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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 یبھرام رحمان

  ٢٠١١ اگست ١۵

  

 !یستي راسی گروه ھاتي و فعالناروی تيجنا
 

 دولت سمي ترورني و ھم چنیستيونالي ناس،ی مذھب،یستي فاشی گروه ھاسمي ترورگري ھولناک ناروی، بار دتيجنا

  .  را در خاطره ھا زنده کردیرغربي و غی غربیھا

، نه تنھا جامعه ناروی، بلکه جامعه ٢٠١١ جوالی ٢٢ برابر با ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد١ وحشتناک روز جمعه اتيجنا

 در کشور آرام ناروی یستي فاش- ی فرد مذھبکي که ی ھولناکتيجنا.  را شوکه کرد و در اندوه فرو بردیجھان

 نفر منجر شد، خود را به ٧ به مرگ که اسلو ی دولتی در مرکز ساختمان ھای پس از انفجار بمبی فرد جاننيا. ديفرآ

 نوجوانان را به قهي دق٩٠ به مدت ی رساند و با خونسردرهي جزکي نوجوانان حزب حاکم در ی کمپ تابستانکي

 از شياو، ب.  کردی مکي شلزيآب انداخته بودند ن حفظ جان شان خود را به ی که برای به کسانیاو حت. گلوله بست

  . کردی زخمزي را نگريصد نفر را کشت و حدود صد نفر د

 ی رفته بود به سادگشي خواني به قتل قربانسيلو پزاتي و اسلحه و تجھفرميوني ساله، با ٣٢ ک،ي برونگي برآندرس

 یتلري و ھی نظامی با ژست ھانترنتياو، در ا که از ئیعکس ھا.  استدهي دی نظامی دھد که او، دوره ھاینشان م

او در . نشان می دھد اش ی فوق مدرن نظامی منتشر شده او را در حال نشانه رفتن تفنگ ھای نظامفرميونيدر 

 ی معرف»ستيضدکمون«و » ضداسالم« و »ی افراطی گرایمل« و »ادگراي بنیحيمس«ش خود را  بوکسيصفحه ف

  . کرده است

 و یاسي سی ھانهي است که چه زمنيال اؤ سنياول.  مطرح استیادياالت زؤ ھولناک، ستينا جني رابطه با ادر

 نوجونان ھوادار حزب حاکم کارگر، ۶٠٠ دھد؟ چگونه ی رویتي جناني سبب شده است که چنی و فرھنگیاجتماع

 آن ھا در نظر گرفته  و حفظ جانیتي امنات که مالحظني بدون اندي آی گرد ھم می ارهي در جزی قبلیزيبا برنامه ر

 کند و به شکار ی دفاع خود را دنبال می باني قربانرهي جزني در امي ساعت و نکي به مدت یستي فاشیشود؟ چرا جان

 تختي که با پای ارهي جزست؟ي نی خبر... و ئیاي دریروي و گارد نپوليس و یتي امننيمورأ پردازد اما از میآنان م

 ی قوی بمب ھااي بمب و یري نخست جلو نخست وزی ست که فردیرفتني پذايرد؟ آ فاصله دالومتري ک۴۵ فقط ناروی

 شود که جوانان ی ارهي جزی از آن جا راھستي و سپس فرد تروررديبگذارد و با انفجار آن ھا جان چند نفر را بگ
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وانان سخن ج ني ای ھم در آن جا براري وزت قرار بود نخسی داشتند و حتی تابستانیحزب حاکم در آن جا اردو

  ؟ ... در نظر گرفته نشده است؟ ویتي امنني موازچي کند از قبل ھیران

پس چگونه .  تجمع کنندگان را برقرار کندتي موظف است امنپوليس شود ی برگزار می که ھر جا تجمعی حالدر

 در زيشور ن مقامات کني جوان ھوادار حزب حاکم تجمع کرده اند و قرار است باالتر۶٠٠ ی ارهياست که در جز

 در آن جا حضور زي نپوليس و یتي امنمورأ نفر مکي ی کنند اما حتیران جوانان سخنني ایھمان روز در آن جا برا

  !ندارد؟

 یخبر حاک. دي آی خطر به صدا در مري آژره،ي جزنيسفانه دو ساعت بعد از کشتار جوانان در اأ شود که متی مگفته

 سازمان جوانان ی به اعضاپوليس در لباس ی در منطقه بوسکه رود فردايو به نام اوت ای بود که در محلنياز ا

 نموده ی حمله کرده و ده ھا نفر را کشته و زخمح بردند، با انواع سالیسر مه  بی تابستانیحزب کارگر که در اردو

  . است

 در ناروی را به ی پناھندگی متقاضی فرد مذھبکي گرفته مي بود که دولت ناروی تصمني از ای حاکی اولیخبرھا

 از دولت ناروی ردي کار انجام گني دھد از او نقل قول شده است اگر الي با القاعده به دولت عراق تحوی ھمکارليدل

  .انتقام خواھد گرفت

 کرده که اگر او را از ناروی اخراج کنند، دي را تھدئی گذشته مقامات ناروۀ کنند که ھفتی نقل م،»کاريمال کر «از

 ستي تروراي و ستي بود که ترورني ا ی حدس اولن،يبنابرا. ند رسای را به قتل مئی مقامات ناروايان  مداراستيس

 ھم چون طرح ھولناک ترور کي اصل ئی و ناروئی اروپاکينمی تواند  ھستند و ھرگز ی بمب گذار خارجیھا

