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 کانون مدافعان حقوق کارگر                  

  حميد محوی: فرستنده
 ٢٠١۴ جنوری ٠٣

  ی نفتیھا  كار پروژهیروھاينقد ن
  ی وطنیھا براليسم و نئوليبرالي بر نئول

  

  ینيب  با نگرش و جھانئیكاي امریھا  مانند استادان دانشگاهیوطن مهي و نی از استادان و اقتصاددانان وطنی گروھ- اور  ي

ھا را محكوم  ميتحر و) ٣١مھرنامه (ه صادر كردند، ي اعالمی جھانیدار هي سرمایھا ميه تحري علیشي اتر- سم يكيھا

تر،  بت بزرگي مصیھا برا آورده، بلكه به زعم آن شي مردم پی كه برائیھا یتھا و سخ یل دشواريالبته نه به دل. نمودند

 ئیاي مافۀپدر خواند. راني از آسمان ای نفتیھادالربازگشت  ی تجارت به اصطالح آزاد و پرواز بیبسته شدن درھا

ھا  ميتحر. اند تراض زدهدان حلقه به گوششان ھم دست به اعي مری كرده كه حتیاده رويسم عمو سام، آن قدر زيرالينئول

.  مردم وارد كرده استۀ و ھمی كار صنعتیروي كارگران و نین صدمات را به زندگيشتري را فلج و بیمناسبات اقتصاد

ن يا. ھا قابل تحمل نبوده است ستيكيھا  ین مورد برايز مسدود نموده، اي را نی مالیدار هيگر باب سرماي دیاز سو

. ن مضمونياندازد، با ا ی در خوزستان میالمثل ضد استعمار اد آن ضربيا، ما را به ھ ستيبرالي نئولیاعتراض جمع

ر ي بود كه حقوق بگی عرب خوزستانیھا خي و شیاري بختیھا ه مردم به خانيكنا) ديآش آنقدر شور بود كه خان ھم فھم(

  ...س بودند ياستعمار انگل

  .ميپرداز ان میي آقایبه نگاه اعتراض

ه و ھند ين و روسي مانند چئی كشورھای است كه حتی آن ابعادی دارای جھانیدار هيل شده توسط سرما اعمایھا ميتحر

 فروش نفت و گاز را دچار ركود یعني كشور، یزا ن صورت تنھا صادرات درآمديبد.  واداشته استیرو را ھم به دنباله

ران گرش را يھا و عوارض و مين تحري ایھا دفه و ھيھا در اعتراض نرمشان، درون ما یكيھا  -برالينئول. نموده است

) ١۴٠ه ي رو٣١مھرنامه (  .كند ی مءن جمله اكتفايان تنھا به ايبيدكتر طب. لغزند یله مأو تنھا در سطح مس. كنند  ان نمیيب

ر مقابل آن مخالفت و اعتراض  ھمه است كه دۀفيوظ. شود ی انجام می و ظلمیك اجحاف و تعدي -یبه ھر حال وقت"

 یه به سويتغذ ، كودكان را با سوءدشوار ساخته را یرانيھا خانوار ا ونيلي میھا زندگ مي كه تحریدر حال..." ندكن

 ین ھمه ستم اقتصاديست ايكيھا -براليان ليبرد، آقا یماران را با كمبود دارو به گورستان ميت و مرگ كشانده و بيمعلول

ن ي كه ھمیروند. ده گرفتيشود آن را ند ت كه میياھم ن قدر كمكنند، آ ی میتلق) ی و ظلمیك اجحاف و تعدي(را 

 كه یگر، در حالي دیاز سو. دير ده سال گردي ھزار كودك ز۵٠٠ه، باعث مرگ يما ن درونيھا، در عراق با ھم ميتحر

ل ي از تعدیاش در برابر بحران نین تكنولوژيتر شرفتهي و با وجود داشتن پی جھانین اقتصادھايتر یكا و اروپا با قويامر

 به خواست ءاعتنا ی بیھا  دولتیه بر قدرت نظامياند با تك اند و تنھا توانسته  به زانو درآمدهیساز ی و خصوصیساختار
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بر زانوان لرزان  ھا،  بر ملتیاضت اقتصاديل ري جھان و تحمیك درصديداران  هيمردمشان و پاسدار منافع سرما

