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 جـان فـرانـسـوا بـریـان: نـوشـتـه

ران بوده و با ای متن حاضر، بدون اجازه منتشر کنندگان اصلی از روی سایت برده داری مدرن جمع آوری شده و صرفاً جهت مطالعه ی خصوصاً رفقایی که در داخل
 .مشکل اینترنت روبرو هستند، ارائه می گردد، گرنه که بر روی لینک زیر، ویدئوی برده داری مدرن، با زیر نویس فارسی قابل دسترسی است

http://www.delaservitudemoderne.org/video-per.html 
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 مقدمه: 1

 خوشبینی من یقین دارد که این تمدن فرو میریزد”

 .“بدبینی ام میگوید که ما را نیز بهمراه خود پایین میکشد

 نابودی طبیعت:  2

 .“یک دیوانه روانی، رهبر کورها میشود  چه روزگار غریبی است وقتیکه”

 .ویلیام شکسپیر 

بردگی مدرن کاری داوطلبانه است که توسط بردگانِ خسته روی زمین، پذیرفته شـده  

آنها  . آنها دایما مشغول خرید اجناسی هستند که هر چه بیشتر اسیرشان میکند . است

آنـهـا خـود      .  هر روز به دنبال مشاغلی میگردند که اراده شان را بیشتر سلب میکند

برای تحقق این تراژدی پوچ و .  سرکردگانی را که اطاعت خواهند نمود، انتخاب میکنند

این مدرنیته عجیب و غـریـب زمـان      .  آگاهی آنها را زایل کرد ابتدا باید توسط استثمار و از خود بیگانگی، هزیل،

امـروزه   یا رعایای دوران فئودالیته و یا کارگران اولین انقالب صنعتی جهان، بر خالف بردگان دوران باستان.  ماست

که بر استثمارشان آگاه نبوده یا برایشان بهتر بوده که نـاآگـاهـی را         در برابر طبقه ای از بردگان قرار گرفته ایم

برعکس به زندگی رقـت     . لذا متوجه تنها سالح در دسترس بردگان یعنی شورش کردن هم نیستند.  انتخاب کنند

بنگر کابـوس  .  و بی تفاوتی و رخوت تنها پناهگاهشان میباشد انگیزی که برایشان تدارک دیده شده، تمکین کرده

استثمار مـدرن  .  برده مدرن امروزه را که چگونه رقص وحشت را در درون ماشین از خود بیگانگی به بیضه نشسته

واقعیت آشکار همانطـور کـه      . تا بندگی و رذالت ما را مستتر گرداند همه کانالهای فریب و تحمیق را بکار میگیرد

 .هست و نه آنطور که قدرتها نشان میدهند،اینست که تنها حقیقت، سرنگونی و تخریب سیستم موجود میباشد
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 برنامه ریزی شهری و سکونت:  3

در پایان این پروسه بسط و .  یا اعتیاد به شهر و شهرنشینی برنامه کاپیتالیسم برای کنترل مطلق است  اوربانیسم” 

اکنون سیستم باید کل فضا را بر اساس دکورِ دلخواه خـود    .  انکشاف منطقی که با نیت تسلط کامل انجام میگیرد

 .“طراحی کند

 .گای دیبور، عضو نهاد سوسیالیسم یا بربریت، کتابِ جامعه نمایش

هنگامیکه این دنیا بوسیله نیروی کار از خود بیگانه شـده سـاخـتـه       

دنیای شهر نیز با پوسته و دکورش به زندانی برای سـکـونـت      .  میشود

جهانی کثیف، فاقد هر نوع رنگ و بو و مزه ای   .  اجباری تبدیل میگردد

این دکور با قالب و زندانهایـش   . که بزرگترین تولید آن بدبختی میباشد

تنـهـا   .  چیزی در آن ثابت نیست . جزو ساخت و ساز دایمی دولت است

که ما را احاطه نموده، فراموشی عمومی  توجیه این طراحی بی وقفه فضا

و بی امنیتی می باشد که ساکنین را مجبور به زندگی گیاهـی در آن      

سیستم همه چیز را طبق تصویر مـورد نـ ـر خـویـش           . نموده است

دنیایی که روزانه مثل یک کارخانه، کثیف تر و پر سر .  بازطراحی میکند

هر اینچ از زمین توسط دولت یا بخـش خصـوصـی      .  و صدا تر میگردد

تسلط و اشـغـال        نماد علنی این سرقت اجتماعی،.  اشغال شده است

و محصور کردن آن بوسیله دیوارها، نردها، مرزها و سیم خاردارها  زمین

امـا   . این ظواهر نشانه های حمله و کنترل همه جانبه می باشند.  میباشد

تجاری   –که بخاطر مقاصد اقتصادی  بهرحال این درهم آمیختگی فضاها

جهان به یک بزرگراه  . هدف و مقصد اول این دوران غمگین اند میباشد،

وسیع و پر سرعت برای تسهیل ترانزیت کاال تبدیل گشته و هر مـانـع   

و یادآور غارها،  فضا و تک سلولیهایش، محل تراکم و انباشت غیر انسانی بردگان. انسانی یا طبیعی باید از بین برود

