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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  نارویپالتفرم کمونيستی 

 ٢٠١١ جوالی ٢٨

 

   درمورد کشتارجواناننارویاعالميه پالتفرم کمونيستی 

تيک و مترقی جوانان را مورد ھدف قرار ھای دمکراکل تشيژه وه  دستگاه سياسی و بنارویاقدامات فاشيستی در 

  . نفر را قربانی گرفت١٠٠داد و نزديک به 

   

  یئقتل عام شواليه 
 صحنه بدترين حمالت تروريستی در اسکانديناوی بعد از جنگ جھانی دوم ناروی کشور ٢٠١١ جوالی ٢٢در روز 

  .  گذشته بودۀند دھچترين کشتار سيستماتيک جوانان در انه يو شايد وحش

 نفر آنھا جوانانی بودند که در اردوی تابستانی حزب  ٨۵شود که   نفر می١٠٠تعداد کشته شده گان نزديک به 

  .  شرکت داشتند(AUF)کارگرسوسيال دمکرات  

ھم اکنون مسلم شده است که شخصی که دست به اين جنايت زد نه يک مسلمان فناتيک بلکه يک فرد بلوند دست 

بوده است، " حزب پيشرفت " ضو سابق کار تجارت مشغول بوده و فراماسيونری و عه ی ، کسی که بنارويراستی 

 عضو سازمان جوانان حزب ٨۵اری اسلو و قتل عام ذوليت بمب گ ساله مسؤ٣٢  آندرس برينگ براويک .باشدم

  .  عھده گرفته استه کارگر در اردوگاه تابستانی اتوئيا را  ب

به تنھائی و يا ھمدستی تعدادی معدود دست به اين جنايت زده است او انسانی حتی اگر مسلم شود که آندرس برينگ 

 انجام اين ۀايده و شيو. ديوانه  وبی نقشه نيست بلکه او برای انجام اين جنايت برای مدتھا برنامه ريزی کرده است

يحی فاشيست در او از حمالت خونين و  تروريستی گروه ھای مس. جنايت توسط آندرس برينگ ابداع نشده است

مريکا  بر روی ساختمان فدرال در اوکالھما و کلينيک ھای سقط جنين و قتل عام کودکان در مدارس الھام گرفته ا

  . است

  

  و فاشيسم) اسالم ھراسی (اسالموفوبی

شواھد نشان ميدھند که آندرس برينک براويک به جو بينھايت ارتجاعی و اسالمو فوبی  وابسته بوده و سايتھای  

گرفته  کار میه  خود بی را برای رشد و نموno.document.WWW  اروئیويژه سايت نه اينترنتی و ب
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و  کنند کارگيری اين نوع سايت ھا ، دست راستی ھا تنفر خود را اشاعه داده و ھمديگر را تحريک میه با ب. است

آندرس برينگ براويک ھرچند خود را ضد نازيسم و طرفدار . اندازند راه میھمچنين فعاالنه بحث اينترنتی 

دفاع ۀ جامع"دھند که او با سازمانھای نازی رفت و آمد داشته و با  دھد ولی گزارشات نشان می صھيونيسم نشان می

  .در ارتباط بوده است" اروپا

ن و پناھندگان ه دفاع از حقوق مھاجراکه ب" ستمارکسيستھای اوماني"عالوه بر تنفر نژادی عليه مسلمانان و ھمه 

وجود آورده است که توسط حکومت ه را ب" صحيح بودن سياسی" برخاسته اند ، اين فضا ،ايده رسمی توطئه آميز 

ميھن پرستانه، "و " ملی" عليه ادعاھای ناروی ۀعنوان نظر اکثريت فشرده جامعه شود و فرضا ب نمايندگی می

  کند    الھم عمل میآندرس براويک و امث

 کيلومتری اسلو ، ھدف اصلی حمالت آندرس ۵٠دليل آنکه اردوی تابستانی  جوانان در يوتوئيا ، جزيره ای در ه ب

 ضد نژادی سازمان جوانان حزب سوسيال دمکرات ۀبرينگ بود تقريبا مسلم است که اين حرکت با تاريخچ

و رابطه نزديک اين سازمان  با مرکزيت سياسی قدرت ) نارویبزرگترين و با نفوذترين سازمان جوانان در (

  . مربوط است

  

  يک شواليه عليه اسالم و مارکسيسم

براويک فراماسيونری  خود را يک شواليه و . چاپ رسانده استه اخيرا براويک مانيفستی مفصل در اينترنت ب

او ھرگز (!) ھمين خاطره  و شايد دقيقا بداند  با اين وجود صليبی که جلودار مبارزه عليه اسالم و مارکسيسم  می

 قرار نگرفته است ، سازمانی که  سالھاست بر روی اسالميستھا  در PST نارویتحت توجه سازمان اطالعات 

ليس و متخصصين نظامی ضد ترور در وپ. ادپرستان را ناديده گرفته استژ نۀ متمرکز شده است ولی شبکناروی

کنند  و  از گروه ھای نازی طرفدار خشونت معرفی می" افرادی کامال متفاوت"ن عنواه  اسالم ھراسان را بناروی