 نا و مھاجرانيصله به خارج را بالفایله اأ دارد و ھر مستي نگرش در غرب عمومنيسفانه چنأداشته باشد؟ مت

 یرپارلماني و غی پارلمانیستي راسی گروه ھاکيستماتي سغاتي با تبلر،ي اخی نگرش در دھه ھانيا.  دھندینسبت م

 شکل گرفته ی جوامع غربی دمکرات در افکارر عمومالي راست و سوسی دولت ھاني و ھم چنزي ستیو خارج

 نه تنھا ست،ي مظنون به تروری فرد عراقني اید به احتمال قو شی نمري دستگئی ناروستي ترورنياگر ا. است

 ادي به احتمال زنيھم چن.  شدندی می قربانزي گناه نی بۀ مھاجر و پناھندی شد، بلکه تعدادی و محاکمه مريدستگ

  انداختند وی راه منا پناھندگان و مھاجرهي علئی و نژادپرست تظاھرات ھایستي راسی راست و گروه ھاشاتيگرا

  . کردندی به آن ھا حمله می پناھندگی و کمپ ھاابانيدر کوچه و خ

 را دوا ی دردان،ي با بازماندگان قربانی و ھم دردی تنھا آه و اسف خوردن و صرفا اعالم ھمبستگ،یطي شرانني چدر

چه ! د؟ تکرار نشویني چنني اعي که فجای کردديچه با.  کرد مھم استدي کرد و چه بای فکر اساسديبا.  کندینم

 ی راست و خارجشاتي گراغاتي تبلري تحت تاثمعه سازمان داد تا جادي را بای و فرھنگی اجتماع،یاسي سیکارھا

  !رد؟ي قرار نگزيست

 ني بود در عئی نژادپرست ناروی از سازمان ھایکي که حدود ده سال عضو ني عالوه بر اک،ي شود که بروی مگفته

 خود یستي حمالت ترورني ای براشي داشته و از سال ھا پئی ارتباط ھازي نئی اروپایستي راسیحال، با گروه ھا

  . کرده استیزي برنامه ررانهيگيطرح و نقشه عمل داشته و پ

 شده است، حدود صد نفر في دوم توصی واقعه در ناروی از زمان جنگ جھانني حمالت که خونبارترني ااني جردر

  .دند شی زخمزي رقم ننيجان باختند و در حدود ھم
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ول ؤ محاکمه خود است اما مسی علنی خود اعالم کرده است خواستار برگزارلي وکقي از طرک،يوي براندرس

 کند ممکن ی ناروی استدالل مپوليس. ابندي نشست حضور ني توانند در ایدادگاه اعالم کرد مردم و خبرنگاران نم

  .  خود استفاده کندی ھادگاهي انتشار دی برای جمعی از جلسات دادگاه و پخش آن در رسانه ھاکيوياست بر

 خود را از ی ھازهي خواھد در دادگاه انگی اعالم کرده بود که موکل او مني از اشي پکيوي مدافع اندرس برليوک

 ی و بمب گذاریراندازي که با تکيوي شده است، برمي متھم تنظهي که علیفرخواستيدر ک.  کندانيانجام اقداماتش ب

  .  متھم شده استیستي ترورامفر را به قتل رسانده است به ارتکاب اقد صد نکي به کينزد

 کشور با ادامه ني ای از متھم، دستگاه قضائی ادامه بازجوئی ناروی از دادگاه براپوليس توجه به درخواست با

 او حق  ھشت ھفتهنيدر خالل چھار ھفته از ا.  به مدت ھشت ھفته موافقت کرده استپوليس ۀبازداشت او در ادار

  . مالقات نخواھد داشت

.  سال زندان محکوم خواھد شد٢١ که مجرم شناخته شود، به حداکثر ی در صورتکي ناروی، بروني اساس قوانهب

 تي دوره محکومشي شود، امکان افزای تلقی عمومتي امنهي علیدي آنان تھدی که آزادیانيھر چند در مورد زندان

  .زندان وجود دارد

 اقدامات وحشتناک است اما در ذھنش نياو معتقد بود که انجام ا«:  ناروی گفته استیسانه ھا به رک،ي بروليوک

  ». کار ضرورت داردني کرد که ایاحساس م

 حمالت ني انجام اۀزي ھا را به عنوان انگستي خود، نفرت از مسلمانان و کمونی ھا ئی بازجوني در نخستبريويک،

بريويک به داشتن ارتباط با ھم فکران خود   اعالم کرده است، برينگ زيو ن الي حال وکنيدر ھم. اعالم کرده است

  . اعتراف کرده استزيدر خارج از ناروی ن

 »یھا سلول « در ناروی و ی افراطاني راستگراگريد» سلول« از وجود دو ني موکل او ھم چنپستد،ي لري گفته گبه

  . کشور خبر داده استني در خارج از اگريد

 تيبريويک را به اتھام جنا  موضوع است که آندرس برينگ ني ای ناروی، مشغول بررسی دادستان حالني ھمدر

  . محکوم کندی تر ی بتواند او را به حبس طوالنقي طرني قرار دھد تا از اگردي تحت پتي بشرهيعل

 اعالم کرد، ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد۴ - ٢٠١١ جوالی ٢۶ شنبه   روز سهزي نوروپل،ي ،ئی اروپاپوليس گري دی سواز

 دهي پدني از ا»قي دقیريتصو« در اروپا را در دستور کار خود قرار داده و ی افراطئیگرا قصد دارد موضوع راست

