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  سجيمز پترا

  :قتل عام مساجد نيوزيلند
  بھای غر برترپنداری نژاد سفيد و جنگ

  نھای امپرياليستی عامل کشتار مسلما نژاد سفيد و جنگ برترپنداری

  

 چ مار١۵ نيوزيلند، که در روز جمعه، –در شھر کرايسچرچ   نماز گزار مسلمان٩٧عام و زخمی کردن جمعی  قتل 

  . و روانشناسی استھای عميق سياسی، ايدئولوژيک  صورت گرفت، دارای ريشه٢٠١٩

 ی، با معافيت از مجازاتئمريکاا- سال گذشته، کشورھای غربی به رھبری دنيای آنگلو ی سی، طهتر از ھم  و مھمءابتدا

گويان سياسی و  ھای عمده، سخن مندان رسانه دانش. ھا مسلمان بوده اند درگير جنگ و کشتار و ريشه کن کردن ميليون

ھا را مشخص  آن  »جنگ عليه ترور «دانند که اھداف جھانی می ھا، مسلمانان را به عنوان تھديدی ھای آن ايدئولوگ

ی گسترده ای در مقياس بزرگ را بر روی صدھا ھدف در ئنيوزيلند، اسرائيل حمالت ھوا عام در ھمان روز قتل. کند می

از بيست ھزار نفر شھروند  تر از دو سال، صدھا نفر فلسطينی را کشته است و بيش اسرائيل در کم. به راه انداخت غزه

  .روز جمعه، روز تعطيل مسلمان صورت گرفت عام اسرائيل در قتل. ی را زخمی کرده استغيرمسلح فلسطين

سرتاسر جھان غرب و نھادھای  در» جنايات«ی است که به مراتب از ديگر ئ ادامه دار توده ۀاسالم ھراسی يک پديد

ھای مھاجرتی بشدت  تو غربی سياس رھبران سياسی اسرائيلی .سياسی و فرھنگی يھودی و مسيحی نفوذ کرده است

. شود مسلمان تحميل می در برخی از کشورھا ممنوعيت کامل بر مھاجرت  -محدود کننده ای را تحميل کرده اند 
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واضح . رود گام به گام به پيش می) اسالمی(مسلمان  زور بيرون انداختن ساکنان ديرينه اسرائيل با ريشه کن ساختن و ب

  .رائيلی و غربی متابعت کرده استاس است که قاتل نيوزيلندی از سياست

ھا را تحمل کرده  و اوباش آن لذھای غربی، فاشيست خشونت آميز برترپنداری و ارا تمام رژيم ھای اخير، در سال دوم،

ه  ضد مسلمانان از پيش در ب عام ھای  اغلب قتل. را تبليغ کنند ند که کلمات و اعمال خشونت آميز ضد مسلمان ااند و آزاد

  .رسد ھا می ھا ھوادار آن دست ميليونه شود که ب توييتر اعالم می ی مانندئ ھااصطالح رسانه

 ھا جاسوسی کند و روی آن مسلمانان و شھروندانی را جمع آوری می» سوابق«فدرال و محلی  ليسوکه پ  در حالی،مسو

لمان خود شناسانده شده  آشام  ضدمسی حاميان خونئھا در شناسا ًکنند، اما ظاھرا آن می کند که از قانون اطاعت می

  .ناتوان ھستند

  .توسط برينتون تورانت  در نيوزيلند مانند مورد قاتل جمعی نمازگزاران

پذيرفتن خشونت   رغم نيوزيلند ھيچ پرونده ای و نظارتی بر تورانت نداشتند، علی ھای اطالعاتی ليس و سرويسوپ

 کودکی که برای ٧٠ز جمله آندرس بريوت، قاتل بيش از تبعيض نژادی مشھور، ا برترپنداری سفيدپوستی و ھواداران

  . کمپ رفته بودندتعطيالت به گذراندن

  صفحه ای منتشر کرد که به آسانی قابل دسترسی برای ھر کسی است که يک٧۴ضدمسلمان  تورانت يک مانيفيست

ھا   خود را ماهۀ حملۀنقش  تورانت. ندبه کل نيروھای امنيتی نيوزيل   چه برسد–ليس کندذھن و حتی يک پ–کامپيوتر دارد 

  .نبود» ليست نظارت«حال او در  اما با اين قبل از پيش کشيده بود،

مند، از جمله موادی که جھت بمب ھای  اسلحه و خريد ده ھا سالح قدرت ۀنام تورانت ھيچ مشکلی در گرفتن گواھی

  .ه به يک ماشين وصل بودليس بعدھا کشف کرد، کواست، که پ) آی ايی دی( انفجاری دست ساز

  

