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   پروفسور جيمز پتراس:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٨ جنوری ٠٩

  

  :حفظ و حراست از بزھکاری ھای جنسی 
  ...ن آن را نداردکنگرۀ امريکا تاب ديد! اين فاحشه خانه را پنھان کنيد 

  و بگذاريد احمق ھای ماليات دھنده فاکتورھايش را بپردازند... 

  

  پروفسور جيمز پتراس

وليتھای کنگره ؤبر پايۀ قانون مربوط به مس

آمار ) ١(، دفتر ديدبانی ١٩٩۵در سال 

شوک آوری را گردآوری و منتشر کرده 

دربارۀ شمار پرداخت پول به ) ١است 

کارمندان و کارآموزانی که به دليل رفتار 

ناشايستی که قانونگذاران با آنان داشته اند 

) ٢. واھی و يا اعتراض کرده بودندداد خ

دربارۀ کل مبلغی که از خزانۀ اياالت متحدۀ 

 .به کارمندان کنگره پرداخت شده که قربانی رفتارھای ناشايست بوده اند)  امريکااستانھای ھمبستۀ  (امريکا

رفتاری از سوی اعضای ر برای جبران زيان در برخی امور مربوط به بد الئی بايد ميليونھا دامريکاماليات دھندگان 

وجود . پرداختند کنگره، افزون بر آزار جنسی آشکار نسبت به کارآموزان، پيکرۀ کارمندان دفتری از ھر دو جنس می
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شمار بسياری از قربانيان بد رفتاری با دريافت پول به سکوت .  پنھان نگھداشته شده بودامريکااين صندوق از مردم 

  . مانند الگوھای پارسا منش و مدافع رأی دھندگان از برابر ديدگانشان گذشته بودندتنزل يافته و صف برگزيدگان به

در کوران . ٢٠١٧مبر  تا نو١٩٩٧به پرونده ھای سالھای داده ھای رسمی از سوی دفتر ديدبانی کنگره مربوط است 

از سوی اعضای کنگره انجام  کرده اند که در برخی موارد ء قربانی بد رفتاريھای وارد شده را افشا٢۶۴اين دوران، 

که از ھويت  ر به قربانيان پرداخت کرده بی آنال ميليون د١٧ پنھانی امريکاخزانۀ استانھای ھمبستۀ . گرفته بوده است

  . از مصونيت حقوقی نيز برخوردارند١٩٩۵اعضای بد کردار کنگره نامی ببرند که افزون بر اين، بر پايۀ قانون 

، به پيوست آنانی که دست درازی جنسی پی در پی کرده بودند و امريکاۀ استانھای ھمبستۀ به سخن ديگر، اعضای کنگر

که  بنا بر اين بی آن. ل ناپذير، از بيم ھر گونه افشای رسمی در مصونيت به سر می برندوتھديد کننده ھای کنتر

انواده ھايشان سرشکسته شوند، می ًکه رسما در برابر خ مجازاتی تھديدشان کند و خسارت مادی بپردازند و يا بی آن

پس، در مصونيت می توانند اميدوار باشند که برگزيده . توانند ھمچنان به دست درازی بر کارمندانشان ادامه دھند

آنان را می پردازند، به بدرفتاری و » جبران زيانکاری « که بدانند  خواھند شد و در حالی که ماليات دھندگان بی آن

  !دامه دھند آزار جنسی شان ا

  

  مديريت حزب ھای سياسی در کنگره و پاسداری از تجاوزکاران

آزمون وابستگی سياسی رھبران و رؤسای کنگره به درازنای بيست سال بد رفتاری نشان می دھد که ھر دو گروه 

  .سياسی برای پاسداری از بزھکاران و کژکرداران بيمارناک در گروه خود کوشيده اند

در کوران اين دوره، خزانه . ، کنگره زير بازرسی گروه جمھوری خواه بود)١٩٩٧- ٢٠٠٧(ل نخست در درازنای ده سا

  . جبران زيان به حساب قربانيان واريز کرده استدالر ميليون ١١داری پنھانی 

 دست داشتند، در اين دوران خزانه داریه بازرسی انجمن را ب) ٢٠٠٨-٢٠١١(دموکرات ھا در درازنای سه سال آينده 

در کژ رفتاريھای بيمارناک به تجاوزکاران دو » ھمکاری دو سويه«اينگونه .  واريز کرده استدالر ميليون ٢،۵بيش از 