  . کندهيدر اروپا ارا

 یگرا  راست ی ھا  گروهژهي به وئی اروپاپوليس ی ھا ی در الھه گفته است، در بررسوروپلي اني از سخن گویکي

  .رندي گ یرد توجه قرار م در شمال اروپا مویافراط

 که نوجوانان ھوادار حزب کارگر ی ارهي جزتي در مورد امنیادياالت زؤ سمي اشاره کردزي طور که در باال نھمان

کوپتر   ی استفاده نکردن از ھلۀني که در زمئی ناروی در جواب انتقادھاپوليس. ن جا بودند مطرح استآناروی در 

 گفته است پوليسحک است؛ ض مارياردوگاه ھواداران حزب کارگر شده بود، بس حمله جمعه گذشته به یدر ماجرا

  . بودندی کوپتر دارد که خدمه آن در روز واقعه در مرخص ی ھلکي ناروی تنھا پوليسکه 

 پوليس شود ی موضوع ھستند که چطور مني ای مشغول بررسپوليس ناروی گفت که دولت و پوليس ی سخن گوکي

  . مجھز کردی ترشي بیکوپترھا  یرا به ھل

 انتقاد کرده اند که چرا پوليس کشور، به ني ای حادثه حمله به اردوگاه نوجوانان ھوادار حزب کارگر، رسانه ھادر

 قهي در آن محل حدود نود دقیراندازيت.  به محل نرفته استکوپتر ی ھا با ھلیراندازي تني گزارش اولافتيبعد از در
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 یري را در مقر نخست وزی از آن ھم بمبشي مھاجم، پدفر.  نفر شد٩۶شته شدن  که منجر به کديبه طول انجام

  . نفر کشته شدند٨ کرده بود که بر اثر انفجار آن یناروی جاساز

 حمله ی اقداماتش در ماجرای کشور براني اپوليس ناروی، از ی دادگسترري وجود کنوت استوربرگت، وزني ابا

 چه بوده است؟ اما ،پوليس» خارق العاده« کار ني استيمعلوم ن.  کردفيوصت» خارق العاده«تشکر کرد و آن را 

 نيولؤ مقامات و مسی توجھی به بی کردن ادامه اعتراضات و انتقادات مردمی خنثی تشکر برانيروشن است ا

  .  کشور استینتي و مقامات امپوليس

 از ،ی دادگسترريوز.  عمل نکرده استعي سرپوليس از رسانه ھا در ناروی معتقدند که ی از مردم و برخیاريبس

  . ھستاري انتقاد وقت بسی که برادي گوی استقبال کرده اما مپوليس هي مطرح شده علیانتقادھا

 دي گو ی او را به عھده گرفته، متي امننيمأ تپوليس کند و  ی می که اکنون در فرانسه زندگکي پدر بروک،ي برونسي

 بازنشسته است گفته پسرش در یپلماتياو که د.  که پسرش کرده متعجب استیر مربوط به کایکه از خواندن خبرھا

  .هي از بقتر ري گ  گوشهی جوانان و نوجوانان بوده و فقط کمري مانند سای عادی پسری و نوجوانیکودک

. ام دھد فرزندش انجی برایخبر بوده و قصد ندارد به ناروی برود تا کار  ی ھا از پسرش ب  که مدتديگو  ی مکيبرو

  ».ردي را بگگراني که جان دني کشت تا ایپسرم خودش را م« ھمان بھتر بود که دي گویاو م

:  پدر است، گفتکي از زبان ی سخنان درشتدي گویناروی به او گفت، آن چه که م» شبکه دو« که خبرنگار یزمان

 یزي چني توانم بفھمم که چن ینمھنوز .  ناراحت شدمیليخ.  چه کردهدياما فکر کن.  استی درشتیھا بله حرف «

  ».کند  ی نمی کارني وقت چنچي ھ،ی انسان معمولکي. انجام شده است

 اش  ی درد تا آخر زندگني با ادي کرده و گفته است که بای که پسرش کرده ابراز شرم ساری از کارک،ي برونسي

  .بسازد

» خدا«خوانده است؛ با » ت شھادت طلبانهعمليا« ست که پسرش آندرس بريويک، جنايت خود را ی سخنان پدرنيا

  .  طلبدی داند کمک میم» حقه ب« که ی استقرار جامعه و دينی کند و از او برایراز و نياز م

 ني کنند تا با ای می ست که آندرس بريويک را، ديوانه معرفئی صداھات،ي جنانياۀ  در رابطگري مھم دۀلأ مسکي

 راموني شوند که پئی بحث ھاقي و مانع گسترش و تعماورندي را سر ھم بیخي ھولناک تارتي جنانيترفند سر و ته ا

  . راه افتاده استتي جنانيا

 طرح خود ی ھم عاقل و سالم است و به گفته خودش، دست کم رواري بلکه بسست،ي نوانهي بريويک، نه تنھا دآندرس

 ديکأ در سراسر جھان، تشانشي ھم کگريھمانند دکه  است ی مذھبستياو يک فاش. حدود دو سال کار کرده است

 آن ی گذاران اصلاستي را بلند کرده است که طراحان و سسمي خود، پرچم فاشی فله ایھا» اعدام «نياو با ا. دارد

او، فقط ماشه .  جا خوش کرده اندیرپارلماني و غی و راست پارلمانیستي و احزاب فاشپوليسدر پارلمان ھا، ارتش، 

 آن ی بحث ھا بر رودي بان،يبنابرا.  راست استشاتي سطح، کار گراني داشتن بحث در ھمو نگه.  استدهيرا کش