ن ي ای ما را به سوۀجامع ،ی اقتصادیھا  و مشاورهیئ غات رسانهيه شدت با تبل آن بیستند، نوع وطنيسم بايبرالينئول

 به فروش مواد خام ی متكیك اقتصاد تك بعديدانند ما  ین كه ميآن ھم با وجود ا. دھند  یمناسبات شكست خورده سوق م

ا ي سم است،يكيھا ن اقتصاد داناني اینل بر نادايھا دل تين واقعيا ايآ. مير ھستيپذ بين رو به شدت آسيم و از ايدار) نفت( 

برند، آن ھم  ش میي پول را پیالملل نيصندوق ب  جھان،ئیاي مافۀان گوش به فرمان ھستند و دستورات نھاد پدر خوانديآقا

  مت؟يبه ھر ق

  ميپرداز ی میسم وطنيكيھا – یشيه و سرشت نگرش اقتصاد دانان اتريما به درون

- براليل (١٣٩ صفحۀ ٣١ ۀ شمارۀ در مھرنامین المللي بی اتاق بازرگانیراني اۀتير كل كميش دبي بھكیمحمد مھد

به زعم . ، به خود اختصاص دادندیوستن به تجارت جھانيه را در مورد ضرورت پي كامل از نشرصفحۀدو ) سميكيھا

در قالب مقررات . ندم كيتوانست ما را تحر ینم  ین كه كشوريمھمتر ا!! "... ميبود  مییشان اگر عضو تجارت جھانيا

ن است كه ي ھمئی خود كفا-اني بزرگ جریھا اني از زیكي"ا يو ." م كردي را تحریتوان كشور ی نمیتجارت جھان

ران در بازار ي ملت ایھستۀ فروش ھم: ن استيشان اي اۀ جملۀه و ترجميدرون ما." كند  شما را كم مییتجارت خارج

ن صورت ما حتا يمسلم است در ا. افت كننديخود را در) یحق دالل(ورسانتاژ ان پي تا آقای جھانیه داريبورس به سرما

ف استقالل با يھنوز در تعر. ميده بودير را درست نفھمي اخیايما دن"... در ادامه . ميشو سم ھم میياليامپرۀ ز دردانيعز

پخش شدن . ا آن زمان تفاوت دارد ب كه مفھوم استقالل امروز كامالً یم در حاليستم مواجه ھستي اول قرن بۀميف نيتعار

م بود و ي خواھی قادر به رقابت جھانئید كااليند ما با كدام توليگو شان اما، نمیيا." شود تجارت موجب اتصال منافع می

 خود را به جامعه یكنند و جھل و ناآگاھ غ میيران تبلي موجود ایھا تي را بدون توجه به واقعئیھا یمارگونه تئوريب

ن اقتصاد دانان يمطلب مراد اۀ  باشد قبل از ادامید ضروريشا" ميده بودير را درست نفھمي اخیايما دن"ند دھ نسبت می

مناسبات ۀ ج كنندي ترویشيگر از اقتصاددانان اتري دیك و برخيھا  .ميئ نمایده معرفيار چكيرا بس) كيھا (یوطن

 ژنرال ۀلي به وسیليچ در ی كشیات و نسلي است كه جنای كسیشياترۀ وانيمه ديك اقتصاددان نيھا  .سم ھستنديبرالينئول

 و قتل ی و دمكراسی آزادیمت نابوديسم به قيبرالي كردن نئولی كاربردی مناسبات را براۀوين شيد كرد و ائيأرا ت نوشهيپ

ست خوا سير انگليك از مارگارت تاچر نخست وزيھا  .شنھاد دادنديع مردم را به رھبران جھان پي وسۀعام و شكنج

 و اعتماد به یروي خانم تاچر به رغم پیول.  دينوشه عمل نمايپ س مانندي انگلی كارگریھا هيبر خورد با اتحاد در

ن يا. یليچس است، نه ين جا اروپا و انگليا: ن رو اعالم نمودياز ا. ن خواست استادش نبوديك قادر به انجام ايھا یباورھا