که بيمی از مجازات داشته باشند به بد رفتاری ھايشان با کارمندان و کارآموزان  گروه سياسی اجازه داد تا پيوسته بی آن

  .ر و استثمار کنندجوان ادامه دھند، و آنان را پيوسته تحقي

 دالر ميليون ٣،۵، جمھوری خواھان بازرسی انجمن و پرداخت پنھانی )٢٠١٢- ٢٠١٧(در درازنای پنج سال گذشته 

  .جبران زيان بد رفتاری را برای دو گروه سياسی به عھده داشتند

-٢٠٠٧(جمھوری خواھان  نفر در دوران ١٣٣در بخشی از اين پرونده که کارمندان قربان بد رفتاری را بر می شمرد، 

 نفر در پنج سال گذشته که جمھوری خواھان سر ٧٣، سپس )٢٠١١-٢٠٠٨( نفر در دوران دموکرات ھا ۴٨، )١٩٩٧

که به سکوت وادارشان  ھمۀ قربانيانی که دادخواھی کرده اند برای آن. يادداشت شده است) ٢٠١٢-٢٠١٧(کار بودند 

و يا به محدوديت ھای حقوقی تھديد شده » بازبينی  «، دورۀ » مشاورتی جلسۀ« کنند به دادگاھی شدن خودشان، و يا  به 

  .اند

ھنگامی که ميانگين بد رفتاری ھای برآمده از درون کنگره را بررسی می کنيم، می بينيم که دانگ جمھوری خواھان  

ين، در درون نظام سياسی بنا بر ا.  نفر قربانی در سال دانگ دموکرات ھا بوده است١٢ نفر قربانی در سال، و ١٣

ل در دست جمھوری خواھان باشد و چه دموکرات ھا، موارد بد رفتاری از وکه کنتر ، چه اينامريکااستان ھای ھمبستۀ 

ست از فرھنگ و کنش سياسی ھمگون نزد او ھمين امر نشان بارزی . ھمگونی ادامه داری برخوردار بوده است

تفاوت شيوۀ بيان ايدئولوژيک آنان ھر چه باشد، ھر دو با مھارت بسيار متمدنانه . امريکاقانونگذاران استان ھای ھمبستۀ 
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که فھرست پرونده در بخش رفتارھای ناشايست نشان می دھد، در برخورد با کارمندانشان با يکديگر  ای، چنان

  .ھمکاری می کنند

ارمندان و کارآموزان وجود دارد که آنان را در واقع، در تاالرھای کنگره، گونه ای از امتياز فئودالی در رابطه با ک

  . است که سرانجام ممنوع شد» حقوق ارباب « اين نکته يادآور . بيشتر به مانند دھقان نگاه می کنند

اين فرھنگ فرمانروائی نابکارانۀ فئودال که در زندگی روزمرۀ بخش خصوصی، شرکت ھای بزرگ، جھان سينمای 

 نيز راه يافته، و ھزاران نفر که امريکابه مراکز قدرت سياسی استان ھای ھمبستۀ ست ا و رسانه ھا جاری ھاليوود

قربانی بد فتاری و خشونت بوده اند به حال خود رھا شده اند، و خانواده ھا و نزديکان قربانيان نيز در ناتوانی از 

. تحقير شدگی و بی عدالتی ھستندروياروئی با چنين رويدادھای تلخی به سھم خود قربانی پيامدھای دراز مدت احساس 

قربانی يک قانونگذار خودکامه می شود، ده ھا ) در دوران فئوداليته(افزون بر ھر کارمند جوانی که در جايگاه سرف 

نفر از اعضای خانواده، پدران، مادران، برادران، خواھران و ھمسران، ناتوان از واکنش مؤثر، بايد ده ھا سال با 

  .ِدر روياروئی با خودمکان متجاوز در سکوت و سرشکستگی به سر برنداحساس تحقير شدگی 

نبايد شگفت زده شويم ھنگامی که می بينيم دو گروه سياسی از سوی رھبران شرکت ھای بزرگ، اشرافيان ھاليوود و 

ارمندانشان، بی ل می شوند، يعنی جريانی که با استثمار و بد رفتاری و آزار کوسوداگران وال استريت پشتيبانی و کنتر

گونه ای خودجوش ه ب) من نيز(» Me-Too«جائی رسيد که جنبش ه آن که بيمی از مجازات داشته باشند، و کار ب

