کردند به موعظه ناپذیر امپریالیسم آلمانیطلبی مقاومتخود را در معرض تهدیدِ توسعه یو منابع مواد اولیه

داران و سروران کلیسا که بیش از و حتی آن زمان نیز بودند برخی سرمایه«. غیرمسیحی»و « غیراخالقی»سوسیالیسم و تقبیحِ آن به عنوان امری 

 دارِ ژاندارم اروپا باقی ماندند.بودند، و از این رو جانب« سرخخطر »آورد دلواپس ی دفع خطری باشند که از جانب آلمان سربرمیآن که در اندیشه



 

 

کنند. اما واقعیت این ای است که دائم زیر لب تکرار میخوانند. این واژهمی« ضدفاشیست»بزرگ، خود را علناً « هایدموکراسی»امروزه 

توانستند صرفاً از طریق ها نمیاست. آنشان ضرورت یافتهآلمانیشدن بر رقیب بودن، تریبونی بوده که برای چیرهها ضدفاشیستاست که برای آن

های ملی ی ظواهر، ما دیگر در عصر جنگهای مردم را در مبارزه با هیتلریسم از آنِ خود کنند. به رغم همهتجلیل از احساسات ملی، حمایت توده

شد به فداکاری در راه کش را نمیهای زحمتما سیطره دارد. توده ی طبقات و جنگ اجتماعی است که بر دورانبریم. این مبارزهبه سر نمی

ها متوسل ی طبقاتیِ آنکردند، مگر آن که به رانهها بیدار میآزادسازی اروپا ترغیب کرد مگر آن که احساساتی ناظر به نظم اجتماعی را در آن

ی ترشدهام کرد. و چون تقریباً به وضوح دریافته بودند که فاشیسم، شکل وخیمبایست تمها گفته بودند که کار فاشیسم را حتماً میشدند. به آنمی

های مختلف های گروهو دالوری 1944های پاریس در پایان اگوست خریدند. سنگربندیداریِ منفور است، هر گونه فداکاری را به جان میسرمایه

 فشانی پرولتاریا باقی خواهند ماند.برانگیز از ایثار و جانهایی ستایشماکی، نمونه

آید[ کنار بگذارند. همین حاال هم را ]که دیگر به کارشان نمی« ضدفاشیسم»بزرگ ]شعار[ « هایدموکراسی»البته فردا ممکن است 

گراییِ مخالفان نظام مظهر همشود به تبدیل میبخش کارگران بوده، به مجرد آن که یه هیتلریسم الهامی جادویی که در خیزش علاین واژه

. همین حاال هم در بلژیک و یونان، متفقین در سرکوب جنبش مقاومت تردیدی گرددمیای ناخوشایند واژه« هادموکراسی»، برای این داریسرمایه

ها برای برقراری مجدد تی که آن همه با رضایت و خرسندی در راستای مقاصدشان از آن بهره برده بودند. آنبه خود راه ندادند، همان جنبش مقاوم

ها در برابر صفوف هایی مردمی پیدا کنند. آنهدیر یا زود مجبور خواهند شد )همچنان که در یونان چنین شده( در مناطق آزادشده، پایگا« نظم»

ها با نام جدیدی تعمید هایی حمایت خواهند کرد که آشکارا خصلتی فاشیستی دارند. طبیعی است که این گروهسیونفرماها و تشکلمقدم مردم، از 

بایست انتظار شود. میاست. اما تحت این برچسب جدید، همان متاع قدیمی فروخته میشده« نمانخ»قطعاً دیگر  فاشیستی یابند، چرا که واژهمی

ی که در «آشوب»و « آنارشی»وبیش استتاریافته تضمینی پیدا کنند برای ایستادن در برابر خطر کم نئوفاشیسمیقالب داشت که فردا متفقین در 