ادعا دارند که فاصله اعمال مرتکب شده توسط براويک و گفتار شنيع نژادی  او آنچنان زياد است که لزومی به سوء 

خصوص که ھرکسی با حد اقل شناخت از اين محافل ارتجاعی ه اين توضيح قابل قبول نيست ب. ظن داشتن به او نبود

بر اين امر واقف است که بخشی از محافل نازی ھا شکل و شمايل خود را برای پنھان نمودن مضمون خود تغيير 

بگيرند تا با گروھھای  به اصطالح " فاصله"دھند و حتی حاضر ھستند که چنانچه الزم باشد از مرام نازی ھا  می

  . ا ھمکاری داشته باشند و يا در آنھا نفوذ کنندي" ملی"

وعبارات شنيع " ميھن پرستی"ھرچند که نظرات براويک بسيار افراطی است اما اين واقعيتی غم انگيز است که 

ويژه پس از باال کشيدن چند شيشه آبجو در جشنھا و پيک نيک ه ب" ی ھای عادیناروئ"نژادی عليه مسلمانان در بين 

طور سيستماتيک توسط ه و ب وفوره اين واقعيت نبايد پنھان شود که نظرات نژادپرستانه ب.  شوند   میھا استفراغ

اين واقعيتی است روزمره . شوند زاب سياسی و رسانه ھای جمعی يا اشاعه يافته و يا الھام داده  میگردانندگان اح

مدارا "  و" دربر گرفتن" ات زيبای عبار. چشم ميخورده ب٢٠٠١در سال " جنگ عليه ترور"که پس از آغاز 

 زندگی کرده نارویکمک چندانی نخواھند کرد در زمانی که واقعيت اين است مھاجرانی که ساليان دراز در " کردن

. حساب می آينده ولين مورد تھديد و آزار قرار گرفته و جانی بوليس و مسؤويژه پناھندگان روزمره توسط په اند و ب

حتی اگر اين  .شکل اخراج و يا کوچ دادن  اجباری تجربه شده استه ب" مدارا" پناھندگان  اين برای تعدادی از اين

  .ناقض اصول حقوق بشر سازمان ملل باشد
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  و دستگاه بروکراسی آنھا شکل مینارویاز روی اعمال و کردار نخبگان سياسی رسمی ناروی  ۀديدگاه جامع

  .کنند  و گفتار رسمی با مردم بيان مینه با آنچه که آنھا در سخنرانی ھا. گيرند 

   

  اين قتل عام بايد موجب بيداری مردم شود

 ، جوالی ٢٢در طول بعد از ظھر . توانند آرامتر نفس بکشند  حاال میناروین و پناھندگان غير اروپائی در مھاجرا

گوش عموم برسد ، يک جو ه يا ب دولتی در اسلو ولی قبل از آنکه تير اندازی در اتوئنساعاتی بعد از انفجار ساختما

ادعای اينکه انفجار تروريستی ساختمان دولتی کار مسلمانان افراطی . شوم و تھديد آميز در حال شکل گرفتن بود

. ت تحرير رسانه ھای جمعی قرار داشت ولی ھنوز چاپ نشده بودأبوده است نتيجه ای بود که روی ميزھای ھي

 مشغول رنگ و لعاب زدن به ستراتزی  خود برای تيشه (Fremskrittspartiet)" حزب پيشرفت"مفسران 

زدن به پناھجويان و مسلمانان بودند تا بدينوسيله افت  اعتبار در نظرسنجی  عمومی در مورد خود را در جھت 

ه پيامھای نژادپرستانه و  ھمراه با نفرت در ھزاران توئيتر و فيس بوک در بعد از ظھر روز جمع. عکس تغيير دھند

  گفته ھای ساختگی و دروغين خود به خفه گی دچارشوند و از طما اميدواريم که توئيتريست ھا توس. ظاھر شدند

  .روی شرمندگی قی باال بياورند

حال که اين تراژدی غير قابل تصور در واقع اتفاق افتاده است بھتر آنکه اين عمل توسط يک مسيحی فاشيست و 

اين ممکن است يک زنگ بيدارباش را در . اينکه توسط  جھاديون احمق و جنايتکاری انجام شد تا ناروئنژادپرست 

صدا در آورد ونژادپرستی و پيش داوريھا را تا حدی خنثا کند و يحتمل بتواند پايه ھای الزم برای ه بين مردم عادی ب

خود را تحت عنوان ۀ ايجاد فشار سياسی در ممنوعيت اين گروھھا و محافل فاشيستی که جنايات نژادپرستان

  . کنند بوجود آورد پرده پوشی می" ئولوژی ملیايد"

اگر نژادپرستی ونازيسم درھرکجا که ظاھرشوند نابود نگردند ، کود ريختن روی زمين برای رشد فاشيستھای 

د زنند ادامه پيدا خواھ قتل عام دست جمعی میه سياسی و جنايتکارانی  در سطح آندرس برينگ براويک که دست ب

  .کرد

  

  نارویپالتفرم کمونيستی 

  ٢٠١١ ژوئيه ٢۴

org.Revolusjon.WWW 

  

  )توفان(ترجمه وتکثير از حزب کارايران

www.toufan.org 

 

  

  

 


