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بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

شر :ش َ ر ،مخالف خیر ،اسمی است جامع رذایل،
خطاها ،بدیها ،فساد و ظلم.
بشر در عصر کنونی در چنان هالهای از مفاهیم،
همچون ،خیر و شر ،خوبی و بدی و ضرر و منفعت قرار
گرفته است که پاسخ به سوال سادهای همچون شر
چیست؟! گاه سخت و دشوار است.
هانا آرنت جهانروایی کنونی بشر را مبتال به ابتذال
شر میداند و فقدان قدرت تعقل در انسان را منشأ شر
معرفی میکند .از خود بیگانه شدن مردم و تمایل به
دست یازیدن به یک ایدئولوژی و همسانسازی دیگر
افراد جامعه از اهداف اساسی نظامهای تمامیتخواه
است.
دیگر وج ه شر در شخصیت ابلیس کتاب برادران
زبان
کارامازوف نمایان است .او به نحوی شاعرانه و ِ
فلسفی شخصیت رو در روی خود را مجاب میکند که
«همه چیز مجاز است» .باورپذیری شخصیت و رفتار
ابلیس وجه بارز اوست .او با تاکید بر من درونی ( و نه
انکار ایمان به خدا) و لزوم ایمان به آن انسان را درگیر
شک و تردید میکند.
در جایی ابلیس میگوید اگر همه چیز در جهان معقوالنه
بود هیچ اتفاقی نمیافتاد .در واقع داستایوفسکی شر
را از مفهوم کهن خود دور کرده و به آن روح زندگی
عطا کرده ،روحی که در جهان مدرن همه چیز را مجاز
میداند و در عین حال آزادی را میطلبد.
حال باید دید در همسایگی ما ،ایران ،طالبان همان
ابلیسی (شری) است که در  ۲۰سال گذشته فرصت
کرده تا روح زیستن را در خود بیابد؟

در میهن من ترانه را راهی نیست * خود ارزش آدمی پ ِر کاهی نیست
بر گسترۀ سیاه این بیخردان * ای دوست! مجال گفتن آهی نیست...
لطیف پدرام

شاعر و سیاستمدار خراسانی (افغانستانی)

اعتصاب کارگران در ویسکایا

(شمال اسپانیا)

ویسنته کوتاندا

تئوری ارزش کار
 10دقیقه

امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

کارل مارکــس در ابتــدای کتاب
ســرمایه ()Das Kapital
بــه بررســی مفهــوم کاال
( )commodityمیپــردازد .بــا
بررســی ایــن مفهــوم میتــوان
بــه پیچیدگــی طبیعــت درونــی
آن پرداخــت و بــا درک کاال و
ارزش آن میتــوان درک بهتــری
از کاپیتالیســم و ضررهــای آن
بهدســت آورد .مفهــوم کاال فراتــر

از نظــام کاپیتالیســت اســت،
پــس معنــی بســیار گســتردهای
خــارج از نظام کاپیتالیســتی دارد
و از آنجایــی کــه منظــور از کاال
مفهوم آن در نظام کاپیتالیســتی
اســت ،مارکــس تعریــف دقیــق
محکمــی بــرای کاال ارائــه
ندادهاســت .بــرای درک بهتــر
بایــد بــه کاال بهعنــوان جســمی
کــه دارای ارزشــی اســت نــگاه

کــرد .همچنیــن یــک کاال بایــد
توانایــی رفــع و ارضــای یــک
نیــاز یــا خواســتهی انســان را
داشتهباشــد کــه خــود منشــأ
ارزش یــک کاال اســت .بــه
بیانــی دیگــر ،کاالیــی کــه در
جامعــه کاربــرد و اســتفادهای
نداشتهباشــد فاقــد ارزش اســت
و نمیتــوان آن را خریدوفــروش
کــرد .کاالهایــی ماننــد جواهــر

دیوار جنوبی ساختمان صنعت دیتروید

دیگو ری ِورا

یــا تابلــوی نقاشــی نیــاز اساســی
انســان را برطــرف نمیکنــد
امــا بــا ایــن حــال دارای ارزش
اســت چراکــه مــردم خواهــان
آن هســتند و خواســتهی انســان
را برطــرف میکنــد.
امــا چهچیــز ارزش کاال را
تعییــن میکنــد؟ مارکــس
خصوصیتــی مشــترک بیــن
همــهی کاالهــا را مشــاهده
میکنــد و بیــان میکنــد
کــه میــزان ارزش هــر کاال
نشــئتگرفته از ایــن عامــل
اســت .درحقیقــت ،هــر کاالیــی
حاصــل کار انســانی اســت و

