دستگری جولیان آسانژ آدم رباییست و باید قویا محکوم شود!
در  11آپریل  9112طرح دستگیری جولیان آسانژ که سالهاست برایش نقشه می ریزند عملی شد.
"حقوق بشر" قالبی سرهمبندی شده بوارژوازی بواسطه تعرض افسار گسیخته به جولیان آسانژ باریدیگر
چهره کریه خود را بیشتر نزد جهانیان نمایان کرد! جولیان آسانژ(بنیانگذار وبگاه ویکی لیکس و سردبیر
استرالیایی آن) نه تنها مرتکب جرم نشده بود بلکه دقیقا پرده از پروژهای جرائم و طرحهای جنایتکارانه
و ژنوساید در خانه های اشباح هیئتهای حاکمه و در راساشان آمریکا برداشته بود که در همدستی با دیگر
قطبهای تروریستی در سایر نقاط جهان ،زمین را به مکانی ناامن برای بشریت علی العموم و بالخص
انسانهای بی تاوان تبدیل کرده اند .جولیان وقتی این اقدام را شروع کرد یقینا میدانست کاری آسان نیست
و بالخره هیئتهای حاکمه روزی سراغش خواهند آمد در هر کشور که پناه گیرد و احتمال دارد حتی به
قیمت جانش تمام شود .کمااینکه بعد از سناریوها و پرونده سازیهای مضحکی که ایشان را دادگاه بریتانیا

برای پرس و جو به سوئد پس فرستادند و نهایتا این پرونده بدلیل بی پایه بودن اتهامات مختومه اعالم شد
و با قرار وثیقه آزاد شد .تا اینکه در  19ژوئن  9119از سفارت اکوادور در بریتانیا درخواست
پناهندگی کرد و ظاهرا پذیرفته شد .البته با اقدام دستگیری ایشان معلوم گردید به اسارت آنان درآمده بود
تا در روز معینی که معامله در پشت درهای بسته با آمریکا سرگرفت سراغش بروند .به همین سادگی
بدون نگرانی از افکار عمومی در برابر دوربین فیلمبردارها با همدستی هئیتهای حاکمه اکوادور ،بریتانیا
و آمریکا ،پلیس افسار گسیخته راست راست داخل سفارتخانه ای که جولیان آسانژ در واقع آنجا به اسارت
درآمده ،میشوند و دستگیرش میکنند! این اقدام غیرانسانی و افسار گسیخته در روز روشن به حریم آزادی
تنها جولبان نیست بلکه تعرض و توهین آشکارا به وجدان بیدار هر انسان آزادیخواه در سراسر جهان نیز
هست! اگر مدال جسارت و شهامت افشاگری پروژهای جنایی را بر گردنش نمیاندازیم نباید در برابر این
عمل ضد انسانی آدم ربایی سکوت کرد و باید برای آزادیش همه تالشها را بکار بست .دولت بریتانیا
مستقیما مسئول به خطر انداختن جان آسانژست .باید قویا هر انسان آزاده ای آنرا افشا کند و علیه ش
بایستد!
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