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  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ٢٢

  ناسيوناليسم پايه و اساس نژادپرستی،
 ! راسيسم و فاشيسم است

  

ده است که امکان رقابت سرمايه را در مکانھای ناسيوناليسم با ساختن مليت ھا، ساختار جامعه را طوری بازسازی کر

، "خود"تقدس خون، خاک و زبان، کھنه پرستی، منزه جلوه دادن مليت . متفاوت جغرافيای سياسی فراھم آورده است

برای اشاره به .  تنفر ملتی از ملتی ديگر از ويژه گيھای فکری ناسيوناليسم استۀاھريمن سازی از مليتھای ديگر، اشاع

 نود ميالدی، نسل کشی رواندا و کشتار در فلسطين ۀتوان به وقايع افغانستان، يوگسالوی در دھ  ناسيوناليسم ميمحصول

بلوک غرب به جنگھای بين ملتھای آذربايجان و ارمنستان، چچن و يوگسالوی . و اسرائيل و وقايع چچن اشاره کرد

بھره کشی انسان از انسان را موجه جلوه دھد و نابرابری تا . احتياج داشتند تا ھژمونی خود را بر دنيا تثبيت کنند

 . اجتماعی را ازلی و ابدی قلمداد کند

ايدئولوژی است که استثمار و به . ناسيوناليسم فلسفه ای است برای مشروعيت بخشيدن به کشتن انسان به دست ھمنوعش

کارگيری سالحھای کشتار جمعی و ه باشت و بفلسفه ای است که ساخت، ان. دھد انقياد کشيدن انسان را موجه جلوه مي

خود اکنون به درجه ای از زوال و اضمحالل رسيده،   تاريخیۀ ناسيوناليسم در پروس.کند پاکسازی قومی را توجيه مي

ناسيوناليسم و راسيسم، دو پديده و آفريده . عنوان سالحی در دست صاحبان سرمايه بشريت را تھديد خواھد نموده اما ب

کاھش رفاه عمومی برای توده .  سرمايه داری ھستند، ھر روزه در متن تاريخ  توليد و باز توليد می شوندۀمعھای جا

 اين تحول ۀ صنعتی و نابودی کامل آن در بخش ھای ديگری از جھان، نشانه ھای زندۀھای مردم در جوامع پيشرفت

 .ھستند

 بقاء، نيروی کار خود را، درست مثل ھر کاالی ۀرای ادامکند تا ب از آنجا که نظام کارمزدی انسانھا را مجبور می

 ۀديده ديگری در بازار بفروشند، انسان ھا، گريزی از اين ندارند تا به تبع مناسبات ميان کاالھا ھمنوعان خود را ب

 انسانی بر اساس منطق سرمايه وجود ھر. رقيبان خود بنگرند و در لباس کارگران و بيکاران در مقابل ھم قرار گيرند

 . و اين درست ھمان چيزی است که راسيسم و ناسيوناليسم بر آن پای می فشارند. تھديدی است برای ديگری

Rasism och fascism är inga åsikter, de är brott och hot mot mänskligheten! 

 راسيسم و فاشيسم ايده و نظرنيستند، 

 !راسيسم و فاشيسم جنايت عليه انسانيت اند
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 )فرياد خاوران( ورای ھماھنگی عليه کشتار جمھوری اسالمی ش 

  يدنکميته ھمبستگی کارگران ايران و سو

  

 

 

Nationalism är grunden för rasism och fascism! 

Nationalstaten är den borgerliga klassens skapelse för att få ett enhetligt rum till att utveckla 

produktion och handel, i stället för som hos tyskarna vilka var splittrade i cirka 300 städer 

och furstendömen. 

Nationalism användes vid koloniseringen av Afrika och dess gökunge; rasismen i slutet av 

1800-talet. Nationalism och rasism är två tjänliga parhästar. En nödvändighet för skapandet 

av nationalstaten var och är fortfarande identiteter. Varje stat beskrev sig själv som något 

särartat vilket skiljer ut oss mot dem. 

Nationalism är tjänlig för att bevara de bestående maktstrukturerna, där sätts människor mot 

varandra, vissa grupper förhärligas medan andra demoniseras. Världen delas i olika länder 

med konstgjorda gränser inom vilka kapitalet bestämmer vardagen, därav de ökade 

klassklyftorna. Nationalism verkar inom konstruerade geografiska gränser och förespråkar 

inte bara exploatering av ett land, ett folk, utan drar sig inte för att starta krig och konflikt 

med andra människor som befinner sig på andra sidan av de konstgjorda geografiska 

gränserna.  

Blodsband, jord och språk, konservatism och gammal identitets tänkande rustas upp och 

förfinas, samtidigt som hat och fiendskap mellan olika folkgrupper frodas. Folket vilseleds 

från klasskamp till fiendskap med andra folk och andra länder. 

Nyligen har man i staden Shiraz, i Iran, firat minnet av en rasbiologi, Korosh som var den 

första att mynta rastermen arier. Antal människor som vallfärdat till orten var flera tusen som 

dessutom var uppbackade av regimen. 

Under hela 90-talet mördades miljontals människor i Afghanistan, Jugoslavien, Tjetjenien, 

Irak och på andra ställen genom de krig som motiverades med nationalismen, fast det 

verkliga motivet har alltid varit att kväva klasskampen och skapa gynnsamma situationer för 

exploatering av människor och natur så långt det går.  
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Nationalism är en idé för att legitimera mord på en annan människa. Nationalism är en 

ideologi som ser exploateringen av människor som naturligt. Produktion av vapen och export 

av dessa ses som en nödvändig ekonomisk och politisk handling.  

Krig och etniska konflikter är nationalismens kännetecken och alstras fram medveten för att 

stärka och möjliggöra imperialismens hegemoni och kapitalets makt över arbetet. Kapitalism 

och rasism är bundna till varandra och reproduceras med historiens gång.  

Eftersom människorna inte har något annat alternativ för sin fortlevnad än att sälja sin 

arbetskraft, ses det naturligt att definiera andra människor som sina konkurrenter och att 

bekämpa andra blir en konsekvens av den kapitalistiska logiken. Enligt denna logik är varje 

människa ett hot mot en annan människa och det exakt vad rasismen och nationalismen 

bygger hela sin strategi och värld på. 

Politikerna har genom att kapa och reducera välfärden, vilken är ett resultat av 

arbetarrörelsens mångåriga kamp för ett värdigt liv, skapat hat och rädsla människor i mellan. 

Den nuvarande ekonomiska situationen används av högerextrema rörelser för att splittra, föra 

bort fokus från de rikas ökade makt.  

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

Iransk - Svenska arbetarsolidaritets kommitté (ISASK) 
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