مارکــس کاری را کــه توســط
کارگــر در بــازهی زمانــی خاصــی
بــرای تولیــد یــک کاال صــرف
شــده مبنــای ارزش آن کاال
میدانــد .در ورای هــر کاالیــی
تعــدادی کارگــر هســتند کــه
مــدت زمانــی را صــرف ســاخت
آن کاال کردهانــد و آن کار اســت
کــه باعــث کارآمــدی آن کاال و
در نتیجــه ارزش آن اســت .بــرای
نمونــه ،در دادوســتد کاال بــا کاال
میتــوان کار را در خــود کاال
بــه عنــوان منشــأ ارزش کاال
مشــاهده کــرد.
قــدم بعــدی شناســایی نــوع
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کاری اســت کــه بــر روی کاال
انجــام میشــود .در ایــن زمینــه
مارکــس دربــارهی مفاهیــم کار
حقیقــی (نیازمنــد اصطــاح
بهتــر) و کار انتزاعی 1ســخن
میگویــد .بــه بیــان ســاده ،کار
حقیقــی کاری اســت کــه در
کارخانههــا و محلهــای کار
بهوســیلهی کارگــران انجــام
میشــود .کار انتزاعــی مفهومــی
بــس پیچیدهتــر دارد .در زمــان
دادوســتد دو کاال بــا یکدیگــر،
متوجــه تفــاوت کیفــی ایــن
دو کاال میشــویم؛ همچنیــن
1) Concrete and Abstract Labour

کارگران ساختمان امپایر استیت نیویورک
چارلز کِالید اِبِت

تفــاوت کمــی در میــزان کار
صرفشــده بــرای تولیــد
هرکــدام از ایــن دو کاال وجــود
دارد کــه ایــن کار در درون کاال
نهفتهاســت .ممکــن اســت کار
الزم بــرای تولیــد یــک کاال بــا
کاالیــی دیگــر برابــر نباشــد.
بــرای نمونــه فــرض کنیــد کــه
از ایــن دو کاال یکــی کیســهای
برنــج و دیگــری ظرفهایــی
فلــزی اســت کــه ارزش یــک

کیســه برنــج برابــر ســه ظــرف
فلــزی باشــد .تنهــا عامــل
مشــترک بیــن ایــن دو کاال
کاری اســت کــه بــرای تولیــد
آنهــا صــرف شــده کــه بــه ایــن
نــوع کار کار انتزاعــی گفتــه
میشــود .درواقــع بــه دلیــل
همیــن عامــل مشــترک اســت
کــه صــورت گرفتــن مبــادالت
کاال بــا کاال امکانپذیــر اســت.
وگرنــه بههیچوجــه نمیتــوان