ت را درك ين واقعيش در آن حد و اندازه نبود كه ا ایھا، شعور اجتماع ستيالبري نئولیاستاد و مراد اقتصاددانان وطن

  .د ئياست مراجعه نمايك و سيھا - ستون١٨٩ صفحۀ ٣١ ۀبه مھرنامه شمار. كند

.  قانون مند استی امرئید كااليع تولي رقابت صنایدر تجارت جھان.  شودیران عضو تجارت جھاني كه ایدر صورت

ا ي اعمال كند و ی گمركیھا ، بر واردات، تعرفهیع ملي دفاع از صنایتواند و حق ندارد برا  نمییچ كشور عضويھ

ھا با  برالي عقب مانده تر است ھر اندازه نئولیع كشور ما كه از نظر تكنولوژين جھت صنايبد. ديواردات را محدود نما

 او را ین اجتماعيمأاورند و تين بئي پای مالیا كنند و حقوق كارگران را با انواع ترفندھئیچماق دولت، قانون كار زدا

باز ھم ) شود  شامل حالشان نمیین اجتماعيمأت قانون كار،! ر ده نفر كه طبق اصالحاتي زیھا مانند كارگاه. (حذف كنند

 مجھز به ی جھانیه داري سرمایت آن، قادر به رقابت با كاالھايفيكاال و كۀ مت تمام شدي از نظر قیع داخليصنا

   یداخل  عيصنا ی و نابودی خواھد شد، ورشكستگین رونديند چنين رو آن چه فرآياز ا.  مدرن نخواھد بودیولوژتكن

  .ران و بازگشت به قرون وسطا خواھد بود يا
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چ يھ. اه خواھد كشاند يرا ھم به خاك س   بخشین روند زندگي ھم رخ خواھد داد، و این اتفاق در مورد كشاورزيھم

جاد ين منظور اي كه بدئیھا  كشورش كمك كند واال دادگاهیدي تولیھا تواند به بخش  ھم نمییجھاندولت عضو تجارت 

  . مجازات خواھند كردی كمرشكنیھا مهي متخلف را با جریھا شده است دولت

را انتخاب  ید مناسباتيپس ما با. ستندي نین منابع ابدي ایول. ، نفت و گاز استی بازار جھانی با ارزش ما برایتنھا كاال

ع ين منابع و با توجه به صنايان ايو اال با پا  بدون نفت و گاز دچار مشكل نشود،یھا فرزندانمان در سالۀ نديم كه آيكن

 كه ئیھا  ملتیسوه  بئی گداۀا كاسيرند و ي بمید از گرسنگيران بايمردم اۀ ده، ھمي رھا گردیران شده و كشاورزيو

. سوزاند ا میيفروشد و   است كه كشور ما نفت و گاز را به صورت خام مییو اندصد سال .  دراز كنند، ھستندیصنعت

ن ي اید با درآمد فعليچرا نبا.  استی بازار جھانی با ارزش برائیايميک نوع مواد ۴٠٠ ی داراعي ما كه گازیدر حال

  م؟ي كشور را بسازی صنعت-ی اقتصادیھا ر ساختيمنابع، ز

ما . گر متفاوت استي ما با جوامع دۀ جامعیھا تيواقع! دھد؟ ن اندازه قد نمیيست به ايكيھا یا عقل مشاوران اقتصاديآ

ن مھم با مراجعه به چند يو ا. ميم كني را تنظیران برنامه اقتصادي ایھا ازھا و ضرورتيھا و ن تيد بر اساس واقعيبا

ۀ  علم اقتصاد با ھمیكادما -كيد يبا می. ستي نیھا كاف  آنیستيكيھا ه بر نگرشي و تكیستيبرالي نئولیمشاور اقتصاد

ھا  ن نگرشيان اي كردن آنھا در جرین مورد طرح بدھند و مردم قبل از كاربردي در ای اقتصادیھا دگاهيھا و د نگرش

  .د بزنند ئيأ خود بر آن مھر ت رند ، و با انتخابيقرار گ

 ی عقب مانده ای كشورھای را برایرت جھانران گر تجايست ، سرشت ويكيھا یھا ن اقتصاد خواندهيگر اي دیاز سو