  .اما بر خالف بردگان عهد کهن، بردگان مدرن امروزه بابت آنها پول هم می پردازند .زندانها و قفسها میباشند

 

 

  کاال:  4

بردگان مدرن همچون کاال بیتوته کرده  در این اتاقکهای تنگ و غمگین،

یک زندگی گیاهی که سکرین های تبلیغاتی موجود در همه جا، آن  . اند

اما افسوس که انباشت کاالها .  را قرین خوشبختی و سعادت جار میزنند

 .باعث خوشبختی نمی گردد

نه تنها مولد خویش را از کار بیگانـه   با ماهیت ایده ئولوژیک شان کاالها

در سیستم  . میکنند، بلکه مصرف کنندگان را هم از زندگی جدا میسازد

اقتصادی حاکم، دیگر تقاضا میزان عرضه را تعیین نمی کند، بلکه عرضه 

نیازهای جدید بصورت دوره ای و مصنوعی اختـراع  . نقش اصلی را دارد

این  . و با زور تبلیغات، احساس نیاز کاذبشان به مردم حقنه میشود شده

پروسه با رادیو شروع شده بعدها به ماشین و تلویزیون رسید و امـروزه  

این کاالها، در بازده زمـانـی     .  در اَشکال کامپیوتر و موبایل ادامه دارند

کوتاهی بصورت انبوه تولید و توزیع گشته و باعث تغییرات عمـیـق و     

آنها همچنانکه انسانها را  . اجتماعی میگردند  –در روابط انسانی  بنیادی

در خدمت بسط و اشاعه فرهنگ و سیاسـت   از همدیگر جدا می سازند،

کاالهایی که فکر میکردیم مالـکـشـان    .  سرکرده های جهان قرار دارند

 .صاحب اختیار ما میگردند هستیم،
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 تغذیه:  5

اما هر بار که برده مـدرن  

به خود غذا مـیـدهـد،      

ناامیدی و حرمانی که بـه  

بیشـتـر    آن گرفتار شده،

هـر   زیرا.  آشکار میگردد

بار زمانی بسیار کوتاهتـر  

از  برای مصرف و ارتـزا  

 –محصوالت هورمونـی    

او .  ژنریک در اختیار دارد

برای پیدا کردن غذاهـای  

یـکـبـار     . که جامعه کذایی موسوم به رفاه بهش قالب مـیـکـنـد     مبتذل سرگردان و آواره سوپر مارکتهایی شده

فراوانی مواد غذایی بعنوان یک کاال، مدرکی است بـر تـخـریـب و          . انتخاب او چیزی غیر از توهم نیست دیگر

اینها چیزی بیش از ارگانیسمهای دفرمه شده ژنتیکی، ترکیبات رنگی و مواد نگهدارنده، آفت کشها  دستکاری آن،

تنها دلیل انتخاب مواد غذایـی   برای یک برده، اشباع فوری انگیزه مصرفی . نیستند و هورمونهای اختراع مدرنیته

ارضاء و اشباعی که بر همه وجوه و اَشکال زندگی مصرفی اش سایه انداخته و عواقب آن هـمـه جـا       . اش میباشد

غرب وحشی میتواند به موقعیـت بـاال      زیرا تنها به بهای فقر و تنگدستی اکثریت مردمان جهان،.  مشهود میباشد

و این بدبختی ها نتیجه وجود یک جامعه مصرفی دیکتاتور در غـرب  .  دست خویش و مصرف گرایی آتشینش بنازد

قحطی روی دیگر سکه فراوانی و وفور نعمت می باشد و در سیستمی که در آن نابرابری بعنوان پیشرفت جا .  است

هورمونی برای همه کفاف بدهند، باز هم گرسنگی ریشه کن نخواهد   –زده شده است، حتی اگر تولیدات کشاورزی 

 .شد

از دیگر نتایج فراوانی مواد غذایی، افزایش و گسترش وسیع مراکز نگهداری، کشتارگاهها و کارخانـجـات بـرای      

انسان و  این ماهیت تولید امروزه میباشد، .گیاهی می باشند –نابودی وحشیانه و سوء استفاده از گونه های حیوانی 

