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 Human rights بشر حقوق

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۵

 

  ،کشتن انسان و حتی ھر موجود زنده ای

 ! محکوم و جنايت محض است، در ھر شرايطی
 

در اين ميان، سرمايه داران و دولت ھای جنايت کار آن . ز دنيا می رودانسان يک بار به دنيا می آيد و يک بار ھم ا

ھا، عالوه بر اين که انسان ھا را در معرض استثمار وحشيانه و گرسنگی خود قرار می دھند و به نابودی می 

اعدام می  اساس قوانين ضدانسانی خود و به داليل مختلف، به ويژه سياسی و اجتماعی انسان ھا را هکشانند، حتی ب

بر اين اساس، دولت ھا، خشونت را در راستای حفظ حاکميت خودشان در جامعه تبليغ و ترويج می کنند و . کنند

از اين رو، ھمواره خشونت را در جوامع بشری، بازتوليد ! بزرگ ترين جنايت عليه بشريت را مرتکب می شوند

می توانند به معنای واقعی جلو جنايات دولت ھا را بنابراين، تنھا جوامع و نيروھای مردمی است که ! می کنند

 سال ٣٣ما، ۀ مثال اگر جامع. اما اگر جواب خشونت با خشونت داده شود، ھمان خشونت بازتوليد می گردد. بگيرند

را بگيرد شايد امروز، ما شاھد اين ھمه جنايات و اعدام ھا و ... پيش می توانست جلو اعدام ھويدا، خسروداد و

  ! حکومت اسالمی جھل و جنايت و ترور اسالمی نبوديمترورھای

 در ، سرھنگ قذافی و فراتر از ھمه سرنگونی حکومت اين جنايت کار، صدليبيا اين اساس، دستگيری ديکتاتور هب

، و کشتن قذافی بدون ھيچ گونه محاکمه ليبيا، کشتارھای ناتو در  و جھان است؛ اما مسلماً ليبياصد حق طبيعی مردم 

جنايتی که حتی مغاير با قوانين بين المللی .  پسر او، جنايتی بزرگ تر از جنايت ھای حکومت قذافی استو دو

سفانه امروز در أاما مت.  اساس قوانين جھان شمول بشری، حتی نبايد اسير جنگی را کشتهبنابراين، ب. جنگی است

بنابراين، . و پيشرفته اين اتفاق روی دادکشورھای عضو ناتو، يعنی به اصطالح جھان متمدن فرمان  تحت ليبيا

 در جريان است، چندش آور و ليبيامريکا، ھم اکنون در اس ھمه دولت أسياستی که با حمايت نيروھای ناتو و در ر

 دولتی ھم چنين. ، به حدی است که روی قذافی آدم کش را سفيد کرده استليبيااکنون جنايت ناتو در . وحشتناک است

  . که قرار است جانشين حکومت جنايت کار قذافی شود از ھم اکنون، بايد يک دولت جنايت ناميده شود
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در حقيقت بورژوازی جھانی، يک بار ديگر ماھيت ضدانسانی و ضدانقالبی خود را در تاريخ، به قضاوت افکار 

ر از ھر نوع سرمايه داری پيشرفته، قدرتی که مدافع سرسخت جھل و جنايت و ترو. عمومی جھان قرار داه است

  !ی مخرب و خشونت طلب و جنگ طلب در جھان استئنيرو. ی و خرافی استبمذھعقب مانده، ملی و 

جنبش وال «از جمله . در چنين شرايطی، بايد به جنبش ھای اجتماعی جاری و اھداف آن ھا اھميت ويژه ای داد

اری را بايد با تمام قدرت تقويت و به يک شعارجھانی عليه سيستم  دمايه، عليه سيستم سر»!استريت را اشغال کنيد

بايد با تمام قدرت در جھت مبارزه عليه سرمايه داری، ھورا کشيد و آن را از ھر طريق ! سرمايه داری تبديل کرد

  !ممکن تقويت کرد

ه جنبش ھای مردمی را افزون بر اين که در جھان امروز و با امکانات مدرن و پيشرفته ارتباطی، طبيعی است ک

، ...مريکا تا تونس، از سوريه تا يونان واعليه سياست ھا و جنايت ھای سيستم سرمايه داری و دولت ھای آن ھا از 

در جريان است، ھم بايد تقويت کرد و ھم به عنوان بھترين قاضی و آلترناتيو بشريت و به ويژه مزدبگيران در مقابل 

ی جھانی ئ در جھت برپايعنی بايد! ر مقابل سيستم سرمايه داری به رسميت شناختاستثمارگران و جنايت کاران د

يعنی جھانی بايد ساخت ! آزاد و برابر و انسانی و پررفاه و بدون ھيچ گونه آقا باالسر و فشار و تحقير مبارزه کرد

بر باشند و ھيچ گونه ی برائ فرھنگی و جغرافيا انسان ھا جدا از ھر تفاوت ملی، رنگی، جنسی،ۀکه در آن، ھم

 ؟!شما چه فکر می کنيد! برتری بر ھمديگر نداشته باشند
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