 وانهي ھا دنيا.  کندی ھا مساعد مکيوي چون بری و آدم کشاناني جانی را برانهي که زمرد متمرکز کئی ھااستيس

 یتي خود، به ھر جنایستيترور کارانه و تي اھداف جنای ھستند که در راستائی و آدم کش ھاکتاتورھاي بلکه دستند،ين

  . شوندی متوسل متي بشرهيعل

 در مانانشي و ھم پکايمرا سابق، یوگسالوي صرب ھا در ،یلي در شنوشهيلمان، پا ھا در ی حکومت نازکشتار

، ]افغانستان،عراق، ويتنام، کوريا، کمبوج، الووس[ جھان با راه انداختن کودتاھا، جنگ ھای از کشورھایاريبس

 ئی تنھا نمونه ھاره،ي و غراني ای حکومت اسالم،ايبي راست او و ناتو در لونيسي و اپوزی قذافه،ي در سوربشار اسد
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 که دست ستي کار نتي صرفا آن فرد جنان،يبنابرا.  ھستندتي بشرهي علتي کنندگان جناتياز سازمان دھندگان و ھدا

 ،ی دولت ھا، احزاب در جامعه و مجالس قانون گذاری ھااستي کدام سدي ددي کشد، بلکه بای برد و آدم میبه اسلحه م

 تفکر ترور و وحشت را خشکاند و ی ھاشهي ردي بایعني!  فراھم کرده اند؟تي بشرهي علتي وقوع جنای را برانهيزم

  .  استیله ثانوأ مس، کندی مداي پندهي در آی شود و چه سرنوشتی می چند سال زندانئی ناروی فرد جاننياال ھم

 یحي جنبش مسکياو، گفته است در تالش است .  شده استلي ھا تبدستيفاش» قھرمان«ل اکنون او، به  ھر حادر

 ی دھند که او، برای نشان می جانني اۀ روزانی ھااداشتي.  ھا و مسلمانان را سازمان دھدستي کمونهيمسلحانه عل

 آگاھانه اري دھند که او، بسیاو نشان م ی ھاادداشتي.  به طور شبانه روز تالش کرده استتشي جناني ایسازمان دھ

  . کرده استعملی و ی خود را گام به گام طراحتيو خون سردانه جنا

جنبش  «کي راه انداختن ی بلکه آن را براست،ي نمانيپش» چپ« نه تنھا از قتل عام جوانان ی جانني ان،يبنابرا

 صفحه ١۵٠٠ یادداشتيجمعه در ناروی،  از حمالت روز شي پیساعات.  دانسته استی ضرور»یستي فاش- یمذھب

 خود از ی ھا ادداشتي نياو، در ا.  استه متن آن را نوشتکيوي شود بری منتشر شده بود که گفته منترنتي در ایا

 نوجوانان ھم ی حزب کارگر برای تابستانی و در آن به محل اردوآورده انياروپا، صحبت به م»  شدنیاسالم«

  . شده استیمي مستقۀاشار

 و وکيل یتر مھمان ھا قاض از دوستانش رفتم که بيشیبه جشن تولد يک: ، نوشته است٢٠٠٨ از جمله در پائيز و،ا

 مقاومت ناروی و اروپا در ارتباط ھستم ۀ دانستند که با جبھیاگر م.  بودند و خوش گذشتی خوبیبودند؛ آدم ھا

 چون ی شغل و مقام خود را به خاطر شخصھندا خویقابل درک ھست، چون نم.  انداختندیحتما از جشن بيرونم م

  ».ندازندمن به خطر بي

قبول دارم که .  شومی تبديل میلم، سريال و باز بدنام فۀ کنم که به يک دانلود کنندیاعتراف م«: ٢٠١٠ جنوری

ھيچ .  و خباثت ھم جايز ھستی بدی گاھی کنی می ات را صرف ھدف بزرگی بد است، اما اگر تمام زندگیدزد

  ».کامل نيستکس 

تحقيق درباره تھيه اسلحه و زره، ساختن سالح کشتار :  پردازمی آينده را به تحقيقات مۀچند ھفت«؛ ٢٠١٠ فبروری

  ».یجمع

 ام در فيس بوک ی دانم پروفايل تقلبیم.  اش کردمیتر سياسوفايل فيس بوکم را عوض کردم، بيش؛ پر٢٠١٠ چمار

 آيد قبل از عمليات شراب سرخ یخوشم م.  ھستیئد کشور اروپامريکا و چنا ی جاسوسیتحت نطر سازمان ھا

  ». بزنمیناب

 کند و در آن جا با چند کلوب بزھکار و چند ی تھيه سالح به پراگ مسافرت میآندرس بريويک برا«؛ ٢٠١٠ ستاگ

 یئفه  حریخيل.  تھيه کردمیليس تقلبوليس و چند کارت پوچندتا درجه و نشان پ«:  گيردیفاحشه خانه تماس م

 ی شود قانونی را که میئ و سالح ھا دھم برگردم ناروییاما ترجيح م. معلومه که نقد پرداخت کردم. درست کردند

  » . بخرم،تھيه کرد

 است که ی جنگی را کردم که نزديک ترين سالح به سالح ھای ليسانس مسلسل راجر مينیتقاضا«؛ ٢٠١٠ مبرسپت

وسوسه شده بودم که حقيقت . در فرم مربوطه علت تقاضا را نوشتم شکار گوزن.  خريدی توان در ناروی قانونیم