 .زندگی نمی توانند حرص و طمع خویش، برای سود کمتر را کنترل نمایند

 

 نابودی محیط زیست:  6

امکان بقای سیـاره مـا      مصرفی،  –محصوالت زائد و تجملی  غارت منابع کره زمین، تولید گسترده انرژی و کاالها،

با این حال هم، بخاطر رشد اختاپوس سرمایه، ظاهرا این کژ راهه .  بهمراه گونه های ساکن آن را بخطر انداخته است

در لباس ناجیان کره خاکی فـرو   آلوده کنندگان و مخربین محیط زیست . تولید، تولید و حفظ تولید.  باید ادامه یابد

سعی کرده ما  دلقکهای کاسب و آلوده گر مادر طبیعت که بوسیله کارتلهای بین المللی حمایت میشوند،. خزیده اند

یک تغییر ساده در عادات روزمره برای نجات کره زمین از فاجعه کافی است و همگام با الـقـاء    را متقاعد کنند که

این قبیل شبه ن رات مفلوک و ب اهر محیـط  .  به تخریب طبیعت و روحمان ادامه میدهند حس گناه به وجدانمان،

که خود مسئول بیشمار آالم، بخاطر جلوگـیـری از      خوراک تبلیغاتی سیاستمداران فاسدی شده اند، زیست گرا،

 .تغییر رادیکال ن ام تولیدی موجود هستند و این رویه ادامه داشته تا مسایل کما فی سابق بدون تغییر بمانند
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 کار:  7

اما برای ورود بـه      

پریود دیـوانـه وار     

مصرف گرایی، بـه    

پول نیاز هسـت و    

برای تأمین آن بایـد  

به دیـگـر   .  کار نمود

سخن یکی بـایـد     

خـود را     کار نیروی

سیسـتـم   .  بفروشد

فعلی حاکم بر جهان، 

کار را به یک ارزش   

اصلی تبدیل کرده تا 

هـر  .  برده امروزه مجبور به کار بیشتر برای خرید اعتبار و پرداخت هزینه های زندگی پر از بدبختی خویش گـردد 

آنها تمـام دوره    .  برده در محل کارش نیروهای حیاتی اش را از دست داده و از شدیدترین نوع توهینها رنج میبرد

شگرد و    . زندگی خویش را با کار خسته کننده و طاقت فرسا و به نفع یک مُشت سرکرده مفت خور صرف میکنند

و بطور مستمر وادار به تشکر از حاکمـان،   اختراع بیکاری مدرن بمثابه یک تاکتیک آماده است تا آنها را ترسانیده

این برده داری .  بدون این شکنجه موسوم به کار کردن، چکار میتوانند بکنند ؟.  بخاطر بقایشان در کار مزدی نمایند

همیشه تحت فشـار و عـجلـه بسـر              !. چه فاجعه و مصیبت بزرگی .  از خود بیگانه کننده را آزادی نامیده اند

اسـاس   منطقی کـار،   –سازماندهی علمی  . تمام حرکات بردگان در جهت افزایش استثمار طراحی شده اند . میبرند

زمان  . از دسترنج و زمانی می باشدکه در طول پروسه تولید اتوماتیکِ کاال و خدمات، صرف میکنند انتزاع کارگران

و کامپیوتر ها در ادارات عمدا اشتباه گرفته اند، در حالـیـکـه     و نیروی کار کارگران را با دستگاهها در کارخانجات

بر این منوال، برای هر کارگری یـک کـار       .  هیچ دستمزدی جبران زمان و نیروی کار انسانی کارگران را نمی کند

هر کارگری محدود به بخشی از نـ ـام       .  تکراری تعیین کرده اند، خواه جسمی و فیزیکی باشد یا فکری و عقلی

طـراحـی و      .و این تخصص گرایی و محدودیت را میتوان در مقیاس جهانی تقسیم کار مشاهده نمود تولیدی شده

 .شروع در غرب، تولید در آسیا، کشتار و فالکت و زباله در آفریقا

 

 استعمار کلیه بخشهای زندگی:  8

اما بکمک سیستم سازماندهی تولید، استثمـار،   ممکن است کسی بخواهد بردگی را تنها محدود به محل کار بداند،

زیـرا  .  لذا برده مدرن تمامی اوقات فراغت، تعطیالت و فعالیتهایش تلف میـشـود   . کل زندگی را احاطه نموده است

هیچ یک از قسمتهای زندگی اش از ماتریکس و شمولیت سیستم مصؤن نبوده و هر لح ه زیر هجمه های گوناگون 