را ) من نيز(» Me-Too«با دگرگشتی جھان کار به گونه ای که يادآور جھان فئودال است، می توانيم جنبش . منفجر شد

  .ان بدانيمعليه اربابان فئودال ھمس» خيزش دھقانی«با 

  

  رياست جمھوری و بد رفتاری در محيط کار

 به رفتار خشونت آميز و تحقير جنسی وخيم در رابطه با کارمندان امريکاچندين رئيس جمھور در استان ھای ھمبستۀ 

با . ستا) نمشھور به بيل کلينت (تن د نفرت انگيز ويليام جفرسون کليندفتری و کارآموزان متھم شده اند، يکی از آنھا فر

وليتھای کنگره آمار مربوط به بد رفتارھای رئيس ؤ دربارۀ مس١٩٩۵وجود اين، دفتر ديدبانی کنگره، برپايۀ قانون 

ولی ما می توانيم شمار قربانيان کنگره و مبالغ پرداخت شده . جمھوری و پرداخت جبران زيان را مطرح نکرده است

بررسی اين نکته به ما اجازه می .  سال گذشته را بررسی کنيمدر کوران رواديدھای گوناگون رياست جمھوری بيست

دھد تا ببينيم که آيا اين رؤسای جمھور فرامينی برای جلوگيری از بد رفتاريھا در دوران رياست جمھوری خودشان 

  .صادر کرده اند يا نه

 ١٩٩٧ سال است، يعنی از سال ١٢ۀ و بارک اوباما داده ھا بر پاي) نبيل کلينت(ن دوران رياست جمھوری ويليام کلينتدر 

در دوران رياست جمھوری جرج بوش و دونالد ترامپ، داده ھا روی . ٢٠١۶ تا سال ٢٠٠٩، و از سال ٢٠٠٠تا سال 

  .٢٠١٧ و ٢٠٠٨ تا ٢٠٠١ سال تنظيم شده، يعنی از سال ٩

ِ کارمند زير دست قانونگذاران قربانی بد ر١۴٨در دوران رياست جمھوری دموکراتھا،   ۵فتاری بوده اند و خزانه ِ

 کارمند قربانی بد رفتاری ١١۶در رياست جمھوری جمھوری خواھان، .  جبران زيان پرداخت کرده استدالرميليون 

  . جبران زيان پرداخت شده استدالر ميليون ١٢بوده اند و 

در دوران جمھوری .  نفر در سال است١٢انيان بدرفتاری در دوران رياست جمھوری دموکرات ھا، شمار ميانگين قرب

ھمانند رھبران کنگره، رؤسای جمھور از ھر دو گروه بزرگ سياسی نيز نشان داده اند که با .   نفر در سال١٣خواھان، 

  .بد رفتاريھا و خودکامگی بيمارناک اعضای کنگره پيوسته مدارا کرده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   مفھوم آن در ابعاد کالنخودکامگی نابکار نزد اعضای کنگره و

با پيوندھای دوستانۀ سياسی، وفاداری و فرمانبرداری بی شرمانه  بد رفتاری نمايندگان برگزيدۀ واشنگتن در محيط کار 

اعضای کنگره در رابطه . تشويق می شود، و ساختار قدرت را در ھمۀ سطوح ميان طبقۀ رھبران سياسی تقويت می کند

کس و حتا به رأی دھندگانشان  رت تمام عياری ھستند و افزون بر اين مجبور نيستند به ھيچبا کارمندانشان دارای قد

حساب پس بدھند، و از سوی آنانی که روی اين برگزيدگان سرمايه گذاری کرده اند، و به ھمين گونه از سوی دستگاه 

و سکوت رسانه ھای ھمگانی نيز ويژۀ کنگره پشتيبانی می شوند، و باز ھم افزون بر اين از تبانی » دادگستری«

  .برخودارند

مجموع نظام انتخاباتی بر پايۀ يک ھيرارشی قدرت فراھم آمده، به اين معنا که آنانی که در قلۀ ھرم ھستند می توانند 

ًخواستار فرمانبرداری و فرمانبرداری از خواستھای جنسی شان باشند که معموال با تھديد به عمل تالفی جويانه عليه 

  .اين روند، بی گمان، يادآور نظم کشت و کار در دوران فئوداليته است. انی يا اعضای خانوادۀ او ھمراه استقرب

با وجود اين، ھمانند خيزشھای پراکندۀ دھقانی در سده ھای وسطا، برخی کارمندان ايستادگی و پايداری می ورزند، و 