ھا از  تيكنند واقع دھند و تالش می ح نمیيتوض ،یمي قدیاند، آن ھم با تكنولوژ  كوچكئید كااليك توليمثل ما، كه صاحب 

 ھا  ثروتۀھم. اند  ش فرمودهي بھكی كه آقایم ھمان نھادي بشوی نمونه اگر ما وارد تجارت جھانیبرا. ده پنھان بمانديد

ن صورت نه دولت و نه مردم قادر نخواھند بود جلو روند انتقال يشوند، در ا بورس می  ما وارد بازاریھا ئیدارا و

ت در يطبق اصول و قواعد بازار آزاد با عضو. رندي بگی جھانیه داري سرمایران را به حساب بانكيا ملت یھا هيسرما

شتر ي كه بئیھا  آنمسلماً . ر بورس به فروش خواھد رفتدر بازا. .. منابع نفت و گاز، مس و آھن و ینھاد تجارت جھان

 با ین تجارت جھانيقوان.  اش ھستند ئی اروپایه داران بزرگ ھم، عمو سام و شركايپول بدھند برنده خواھند شد و سرما

 تان ۀندي آیھا د و با پول آن خود و نسليفروش ران را میي مردم ایشما منابع مل. دھد  ناتو به ما حق اعتراض نمیۀپشتوان

شوند،   و مرگ گرفتار میی به گرسنگیرانيونھا ايلين جا مي در ایول. ديكن ن میيمأكا و اروپا تيرا در كانادا و امر

، یستيبرالي نئولیونرھايشما فراماس. دھد  و تورم خود را نشان میی و گرانیكارين حاال با بيانداز آن از ھم چشم

 ناتو و ۀسم با پشتوانيبرالي نئول-سميالي امپرۀ در مرحلی جھانیه داريسرما. ديكن ھا را از چشم مردم پنھان می تيواقع

ن منافع ي كه ائی در ھر جایه داران جھاني دفاع از منافع سرماۀوم آمادي شده از اورانی غنیھا  اش و گلولهی اتمیھا بمب

  م؟يد سكوت كني مان فقط باینابع ملا ما در قبال غارت ميآ.  ھستند،فتديبه خطر ب

 چه یان از دانش اجتماعين آقايم اينياند بب دهيچيمار ما پي اقتصاد بی كه برایا ھا و نسخه ستيكي ھا یبا توجه به رھنمودھا

ن قدر از دھند ، آ  را مییستيبراليد ناكجاآباد نئوليمنبر بازار آزاد و نو ان كه ھر ماه در مھرنامه،يبي طبیآقا. اند آموخته

 ۀمھرنامه شمار!! دانند  مییكي ی امپراتوریسم را با معناياليامپرۀ  اطالع ھستند كه واژی بی اجتماع- ی اقتصادیھا واژه

 ی است و مربوط به بسط قدرت است و قدمتیورتد امپرايآ سم ھمان گونه كه از لغت آن بر میياليامپر "١۴٠ صفحۀ ٣١

ستم ين بار در اوائل قرن بيسم اوليالي، امپریر اقتصاديتر و استاد اقتصاد و وزجھت اطالع دك." چند ھزار ساله دارد

.  متفاوت استی آن با امپراتورۀيدرون ما. ن مطرح شدي توسط لنیه داريسرماۀ  مرحلباالترينسم ياليتحت عنوان امپر

 صفحۀان آمدند و در ھمان منبع يبي طبیا به كمك آقايلوانيپنس دانشگاه بلومبرگ اري كمر استادی علین عباسي حسیآقا
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 یھا  نظامی ذاتی و كمبودھایدار هي سرما-ی نظامند و مستدل به برتریك كه باوريھا  مثلیافراد: " اعالم كردند١۴۴

  . كنندیستادگي داشتند و توانستند در مقابل موج ایلو كنتریھا  نظامیذات

ن مرگ را به ي افراد ایھا تيل فعالوتوانست با كنتر كه می رو به موت بود و تنھا دولت بود یه داري سرمایاري بسیبرا

 بر یز كشوري قھرآم- غالباً ۀ سلطیسم به معناياليامپر: "ديگو و در ادامه می  "شديندي بی آن چاره ایندازد و برايق بيتعو