 .در واقع او یک برده تمام وقت است. میباشد
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 طب تجاری:  9

و غذاهای مصرفی، اضطرابـهـای     هوای تنفسی اپیدمی استرس و اضطراب، تخریب و زوال عمومی محیط زیست،

محیط کار و شرایط اجتماعی، باعث و بانی بیماریهایی جدیدی هستند 

او بیمار شرایط خفت بـاری اسـت      . که برده مدرن از آنها رنج می برد

لذا فقط رهایی کامل .  در آن زندگی میکند و هرگز مداوا نمی گردد که

از قید وضعیت موجودمیتواند او را از دست درد و رنـج و امـرا          

ابزاری غربی، تنها یک راه حـل      –طب تجاری  . گوناگون نجات بخشد

. قطع عضو و عقیم سازی:  برای مداوای بردگان مدرن ارائه نموده است 

بر اساس متد این طب تجاری، بیماران تحت عمل جراحـی، آنـتـی      

این یعنی پرداختن بـه  .  بیوتیک درمانی و شیمی درمانی قرار میگیرند

عواقب و پیامدها بدون در ن ر گرفتن دالیل و ریشه ها، در غیر ایـن    

صورت مجبورند، تمامی ساختارهای اجتماعی و زیربنایی سیستم را   

همانطور که ن ام حاکم کنونی ارزش همه چیز را بـه    .  محکوم نمایند

سطح کاال تقلیل داده، بدن ما نیز وسیله ای برای تـحـقـیـقـات و          

آزمایشات دانشمندان باهوش ولی بی احساس راسیونالیته حاکـم و    

و سرکردهای جهان، آماده ثبت حـق   زیست شناسی مولکی آنها شده

پی بردن بـه راز     . اختراع و اکتشاف برای همه عقالی مزدور میباشند

دوره کامل ژنوم انسانی، یکی از مهمترین استراتژیهای حاکمان جهان 

رمزگشایی ژنتیک نمی تواند در خدمت هیچ هدفی بغیـر از    .  میباشد

 .گسترش سلطه و کنترل باشد

 

 اطاعت بعنوان طبیعت دوم آدمی: 11

زیرا مطیع بودن به واکنش او .  برده مدرن ارزشمندترین مسایل زندگی خود را بدون هیچ مقاومتی از دست میدهد

او نیـازی بـه     .  مبدل گشته و در واقع، اطاعت طبیعت دوم او میباشد

اطـاعـت،   .  چرایی اطاعت ندارد زیرا قبول کرده که فرمانبرداری کند

او از    . تولید و مصرف به سه قانون نامقدس زندگیش تبدیل شده انـد 

او مطیع ن م و .  ارباب ها و تجار اطاعت میکند والدین، معلمان، رؤسا،

قانون است و از قدرت فرمان می پذیرد، چونکـه تسـلـیـم شـده          

هیچ چیزی به اندازه نافرمانی و عصیان لرزه بر اندام مفلوک او    . است

زیرا آن را یک ریسک، ماجراجویی و تغییر خالف جریان  . نمی اندازد

درست مثل بچه ای که از آغوش والدین جدا شده باشـد،  .  می پندارد

برده مدرن در غیاب وجود قدرتی که بوجـودش آورده،    .  می هراسد

ترس .  بنابراین به اطاعت کردن ادامه میدهد.  احساس وحشت میکند

کرنش حـاکـمـان    .  و وحشت ما را برده کرده و در بردگی نگه میدارد

جهان را بما می قبوالند و ما این زندگی پر از تحقیر و تعفن را مـی      

ما قدرت کافی بـرای خـلـع یـد از               . پذیریم، چونکه می ترسیم

نیروی آنـهـا نـه از ارتـش و             .  سرکردگان طبقات حاکم را داریم

شکست خود را با  ما. بلکه از تمکین ما به وضعیت موجود است  پلیس

نـفـی   . این توجیه میکنیم که گفتمان ما پر از انسانیت و اخال  اسـت 

در روح اپوزیسیون کذایی که با آمـوزه   خشونت انقالبی و پاسیفیسم،

اما وقتیکه سیستم به دفاع از هژمونی خویش بر میـخـیـزد    .  های خود سیستم بزرگ شده اند، لنگر انداخته است

 .همین مخالفین صوری از انجام هیچ خشونت و شناعتی پرهیز نمی کنند
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 سرکوب و کنترل:  11

با این حال افراد زیادی خود را از دایره کنترل اذهان سیستم بیرون نگه داشته اند، اما بشدت تحت ن ـارت مـی     