دو کاال را کــه هــم از نظــر
کیفــی و هــم از نظــر کمــی بــا
یکدیگــر تفــاوت دارنــد نســبت
بــه هــم ســنجید .مبادلــه کاال بــا
کاال در عصــر مــدرن منســوخ
شدهاســت .بــاری مارکــس ایــن
نمونــه را بــرای بیــان ســادهتر
اســتدالل خــود بــهکار میبــرد
ســپس بــه بیــان مفهــوم پــول
یــا ارز میپــردازد .بهطــور
خالصــه ،ارز نیــز کاالیــی ماننــد
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باقــی کاالهــا اســت کــه کاربر آن
در دادوســتد اســت و بهعنــوان
کاالی میانجــی عمــل میکنــد.
پــس بــا ایــن دید نســبت بــه ارز
آگاه میشــویم کــه ایــن نظریــه
در تجــارت مــدرن نیــز صــدق
میکنــد .
پرسشــی کــه مطــرح
میشــود ایــن اســت کــه آیــا
کار کارگــری حرفــهای بــا کار
کارگــری تــازهکار یکــی اســت؟
بههیچوجــه .منظــور مارکــس
از معرفــی کار بهعنــوان عاملــی
کلــی و همگــون مبنــای ارزش
ایــن نیســت کــه هــر کاری
بــا دیگــری همگــون و برابــر
اســت و بایــد شــدت ،مهــارت
و کیفیــت کار را نیــز در نظــر
گرفــت .مثـ ً
ا ،کســی کــه دیــوار
رنگشــدهای را بــا همــان
رنــگ ،رنــگ میکنــد کارش
نتیجهبخــش نیســت و ارزشــی
ایجــاد نمیکنــد و نمیتــوان
ایــن کار بیهــوده را بــا کار
ثمربخــش کارگــری دیگــر یکــی
دانســت .بــرای رفــع ایــن ابهــام
بایــد بحــث کار حرفــهای و کار
مبتــدی را بســط داد .بــرای
نمونــه یــک کارگــر حرفــهای و
یــک کارگــر مبتــدی را تصــور
کنیــد کــه هــر دو در حــال
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ســاخت یــک ظــرف میباشــند.
ایــن فراینــد بــرای یکــی چهــار
ســاعت طــول میکشــد و بــرای
دیگــری شــش ســاعت .ایــن
بــه ایــن معنــی نیســت کــه
ظــرف دوم ارزش بیشــتری دارد.
چیــزی کــه ارزش کاال را معیــن
میکنــد زمــان کار انجامشــده
توســط یــک فــرد بهخصــوص
نیســت بلکــه زمــان کار
اجتماعــی الزم 2بــرای تولیــد
کاالی مزبــور اســت .بــه دیگــر
ســخن ،اگــر بــا در نظــر گرفتــن
مقــدار متوســط مهارت و شــدت
کار و همچنیــن قابلیتهــای
تولیــدی یــک کارخانــه ،بهطــور
میانگیــن ،تولیــد یــک ظــرف
پنــج ســاعت طــول بکشــد،
پــس قیمــت همــهی ظرفهــا
همیــن انــدازه بــرآورد میشــود
کــه ایــن پنــج ســاعت مقــدار
میانــی بیــن چهــار ســاعت کار
بــا مهــارت و شــدت بــاال و شــش
ســاعت کار بــا مهــارت و شــدت
کمتــر اســت .ایــن بدیــن معنــی
اســت کــه کارگــر ماهــر ظرفهــا
را بــا ســرعت بیشــتری نســبت
بــه کارگــر دارای مهــارت کمتــر
تولیــد میکنــد .خــود کاالی
مدنظــر ،ظــرف ،ثابــت اســت و

ماهیــت و کیفیــت آن تغییــری
نمیکنــد بنابرایــن ارزش آن
نیــز ثابــت اســت امــا از نظــر
کمیــت ،کارگــر ماهــر میتوانــد
تعــداد بیشــتری ظــرف را در
بــازهای مشــخص تولیــد کنــد و
بدیهــی اســت کــه هرچــه تعــداد
کاالی تولیــدی بیشــتر باشــد،
کاالی بیشــتری بــه فــروش
میرســد و در نتیجــه درآمــد
بیشــتری بهدســت میآیــد.
مــورد دیگــر مؤثــر در ارزش
کاال ،ارزش مصرفــی و ارزش
مبادلــهای 3اســت کــه
زیرمجموعــهی ارزش یــک کاال
هســتند کــه بــرای بررســی
دقیــق ارزش کاال بایــد فهمیــده
شــود .درواقــع ،ارزش مصرفــی
ویژگیهــای فیزیکــی و ظاهــری
یــک کاال اســت و قابلیــت رفــع
نیــاز و خواســتهی انســان بــه
ایــن ویژگیهــا بســتگی دارد.
در طــرف دیگــر ارزش مبادلـهای
فیزیکــی و ظاهــری نیســت بلکه
ارزشــی اســت کــه در هنــگام
مبادلــه کاال بیــان میشــود و
بــا کار انتزاعــی کــه مــورد بحــث
واقــع شــد ارتبــاط دارد .بــرای
تشــخیص ایــن دو از یکدیگــر
بایــد بــه وجــه قیــاس آنهــا

2) Socially necessary labour time

3) Use value and Exchange value

بنیاسرائیل در مصر
ادوارد پوینتر

توجــه کــرد .در حقیقــت ارزش
مصرفــی را میتــوان بــا تفــاوت
کیفــی یــک کاال با کاالیــی دیگر
فهمیــد در حالــی کــه ارزش
مبادل ـهای را میتــوان از تفــاوت
کمــی یــک کاال بــا کاال دیگــر
فهمیــد .بــرای مثــال ،کیفیــت
یــک ظــرف کامــ ً
ا بــا کیفیــت
یــک لبــاس تفــاوت دارد یعنــی
جنــس ،شــکل و ظاهــر آنهــا

