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  ! مزميليتاري

  سانسوری در ابعاد جهانی )  (

  سلطانی  مصطفی – رشاد    

 ٢٠٢١هفدەی فوريه  

 

   در زمان کنونی ، سخت تر از همهی دردها نيافتن همدرد است .

 

  بشری   و سانسوری در همهی ابعاد زندگی  م سيمای کريه و نفرت شدەی دنيای متمدن امروزیز ليتارييم   
بودە، اما ميليتاريزم مخالف بالندگی و    با تمام تفاصيل سانسور مخالف انتشار انديشههای مدرن  .است 

کنترل جهان بيگمان در اختيار حلقهی کوچکی از ميلياردر هائی است که    .گسترش دمکراسی است 
ميکنند. ادارە  را  جهان  وآشکار  ها  اگر مخفيانه  کارتل  ها  ، حمالت  مليتی  ، تراست  چند  های    ،شرکت 

ابزار    ، ميليتاريزم  ابزارهای  تهديدهای   اين  را جدی    توتاليترها سياست ها و ستم های هدايت کنندەی 
و ترورهای دولتی  مضاعف    ميليتاريزم   خواهند شد."عبرت تاريخ    " بدون شک    نگيريم شهروندان دنيا 

مخازن موشک های شليک نشدە و بمب های    .وجدان انسان رابشدت آزار ميدهد سرزمين کردستان   در
وسايل کمکی هنگام زمين لرزە،  از مخازن انبارهای  بمراتب    و جنگ افزارهای مخرب،  فرو نريخته 

 ،)ها ( سيلو و آرد  و جو  گندمانبارهای آتش سوزيهای طبيعت و جنگل ها وبارندگيهای شديد،  ، سيالب 
بودجه نظامی بزرگترين قدرت اقتصادی جهان "امريکا" به    عظيم ترند.  های پزشکیانبار های دارو

تنهائی از بودجهی نظامی چين ، روسيه ، آلمان ، ايتاليا، انگلستان ، فرانسه بيشتراست . ماشين جنگی  
ناوهای هواپيما بر ، زير دريائی های اتمی ، پايگاە های   ماسميديای نيرومند ، شامل    قدرت های نظامی 

تيم    ،ماهوارەهای فضايی و تجسسی، آواکسها  یشبکه  شنود های جاسوسی ،  ن درسطح جهان ، گوناگو 
بيشتر    در عمل تکنولوژی پيشرفته    است.  و جنگ های راونی   ترورهای مستمر دولتی  ،   جاسوسیهای  

بمباران   دوم    شگرد تکنولوژی در جنگ جهانی  هفت ميليارد انسان را همسايهی يکديگر نمودەاست.از
پيچيدەی رمزگذاری بر آلمانی ها پيروز  های  کشور آلمان نازی نبود بلکه متفقين با شکستن سيستم    وسيع
،  مبارزەی طبقاتی کافی نبودەو،. بشريت اسير ديوای است که آنرا از آجر های نادانی ساخته است  شدند 

اند  انطباق   شکنانه شهی های بت  يبلکه  قابل  ترجمههای  دارند   و  مدرن  نيز ضرورت  نظم   انسان    و . 



2 
 

د. مردم جهان  نآشنائی نداربيگانه وافکارمارکسيستی    با دوستانه آرزوی تودهای مردم است که لزوما  
و خط مشی سازگار ونجات    بلکه از فقدان يک اپوزيسيون توانا   ، وحشتی ندارند   آنچنان     " س تر  " شايد از 

  . رنج ميبرند با سيمای انسانی    تيفيزم*کولوک و پراکندگی نيروهای دمکراسی طلب و چپ  در جهان    دهندە

در خدمت قدرت های اقتصادی و  دراز تراست ،  "طناب دار"  که زبانش از  ماسميديا بعنوان ابزاری    
ەاست . واژەی  کرد " حقيقت " جفا          ته و در حقيقت به  ششهروندان را در ناآگاهی نگه دا  ، سياسی

اکنون براساس     ی شک و ترديد ترجمه و ارزيابی ميگردد.مقولهدر    حقيقتا   فريب دهندەی حقوق " بشر"
شناسی   جامعه  اقتصمنابع  سرمايهداری  از  فورمی  و  ظهور    – ادی  شيوە  شرمگينانه  بطور  نظامی 

اعتراضات    .اند گرديدە  منزوی بيرمق    ر تشکل های کوچک وپ های کالسيک و سنتی د چ.  است کردە
بين المللی يافتهاست .انقالب ها    و بازتاب  و بگونهای پژواک  چپ مدنی و خيابانی پرچين و شکن است 

تنها مبارزە بخاطر توزيع عادالنهی ارزش هاو ثروت های پولی نيست ،  همزمان بخاطر پاکی ارزش  
و نميتواندبر بحران   بودەی نع نظم کنونی جهان قادربه برقراری عدالت اجتما  های انسانی نيز می باشد.

صراحت  ر برابر بشريت  د قدرت های بزرگ  ی  دهندە   ب فري  مواضع و دکترين دفاعی  .هاپيروز شود 
می باشد. گذار به جامعهی عدالت خواە و دمکراسی مسيری بسيار سخت و    محض   نبودە بلکه وقاحت 

گرايش به اتحادو همکاری در     که ائتالف گستردەای تمام نيروهای اجتماعی را ميطلبد.   بودەطوالنی  
ناگواريست.   ميليتاريزم  زمينه نقاط ودردهای مشترک ، در نيروهای  راديکال و سيکوالر در سطح 

  سرعت تعلق دارد ويران وپروسهی آنرا    موجودی که بهر    محيط زيست را  توانسته درسطح باالئی ، 
  سرسام آوری بخشد.  

سرمايهداری    "در راهی قدم نهادند که به   وآلبانی  کوبا   ،اگوئه  نيکار  ،ويتنام    ،روسيه    ،انقالب های چين   
ديکتاتوری ،منتهی گرديد و    "دولتی  برای  را  با گذشتی  "  "حزبی    خشن   در عمل زمينه  نمودند.  مهيا 

تاريخی ميتوان نظم و عدالت اجتماعی را با دمکراسی مترادف دانست. اگر چه طبقهی متوسط جديد ،  
  . مشکل تر کردەاست   بسوی دمکراسی  ظرفيت های راديکال دارد، اما مراحل گذار را برخی پتانسيل ها و  

معابد و     ،   کليساهادالر،  ، کتاب های آموزشی ، مساجد    شمش طال،  ميليتاريزم باماسميديا، زندان ها، 
، نفت خام ،ماهوارەهای فضائی ، تراستها و کارتل ها تکميل گشته و عمل ميکند و ، دفاعش    ** هاتيمپل  

  تمام    ميباشد. و فريب کارانه  در برابر افکار عمومی جهان هموارە يک روکش ليبرال منشانه 

  ی عدالت اجتماع  و بيانگر  و مبين  بودە  کولوکتيفيزم :  انديشه ودکترينی که نامتمرکز و غيرە دولتی*
 است.

Collectivisim 
ميگويند .  Temple های بودائيان را ەمعابد و پرستش گا**     

 ................................................... 

م  س  )     -(  ر    

   ٢٠٢١فوريهی  حهڤدەی

گای   وەيهک کۆمه کی ڕەزا سوک و ههژار بۆ   اندووە، کهداسهپخۆی و  ديل مرۆڤايهتی ميليتاريزم به ش مندا
زگاری  و له تراويلکهی خهونهکانيدا،  خۆی چهکدار کردووە .  له مان نهمانپار  


