
  پناه فاشيسم در
  حزب سراسری

  و شبه نظامی بسيج
 

ای  ندهیآ  ها، جوانان بی  كارهيها، ب  ان لمپنيستی از مي مانند همه احزاب فاش،جيد بسیت اعضای حزب جدیاآثر
گاه یساله را بروند و عناصر فاقد جا خواهند ره صد  ك شبه مییآه شرافت چندان مفهومی برای آنان ندارد و 

خورند،   خوانند، عرق می  نماز می: آنند  نان برای پول و مقام هر آار الزم باشد مییا. شود   میليطبقاتی تشك
آنند، شعار   فروشند، جاسوسی می  آوبند، آدم می  آنند و بر سروصورت  خود می  ه مییخوانند و گر  نوحه می

 مساجد تجاوز به عنف به جوانان  قاچاق مواد مخدر می کنند، درزنند،  آشند، چماق می  غ میيدهند، ت  می
 دست دارند، در شبکه توزیع م سن و سال به شيخ نشين هامحالت می کنند، در شبکه انتقال دختران ک

 و به جبهه آنند  خود را خالیامروز در لحظه خطر پشت اربابان حتی آماده اند تا ...  و مشروبات فعال اند،
نهایت ! فاجعه اینست.  حساب می کنداخلی اند که امریکا رویشه جنگ دها ارتش ذخير آن. مقابل بپيوندند

 و لگد برای آیت اهللا توسلی در تهران پرتاب  می زندبالهت است اگر نپذیریم، آنکه توی سر آیت اهللا آملی در قم
بزنگاه و در خدمت امریکا توی دهن سازماندهندگان  می کند و ارتش مقابله با هاشمی رفسنجانی می شود، سر

شعبان بی مخ هم ابتدا جزو فدائيان اسالم بود و پای منبر آیت اهللا کاشانی می ایستاد و برای . مروز خود نزندا
اوضاع که عوض شد و مظفربقائی ماموریت های جدید گرفت، از این جبهه به جبهه . او سينه سپر می کرد

  . مرداد شد28ای برای کودت) بسيج آن زمان(دربار رفت و عامل راه انداختن اوباش وقت 
  

ج سخنرانی يفرماندهان بسبخشی از ی ین فرمانده سپاه پاسداران در گردهمايجانشذوالقدرسردار 
نامگذاری "  آارگری و اصناف،ج اداریيش فرماندهان بسیهما"ی آه ین گردهمایهم نام ا. آرد

 تمام ك حزبیج بصورت يد بسیك سازماندهی جدیشده و هم مضمون سخنان ذوالقدر نشان از 
ی آلمان ها تلریيستی دارد آه قرار است براساس مدل حزب نازی هيدئولوژی فاشیار با ايع

ز زمان شاه است يد از نظر حكومتی بودن مشابه حزب رستاخیج جدين حزب بسیا. ابدیسازمان 
 د آهیآ  ن بر میيی ذوالقدر چنها  از گفته. ن تفاوت آه سازماندهی نظامی و شبه نظامی داردیبا ا

 ها  ج قرار است بصورت بازوی نظامی حكومت در همه عرصهيد بسین حزب جدیاعضای ا
  .عمل آند
 ان میيسخن به م"  آارگری و اصناف،ج اداریيبس"ن بار است آه از ين برای نخستیدر واقع ا

د یگر سازماندهی حزب جدیبعبارت د.  سخنی نرفته بودبه این نامج يالت بسيتا بحال از تشك. دیآ 
 و حتی واحدهای ، اداراتها،  د به درون آارخانهیلمان باآ در ها  ج براساس الگوی نازیيبس

  . ابدیصنفی و خدماتی گسترش 
در "نكه یشمارد و با اشاره به ا  ج را بر میيد بسیفه اعضای حزب جديوظدر سخنان خود ذوالقدر 

ط يد محیط آار را بايمح" آند  د میيتاآ" ابدی و پشتكار توسعه جبههد فرهنگ یآارخانجات با
  ."ميدا آني دست پشكوفاییم تا رآود اقتصادی را پشت سر گذاشته به ي قرار ده جهاد وفداآاری
هدف از . ط نظامی باشديعنی محی" جبهه"ط يد محیها با  ط آارخانهين پس محیگر از ایبعبارت د