آزادی فقط برای کسانی اسـت کـه از        . هر شورش و مقاومتی به بهانه انحراف و تروریسم سرکوب میگردد. باشند

و  اپوزیسیون واقعی و رادیکال سیستم حاکم، کال غیر قانونی بـوده     در دنیای کنونی،.  منافع تجاری دفاع میکنند

سکوت قاطبه بردگان در قبال این سرکوبها، نتیجه کمپین سیاسـی  .  تنها قانون برای آنها سرکوب و کشتار میباشد

 .تبلیغاتی وسیعی است کهمنکر وجود این تضاد واقعی در بطن جامعه میباشند –

 پول:  12

مانند همه انسانهای استثمار شده تاریخ، بردگان امروزه هم، به عرفان کاذب و خدای هوشمند برای کـاسـتـن و      

توهم و پوچی   چیزی غیر از(  پول) اما این خدای منطقی .  تخدیر آالم و مشقاتی که بر سرشان آوار شده، نیاز دارند

از راه یک قرارداد اجتماعی مشترک، تـبـدیـل       یکسری اورا  با شماره های رویشان . به عقلشان حقنه نمی کند

میخوانند، می جنگند و خـود را     مردم زیر نام این خدای کذایی، کار میکنند، .شدند به ارزشهای مصنوعی بردگان

او باور دارد که نوشداروی  . این خوابیست که انسان بخاطرش ارزشهای اصیل را ترک و هر کاری میکند . میفروشند

بهمراه یکدیـگـر    انگار که مالکیت و آزادی.  پول او را از تمامی محدودیتهایی که بهش تحمیل شده، نجات میدهد

اما آزادی موهبتی است محصول خویشتنداری، همچنین آزادی میل و تعهدی است که در .  ساری و جاری میشوند

. چیزی که به هیچ عنوان وجودش را وامدار مالکیت و امـوال نـیـسـت          .  افعال آدمی منعکس و متبلور میگردد

و قبل از آن هم، اراده و تـوانـایـی          .  پیش شرط اساسی آن، عدم اطاعت و بندگی تحت هر شرایطی است بلکه

 .جرأت زیر سؤال بردنشان را ندارد شکستن عاداتی است که هیچکس



9صفحه  

 جـان فـرانـسـوا بـریـان: نـوشـتـه                                                                                                          بــرده داری مـــدرن                                                                                                          

 هیچ جایگزینی برای سازماندهی اجتماعی حاکم وجود ندارد:  13

او از اریکه قـدرت  .  برده داری مدرن معتقد است که هیچ آلترناتیوی برای سازماندهی اجتماعی حاکم وجود ندارد

کنار نمی رود زیرا فکر میکند کسی دیگر وجود ندارد و در واقع قدرت سرکردگان فعلی جهان، دقیقا در ایـنـجـا    

تا پایان تاریخ بـر جـای      ترویج این توهم که سیستم کنونی که دنیا را در چنبره قدرت خویش دارد،:  نهفته است

از طبیعت حقیقی  سیستم طبقات زیردست را مجاب نموده که ایده ئولوژی مبتنی بر قدرت دولت این.  خواهد ماند

رویای یک دنیای بهتر چیزیست که تمامی دم و دستگاه  .و ذات انسان نشأت گرفته و در انطبا  کامل با آن میباشد

بـه   اما مجرم واقعی کسی است که آگاهانه یا غـیـرش،  .  تبلیغاتی سیستم و ارگانهای قدرتش، آن را جرم میدانند

 .زیرا هیچ جنونی باالتر از وجود این سیستم در رأس قدرت جهان نیست. ساختار اجتماعی حاکم کمک میکند

 

 تصاویر:  14

با توجه به حجم ویرانگری و تخریب دنیا، سیستم برای پیشگیری از عصیان، نیاز به تسخیر وجدان و شعور بردگان 

لذا دست پروردگان و عواملش از همان بدو تولد و سنین پایین روی دماگوژی و دادن آموزش اشتـبـاه بـه       . دارد

نگاه کردن .  زیرا آنها باید زندگی پر از تحقیر و فالکت خویش را فراموش یا طبیعی بپندارند . بردگان تمرکز میکنند

که در طول زندگی به آن خیره شده اند، دلیلی کـافـی بـر ایـن          توده های هیپنوتیزم شده به صفحات نمایشی

آنها سعی میکنند نارضایتی دایمی خویش را با نگاه کردن به تصاویر تحریف شده از یـک زنـدگـی           . مدعاست

غمگین و عبث مـی   اما رویاهایشان نیز مانند زندگی سردشان،.  باشکوه و ساخته شده از پول پنهان کنند رویایی،