  دليس دير آموچرا پ

  دقيقه۵تر از  شمار کشته و زخمی شدگان را متحمل شد، در مرکز شھر کرايسچرت است و کم ترين مسجد النور که بيش

به سفيدپوست . ليس پاسخ دھدوپ  دقيقه طول کشيد که٣۵ اما با اين وجود، بيش از -ليس فاصله داردو مرکزی پۀاز ادار

مسلمانان داده شد؛ که مسجد را ترک کند و دوباره به ماشين  عام و زخمی نمودن ار مدت زمان الزم جھت قتلبرترپند

 خشاب گذاری کند و وارد مسجد شود؛ تا گلوله ھای سالح خويش را بر روی مسلمانانی شليک ً و مجددا–خود برگرد 

مرکز اسالمی لينوود برود و  ؛ به١۶ غيرنظامی ام ۀن سپس با استفاده از يک نمو-کند که در حال برگزاری نماز بودند

  .ليس برسد و او را بازداشت نمايدوکه باالخره پ از اين چندين نمازگزار زن و مرد ديگر را سالخی و زخمی کند، قبل

از روی عمد ( ضمنی داده اند ۀشود که مقامات اجاز آدم مشکوک می! قدردانی کرد ليسوآقای شھردار کرايسچرچ از پ

  .)عام و زخمی شدن مسلمانان را نگرفته اند قتل لویج

زمان  فقدان تحقيقات قبلی؛ تأخير در: شکست مقامات سياسی و نيروھای امنيتی نيوزيلند چيست علت غيبت کامل يا

  ؟اجرای جنايات؛ فقدان ھرگونه انتقاد از خود

  

  نافراطی ضدمھاجران و ضدمسلما گرايان ظھور راست

ه روانی دارند يا روانی ھای ب ھا اختالل  که آنیبه اين خاطر شده اند، نه  برنتون تورانت ھا در سراسر جھان تکثير

ھای  جنگ پنداران سفيدپوست و به احتمال زياد محصوالت تری از ايدئولوژی برتری آنھا توليدات کم. خود القاء شده اند
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و ادعاھای معافيت از جزاء ) سالح ھا(ھا  آن ھای  که رھبرانشان منطق، روش-ھستند نغربی و اسرائيلی عليه مسلمانا

  .سازند را فراھم می

 دارند، اما نه برای برتری پنداران ضدمسلمان، معترضان محيط زيست و ضدجنگ را نگه می ھای غربی رکورد رژيم

 اروپا در خاورميانه ۀاتحادي مريکا واھای   جنگ که از–ھستند » مھاجم« جنگ عليه مھاجران مسلمان ۀکه آشکارا آماد

  .فرار کرده اند

 ليسودھند که قاتل پ ھا اجازه نمی زيرا که آن. ليس پاسخ دادوتيراندازی به يک افسر پ ليس بهونيم دقيقه طول کشيد که پ

  . دھدليس ديگری را ھدف قراروًشليک کند؛ مجددا خشاب گذاری و مسلح شود؛ شليک کند و برود پ

  .ليس محلی باشدوپ خيرات، قصورأ معتقد نيستم که تمن

اشک ھا، گريه و زاری ھا و تاج ھای گل، . د و در مسجد بودنعام ناشی از اين واقعيت است که قربانيان مسلمانان قتل

  .دھد و نخواھد داد عام مردم مسلمان را تغيير نمی قتل پس از اين واقعيت، ھا، دعا کنندگان و پرچم

ھای  عليه جنگ ثر دولتؤاقدام م اگر تنھا و تنھاکمک بکند، ست   ممکناسالم ھراسی  آموزشی جھت مقابله باکمپين ھای

  .جنگند غربی و اسرائيلی ھدايت شود که عليه کشورھای اسالمی و مردم مسلمان می

پايان  »مھاجم«مسلمانان «اصطالح ه مقامات منتخب غربی به تحميل محدوديت ھای خاص خود عليه ب تنھا زمانی که

ھا در ميان شھروندان  استخدام ھواداران آن ھا از و نوادگان ايدئولوژيک آن» برتری پنداران سفيدپوست«که  دھند، زمانی

مله، اشغال و ريشه کن کردن جھا از  امپرياليستی و حاکمان آن ھای که دولت معمولی ديگر دست بکشند، و زمانی

 عام در مساجد و جنايات عليه افراد مسلمان وقت است که قتل ست بردارند، آنمسلمان د کشورھای اسالمی و مردم

  .شود متوقف می

  

  : نويسندهۀدربار

  .جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(پتراس، استاد بارتل  جيمز
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