 "ج آارگریيان بسفرمانده"ج آه تحت عنوان نظامی يد بسیسازماندهی شاخه آارگری حزب جد
  . ط آارخانه استين نظامی آردن محينامگذاری شده اند هم

 سال 26. را به آارگران تحميل آند  "فدارآاری و جهاد "بایدنظامی آردن به گفته ذوالقدر این 
و خود در تنگدستی و بی خانمانی و خطر مداوم اخراج  فداآاری آرده  ایراناست طبقه آارگر

 ها  ج در آارخانهيق سازماندهی حزب بسید از طرین پس بای از ا، حالستينآافی آند   زندگی می



در دنباله ذوالقدر .  وادار آرد"فداآاری"ری چماق و تفنگ آارگران را به ادامه يو بكارگ
 آنجا آه او در مقام آارشناس اقتصاد جهانی ،آند  را روشن می"فداآاری"ن یمفهوم اسخنانش 
ن عامل بازگشت به دوران عزت یمهمتر"نكه عرصه اقتصاد ی اشود و ضمن ادعای  ظاهر می

تواند بازارهای   یت و ارزان به بازار عرضه شود ميفيی با آیگر آاالا: "دیگو  است می" نيمسلم
  ".ا باشديی جنگ اقتصادی در دن رد و برندهيا را در دست بگيدن

را ی ز،ش دستمزد داشته باشدیا افزاید تقاضای مطالبات رفاهی یگر طبقه آارگر نبایبعبارت د
نصورت حتما طبقه آارگر مسئول عدم بازگشت به یشود و در ا  می" گران شدن آاال"موجب 

ی ها  ن سخنان ضرورت جمع شدن بساط تشكلیگر ایمفهوم د. خواهد بود" نيدوران عزت مسلم"
كاهای یسندمقابله با جنبش احيای  و )حتی شوراها و انجمن های اسالمی(موجود کارگری
 آه با دامن زدن به گویا این تشکل ها و کارگران خواستار سندیکای مستقل است. آارگری است

  . شود" شكوفا"ران یو اقتصاد ا" ارزان"گذارند آاالها   یمطالبات رفاهی طبقه آارگر نم
ان یاو دارد به آارفرما. ان استیواقع روی سخن ذوالقدر نه به آارگران بلكه به آارفرما در
گر ی آه عدم اجرای آن د-رش بخشی از مطالبات طبقه آارگریدهد آه دربرابر پذ  نان میيماط

 ستی میي، دولت فاشها ج در درون آارخانهي و با سازماندهی همزمان حزب بس-ناممكن شده 
های آارگری و مطالبات طبقه آارگر خالص  كاها و سازمانیان را از شر سندیتواند آارفرما 

تلری يی دوران آلمان هها  مشابه همان واحدهای حزب نازی در آارخانه"گریج آاريبس. "آند
ستی يان و دولت فاشی برعكس ابزار مسلح آارفرما، است"آارگری"واقع تنها اسمش  است و در

  . برای سرآوب طبقه آارگر است
آارمندان و . ان اصناف و واحدهای صنفی استين وضع در ادارات و حتی در ميمشابه هم

ب ي به نفع ج"فداآاری"ن پس آماده ید از ایردولتی و حتی اصناف باينان دولتی و غآارآ
ج ادارات و اصناف بعنوان يبس. ان مطالبات خود دست بردارنديفرماندهان سپاه شوند و از ب

شود تا آارمندان و آسبه   ی آار مستقر میها  طيروی شبه نظامی در ادارات و محيجاسوس و ن
   .جز را آنترل آند

ج همكاری الزم را خواهند داشت و جای يز با بسيران نین پس مدیاز ا: "آند  د میيذوالقدر تاآ
ا خود ی .ران دولت احمدی نژاد دو دسته خواهند بودیگر مدیبعبارت د" ماند  یای باقی نم بهانه

