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 ستوده سيامک

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٩
  

 ؟است رفته ميان از جنسی استثمار داری سرمايه ۀجامع در آيا
 اخير جنسی افتضاحاتۀ حاشي در

 ھای شخصيت و مقامات جنسی تعرضات و تجاوزات عليه شمالی امريکای در زنان اعترافات موج گذشته ھای ھفته در

 سنا، و کنگره نمايندگان تا گرفته ھاليوودۀ شد شناخته کنندگان تھيه از کانادائی، و مريکائیا نفوذ صاحب و قدرتمند

 نمود پاه ب طوفانی ديگر، متعدد ھای شخصيت و تلويزيونی -راديو مشھور گذاران برنامه و انتخاباتی، کانديداتورھای

  .است جريان در ھم ھنوز که

 : که داد نشان بار ھزارمين برای اعترافات اين

 قانون ھيچ و زنند می ثروت و قدرت صاحبان را آخر حرف داری، سرمايهۀ جامع در اجتماعی مناسبات تمامی در  -١

 اقتصادی تمايزات جامعه در که زمانی تا مرد، و زن حقوقی برابری به مربوط قوانين جمله من ای، نانوشته و نوشته

 .گردند اعمال و بوده اثرگذار افراد اين نفوذ ۀداير در و عمل در توانند نمی دارد، وجود

 سازمان و توليد در آنان موقعيت از ناشی ديگری، اجتماعی گروه ھر مانند جامعه، در زنان حقوقی موقعيت -  ٢

 توليدی ھيرارشی و سرمايه کامل رفتن ميان از به ناپذيری اجتناب طوره ب آنان رھائی و آزادی بوده، کار اجتماعی

 خود استخدام در را زنان نتيجه، در و داشته، را توليد در مسلط جايگاه مردان که زمانی تا .است وابسته آن از ناشی

 .ندارند مردان جنسی استثمار به دادن در تن جز ای چاره زنان باشند، داشته

 آن، شکل تنھا بلکه رود، نمی ميان از زن ِجنسی استثمار آن، نوع ترين پيشرفته در حتی داری، سرمايه ۀجامع در  -٣

 ۀجامع در توليد ی ئپايه واحد عنوانه ب پدرساالر، ۀخانواد که ای درجهه ب .يابد می يريتغ توليد شکل در يريتغ موازاته ب

 استثمار دھد، می داری، سرمايه نظام در توليد یئ پايه واحد عنوانه ب کارخانه، به را خود جای داری، سرمايه ماقبل

 وی جنسی و کاری استثمار جايگزين نيز کارفرما توسط داری سرمايه سساتؤم و کارخانه در زن جنسی و کاری

 بصاح به خانه صاحب از نيز زن بر مرد ۀسلط کارخانه، به خانه از توليد شيفت با .گردد می خانه در شوھر توسط

 ناچار نيز اکنون بگذارد، مرد اختيار در را خود باالجبار و ناخواسته خانه در بود مجبور که زن .يابد می انتقال کارخانه

 طالقۀ حرب .دھد قرار کار محل و کارخانه در اينبار ولی مرد، اختيار در را خود باالجبار، و ناخواسته ھم باز است،

 من نافرمانی مجازاتۀ وسيل ھمچون داری سرمايه ماقبلۀ جامع در که کار لمح و خانه از زن انداختن بيرون يعنی

 و دبانهؤم شايد ولی بيرحمی، ھماناب داری، سرمايه ۀجامع در اکنون شد، می گرفته کاره ب مرد توسط زن جنسی جمله
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 واقع در .رود می کاره ب است نشده خود کارفرمای کامجوئی تسليم که کارمندی انداختن بيرون صورت به محترمانه،

 و کاری خدمت به را خود جای بود فئودالی توليد وسايل و زمين صاحب که شوھر به جنسی و کاری خدمت تنھا نيز

 زمانی که برابری زادی،آ شعار گوئی .است داده داری، سرمايه توليد وسايل صاحب کارفرما، به زن کارمند جنسی

 انواع داشتن نگاه پرده در و الپوشانی برای ای وسيله تنھا به اکنون د،بو اروپا سراسر در بورژوائی انقالبات شعار

  .است گشته تبديل داری سرمايه ۀجامع در ھا نابرابری

  