  ». خائن تا عکس العمل شان را ببينمی ھای و چندفرھنگی فرھنگی، مارکسيت ھاB و A اعدام یرا بنويسم، يعن

م بود که االن به يک  ھTrond.  ام در يک جشن بوديمی دبيرستانیبا چند تا از دوستان قديم«؛ ٢٠١٠ نومبر -اکتبر 

 یدر محله ا. ھاپ بوديم، گويا او ھنوز تو اون خط ھست-قبال با ھم تو خط ھيپ.  تبديل شدهیمارکسيست افراط
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بھش گفتم عوام .  آپارتمان دارد، کنندی می زندگھا ئی مسلمانان در اسلو که تنھا نارویاحاطه شده توسط گتوھا

 ۵٠«؛ ».ی کنی نمی چرا تو محله آن ھا زندگئیاجرت مسلمان ھا به نارو با توجه به اين که موافق مھ،یفريب ھست

 از آن را که به فشنگ ھا تزريق کنم آن یاندک.  آنالين سفارش دادمی درصد از يک شرکت چين٩٩ميليگرم نيکوتين 

 توانم یا نمعلتش ر. داختمن عقب ا٢٠١١عمليات را تا پائيز «؛ ». کنمی تبديل می واقعیئ سالح شيميايکھا را به 

 یئ و درعين حال قاتل توده ی قانونی يک تکنيسين پزشکۀ کنم که درباری را نگاه مDexterاالن سريال . بگويم

 من ھستند، چون من خوش ھيکلم، اما از رابطه دايم پرھيز ی دخترھا در پیگاھ«؛ ». شعف انگيز استیخيل. است

. اشتمدر پراگ با دوتا دختر سکس د.  اختالل ايجاد کند،ش دارمدر پيکه  ی ترسم در برنامه ھا و عملياتی کنم، میم

 گناه یئسکس خارج از چارچوب زناشو. م بودتر به اين خاطر که در جريان خريد اسلحه امکان کشته شدنبيش

  ». خلقش ھستمی که من در پی است، با توجه به عمليات شھادت طلبانه ایکوچک

 یاين کار باعث م.  لوکس بگذرانمی قبل از عمليات با فاحشه اۀتم تا ھفت يورو را کنار گذاش٢٠٠٠«؛ ٢٠١٠ مبردس

 قبل از مرگ و عمليات شھادت طلبانه ام داشته ی احساس راحت تری و روانیشود که از نطر بيولوژيک، روح

 ٢٠٠۵ عمداً .  شروع به تمرين کردم٢٠١٠ بودم، اما از نوامبر ی عضو کلوب تيرانداز٢٠٠۵از سال «؛ ».باشم

  ». اسلحه بخرمی بتوانم قانونیاسمم را در کلوب نوشتم تا بعدھا به راحت

بعداز «:  گذاردیوب مي سازد که بعد در يو تی می؛ آندرس بريويک يک فيلم دوازده دقيقه ا٢٠١١ فبروری ٢۶-١٢

 خواستم از یم. تر خرج کنم خواھم بيشی توانست بھتر باشد اما نمیم.  روز تالش باالخره فيلم را درست کردم١٢

  ». کنمز اما بايد پس اندا، ساختن فيلم کمک بگيرمی برایئطريق يک آسيا

 پروفايل فعاليت شرکتم یزوده ب«:  و ساخت بمب در آن جای تھيه مزرعه تقلبی برای؛ برنامه ريز٢٠١١ چ ماراول

گرفتم تمام ابزارم را به آن  زمين را ی کنم، تا بتوانم زمين اجاره کنم، وقتی تبديل میرا عوض کرده و به کشاورز

  ». کنمیجا منتقل کرده و توليد مواد منفجره را شروع م

شرکتم به عنوان يک شرکت «:  تھيه مواد منفجرهی برایئ؛ سفارش مواد توليد کود شيميا٢٠١١ اپريل ٢٧

 شرکت  توليدکننده حبوبات رسما ثبت شد و به ھمين خاطر توانستم سفارش مواد الزم را از طريقیکشاورز

  ». بدھمیمين مواد کشاورزأ تیسراسر

 پيدا کردم که طرز تجزيه یوب سايتيجو باالخره در يوت و بعد از ساعت ھا جست«: ؛ در راه ساختن بمباپريل ٨

  ». توضيح داده بودیخوبه اسيد سالسيک از آسپرين را ب

 و اسالميست ھا ی اسالم- مارکسيسيت خواھد اتحاد یبه خدا گفتم که اگر نم. بعد از مدت ھا دعا کردم«؛ جون ١١

 ی اروپای که برایدست بگيرند بايد تضمين کند تا جنگجويانه  سال آينده ب١٠٠ را در ی مسيحیکنترل کامل اروپا

  ». قدرت را قبضه کنند، کنندی مبارزه میمسيح

که احساس  یئبه خصوص قرصھا.  تقويت کننده ھستی پرسم امکان تھيه داروھایاز خودم م«؛ ٢٠١١ جون ٣

به خصوص اگر .  کنندی بسيار کمک می کنم اين قرص ھا در موقع عمليات نظامیفکر م.  دھدی به انسان میتھاجم

  ». کنندیمآدم را تا دو ساعت به يک ارتش تک نفره تبديل .  شوندیبا استروئيد قاط

 شارژ شدن و باال یبرا. م غذا و شکالت خريدی کلھستم مبا مشکل ترين بخش کارمشغول چون االن «؛ جوالی ١١