آنند و راه را   ط آار را نظامی میيج در سطوح باالتر هستند آه از باال محياعضای حزب بس
 ج میيا اگر نباشند بسی ، باز خواهند آردها   و ادارهها  ن تر حزب در آارخانهیيبرای اعضای پا

ز ذوالقدر از ين عرصه نیدر ا. ا منفعل آندیران را برآنار ین مدیر شود و ايتواند با آنان درگ 
الی برای منفعل آردن ك دوره انتقیز در ي نها نازی. د آرده استيالگوی حزب نازی آلمان تقل

ن یيی فشار اعضای حزب از پاها وهين شيرانی آه هنوز به دمكراسی اعتقاد داشتند به همیمد
  . متوسل شدند

  
***  

ف آرده چه آسانی یفی آه ذوالقدر برای آنان تعریج با توجه به وظايد بسین حزب جدیاعضای ا
  توانند باشند؟  می
. دادند  هن و ملت جان خود را میيشده بود آه برای مل يم دوران جنگ از آسانی تشكیج قديبس

هن را هم برای خودشان فدا ي ملت و م،زيد آسانی هستند آه آماده اند همه چیج جدياعضای بس
اری از آنان جانبازانی هستند يم اآنون در دهه چهل عمر خود هستند و بسیج قديت بسیاآثر. آنند

شود   میگاه در مطبوعات يشان را گاه و بهای وادها فقر خانی یآه خبرهای مربوط به خودسوز
دیگر امده اند بلكه آمده اند تا مشابه اعضای يد برای جنگ و جهاد نیج جدياما اعضای بس. خواند



ت شخصی خانوادگی و مالی و طبقاتی يلمان موقعآحزب نازی در احزاب فاشيست و از جمله 
ژه داشته یازات ويا امتیرند يشتری بگي دستمزد ب،ر دهند، در پلكان قدرت باالتر روندييخود را تغ

  .باشند
 جوانان ها،  كارهي، بها  ان لمپنيستی از ميج مانند همه احزاب فاشيد بسیت اعضای حزب جدیاآثر
ساله را  خواهند ره صد  ك شبه مییای آه شرافت چندان مفهومی برای آنان ندارد و  ندهیآ  بی

نان برای پول و مقام هر آار الزم باشد یا. شود  ل میيتی تشكگاه طبقایبروند و عناصر فاقد جا
بر سروصورت  آنند و   گریه میخوانند و    نوحه می،خورند  خوانند، عرق می  نماز می: آنند  می

  چماق می،آشند  غ میي ت،دهند  آنند، شعار می   جاسوسی می،فروشند   آدم می،آوبند  خود می
کنند، در مساجد تجاوز به عنف به جوانان محالت می کنند، در شبکه  قاچاق مواد مخدر می زنند، 

حتی ...  و انتقال دختران کم سن و سال به دوبی دست دارند، در شبکه توزیع مشروبات فعال اند،
آن ها ارتش .  و به جبهه مقابل بپيوندندآنند  یدر لحظه خطر پشت اربابان خود را خالآماده اند تا 

نهایت بالهت است اگر ! فاجعه اینست. اند که امریکا رویشان حساب می کندذخيره جنگ داخلی 
نپذیریم، آنکه توی سر آیت اهللا آملی در قم و لگد برای آیت اهللا توسلی در تهران پرتاب می کند و 
ارتش مقابله با هاشمی رفسنجانی می شود، سربزنگاه و در خدمت امریکا توی دهن سازمان 

شعبان بی مخ هم ابتدا جزو فدائيان اسالم بود و پای منبر آیت اهللا . زنددهندگان امروز خود ن
اوضاع که عوض شد و مظفربقائی ماموریت . کاشانی می ایستاد و برای او سينه سپر می کرد

بسيج آن (های جدید گرفت، از این جبهه به جبهه دربار رفت و عامل راه انداختن اوباش وقت 
  .د شد مردا28برای کودتای ) زمان

تواند   ن آرده فقط میييفه ای آه ذوالقدر برای آنان تعيج با وظيد بسیگر حزب جدیبعبارت د
ار ين حزب جنبه بسیآه ا اما برای آن. ری آنديت عضوگي مقام و موقع،برمبنای جستجوی پول