، ر و استاد دانشگاهكت ھمه د-نيست چرا ايمعلوم ن."  استفاده از منابع آن به نفع افراد كشور غالبیگر است برايكشور د

دھد  شان اجازه نمی ۀ پدر خواندیا منافع اقتصادي عاجز ھستند؟ و ی اقتصادۀك واژي ین ور آب، از معنايآن ور آب و ا

  !ان كنند؟ي مردم شفاف بی آن را برایمعنا

فھوم از نظر ن ميا.  استی استعماریدار هي نگرش سرمایقت معنايسم جناب استاد در حقيالي امپریف معناين تعريا

  :ن استين چني كار، ایروھاين

آن ھم در . باشد  مییاسي اقتصاد سۀن مقولين كاشف اي است ، كه لنی جھانیه داري از روند سرمایا سم مرحلهياليامپر

گر يگذارد و د ، دوران رقابت آزاد را پشت سر مییدار هيسرماۀ ن مرحليدر ا. شيستم نه چند ھزار سال پياوائل قرن ب

 مدرن تر دست یترھا را كه نتوانستند به تكنولوژ  بزرگتر كوچكیھا شركت. ستيه ني ساختار سرماۀكنند نييتععامل 

ن روند به انحصارات بزرگ يشوند؛ تداوم ا  ورشكسته مییھا ت صاحب آن شركتيدھند و در نھا ابند، شكست میي

 انحصارات ی حامیدار هي سرمایھا  مدرن و دولتی تكنولوژیاريانحصارات با . شود  میی منتھیتي چند ملیدار هيسرما

ر قابل اجتناب ي غیو اال، بحران و ورشكستگ د بازار وجود داشته باشد،يدات باين تولي ایرسند و برا د انبوه میيبه تول

جاد ي را ایط اقتصادي، شرایتي با انحصارات چند ملی بورژوازیھا  دولتین ضرورت ھمراه با ھماھنگيا. است

 عقب مانده تر مانند ھمان ین رو كشورھاياز ا. مت بازار استياتش، در گرو حفظ به ھر قي حۀ كه ادامكند، می

دست ه  مستقل بی علم- ی صنعتۀتر رانده شوند تا توسع د عقبيده شدند، باي كوچك كه در رقابت آزاد بلعیھا شركت

 ی نظام- ین راستا با كمك قدرت اقتصاديدر ا. اشدن شده بيھا تضم ستيالي امپرین كه بازار فروش كاالھايتا ا. اورندين

 به ی مذھبین باورھايتر ی از ارتجاعیحاتي تسل- یت ماليحما مانند. برند  سود میی اخالق-یر انساني غۀوياز ھر ش

 چون افغانستان، پاكستان، ئی در كشورھای انتحاریترورھا.  منابع نفت و گازی دارای اسالمیخصوص در كشورھا

 مبارزه با یك در پاكستان برايت چري تربیھا  كه با اردوگاهیروند. باشد ن روند میيند ايبرآ... ه و يعراق، سور

 - ین ساختار مذھبيگذار ا انيبن.  چون القاعده و طالبان آغاز شدئیھا جاد سازماني با ا»سم در افغانستانياليسوس«

نك به نام مبارزه با يسم اياليامپر. و امارات بود عربستان ی نفتیھادالرا و يكا سيسم سازمان اطالعات امريترور

جاد جو جنگ يكند و با ا  به جھان عقب رانده شده صادر مییئ منطقه یھا اش را با جنگ ی اقتصادیھا سم بحرانيترور

  رونقی نفتیھادالر ی داراین كشورھايان ايبازار فروش اسلحه را در م اش، یئ  عوامل منطقهۀلي به وسیافكن و تفرقه

اقتصاد  ن،يت، امارات و بحريار مدرن و گران به عربستان، كوي بسیماھاي و ھواپی موشكیھا تيبا فروش سا. دھد می

  . دارد مارش را سر پا نگه میيار بيبس

 یست، بلكه به علت جھل و ناداني خالق آن نۀيما ل سرشت و دروني، به دلیه داري ساختار اقصاد سرمای تداوم زندگیآر