  ». کنندیبردن روحيه ام غذا و شکالت کمکم م

  ». خورمی چھار پرس محلول پروتئين می رشد عضله ھا روزیبرا«؛ جوالی ١٨
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 کار ی آخر خيلیروزھا.  شھر رفتمیبه يک رستوران با کيفيت باال در بخش جنوب«؛ ٢٠١١ حوالی ١٩ شنبه سه

   )روزنامه افتون بالدت: منبع(» . ضعيف شدمیحساب. کردم

 یحزب ترق. ( و سازمان جوانان آن بوده است»یترق«، کادر فعال حزب نژادپرست ٢٠٠٧ سال، تا سال ١٠ او،

»Fremskrittspartiet «حزب ني دومی کرس۴١ است که در حال حاضر با ئی راست ناروستيحزب پوپول 

 دارد در دي امماحال در دولت نبوده است ا ھزار عضو دارد تا به ٣٠ حزب که حدود نيا. بزرگ مجلس است

  )  و دولت شودنهي احزاب وارد کابري با اتحاد با ساندهيانتخابات آ

 در اروپا ساخته کايمرh یِ  پارتی داده تشنھاديظاھرا پ. مسلمان است  و به شدت ضدسميکالچرال  ی مخالف مولتاو،

 English Defense« ھا  یسي دفاع از انگلهياتحاد. (ت کرده استي حما»ھا یسي دفاع از انگلهياتحاد«شود و از 

League «به یاباني در انگلستان است که با تحرکات خگرا  راست ی که سازمان باشد حرکت و جنبش ني از اشيب 

   ) زندیاعتراض م دست به  کشور ني مسلمان در انh حضور مھاجرشيافزا

 فکر را مطرح کرد که ني اشانيخواند چرا که ا  ی م»ھنيقاتل م« سابق، را ريوز  گرو ھارلم بروندالنت، نخست او،

» ھا  ستيمارکس« که چطور دي گو ی منياو، در ضمن مدام از ا.  استئی کند، نارو ی میھر کس در ناروی زندگ

  .اند  کردهھا، نفوذ   جا، از جمله فرھنگ و مدارس و رسانه  ظاھرا در ھمه

او، سال .  نبودندی او، نوجوانان اتفاقاني قربانی آگاھانه بود و حتیاستي س کامالک،ي حرکت بروني که استي نیشک

 به فکر ترور و قتل عام مخالف افکار و ی خود کار کرده است و به طور ناگھانی طرح ھای سال بر رویھا

 اتي جناني ا شرمانه و ھم صدای ب،ی دارهي سرمایلالمل  ني بیھا  که رسانه یدر حال.  استفتادهي خود نی ھااستيس

 یاسي جامعه را از اھداف سی رسانه ھا، در تالشند افکار عمومنيا.  کنندی می معرف،»وانهي دی چ تفنگ«را اعمال 

 شي بیستي راست و فاششاتي گرای ھااستي تنزل دھند تا سی اوانهي اقدام آدم دکي دور کنند و آن را به تي جنانيا

  .شود جامعه رسوا نی در نزد افکار عمومنياز ا

 یباني و پشتتي را با حمای مختلفشاتي اش، گرای طبقاتیازھاي بنا به ن،ی جھانی دارهي سرماستمي که سی حالدر

 ی راه انداختن جنگ ھایدوران.  کندی حاکم می بر جوامع بشری سرکوب حکومتی و ارتش و ارگان ھاپوليس

 ھا و ستي کار آوردن فاشی رو،ودتاھا کی را سازمان دھئی اول و دوم و دوران ھای جھانی جنگ ھا،یبيصل

بحران .  دھدی به ستم و سرکوب و استثمار خود ادامه مرهي ھا و غبرالي ل،ی مرتجع اسالمشاتينژادپرستان، گرا

کارگر و ۀ طبقۀ گذشتۀ دوری و حمله به دستاوردھای کاری ب،ی جھانی دارهي سرمای و بن بست ھای اقتصادیھا

 مردم در ی توده ھاشتي رفاه، افت سطح معی دولت ھاۀ دوراني پا،یشورو یپاش فروگر،ي دی اجتماعیجنبش ھا

 دمکرات ھا و چپ ھا به الي سوسی راست و حتی دولت ھای ھا و عملکردھایري و موضع گغاتياروپا، نحوه تبل

 و یستيو فاش یبرالي راست و نئولشاتي رشد گرای را برانهي و پناھندگان، ھمه و ھمه زمنا در رابطه با مھاجرژهيو

  . کندی مساعد مزي ستیخارج

 و آرام ناروی، بزرگ شده، درس شرفتهي در کشور کوچک، پیستي فاشی ھااستي با سک،يوي برنگي برآندرس

او، .  و مرفه بزرگ شده استی نظامۀ خانوادکياو، در .  خود درست کرده بودی برازي نیخوانده و کسب و کار

 ثبت کرده که زي نی و شرکتدهي خری ا  خود، مزرعهیاسي برد اھداف سشي پی که برایپول کم نداشته به طور

 استفاده از سالح ی الزم حتی کردند و آموزش ھای راحت استراحت مالي با خیستي فاشیاحتماال در آن جا، گروه ھا

سرقت (رد  فقره سرقت بانک ارتباط داکي معروف ی مزرعه در ضمن با ماجرانيا.  گرفتندی مادي زي گرم را نیھا

  ). ٢٠٠۴ در ناروی در سال ی مرکز مالکي مسلحانه به رد معروف دستبیماجرا) (نوکاس
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 که معموال ،ی شش تن کود مصنوع،ی ماه م۴ خود، در روز یرانساني غی طرح ھادني تدارک دی براک،يويبر