کامـ ً
ا متفــاوت اســت .حــال اگر
ارزش ایــن کاالهــا را در بــازار
بررســی کنیــم ،میبینیــم کــه
تنهــا تفــاوت موجــود در ارزش
ایــن کاالهــا در مقــدار زمــان
صرفشــده بهوســیله کارگــر
بــرای تولیــد ایــن کاالهــا اســت.
بــا توجــه بــه ارزش ،ارزش
مصرفــی و ارزش مبادلـهای یــک
کاال بــه رابطــهی ایــن مفاهیــم

بــا یکدیگــر پــی میبریــم .ایــن
مفاهیــم کامــ ً
ا بــا یکدیگــر
تفــاوت دارنــد امــا در عیــن
حــال بــه یکدیگــر مرتبــط
هســتند و بــدون وجــود یکــی،
باقــی نیــز نمیتواننــد وجــود
داشتهباشــند .چگونــه کاالیــی
کــه ارزش مصرفــی نــدارد ،یعنی
قابلاســتفاده نیســت ،میتوانــد
مشــتری و خواهــان داشتهباشــد
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و در بــازار بــه فــروش برســد
(مث ـ ً
ا ،یــک صندلــی شکســته).
بنابرایــن کاالیــی کــه قابــل
ب ـهکار بــردن باشــد دارای ارزش
مبادلــهای اســت و میتــوان
آن را خریدوفــروش کــرد کــه
ایــن بیانکننــدهی رابطــهی
دیالکتیکــی بیــن انــواع مختلــف
ارزشهــا اســت.
بدیــن ترتیــب میتــوان

متوجــه شــد کــه ارزش یــک
کاال نشــئتگرفته از کاری
اســت کــه بهوســیلهی کارگــران
بــرای تولیــد آن کاال بـهکار بــرده
شدهاســت .همچنیــن متوجــه
تفــاوت بیــن کار انتزاعــی و کار
حقیقــی شــدیم و تأثیــر آن در
تولیــد کاال بررســی شــد .در
مطالعــهی عمیقتــر ارزش کاال
دانســتیم کــه ارزش یــک کاال
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از ارزش مصرفــی و مبادلــهای
تشــکیل شدهاســت کــه بــا
وجــود تفــاوت بیــن ایــن دو
کام ـ ً
ا بــه یکدیگــر ربــط دارنــد
و بــدون وجــود یکــی دیگــری
نیــز وجــود نخواهــد داشــت و
بــه همیــن ســبب میتــوان
گفــت کــه بیــن ایــن دو نــوع
ارزش رابطــه دیالکتیکــی وجــود
دارد.

صنعت سانسور

 7دقیقه

فرشاد گودرزی
دانشگاه آیتاهلل بروجردی

از ســپیده دم تاریــخ تــا عصــر
حاضــر ،بشــر همــواره در پــی
رفــع نیازهــای خــود بوده اســت،
نیازهــای انســان بســیار متنــوع و
گاهــاً پیچیــده اســت .مســائل
جنســی و رفــع نیازهای جنســی
هــم بــه طــور طبیعــی در وجــود
انســانها بــوده و رفــع نیازهــای
جنســی همــواره یکــی از اهــداف
اساســی انســانها بــوده اســت.

از دیــر بــاز اندیشــمندان و
صاحــب نظــران بســیاری بــه
تحلیــل و بررســی مســائل
جنســی پرداختهانــد ،بارزتریــن
نمونــه آن هــم زیگمونــد فرویــد
روانشــناس اتریشــی اســت کــه
عمــارت نظــری خــود را بــر
مبنــای مســائل جنســی بنــا
نهــاده اســت.
یکــی از مفاهیــم بســیار مهــم

در رابطــه بــا مســائل جنســی
«مفهــوم هرزهنــگاری یــا
پورنوگرافــی» میباشــد .ایــن
مفهــوم قدمتــی بســیاری دارد.
واژه پورنوگرافــی ریشـهای یونانی
دارد و بــه معنــای «توصیــف
فعالیــت روســپیها» اســت.
پورنوگرافــی را میتــوان در دو
دســته مــورد مطالعــه قــرار دارد،
دســته اول شــکل ســنتی اســت
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جیل َدنیِلز

کــه بــر روی دیوارههــا و اجســام
بــه شــکل نقاشــی بــوده اســت و
شــکل دوم مجــازی اســت کــه
خــاص عصــری اســت کــه مــا
در آن زندگــی میکنیــم .بایــد
پذیرفــت در عصــر حاضــر کــه
رســانهها ســیطره عظیمــی بــر
زندگــی مــا دارنــد و مصــرف بــه