 را ن نقشیران ایدر ا. دئولوژی ظاهری داردیك ایاز به يمادی و منفعت پرستانه خود را بپوشاند ن
راد گرفتن از ظاهر یه آردن و برسر و صورت زدن و ایگر. فا خواهد آردیی مذهبی اها  بازی

های  ن حزب دارای دغدغهیگران و پوشش زنان و مردان همه برای آن است آه اعضای اید
 جيت در بسیی واقعی ضداخالقی و منفعت طلبانه عضوها زهينی معرفی شوند و انگیاخالقی و د

  .ا پنهان شود از نظرهجدید
ج از حزب نازی آلمان الگو گرفته يد بسیدهندگان حزب جد ز ذوالقدر و سازمانين مورد نیدر ا
  ری میي سربازگها   و چاقوآشها   و تن لشها  ان لمپنيحزب نازی اعضای خود را از م. اند

 و مانع از  نشان دهد"خییرسالت تار"ك یكاره را حامل ين جماعت لمپن و بیآرد اما برای آنكه ا
ده یآرد و آنان را گز  ه میيهنی و نژادی تكيم ميستادگی مردم در برابر آنان باشد بر روی مفاهیا

هنی و نژادی را يم مين مفاهیران جای ایدر ا. خواند  سم آلمانی میيوناليی و نماد ناسیاینژاد آر
شتر يشود و ب یها پر م  ارهكي و بها  شتر از لمپنيج بين بسیهرقدر آه ا. م مذهبی گرفته استيمفاه
م اخالقی و مذهبی يشتر خود را متعهد به مفاهير است بیشود ناگز  ی مادی آلوده میها زهيبه انگ

  .انه واقعی خود را از مردم بپوشاندیی منفعت جوها زهينشان دهد تا انگ
ج ينه بسيشيتواند خود را به پ  از را دارد آه میين امتیج نسبت به حزب نازی ايالبته حزب بس
 یا تیزانی از حمايق مین طری و از ا-چ ارتباطی با آن نداشته باشد ينكه هی ولو ا-جنگ بچسباند 

را بخشی از یز هست زياز نقطه ضعف آن نين امتي اما هم، مردمی را جلب آندطرفی بی
 اینجا از. ادعاها باور داشته باشندن یآند آه ممكن است صادقانه به ا  ی را وارد آن مییروهاين

افشای آن نزد مردم از ط برای یشود و شرا  در تناقض شعارهای خود گرفتار میبسيج جدید 
  . شود  ا میيمهاز سوی دیگر انفجار درونی آن یكسو و 



  الين خیپرورانند و ا  ی در سر میهای  الي و خها  ج چه نقشهينكه ذوالقدر و رهبران حزب بسیاما ا
الی معكوس و منفعالنه آه ين خوش خی مسئله است؛ نشستن به اكی تا چه اندازه عملی است ها
. گریی را نخواهد داد مسئله ای دهای  ن نقشهيشبرد چنيبخودی خود اجازه پ" طیشرا"ا یگو

ك العاده، ی یك حالت فوقتلر بر روی ي به سبك هها  ن نقشهیشبرد ايبرای پجدید ج يگردانندگان بس
  .  ننديب   آرده اند و آن را تدارك می، حسابجهانیا ی، داخلی "شتاگیرا"

جلوگيری از وقوع . برای جلوگيری از این رایشتاگ باید برنامه داشت و اجازه وقوع آن را نداد
رایشتاگ، درحقيقت به سرعت رشد تضاد در درون بسيج یاری می رساند و این همانقدر که 

 سوز است، برای جنبش برای سازمان دهندگان بسيج جدی و حزب نيمه مسلح رهبر امکان
  .دمکراسی خواهی و مدافعان حقوق بشر فرصت ساز

باید جنبش کارگری را برای برپا ساختن سندیکاهای مستقل کارگری یاری رساند و چشم و گوش 
  .کارمندان ادارات و باصطالح طبقه متوسط را بر روی این واقعيات باز کرد

  
  