ًھائی تجاوزکاران رؤسای دفاترشان را که معموال زن ھستند خيلی رايج است که در چنين گير و دار. دادخواھی می کنند

انجام وظيفه نمايند و به اين معنا که بين آنان و قربانيان به پا خاسته با تھديد و يا خريد » کاپو«فرا می خوانند تا در نقش 

 يا نماينده اش برخورد گاه به کيف پول فرد متجاوز اين گستاخی ھيچ). ٢(با برداشت از صندوق رسمی پادرميانی کنند 

جايگاه مالی و اجتماعی افراد متجاوز .  واريز می شودامريکاجبران زيان از صندوق خزانۀ استانھای ھمبستۀ . نمی کند

  .نديشدر درآمد آينده مانند البی گری بيزيانی نمی بيند و حتا می توانند با خيال آسوده بی ھيچ نگرانی به کارھای پ

  .گيرد ھا جدا از ساختار گسترده تری نيست که طبقۀ رھبران سياسی و قدرت را در بر میھمۀ اين ساخت و ساز 

نمايندگانی که . استثمار جنسی از کارمندان در اتاقھای کنگره يکی از ترکيبات نظام اجتماعی اقتصادی در کليت آن است

 می نھند که کارفرمايان شرکت ھای بزرگ با کارمندان دفاتر و کارآموزان بد رفتاری می کنند، ھمان ارزشھائی را ارج

اين نظم اجتماعی و اقتصادی را می توانيم باز ھم در . و صنايع فرھنگی با کارگران و زير دستانشان سزاوار می دانند

در اين صورت می بينيم که ھمين ارزشھا و ھمين فرھنگ از سوی امپرياليستھا به سطح گسترده تری بازنگری کنيم، 

  . شود و به مردم و کشورھای مستقل تجاوز می کنندکار بسته می

بد رفتاری و استثمار از سوی کنگره و برگزيدگان ابر شرکت محور، فرھنگی، دانشگاھی، مذھبی و سياسی که در 

بلندای ساخت و سازھا  نھادينه شده به تبانی ميانجيگران بستگی دارد، يعنی ميانجيگرانی که بيشتر به گروه ھائی تعلق 

ِقانونگذارانی که بيش از ھمه غرق در خودکامگی انحرافی اند بيشتر زنان را در . ند که در پی ارتقاء مقام ھستنددار

ول استخدام قربانيان ؤچشم انداز ارتقاء مقام استخدام می کنند، پستھائی مانند مدير روابط عمومی و رئيس دفتر که مس

  .آورند  مییجاه ه را بھستند و سپس بر پايۀ نياز جبران زيان وارد آمد

را بيشتر به کارگران قديمی » مناسبات کاری « که مدرن و پيشرفته جلوه کنند  در جھان داد و ستد، کارفرمايان برای آن

کارخانه، رھبران سنديکاھا، زنان و اعضای اقليت ھا واگذار می کنند تا بھتر شورشيان را حذف کنند و يا دستور کار 

به ميزان گسترده تر، در سطح جھانی، اربابان جنگ سياسی دست . ا و شلوغ کن ھا يادآور شوندرا به ھشدار دھنده ھ

در دست رسانه ھای ھمگانی و سازمانھای غير دولتی برای دست اندازی ھای بشر دوستانه و شکوھمند جلوه دادن 

را پاسدار برابری بين جنسيت ھا و ارتشی ھائی که گروه ھای پايدار را کشتار می کنند، در حالی که ھم زمان خودشان 

 را امريکادست ارتش استانھای ھمبستۀ ه بر اين پايه بود که تسخير و اشغال افغانستان ب. حقوق اقليت ھا نشان می دھند

  .در پندارھای ھمگانی جا انداختند» آزادی زنان افغانستان  «با تبليغات بسيار گسترده ھمانند 
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بد رفتاری با کارمندان، : گره آشيانه کرده اند مأموريت پنھانی ويژۀ خود را دارند روان پريشان منحرفی که در کن

  .ثروتمند کردن ثروتمندان، تحميل سکوت و تصويب قانون با پرداخت فاکتور از جيب ماليات دھندگان

مده وسعت که عليه استثمار جنسی در محيط کار به حرکت درآ) من نيز ( » Me Too« بايد اميدوار باشيم جنبش 

