
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١۶ نومبر ٠٩
 

 !است فاشيسم و راسيسم نژادپرستی، اساس و پايه ناسيوناليسم
 مکانھای در را سرمايه رقابت امکان که است کرده زسازیبا طوری را جامعه ساختار ھا، مليت ساختن با ناسيوناليسم

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

 به اشاره برای .است ناسيوناليسم فکری گيھای ويژه از ديگر ملتی از ملتی تنفر ۀاشاع ديگر، مليتھای از سازی اھريمن

 فلسطين در کشتار و رواندا کشی نسل ميالدی، نود ۀدھ در يوگسالوی افغانستان، وقايع به توان مي ناسيوناليسم محصول

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

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

 .کند قلمداد ابدی و ازلی را اجتماعی

 .ھمنوعش دست به انسان کشتن به بخشيدن مشروعيت برای است ای فلسفه ناسيوناليسم

ه ب و انباشت اخت،س که است ای فلسفه .دھد مي جلوه موجه را انسان کشيدن انقياد به و استثمار که است ايدئولوژی

 به اکنون خود تاريخی ۀپروس در ناسيوناليسم .کند مي توجيه را قومی پاکسازی و جمعی کشتار سالحھای کارگيری

 .نمود خواھد تھديد را بشريت سرمايه صاحبان دست در سالحی عنوانه ب اما رسيده، اضمحالل و زوال از ای درجه

 می توليد باز و توليد تاريخ متن در روزه ھر ھستند، داری سرمايه ۀجامع ھای آفريده و پديده دو راسيسم، و ناسيوناليسم

 از ديگری ھای بخش در آن کامل نابودی و صنعتی ۀپيشرفت جوامع در مردم ھای توده برای عمومی رفاه کاھش .شوند

 .ھستند تحول اين زنده ھای نشانه جھان،

 کاالی ھر مثل درست را، خود کار نيروی بقاء،ۀ ادام برای تا دکن مي مجبور را انسانھا کارمزدی نظام که آنجا از

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

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

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

 !اند انسانيت عليه جنايت فاشيسم و راسيسم نظرنيستند، و ايده فاشيسم و راسيسم

 2016 نومبر

 )خاوران فرياد(اسالمی جمھوری کشتار عليه ھماھنگی شورای

 نانز حق انجمن
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 - استکھلم الله پارک مادران

  يدنسو و ايران کارگران ھمبستگی کميته– يدنسو ايران کارگران از حمايت در المللی بين اتحاد

  