 آورد؛ به بیان دیگر تضمینی در برابر انقالب پرولتاریایی.اروپا سربرمی

در این یا آن کشور قدرت را به فاشیسم امریکن خود تمایلی ندارد که -اش و چه در شکل آنگلوی بزرگ چه در شکل بومیالبته سرمایه

های است(، اما کامالً محتمل است که الاقل از گروهها را از این حیث محتاط کردهواگذار کند )شکی نیست که تجارب ناخوشایند ایتالیا و آلمان آن



 

 

ی وانده شود همچنان در نقش ارتش ذخیرهنظامیانِ ضدکارگری استفاده کند. مختصر آن که فاشیسم با هر اسمی که خفاشیست به عنوان شبه

 زوال باقی خواهد ماند.داریِ روبهسرمایه

 

 گیری اساسینتیجه

گیری اساسی ما باشد، یعنی این نتیجه که نبرد مؤثر با فاشیسم به عنوان پیامد رسد که آخرین تحوالت مؤید نتیجهبنابراین به نظر می

 پذیر است.قطعی آن تنها از طریق انقالب پرولتاریایی امکان ساختنِشکست در تحقق سوسیالیسم، و مغلوب

شود، و ]در این شرایط[ بندی از سر باز کرد. جهان در تالطم امواج آشوب باال و پایین میبخش و سرهمتوان شر را با کمک آرامنمی

است. این دمل را جز با دخالت تیغ خود را دوام بخشیده اندازهداری، بیشود که دمل چرکین سرمایهاز آن رو الزم می« دولت مقتدر»ی مداخله

حل را نپذیرد، که این راه« ضدفاشیسمی»حلِ رادیکال هیچ راهی به رستگاری نیست؛ هر توان از میان برداشت. غیر از این راهجراحی پرولتاریا نمی

ایم روند ضدیت با فاشیسم را در اختیار خود بگیرند. این وا اجازه دادههای بورژکارانه هیچ نیست. بدبختانه ما به دموکراتجز وراجی بیهوده و دغل

حل ها با تردستی راهاند، اما دست کم به همان اندازه از انقالب پرولتاریایی نیز بیم دارند. آنناکی فاشیسم بر تن خود بیمی تازیانهآقایان از ضربه

 شور و حرارتبا « مردمی هایجبهه» است. 19«های مردمیجبهه»ئق آیند و آن راه حل هم اند تا بر هر دو ترس خود فاناجوری را سرهم کرده

ها به رغم آن .در پیش بگیرندهای مادی فاشیسم برای حمله به ریشه واحد جامع و حرکتند بی آن که حتی یک خوانعلیه فاشیسم رجز می

داری خودداری کنند، از هر گونه تعرض به ساحت سرمایهایراد می« هاتراست»و بر ضد « دویست خانواده»ای که بر ضد فریبانههای عوامخطابه

ت متوسط را تشدید ، علل اصطکاک میان پرولتاریا و طبقاخود های اقتصادی و اجتماعیِمشیخط یبه واسطهاین که هم بدترشان  کنند، و جرمِمی

 شان کنند.  گردانخواهند از آن رود که به ظاهر میراننو در نتیجه طبقات متوسط را دقیقاً به سوی همان فاشیسمی می کنندمی

 یقشر ،احزاب چپ در این طبقات تازه همین اواخری طبقات متوسط پی ببرند. خطر فاشیسم سبب شده بسیاری از افراد به مسأله

گذارنند، نوساناتی که اما از آن روز که معلوم شد طبقات متوسط ضمن نوساناتی که از سر می اند.یافته دهندگاناز رأی باثبات، وفادار و ردسردبی

اونیفورم فاشیسم  ممکن استمقهور جنون جمعی شوند، و  ممکن استی مقابل بپیوندند، به جبهه ممکن است، کندتشدیدشان میبحران اقتصادی 

دست از این پرسش ]در نتیجه[ اند؛ روست آشنا شدهدادن فرزندانش روبهی مادری که با خطر ازدسترا به تن کنند، همین احزاب نیز با دلهره