و به . خود بگيرد و به جنبشی وسيعتر عليه نئو فئوداليسم در سطح سياسی، بازرگانی و فرھنگی تبديل شوده بيشتری ب

  )٣( .جريانی سياسی در راستای ھمبستگی کارگران در ھمۀ زمينه ھا گسترش يابد

Prof. James Petras  

  

  ٢٠١٨ جنوری ٨/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

-le-que-bordel-ce-cachez-sexuels-delinquants-des-protection/ca.mondialisation.www://https

5621952/irvo-saurait-ne-etasunien-congres 

  

  :پاورقی مترجم 

دفتری ست که به .  در اينجا دفتر ديدبانی ترجمه کرده امLe Bureau de la conformitéدر متن فرانسه  )١

  .کار کرد درست مديريت و کيفيت قوانين می پردازد

يک » نآکسيو«در بيشتر فيلمھای . اين نکته چندان به دور از سناريوی بسياری از فيلمھای ھاليوودی نيست )٢

ليس قديمی که کارنامۀ درخشانی داشته و در انزوا  زندگی می کند، به ازای پاداشی پر اھميت، وسرباز و يا پ

مانند تأمين مخارج تحصيل فرزند تا مدارج عالی و يا تأمين مخارج درمان خويشاوندی که به درمان دراز 

اين . يانه به مأموريت فراخوانده می شودو بازگرداندن او به  پست ثابت با حقوق ماھ... مدت نياز دارد

سناريوھا گرچه با باج خواھی يا تھديد فاصله دارد ولی چندان از آن به دور نيست، و خيلی به خريد افراد 

  .ماھر برای مأموريت ھای ويژه نزديک است

ی می کرد  اين پی نوشت را من تقديم رفيق رضا خسروی می کنم که ھميشه به من يادآور :پی نوشت مترجم )٣

برای او نوشتم ولی خوانندگان احتمالی ديگر ھم می توانند . »ترجمه ھايت دو کلمه کامنت بنويس « که برای 

 .اين کامنت را بخوانند

بيماری روانی، تجاوز، سوء استفاده از قدرت، آزار و اذيت روانی در ھمه جا وجود دارد، بد بختانه 

ولی کمتر ... نکاوی ھستند، خيلی فرويد و لکان را ستايش می کنند روشنفکران ايرانی که دست اندر کار روا

به . از نوشته ھای روانشناسان کار مانند ھيری گوين پرداخته اند» آزار و اذيت روانی « به آثاری مانند 

که بحث به چگونگی کار و کارخانه و مناسبات نظام سرمايه داری کشيده می شود، وقتی نظم  محض اين

فقط پرومته داند که چرا و از . ر سؤال می رود اين گونه روشنفکرھا و روانکاوھا پا پس می کشندسرمايه زي

ًآنجائی که ما انسان ھا ميرندگان جھان فانی را خيلی دوست دارد، يک روز حتما راز اين خدايان را بر ما 

 .آشکار خواھد کرد

فتاری و آزار و اذيت روانی در محيط کار و جيمز پتراس در اين نوشته با طرح موضوع تجاوز جنسی و بد ر

زندگی و پيامدھای اجتماعی آن در واقع حرف تازه ای نگفته است، ولی از ديدگاه من، آنچه اين نوشته را به 

مرواريد تبديل می کند، يعنی وقتی چيز ارزشمندی را از اعماق بيرون می کشد و به ما عرضه می کند، 

و تجاوز را به زمينۀ گسترده تر و تجاوزات امپرياليستی، نظام سرمايه داری ھنگامی ست که انحراف روانی، 
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اين پيوندی که او روی اين نکته ايجاد کرده . تالقی می دھد و اين دو را ھمگون و در پيوند با يکديگر می داند

 به اين معنا که و... ) حاال اين بسيار به چه اندازه ای ست ؟. (کما بيش بسيار ناياب و بسيار ارزشمند است

  . جھان شمول است/ انحراف گسترش يابنده و پيامدھای آن ھمه شمول 

فراموش نکنيم که در ايران، ريحانه جباری نيز قربانی ھمين گونه تجاوزات از سوی مقامات عالی رتبه و 

دام ريحانه انجاميد  نفتی در ايران بود که شور بختانه به اعدالراطالعاتی رژيم دين ساالر و سرمايه ساالر  با 

(...)  

 

 

  ٢٠١٧مبر  دس٣٠رکز پژوھش ھای جھانی سازی، م

  