اش به عنوان پوشش   ی دار  و از کسب و کار مزرعهدهي شود، خر ی دست ساز استفاده میھا  ساختن بمب یبرا

  .استفاده کرده است

که در حال حاضر  (»یترق«، عضو فعال سازمان جوانان حزب نژادپرست ٢٠٠٧ تا سال یعني سال، ١٠ حدود او،

 یت« داده بود شنھادي حزب، پنياو، به ا. ، سازمان جوانان آن بوده است) داردیأ درصد ر٢٠ھا حدود   یدر نظرسنج

  ...ساخته شود و در اروپا »کايمرا یِ پارت

جا، از جمله فرھنگ و مدارس و  ظاھرا در ھمه »  ھا ستيمارکس« گفت که چطور ی مني در ضمن مدام از ااو،

  .  بودیستي فاشی با افکار و آرایاسي طراح سکي او ن،يبنابرا.  اند  ھا، نفوذ کرده رسانه

 ساله بود از ھم کي که او یپدر و مادرش وقت.  مستقر شدسي در لندن و سپس در پارء بود که ابتدایپلماتي او، دپدر

 گري دپلماتي دکي با زي ازدواج کرد و پدرش نئی ناروی ارتشتاني کاپکي او با ستينيبعد از آن مادر فم. جدا شدند

 یاو ناپدر.  کندی میمعرف»  روانهي می فرھنگستيني و فمستي مارکسکي« ھمسر پدرش را کيويبر. ازدواج کرد

 به زي او در رابطه با زنان را نی ھادگاهي به زن پدرش ندارد؛ دی انتقادچي داند، اما ھیظه کار م محافکياش را 

 شده نهي گذشته نھادۀ سه دھی دادن مردان توسط زنان در طبيفر«:  که او، نوشته استی گذارد به طوری مشينما

 و یاسي سهي نظرن،يبنابرا» .روپاست توسط مردان در ای زنانه سازني ارشي به خاطر پذی آن تا حدودعلتاست و 

 یستي از موضع افکار فاشیزي ستی و برابریزي ستی و خارجیزي ستستي کمونجي و تروغي تبل،ی جانني ایاجتماع

  .است

 است که ی درستیاسي عمل سسم،يني در مقابل فمئی صبورانه مردان اروپایستادگيا:  کندی مديکأ تک،ي بروآندرس

 جادي پدرساالرانه را ایما دوباره ساختارھا«: او، وعده داده است...  آن وابسته است بهئیسرنوشت تمدن اروپا

  ». خود را در جامعه بفھمندیجا «ديجد نظم ني زنان ناچار خواھند شد در ات،يو در نھا»  کردميخواھ

 ١۵٠را در  خود »یاسيمانيفست س« خود، یستي برينگ بريويک، عامل جنايات ناروی، قبل از اقدام ترورآندرس

 رانهيگي سال گذشته پ١٠ در طول ،یئ مو طالئی ساله نارو٣٢ ستي ترورنيا.  منتشر کرده استترنتيصفحه در ان

 -  یجنبش مذھب« تا از طريق آن، است برده شي کرده و با دقت پیزي خود را طرح ریستي تروی ھا تمام برنامه

 تي خود در ناروی، موجودۀ تکان دھندیاقع او، با ترورھادر و. ندازدي مدنظر خود و ھم فکرانش را راه ب»یستيفاش

  . اعالم کرده استاني را به جھانی جنبش ضدانساننيا

 کرده و گفته است از ی گرا معرف  راستیپرست ، خود را ميھن »سال اعالم استقالل اروپا« به ديکأ با تک،يبرو

 او، زنده کردن آشکارتر یاعمال و باورھا. رت دارد نفناھا و طرفداران پناھندگان و مھاجر مسلمانان، مارکسيست 

  . استاني در جر،ی شمالیکايمرا و ا دھه است در سرتاسر اروپني که چندیاستيھاست؛ س  ینئوناز

 ی ھاهي اتحادی اعضای تابستانالتي تجمعات و کنفرانس ھا و تعطی که محل برگزاری ارهي جزا،ي اوتوۀريجز

 شاھد به راه انداختن مي ساعت و نکي دمکرات و چپ ناروی، به مدت الي سویساي سی اسلو و سازمان ھایکارگر

حزب حاکم ( جوانان حزب کارگر مان سازی تابستان ی شرکت در اردوی بود که برایحمام خون و قتلگاه جوانان

و دل خراش  قتل عام ھولناک ني اري خبر و گزارش و تصودني ھا نفر با شنونيليم. ، به آن جا رفته بودند)ناروی

 ني تنھا خشم و انده و غم از دست دادن ان،يبنابرا.  گناه، دچار خشم و اندوه و شوک شدندی دفاع و بیجوانان ب

 ۀندي آی برای فکردي نباشد بااتي شاھد ھم چون جناندهي خواھد در آی مني جھاۀ اگر جامعهچرا ک. ستي نیجوانان کاف

 سپرده ی واقعه ھر چه زودتر به فراموشني در تالشند ائی بورژوا راست وشاتياگر گرا. خود و فرزندانش بکند
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 را یعي فجاني چنی ھاشهي و رلي موظفند دالیستيالي و سوسی کارگری چپ و تشکل ھاشاتيعکس، گرابه شود 

 نيتنھا از ا.  خود را در مقابل جوامع قرار دھندیاسي سلي بشکافند و بدی جوامع بشری تر براقيگسترده تر و عم