عنــوان یــک ارزش واال پرســتیده
میشــود ،جنســیت در رأس
مســائل جامعــه مصرفــی قــرار
دارد .ظهــور رســانهها در عصــر
انقــاب دیجیتالــی در ســال
 1970و ابــزار شــدن آنهــا
در دســت نظــام ســرمایهداری
مســائل جنســی را وارد فــاز

جدیــدی کــرد .بایــد اذعــان
کــرد کــه پورنوگرافــی یکــی از
شــاخههای بســیار مســتحکم
و ســازماندهی شــده صنعــت
فرهنگــی اســت و عامــل پیــش
برنــده آن تبدیــل کــردن ســکس
بــه عنــوان یکــی از نیازهــای
اساســی بشــر بــه یــک کاالســت
و از آنجــا کــه ســکس همــواره
بــا نوعــی تسلســل کاال مرتبــط
بــوده اســت ،صنعــت پورنوگرافی
بــه نحــو افراطیتــری تمایــات
جنســی انســان را بــا منطــق
ســرمایهداری پیونــد میزنــد.
مارکــس در کتــاب ســرمایه
تاکیــد میکنــد ،ســرمایهداری
در بردارنــدهی روشهــای
اســتثمار اســت کــه بــا اشــکال
مختلــف کاال هماهنگــی داشــته
باشــد و از ایــن طریــق روابــط
اجتماعــی را در روابــط تولیــد
کاپیتالیســتی ،ادغــام کنــد.
تمــام اشــکال پورنوگرافــی در
برگیرنــده نوعــی عینیتبخشــی
هســتند ،چــرا کــه مفاهیــم
انتزاعــی انســانی را بــه ماشــین
تبدیــل میکننــد تــا شــهوت
جنســی را بــه تصویــر بکشــند
و توجهــی ندارنــد کــه چنیــن
فرآینــدی توســط زنــان یــا
مــردان یــا بــرای زنــان یــا
مــردان صــورت میگیــرد.

َ
دیوارنگارهای در پونه ،هندوستان
سِ نیها چاکرابوردی

بــه عقیــده ژان بودریــار
اندیشــمند فرانســوی یکــی از
حوزههایــی کــه فراواقعیتهــا
بــه شــدت در آنهــا رســوخ
کردهانــد ،مســائل جنســی و بــه
طــور ویــژه صنعــت پورنوگرافــی
اســت .از نظــر بودریــار
ســرمایهداری بــه دو دلیــل مقصر
اســت ،اول بــه خاطر دســتکاری
در ســکس تــا مبــارزات طبقاتــی
را جــدا نمایــد و دوم تبــاه کــردن
ســکس بــا کاالیــی کــردن
آن .بــه همیــن دلیــل گفتــه

میشــود پورنوگرافــی ،پوشــش
هیــچ چیــز نیســت .پورنوگرافــی
ایدئولــوژی نیســت ،حقیقیتــی
را پنهــان نمیکنــد .بلکــه
یــک وانمــوده اســت .جلــوهای
حقیقــی اســت کــه عــدم وجــود
حقیقــت را پنهــان میکنــد.
پورنوگرافــی میگویــد :ســکس
خــوب در جایــی بایــد وجــود
داشــته باشــد ،چــرا کــه مــن
کاریکاتــور آن هســتم .بــا وقاحت
مضحکــش تــاش میکنــد تــا
حقیقــت ســکس را ثابــت نمایــد