 

 

 تمایلی بهحتی اند )و متأسفانه احزاب فوق از این مسأله هیچ چیزی نفهمیده ؟کردطبقات متوسط را حفظ  توانمی چگونه -داردسرشان برنمی

ایم. عمالً منطق ایم و تنها سطح آن را کاویدهبخواهیم که در این کتاب، فقط نگاهی اجمالی به این مسأله داشته عذر(. باید ندارندفهمیدنش هم 

، یسم روگردان کندتوانسته طبقات متوسط را از فاشدر این باب سوق دهد که سوسیالیسم چگونه می را به مطالعه بیش از آن که ما مانتحلیل

در  خواهیممیخواننده اجازه از است. بنابراین  ر تسخیرکردن این طبقات موفق بودهدادنِ آن بوده که فاشیسم، چرا و چگونه دمعطوف به نشان

 جا گریز کوتاهی به این مسأله داشته باشیم. این

. طبقات انددخیل. اما عالوه بر منافع مشترک، عوامل دیگری نیز دارندی بزرگ طبقات متوسط و پرولتاریا منافع مشترکی بر ضد سرمایه

میل خود حادتر کرده  مطابقمنافع را  دی نیست که بورژوازی این اختالفنیستند. تردی« داریضدسرمایه»ی یکسانی متوسط و پرولتاریا به شیوه

مشترک  برنامه بورژوازی را حول یکپرولتاریا و خردهکه ه امکان ندارد . در نتیجخودش خالق این اختالفات نیستکند، اما برداری میو از آن بهره

این سازش  از قدریتواند پرولتاریا میطبعاً یکی از این دو طرف باید در مواردی کوتاه بیاید و سازش کند.  .یم، گرد هم آورکند راضیرا دو  که هر

گذاران کند، در همان حال بر سر سرمایهمیروانه ی بزرگ سرمایه به سویکه االمکان باید توجه داشته باشد ضرباتی را بپذیرد. پرولتاریا حتی

ر این نقاط کوتاه ، چون اگر دناپذیر بماندبایست سرسخت و سازشمیاساسی  نقاطفرو نیایند. اما در برخی گران، تجار و دهقانان پا، صنعتخرده

از ضربات محکم و  عمالً در آن صورتداران کوچک یا دهقانان را خاطرجمع نگه دارد، بر طبقات متوسط حفظ کند و دکانرا نفوذش  تابیاید 

است، هر داری شکست خوردهسرمایه ساختنِ برای منهدم و هر گاه که پرولتاریا در رسالت خود است. داری دست کشیدهش بر پیکر سرمایهقاطع

اند، به خشم گیر افتاده ی کارگرطبقهتهاجم ی بزرگ و است، طبقات متوسط که میان تهدید سرمایهنهایت استفاده را نبرده امتیازات خود گاه که از

 اند.آمده و به فاشیسم روی آورده

 

 عمل انقالبی

به  بایدطبقات متوسط را با خود همراه کند. پرولتاریا  ،اشسوسیالیستی یبرنامهکشیدن از دست باتواند مختصر آن که پرولتاریا نمی

اما این دقیقاً همان  سازد. مطمئنجامعه به مسیری تازه  ردنکطبقات متوسط را از ظرفیتش برای هدایت ،خود اتکای قوت و قاطعیتِ عمل انقالبی



 

 

انداختن طبقات متوسط از دامبه در سر دارند و آن هم فکرها فقط یک مایل به درکش نیستند. آن« های مردیجبهه» مخترعانچیزی است که 

 کشانند.ی فاشیستی میدهند که سرانجام، دوباره این طبقات را به دام همان طعمه، و در این کار چنان مهارتی به خرج میستهاطریق تطمیع آن

به . شودو رخسارشان سرخ می روندکوره در میاز  شوند،می روروبه فاشیسم یا سوسیالیسم دوراهی وقتی با ریاکار  هایاین دموکرات