این تصاویر حاوی پیامهای ایده ئولوژیک خاصی برای جـامـعـه    .  تصاویر در همه جا و برای همه وجود دارند.  باشد

این تصاویر، محرومیت و انتزاع انسان از خود و زندگی اش را     .  مدرن، یعنی توجیه سیستم و تبلیغات می باشند

به تلویزیونت .  سرکردگان را زیر سؤال نگیر.  اطاعت کن . در خواب بمان، تسلیم شو.  اطاعت کن.  چند برابر میکنند

آنها بـایـد      . بچه ها اولین اهداف این تصاویر می باشند.  این خدای تو است.  انگاره ها را از خود دور بدار.  نگاه کن

بخش اع م این سیاست با تبانی نگران کننده .  مبارزاتی  -بدون هیچ نوع تفکر انتقادی . احمق و بیشعور بار بیایند

آنها خودشـان کـاالهـای      .  والدینی متحقق میگردد که در برابر وسایل ارتباطی مدرنِ موجود، به زانو در آمده اند

در واقع آنها خود را در قبال تربیت بچه هایشان خلع مسئولیت نمـوده و    .  بردگی آور را برای فرزندانشان میخرند

این تصاویر برای تمامـی رده    .  انسانی نماید  –این مهم را به سیستم سپرده اند تا آنها را تحمیق و تخریب اخالقی 

برده مدرن تصاویر را با مسایل فرهنگی و بعضا حتـی هـنـری        . های سنی و اقشار مختلف اجتماعی وجود دارند

و بار دیگر این زنان هستند که بطور  .بازار، متکی بر رذیالنه ترین شیوه ها برای فروش کاال میباشد  .اشتباه میگیرد

زیرا با ارزشترین ارزشها را از دست داده و کاالی عریان برای مصرف گرایی می  . مضاعف مورد بردگی واقع میشوند

امروزه، تصاویر ساده ترین و مـؤثـر   . حتی تصاویر و نمادهای انقالبی نیز از پتانسیل مبارزاتی تهی میگردند.  گردند

دروغ .  آنها الگوهای نقش بازی کردن را خلق و انسان را شستشوی مغزی میدهند.  ترین اشکال ارتباطی می باشند

بصورت پیگیرانه ایده ئولوژی کثیف بازار را بوسیله تصاویر تبلیغ .  میگویند و مردم را مأیوس و سرخورده میگرداند
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فروش تولیدات و روشهای زندگی، فروش رفـتـار و      : و هدف همیشه یکسان بوده   و ترویج نموده

 .فقط باید فروخت. هیچ چیز مهم نیست کاالها،

 

 وسایل سرگرمی:  15

اما این خودفریبی فقط برای انحراف ذهن از   .  این بندگان رقت انگیز، ظاهرا خود را سرگرم میکنند

این برده ها زندگیشان را کف دست دیگران گذاشتـه تـا       . طاعونِ مشکالت بجانشان افتاده است

آنها سعی کرده .  مسخ و بی هویتشان کنند و علیرغم همه اینها ت اهر به غرور و افتخار هم میکنند

آنها حتی نمی توانند در انعکاس سرد آیینه هم، . خود را راضی نشان دهند ولی کسی باورشان ندارد

تا آنهـا را     لذا مشغول دله دزدی از وقت خویش و تماشای دلقکهایی هستند،.  خود را فریب دهند

مدیای ورزشی کانالهایی میشوند که از راه آنـهـا،    . بخنده، آواز، خواب دیدن و گریه کردن بیندازند

تجاربی که نه در گوشت و پوستـشـان   .  بردگان را به دنیای پیروزی، شکست و تالش کاذب میبرند

امپراطوری روم  . بلکه به مثابه دن کیشوت و طبق قرارداد در مقابل دنیای مجازی تلویزیون میباشد

باستان مردم را با وعده نان و بازی به تسلیم تدریجی فرا میخواند، اما تسلیـم امـروزه تـوسـط         

 .سرگرمیهای پوچ، مصرف گرایی و سکوت برده ها میسر شده است
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  زبان:  16

اجتماعی حـاکـم     –توسط طبقات اقتصادی  تسلط بر آگاهی و وجدان بشری، عموما از کانال سوء استفاده از زبان،

و نخبگان حاکم، ایده ئولوژی بازار را از طریق تعـاریـف    اساتیدِ کنترل سیستم، صاحبان وسایل ارتباطی.  میگذرد

اما وقتیکه بوسیله . کلمات در اصل خنثی و معانی آنها مشخص است .تخصصی، ناقص و دفرمه شده، منتشر میکنند