و مدلهــای جنســی قابــل
قبولــی ارائــه نمایــد.
نظــام ســرمایهداری بــا کاالیــی
کــردن جنســیت ایــن بــار
انســانیت و ارزشهــای واالی
انســانی را نشــانه گرفتــه اســت
و در راســتای رســیدن بــه ایــن
هــدف بســیار موفــق بوده اســت.
بــرای اثبــات ایــن ادعــا کافــی
اســت بــه آمارهــای تــاپ تــن
نیــوز توجــه کنیــم کــه اشــاره
بــه ایــن دارد کــه  12ســایت
از کل وب ســایتهای جهــان
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مربــوط بــه وب ســایتهای
پورنوگرافــی اســت و در هــر
ثانیــه  307564دالر جهــت
مشــاهده مــوارد در اینترنــت
صــرف میشــود و در هــر ثانیــه
 28258نفــر در حــال تماشــای
پورنوگرافــی هســتند و در آمریکا
در هــر  39دقیقــه یــک ویدئــو
پورنوگرافــی تولیــد میشــود.
امــا در کشــور مــا ایــن موضــوع
حادتــر و نگرانکنندهتــر اســت
و نیــاز بــه توجــه بیشــتری
دارد .نوربخشــی و موالیــی در
ســال  1393در مقال ـهای تحــت
عنــوان «هرزهنــگاری اینترنتــی
در ایــران و نقــش خانــواده در
کنتــرل آن» بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بیــش از یــک
ســوم کلماتــی کــه بــه فارســی
بیشــترین جســتجوی اینترنتــی
را داشــتهاند کلماتــی مربــوط
بــه پورنوگرافــی بــوده کــه رقــم
چشــمگیری اســت .همچنیــن
طــی آمــاری در همیــن مقالــه
ســرچ کلمــه «ســکس» بــه زبان
انگلیســی از طــرف ایرانیــان،
ایــران در بیــن ده کشــور اول
دنیــا قــرار دارد.
امــا بــا توجــه بــه آمارهــای
ذکــر شــده چــه مربــوط بــه دنیــا
و چــه در کشــور خودمــان چــرا
بایــد مصــرف ایــن کاالهــای

ســرمایه داری اینقــدر پــر رونــق
باشــد؟ اصــا تــا بــه حــال بــا
خودمــان فکــر کــردهام کــه چــرا
بایــد پــای چنیــن فیلمهایــی
بشــینیم و از دیــدن آنهــا لــذت
ببریــم؟ و در نهایــت پورنوگرافــی
چــه چیــزی بــرای مــا دارد جــز
اینکــه مــا را بــه ســخره بگیــرد؟
در جــواب تمــام ســواالت
و یافتــن یــک راه غلبــه بــر
ایــن صنعــت تخریــب کننــده
اخالقیــات و عقایــد بایــد ایــن
نکتــه را بدانیــم کــه چــون
پورنوگرافــی از دل نظــام
اســتثمار گــر ســرمایه داری
بیــرون میآیــد ،اساســاً ژانــری
محافظــهکار اســت و ژانــری
نیســت کــه همه چیــز در آن آزاد
باشــد ،بلکــه اتفاقـاً ژانــری اســت
کــه بــر اســاس ممانعتهــای
ســاختاری ســاخته شــده
اســت .در پورنوگرافــی مــا از
یــک آســتانه عبــور میکنیــم،
شــما میتوانیــد همــه چیــز را
ببینیــد ،کلــوز آپهــا و غیــره...
امــا بهایــی کــه بــرای چنیــن
دیدنــی پرداخــت میکنیــد،
ایــن اســت کــه شــما روایتــی را
میبینیــد کــه فعالیــت جنســی
را توجیــه میکنــد ،روایتــی کــه
جــدی نیســت ،اساسـاً نمیتــوان
فیلمنامهنویسهــای
از
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فیلمهــای پــورن بــا آن
مسخرشــان،
روایتهــای
احمقتــر بــود .در پورنوگرافــی
مــا بــه طــرز بســیار واضحــی بــا
نوعــی سانســور طــرف هســتیم
و ایــن سانســور احســاس فــرای
عمــل جنســی اســت .شــما
مجبورید آن احســاس را سرکوب
کنیــد و فقــط یک عمل جنســی
را ببینیــد یــا شــما همــه چیــز را
می.بینیــد امــا اجــازه نداریــد که
احســاس خــود را درگیــر کنیــد
و ایــن تــراژدی پورنوگرافــی
اســت .یعنــی جایــی کــه تــاش
میکنــد در واقعیتریــن شــکل
ممکــن خــود را نشــان دهــد و
مجبــور اســت فانتــزی و تخیــل
را در کمتریــن ســطح ممکــن
حفــظ کنــد.
در نهایــت بایــد بدانیــم کــه
در عصــر حاضــر پورنوگرافــی
از جانــب ســرمایهداری تبدیــل
بــه یــک تکنولــوژی رســانهای
(ســکس رســانهای شــده) اســت
و هدفــی جــز تخریــب نظــام
فکــری ،عقیدتــی و فروپاشــی
اخالقیــات نــدارد و نظــام
ســرمایهداری واقعیــت جنســی
زندگــی انســانها را کــه یــک
نیــاز اساســی اســت بــه شــکل
یــک سانســور بــزرگ بــرای مــا
بــه نمایــش میگــذارد.
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