
 آمریکاایاالت متحده اسالوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری 

 

غرب و نهادینه کردن استفاده " دمکراسی"پروسه انتخابات و  درباره یتوهم پراکن

 !از طرف ژیژک ،انتخاب بد در مقابل بدتری و رأاز حق 

 

 *."دادم می یرأاگر آمریکایی بودم به ترامپ : "ژیژک

کنم که هیالری  کنم، اما فکر می ترامپ وحشت میمن از : "ژیژک گفته است

 "*.خطر اصلی است

 

با هر امپریالیستی آمریکا -هیئت حاکمه ی نظام سرمایه داریکلیت خطر اصلی 

دشمن شماره یک طبقه کارگر آمریکا و ستمدیدگان و هست که اش  جناح و دسته

 .مزدبگیر جهان است استثمارشوندگان

  

جای دوست و تالش دارد دمکراسی این نظام  دربارهبا دامن زدن به توهم ژیژک 

  .نمایددشمن را عوض 

 

به : باید پافشاری کند کهبا رویکرد علمی یک کمونیست انقالبی بر این حقیقت 

داد و  یرأاز نامزدهای ریاست جمهوری این نظام ضد بشری نباید  کی چیه

  .نهادینه کرد آن رامشروعیت 



 

یری و رویکرد ژیژک به یک مفهوم واقعی شرکت در انتخابات ریاست گ جهت

موضع و شراکت ژیژک در انتخاب . جمهوری نظام امپریالیستی آمریکا هست

ی  منافع هیئت حاکمه و  ها ضرورتفرایند که قرار است ( جمهور سیرئ)فردی

 یها تودهبر  یسوز خانمانو قتل و  مریکا را در جهت روا داشتن ستم و استثمارآ

ای ه های ارتجاعی و دیکتاتور کشور زحمتکش مزدبگیر جهان از طریق رژیم

های نیابتی  جنگ) مستقیمو جنگ و تجاوز نظامی مستقیم و غیر مختلف متحدش

بازوی  عنوان بهدر یمن و لیبی سوریه  و عربستان ها نینش خیشهمچون دخالت 

های رژیم جمهوری اسالمی در  و یا دخالت طرف کیازنظامی دولت آمریکا 

، اعمال کند( همگرایی با منافع استراتژیکی امپریالیسم روسیه از طرف دیگر

ضد بشری برای برقراری آن فرایند و نهادینه کردن مشروعیت بخشیدن  تنها نه

و ادامه چیرگی هیئت حاکمه آمریکا بر نظام جهانی سرمایه جهان نظم نوین 

و  پرولتاریای آمریکا  در عین تلقین این توهم به  امپریالیستی هست بلکه-داری

نخست  ی در وهله کایانتخابات آمرار جهان است که ماستث ت ستم وحهای ت توده

 یاسیس یها آل دهیاانتخاب که طبق آن  طبقه کارگر آمریکااست در دست  یابزار

ساختار و رفرم  اصالح ،ینظام نیچن یها نقصاناصالح  متن شان بر یاجتماع

  .یستیکمون یانقالب سمیکالیراد یمنها یاسیس

ک در این ژیژقالبی امثال  یها ستیکمونآکادمیک  آنچه شبه روشنفکران درواقع

خاک ریختن بر چشم پرولتاریای آمریکا و رنجبران مزدبگیر  کنند یمانتخابات 

امپریالیستی آمریکا -جهان برای ندیدن واقعیت عینی کارکرد نظام سرمایه داری

شان برای کسب قدرت سیاسی و سرنگونی آن  و آمادگی ذهنی و تشکیالتیهست 



نظام، ایجاد جامعه سوسیالیستی رادیکال نوین و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا 

 . هست

 

 . آمریکا وجود دارد متحده االتیاچنین نیرویی در  اکنون هم

به رهبری رفیق باب آواکیان برای کسب قدرت آمریکا حزب کمونیست انقالبی 

 .دینما یم  رانهینوینی از کمونیسم تالش پیگ سنتزسیاسی با ارائه 

 

انتخابات انجام  نیاو در ا هیشب یدگاهیدو  ژکیژ یاسالو آنچهفراموش کرد  دینبا

 کایحاکمه آمر ئتیه یجمهور استیپس از انتخابات ر یعنی ندهیو در آ دهند  یم

 یانقالب ستیمخالفت و تقابل با حزب کمون یواقع یمعنا کیبه  ،انجام خواهند داد

 .هست ،کند یم زهمبار یاسیکسب قدرت س یکه برا کایآمر

 

امروزه بر مبنای اصل انترناسیونالیسم پرولتری، یک تعهد چالشگرانه بر 

آوردن یک جامعه  به وجودهای انقالبی سراسر جهان که برای  های کمونیست  شانه

امپریالیستی جهانی -نوین سوسیالیستی و محو ستم و استثمار نظام سرمایه داری

که از استراتژی انقالب کمونیستی حزب  ،کند یمکنند، سنگینی  مبارزه می

کمونیست انقالبی آمریکا که بر مبنای سنتز نوین، توسط صدر آن باب آواکیان 

گشته است، دفاع کرده و نیاز مبردم دارند که با آن اعالم همبستگی  نییتب

 .  انترناسیونالیستی نمایند

 

در  درواقع -۱: است که نیا ژکیژ یاسالو کردیو رو دگاهید یعمل جهیتن



محصور گشته،  یجهان یستیالیامپر-یدار هینظام سرما یچارچوب حق بورژواز

 نوبه به زین یستیالیامپر-یدار هیسرما -۳و  کند یم ییبا آن تعامل و همگرا -۲

 .دینما یم دیو  بازتول دیتول آن راخود 

 

علم کمونیسم و تهی کردن آن از  یستیونیزیروتحریف ژیژک رویکرد و دیدگاه 

 !هست سمشیکالیرادانقالبی و  ی هسته

 .واقعی کمونیسم انقالبی باد زندهمرده است،  طلب اصالحرفرمیست کمونیسم 

 

  .ما به این انتخابات نه است یرأ

 .نه به انتخابات آمریکا، آری به انقالب کمونیستی

 

 .انقالب تنها گزینه در مقابل پرولتاریای آمریکا هست

 

 یحزب کمونیست انقالبی آمریکا تنها نیرویی است که استراتژی انقالب کمونیست

 .برد یم شیپ به رادر آمریکا 

 

 .حزب کمونیست انقالبی آمریکا باد زنده

 

بین نیروهای کمونیست انقالبی در سراسر   یستیونالیانترناسپاینده باد همبستگی 

سنتز نوین باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی، برای جهان که 

 !کنند یممبارزه آمریکا،  متحده االتیا



 

 .انقالبی ایران، پیرو سنتز نوین کمونیسم باب آواکیان یها ستیکمون

 ۲۱۱۲نوامبر  ۳مطابق با  ۱۳۳۱آبان  ۱۳

 

 

 :توضیحات

 :ی مراجعه کنیدس یب یببرای آشنایی با نظر ژیژک به لینک زیر * 
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