این در درجه اول زبانیست برای الـقـای    . قدرت کنترل میشوند، بارِ معنایی متفاوت از زندگی واقعی بخود میگردند

واژگـان و     . که وجود داشته و باید باقی بمانند زبانیست برای پذیرش منفعالنه چیزهایی . بریدن و احساس ناتوانی

. و استفاده ما از زبانِ قدرت، به عجز و درماندگی مان می انجـامـد   کلمات، نوکران ن ام غالب و حاکم بر جهان بوده

زیرا زبان، نه شکلی دیـگـر از اشـکـال           .  حل و فصل مشکل زبان در مرکز مبارزه برای رهایی انسان قرار دارد

بنابراین با تصاحب مجدد زبان و برقراری رابـطـه      . بلکه قلب پروژه سیطره در ن ام مستبد تجاری میباشد سلطه،

تنها بدین صورت پـروژه     . واقعی بین مردم توسط آن، امکان وقوع تغییرات رادیکال، بازهم از نو پدیدار میگردند

مجددا  و مفاهیم اصیل، در جوش و خروش مردمی، کلمات پُر احساس . های انقالبی و شاعرانه بازهم همسو میشوند

خالقیت و معجزه زبان در درون ماست و نیرویـی  .  ظهور کرده و توسط گروههای بیشمار مردم بکار گرفته میشوند

 .الیزال برای متحد کردنمان
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 توهم انتخابات و دمکراسی پارلمانی:  17

زیرا توهـم اراده آزاد       . با وجود به اصطالح حق شرکت در انتخابات، برده مدرن احساسِ کاذب شهروندی میکند

تحمل زندگی  تعمیم انتخابات کذایی بدرون اقشار جامعه،.  درانتخاب کسانی را دارد که ظاهرا برایشان کار میکنند

آیا واقعا هیچ تفاوتی بین سوسیال دمکراتها و پوپولیستهای راستگرا در فـرانسـه،    . برای بردگان را آسانتر میکند

اینجا اپوزیسیـونـی   .  دمکراتها و جمهوری خواهان یانکی، حزب کارگر و کنسرواتیوهای انگلساکسون وجود دارد ؟

ممکن  . اقتصادی  –تجاری   وجود ندارد، زیرا احزاب اصلی سیاسی در یک اصل مشترکند، اصل حفاظت از این ن ام

که جامعه مصرفی و کاال ساالری را زیر سوال برده باشد و اینها همـان احـزابـی       نیست هیچ حزبی بقدرت برسد

سیاسی ای هستند که مدیا ، رسانه ها و امواج رادیو تلویزیون را در انحصار خـود  

آنها همیشه در مورد کثیف ترین و مبتذ ل ترین مسایل، داد و بـیـداد          . دارند

کارتـونـی     –پارلمان تجاری  تا بدینوسیله از کرسی خویش در ردیف اول . میکنند

و این اختالفات حقیر و هجمه های رذل، توسط ژورنالیسم نوکر، .  دفاع کرده باشند

در جامعه ای    تا بحثهای انتقادی و اصیل انتخابات را بزرگ و اشاعه داده میشوند

و این ابـتـذال و     .  که میخواهیم در آن زندگی کنیم، به انحراف و ابتذال بکشانند

هیچکـدام   . پیش پا افتادگی را تحت عنوان نبرد افکار و اندیشه ها ترویج میدهند

تعریف دمکراسی .  از این م اهر حتی از دور هم، با دمکراسی واقعی قرابتی ندارند

حقیقی قبل از هر چیزی، مشارکت تودهای ع یم مردم در اداره تمامی امور جامعه 

مشارکتی سر راست و مستقیم، بدون واسطه و دالل که تجلی گاه آن در .  می باشد

بر سر سازماندهی جامعـه و زنـدگـانـی          مجامع عمومی مردم و گفتگوی مداوم

که نام دمکراسـی را     فرمهای کنونی نمایندگی و پارلمان دولتی . مشترک میباشد

غصب کرده و قدرت شهروندان را محدود به یکبار مشارکت در بـه اصـطـالح          

انتخابات نموده اند، چیزی نیستند غیر از ب اهر انتخاب بین خاکستری راه راه و     

اکثریت مطلق کرسیهای پارلمانهای کنونی، توسط نمایندگـانِ  .  خاکستری سیاه که ربطی به انتخابات واقعی ندارند

قدرت را نباید فتـح   . که خود جناح چپ و راست همین سیستم حاکم می باشند طبقه مسلط اقتصادی اشغال شده

خواه یک دیکتاتور و خواه یک رییس جـمـهـور      .  زیرا پدیده قدرت ذاتا استبدادی می باشد.  بلکه باید از بین برد