 آیندی فاشیسم از پا درمیها خود زیر تازیانهرسد که آناما روزی می زند؟بهم  شان را به«ضدفاشیسم»خلوص و آرامش کسی چه حقی ممکن است 

 شان، یادشان را گرامی بداریم. کردن عجز و ورشکستگی. بیایید ضمن محکومشان چنین بود()همچنان که عاقبت غمناک برخی

 یهایتواند به پیروزی برسد. باید مراقب فرمولشود نمیای به دنبال دموکراسی بورژوا کشیده میضدفاشیسم تا زمانی که همچون زائده

بر یک اصل چیره شد مگر با قراردادنش  توانسلبی هستند. نمی تماماًکه  اند، چرانابسنده همیشههایی . چنین فرمولدارند بود« -ضد»که پیشوند 

نوعی از مالکیت که متناظر با خصلت  انتظارچشمهایش، فقط وتابی پیچ. دنیای متشنجِ امروز در میانهبرتریک اصل  -در مقابل یک اصل دیگر

بخشیدن به آدمی، نظم که قادر باشد ضمن رهایی طلبدرا مینیست؛ بلکه همچنین شکلی از حاکمیت  آسای تولید مدرن باشدجمعی و مقیاس غول

شود. تر و فاسدتر میکند که روز به روز ناتوانبورژوایی صرفاً کاریکاتوری از دموکراسی عرضه می عقالنی را به جای آشوب بنشاند. نظام پارلمانیِ

شود مغلوب می ز، فاشیسم تنها آن روهااندیشهدر سطح  «.اصل پیشوا»رسیده، به ، به مردِ ازغیبه دولت مقتدرآورد بدلسرد رو می جهان، مغبون و

، یک دموکراسی اصیل، کامل و مستقیم که ای عینی از آن به دست دهیمنمونهو  کنیمها را به بشریت عرضه انسان که شکل جدیدی از حاکمیتِ

وجود  چیزی است که. ذهن نیست ییدهزایواهی  خیالیک  ی امور شرکت دارند. این نوع جدید از دموکراسیدارهی تولیدکنندگان در ادر آن، همه

. بشنویمنخستین فریادهای تولد این دموکراسی را آن را داد که به ما مجال  -چنان که در اثری دیگر نشان خواهیم داد -انقالب کبیر فرانسهدارد. 

الگویی روسیه  1917شوراهای  اند، نخستین تالش در جهت کاربست آن بود.نشان داده مهارتپاریس چنان که مارکس و لنین با  1871کمون 

 شان نیست،جا مجال طرحکه این عدیده به دالیل این دموکراسی را به جهان نشان داد. از آن زمان تا کنون، دموکراسی شورایی از نشدنیفراموش

  فاشیسم. با سربرآوردنِمقارن  شد  کسوفاین  .از سر گذرانده است را طوالنی کسوفی روسیه در خودِ

یا دموکراسی از سنخ شورایی،  کموناست. اگر در عمل ثابت کنیم که دموکراسی حقیقی، یعنی دموکراسی  گیر شدهامروز فاشیسم زمین

ی قدرت برای همهگفت لنین می خواهیم زد. فاشیسمی آخر را به ، ضربهبرتری داردی دیگر انواع حاکمیت بشری همه برو است تحقق قابل

 .ی قدرت برای فاشیسمهمهرا ساخت:  توتالیترو از آن شعار دولت  ن شعار را به کاریکاتوری بدل کردآور آن که موسولینی ای. شرمشوراها



 

 

تزِ این از شرش خالص شویم، اما با تضمین پیروزی آنتی توانیم برای همیشهمیوپازدن. در حال دستاست دولت توتالیتر، هیوالیی 

 شوراهای کارگری. یدولت: جمهور

 

 

 pp.1945September , 9, No.6Vol. ,Fourth International ,269-273 منبع:

https://www.marxists.org/history/etol/writers/guerin/1945/09/fascism.htm 

 