 سمي و مرتجع آن چون فاشی عقب مانده و جانشاتي گراژهي به و،ی بورژوازی ھااستي سی و با نقد و افشاقيطر

  .  را گرفتی انسانعي جلو فجان توای مسم،يالي سوسی و بر قراری و مذھبیمل

 به دي بازيبا آن ن مقابله ی گذارد و راه ھای مشي در اروپا را به نماسمي و فاشسمي ناروی، ابعاد راستي جناعالوه،ه ب

 در اعتراض افتهي سازمان ی ناروی، صرفا طرحتيجنا.  شودلي و فشار بر دولت ھا تبدی روز افکار عمومۀلأمس

 شاتي کارگر و به طور گراۀ ھا و طبقستي که کمونست یاستي بلکه سست،ي نیري پناھنده و مھاجر پذی ھااستيبه س

 و سازمان ھا و ی کارگری رو، تشکل ھانياز ا.  قرار داده است طلبانه و انسان دوستانه و چپ را ھدفیبرابر

 نقش و ز،ي ستی و آزادزي انسان ستی ھااستي طرح ھا و سني چنتي ماھی در نقد و افشاستيالياحزاب چپ و سوس

 کل غرب و ی برای ناروی، زنگ خطریولي ٢٢کشتار جمعه .  به عھده دارندی سازسرنوشت مھم و فيوظا

  . استتيانسان

 سال ھا عضو ک،ي که بروی و جامعه ناروی قرار گرفته که حزبیال در مقابل دولت و احزاب پارلمانؤ سني اکنونا

 به دست آورده است یستي نژادپرستانه و فاشغاتي با تبلی در صد آراء را در انتخابات قبل٢٠و فعال آن بوده و اکنون 

 اناتي جریشروي توان مانع پی نمئی بورژوای دموکراسی ھایزا بحث را باز کرد که با بني ادي نبااي کرد؟ آديچه با

 ستي گروه و فرد ترورني و ای القاعده و حکومت اسالمسمي ترورني بی شد؟ اساسا چه فرقیستي فاش- یستيترور

 موظف است جلو آن ھا زي دارند و بشر نی ضدبشری ھااستي آن ھا سۀ است که ھمني از اري وجود دارد؟ غئینارو

 قدرت را ی و انتخاباتئی بورژوای دموکراسی بازني با ھمزي نتلري ھرد؟ي بگیستي تروری گروه ھاننوابه عرا 

 و ني قوانريي و تغیستي فاشی گروه ھاني ای ھااستي سی افشان،يبنابرا. ديگرفت و جھان را به خاک و خون کش

 احزاب و تشکل ی و آزادشهي اندو اني بی به آزادی ربطني است و کم ترتي آن ھا، به نفع بشرتي از فعالیريجلوگ

 استي و سی انتخاباتی ھای با باز،ی ھم چون حکومت اسالمی جانیھم چنان که حکومت ھا.  نداردکي دمکراتیھا

  . برکنار گرددی اجتماع- یاسي انقالب سکي با ست،ي و تروری حکومت جانني ادي کند و بای نمريي تغیبرالي لیھا

 چون ی دارهي سرماستمي رنگارنگ سشاتي گراخ،ي از تاریگريز ھر زمان د اشي امروزه بب،ي ترتنيبد

 ی بورژوازشاتي گراۀ ھمن،يبنابرا.  گرفته اندی قربانی و مذھب، از جوامع بشرسميونالي ناسسم،ي فاشسم،يرالينئول

 و یوز، ھر کس امری واقعیبه معنا.  شده اندزي بارھا و بارھا پس داده اند و مردود نخيامتحان خود را در تار

 و بدون واسطه به عنوان ماي را مستقشي موجود رھا شود و سرنوشت خوتي خواھد انسان از وضعی میانيجر

 بخش و عدالت ی طلب و آزادی بخش برابرئی رھای شک از مبارزات جنبش ھای آزاد و آگاه رقم بزند بیانسان ھا

 هي رنگارنگ سرماشاتي در مقابل گرادهيمردم ستم د روشنفکران و ھنرمندان و ان،ي زنان، دانش جو،ی کارگریجو

  . کندی متي حمایدار

.  نورددی ماند و جھان را درمی محدود نمی و فردی کشور و مرزچي به ھیدار  هي سرمای شک، بحران جھانیب

 ونانيتا  کاران و جوانان انگلستان ی از گارگران و بران،ي از مصر تا اه،ي از تونس تا سوریاکنون تحوالت انقالب

 غرب شرفتهي پی بلکه دولت ھا،ئیاي و آسئیقايفرا ی حاکم بر کشورھایکتاتورھاي است و نه تنھا داني، در جر...و

 مھم اني منياما آن چه در ا.  ھستندی اندهي فزای و اجتماعیاسي س،ی اقتصادیدي شدی دچار بحران ھا و تکان ھازين

 ني اريدر غ!  رساندی ست که بشر را به ساحل امن میستي کمونیژسترات  کارگر با ۀ طبقی طبقاتیاست نقش رھبر
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 اول و دوم، باز ھم انسان ی جھانی با غرق شدن خود، ھم چون جنگ ھای دارهي فرسوده سرمای کشتني ا،صورت

  .  ھا خواھد بردانوسي و اقاھاي را با خودش به قعر دری شماری بیھا

  

                                                                                                

  ٢٠١١ست اگ ازدھمي - ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد٢٠ شنبه پنج
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