با سیستمهای دیگر در اینست که در آن برده مـدرن و       تنها تفاوت دمکراسیهای پارلمانی کنونی.  ب اهر منتخب

انتخابات او را شریک جنایات .  خودش انتخاب می کند متوهم فکر میکند، سرکرده ای را که باید ازش اطاعت کند،

بلکه خودِ انـتـخـاب     او بخاطر وجود سرکرده و حکمران برده نیست،.  حتی در حق خودش هم نموده است آینده،

   .حاکمان به معنای تأیید و تجدید بردگی میباشد



13صفحه  

 جـان فـرانـسـوا بـریـان: نـوشـتـه                                                                                                          بــرده داری مـــدرن                                                                                                          

 سیستم دیکتاتوری تجاری:  18

کلیه وجوه سیستم حاکم بر دنیا را ایده ئولوژی پول پرستی فـرا    

گرفته و این وضعیت بر تمامی فضا و بخشهای زندگانـی چـنـگ      

تولید، فروش، مصرف و انبـاشـت مـی      :  تنها کالم .  انداخته است

این سیستم تمامی روابط انسانی را به روابط تجاری تقلیـل  .  باشد

تنها وظیفه مـا هـم       .  داده و به کره زمین بسان یک کاال مینگرد

حق مالکیـت   تنها حق برسمیت شناخته شده،!.  بردگی می باشد 

تنها کسانیـکـه   .  پول هم، یگانه خدای ن ام است . خصوصی است

حق دارند در این سیستم انحصاری قدرت ظاهر شوند، طرفـداران  

تفکرات انتقادی در منجالب رسانه ای . ایده ئولوژی حاکم میباشند

چه خوب است و چه بد، چه را باید ببینیم و چه را :  که بما میگوید 

حضور همه جانبه ایده ئولوژی نفرت، پرسـتـش   .  نه، غر  شده اند

سیستم تک حزبیِ تحت پـوشـش    پول، سانسور مطلق رسانه ای،

کثرت گرایی پارلمانی، فقدان یک اپوزیسیون اصیل و رادیـکـال،   

و مسخ و دفرمه کردن انسان، همـه   سرکوب و بربریسم همه جانبه

بنام لیبرال دمکـراسـی     و همه، سیمای واقعی سیستمی هستند،

سیستم :  سیستمی که دیگر باید بنام واقعی صدایش کنیم .  متعفن

انسان، جامعه و کل سیاره در خدمت این ایده .  دیکتاتوری تجاری

ن ام مستبد کنونـی، نـاکـامـیـهـای          . ئولوژی کثیف می باشند

آنهم تسلط بر کل دنیا  جنایتکاران تاریخ را تحقق بخشیده، تمامی

 !.دیگر هیچ مفری وجود ندارد. بوسیله ایده ئولوژی نفرت

 چشم انداز و دورنما:  19

همچنانکه سرطانِ سرکوب و کنترل به همه بخشهای زنـدگـی     

سرایت میکند، قیامها شکل جنگ اجـتـمـاعـی را بـخـود             

شورشها شکوفا شده و نوید یک انقالب رادیـکـال را      . میگیرند

وجود تخریب در سیستم دیکتاتوری تـجـاری      . بشارت میدهند

بلکه یک ضرورت اجتـنـاب   .  موجود، یک گزینه و انتخاب نیست

چیزهایی که در  . برای بدست آوردن پول و قدرت میباشد ناپذیر،

بـازیـافـت و      .  همه جا یافت شده و بخاطرشان باید رقابت شود

اختراع مجدد زبان مشترک، انقالب دایم در زنـدگـی روزمـره،      

اما    . نافرمانی و مقاومت، ارکان شورش علیه ن م موجود میباشند

ما بـایـد      بمن ور انقالب کردن در خارج از شورش های روزمره،

ما باید .  تمامی افراد مخالف سیستم را در یک جبهه متحد نماییم

اینکار بکمک آگاهی . برای اتحادِ همه نیروهای انقالبی تالش کنیم

رفـرمـیـسـم      . منتج از تجارب و اشتباهات گذشته ممکن اسـت 

سترون و خفقان بوروکراتیک نمی تواننـد آلـتـرنـاتـیـو مـا            

سقوط اینها منوط به ابداع اشکالِ جدید مـبـارزاتـی و       . باشند

کنترل کارگری و دمکراسـی مسـتـقـیـم        .  سازماندهی میباشد

میتوانند پایه های این سازماندهی نوین که مخالـف هـر نـوع        

 .هیرارشی و سلسله مراتب قدرت است، باشند