 م های دست راستی صورت گرفت.در پاریس که به تحریک گروه 1934فوریه  6های اشاره به ناآرامی1
تِ این دو کشورِ اند که این کتاب تا حدودی شماتیک است. مطمئن نیستیم که چنین ایرادی مبنای درستی داشته باشد. این ایراد در صورتی وارد بود که تحوالایراد گرفته  2

های ایم. ما با محدودساختنِ خود به خصیصهنین هدفی نداشتهشان را در هر حوزه در نظر بگیریم. اما چهایریختیم، بی آن که تفاوتمطالعه را به قالب یک چارچوب میدردست
ایم تصاویری اکیداً همسان از فاشیسمِ ایتالیا و ی فاشیسم هستند، هرگز قصد نداشتههای پدیدهمشترکِ این دو )فاشیسم در ایتالیا و آلمان( که مشخصًا خصیصه

اند، عالئم عمومی یکسانی ی پزشکان نیست که بر مبنای مشاهداتِ بخصوصی که از بیماران متفاوت داشتههت به رَویهشباسوسیالیسمِ آلمان به دست دهیم. اقدام ما بیناسیونال
 سازند.را برای یک بیماریِ خاص مشخص می

 .، تالشی برای تبیین ماتریالیستیِ جنگ مدرن1939-1929از بحران اقتصادی تا جنگ جهانی، مقایسه کنید با آنری کلود:   3
4 Hermann Rauschning (1887-1982) 
5 Pietro Badoglio (1871-1965) 

برگرفته از گزارشی مربوط به سوءقصد « داران... همه علیه او هستند.ی اعیان و نظامیان، صاحبان صنایع بزرگ، بانکداند که... طبقهاز زمان سوءقصد به این سو، هیتلر می»  6

 است.منتشر شده لومونددر  1945مارس  21ر آسوشیتدپرس در جنگ، که در جوالی به قلم آقای الخنر، خبرنگا 20
7 Ruhr  
8 Raymond Poincaire (1860-1934) 
9 Ivanoe Bonomi (1873-1951) 
10 Mario Roatta (1887-1968) 
11 Heinrich Bruening (1885-1970) 

شدن به شد انتظار داشت، این گونه متوسلشدنِ این مقدمه روی داد، تأییدی بر تز ماست. همان طور که میهای سرخ که بعد از نوشتهاعدام موسولینی به دست پارتیزان  12
 نبود.« راست و درست»اقدامِ مستقیم باب طبع افراد 

13 Maquis 
14 Jacques Doriot (1898-1945) 
15 Joseph Darnand (1897-1945) 

ی شهری و صنعتی در سراسر شدهشدن جمعیت ساکن مراکز ویران، پراکندهی مردانِ دارای توانایی جسمانیکردن همهکه همچنین بسیجگری گشتاپو، بلنه تنها سرکوب  16
ی شکست، فرار از سر استیصال در کنندهعام وحشیانه، اثرات مرعوبدادن این قتلمند متفقین برای جلوگیری از انقالب در آلمان حتی به قیمت کشهای نظامکشور، تالش

اند. اما چه بسا کردن موقتیِ پرولتاریای آلمان داشتهی خود سهمی در دلسردکردن و فلجی این عوامل به نوبهو نه از رهایی، همه گفتبرابر ارتش سرخی که از انتقام سخن می

 (1945اند. )آخر می مردگیِ فعلی پرولتاریا به وجد آمدهبرخی افراد خیلی زود از این دل
17 Henry Ford (1863-1947) 

آمیزشان را نثار قیصر )موسولینی( های ستایشای پرشکوه در برابر پاالتزو ونِزیا ]در رم[ نگاهپاریس، لندن و نیویورک در رژه« اقشار فرادست»این نیز فراموش شده که چگونه   18
 کردند، قیصری که سبب شده بود قطارها به موقع حرکت کنند.

19 Popular Fronts 
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