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  Lucio Manisco لوچيو مانيسکو: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ اپريل ١٠

  سھام دار بزرگترين شرکت تجاری اياالت متحده) ١(گولدمن ساچز

  شای نابالغاندر بھره برداری از فح

  سرمايه داران مالی و صنعت سکس

 

Mondialisation.ca, Le 3 avril 2012 

Considérations inactuelles N. 38 2 avril 2012.  

 

نوشتۀ ماکس وبر باشد يا نباشد، » ستان و روح سرمايه داریاخالق پروت« باب طبع چهتجارت، تجارت است 

تجارت قديمی ترين کاال، به ويژه وقتی تحت فشار و زور انجام گيرد و نابالغان را وارد بازار کند، موضوع پر سر 

  . خواھد بودئیو صدا

ليت ھای درجۀ اّولی که وؤ بگيرد و يا نداند که علی رغم مسچگونه بزرگترين بانک تجاری جھان می توانست نديده

در بحران اقتصادی به عھده دارد، يعنی بحرانی که تمام جھان را آشفته ساخته ، و تا باالترين مقامات دولتی و 

  بزرگترين نھادھای بين المللی غربی را اشغال کرده است؟

 ١۶مديريت مشترک  تا ھمين يک ماه پيش، ٢٠٠٠شرکت تجاری گولدمن ساچز ممکن نيست نداند، زيرا که از سال 

، به ويژه ءدرصد سھام بزرگترين شرکت تجاری اياالت متحده، با وب سايت آن را، در بھره برداری از فحشا

  .نابالغان به عھده داشته است
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 قابل دفاع نيست، ھمان گونه که اين شرکت سعی کرد در شورای اداری شرکت، ئیبی آن که بداند؟ چنين ادعا

 به عھده داشت و يکی از مديران ٢٠١٠مديريت آن را دست کم تا ) ٣(که اسکات ليبوويچ، )٢(»ويليج وويس مديا«

 و کنگره نخستين تحقيقات خود را روی فعاليت ھای تجاری ئی که قدرت قضائیيعنی از جا: تجاری گولدمن است 

 ، ٢٠١٠در آغاز .  را در اختيار داردء درصد بازار فحشا٧٠اين شرکت آغاز کرده اند، که در اياالت متحده 

  . ھمين سال خود را از اين بار دست و پا گير آزاد کردچ مار٢٩ داد ولی گولدمن ساچز در ءليبوويچ استعفا

 نتايج بررسی ھای نيکال کريستوف را، که يکی از روزنامه نگاران و مفسران اپريل ١نيويورک تايمز روز 

بزرگترين سکوی مراودات جنسی دختران «کريستوف می نويسد . اقتصادی مشھور اين روزنامه است، منتشر کرد

است، اين مجلۀ دختران و زنان، نابالغان که به اجبار ) ۴(»کوم.بک پيج«جوان نابالغ در اياالت متحده سايت انترنتی 

تا ديروز مشخصا نمی . نيز می باشد»  وويس مدياويليج«نونی به نام ظم کشانده شده اند، صاحب شرکت ءبه فحشا

مالک حقيقی به انضمام شرکت ھای مالی، که بين آنھا . اين راز را کشف کرديم. دانستيم که صاحب آن کيست

  .» درصد سھام آن است١۶گولدمن ساچز ديده می شود که مالک 

 از اين  و با سرعتی که خود را فوراً یئگزارش روزنامه نگار حاکی از اين امر است که گولدمن ساچز در بازجو

ما ھيچ نفوذی در رفتار اين «:بخش از سھامھايش آزاد کرد، اندره آ رافائل سخن گوی گولد من ساچز می گويد 

، و اين مورد در عين حال به اين معنا است که غول سرمايه داری اياالت متحده و جھان ھيچ »شرکت نداريم

  .از خود نشان نداده است» ويليج وويوس مديا«اد و ستدھا در مورد قاچاق سکسی در ر  دييواکنشی و عملی برای تغ

ھمين مختصر کافی است تا بدانيم که تا چه اندازه بی مناسبت خواھد بود اگر فکر کنيم که ماريو مونتی نمايندۀ اصلی 

ه ای که شرکت مالی در گولدمن ساچز برای اروپا، در جريان چنين موضوعی بوده، حتی در ابعاد بسيار حاشي

   .فحشای نابالغان در خاک اياالت متحده و در تمام قاره ھای جھان دست داشته است

www.luciomanisco.eu  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ٩

  طالعات جھانی سازیمرکز م

 ٢٠١٢ اپريل ٣

  پی نوشت 

       1) Goldman Sachs 

2) Village Voice Media 

3) Scott L. Lebovitz 

4) Backpage.com 

  :منبع 

73010=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http  

  

 

 