 ۀي از درون مایده اين چكيا. ن كشورھا سلطه دارند ي است كه بر مردم ایكتاتوري دیھا انده شده و نظاممردم عقب ر

ن ي اثر لنیدار هي سرماۀ مرحلباالترينسم ياليق تر به كتاب امپري اطالع دقیان برايآقا. باشد  مییستيالي امپریدار هيسرما

ه يد از روند سرماي جدۀك مرحليسم يبرالي، نئولی وطنیھا براليبرال شده و نئولي لیھا خالف باور چپ. مراجعه كنند

 از یكيسم يبراليا نئولي ی مالیدار هيسرما.  است یستياليست، بلكه ضرورت و جبر روند مناسبات امپري نی جھانیدار

 یثر كارل پوالن بزرگ این مفھوم از كتاب دگرگوني ا-)م گريبازار خود تنظ(باشد با نام  سم میيبرالين لياصول و قوان

ران گر آن با ي عوارض وی شد ولی در قرن نوزدھم كاربردیستيبرالين قانون لي ا-  محمد مالجو گرفته شده استۀترجم
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م بازار منجر ي بر سر تقسیدار هيشرفته سرماي پین كشورھاي بیك جنگ جھانيستم به صورت يانباشت در اوائل قرن ب

ران ين صورت سرشت ويد و بدي گردیه داري سرمای زحمتكشان كشورھایكش ل مرگ بار و نسیھا با گازھا به بمباران

لمان و متحدانش از ا شكست خورده، ۀ چون جبھیول  را به صورت شفاف نشان داد،ین مناسبات ضد بشريگر ا

شته و ون كيليھا م  دوم با دهی جنگ جھانۀچند دھه بعد، باز فاجع.  و مستعمرات محروم شدندی به بازار جھانیدسترس

نز به ي كیا تئوري، مناسبات دولت رفاه ی جھانیدار هي سرمایھا یكش ن نسليپس از ا. وستيش از آن معلول به وقوع پيب

 پس از چند دھه باز بحران دوره ی شد، ولیكاربرد  برون رفت از بحران،یرقابل اجتناب برايك ضرورت غيصورت 

ن بار ھم تكرار ھمان يا. به مشقت انداخت، جھان را یكاري تورم و ب مزمن با ركود ویماريك بي مانند یدار هي سرمایئ

) م گريبازار خود تنظ. (دي گردی مناسبات اقتصادی جال داده شد و راھیقرن نوزدھمۀ دور باطل، باز ھم تز منسوخ شد

ل يران با نام تعديسم و در ايبراليھا، به نام نئول  داللی و كور عرضه و تقاضا، آرمان ابدین خود به خوديبا قوان

ا را فرا ي، دنی جھانیدار هيگر سرما راني ویھا مي تا دندان مسلح و تحری، با ابزار ناتویساز ی و خصوصیساختار

جھان را فلج كرده و به جز چند كشور كه ۀ كا و اروپا ھميامر م كه در كمتر از دو دھه، بحران،ينيب نك ھمه میيا. گرفت

 یساز ی خصوصی كرد ولی را كاربردی اقتصادین كه آزادسازي كردند، مانند چءقص اجرا را نایستيبراليمناسبات نئول

 و یكاريران با موج بزرگ بيا. د ين مناسبات فاصله گرفت، در نوردي از ایل كه به كليا مانند برزيو  تناميرا نه و و

 یھا  گذشتهی كاروان تمدن، رو به سویا، در انتھی اجتماعیھا ینده، با فقر و با نا بھنجاري و تورم ھر روز فزایگران

 كه در وجود تك تك ما به صورت یانتيسوش.  خواندیزد و ِوردمير اش، اشك می انت نجات دھندهيدور، در انتظار سوش

ذھنمان رانده ۀ ك و فراموش شدي تاریھا  آن را به گوشهی جھل و عدم شناخت علمیول.  وجود داردیك امكان واقعي

ران در يم و حيا انداخته وسف درون خود را به چاهي (ی خراف- یني دیگانگيطار كاشف از خود با به قول عي. است

   .-ر عطارياز منطق الط نقل به مضمون،  - ميكن جو می و ھا آن را جست ابانيب

 شكل گرفته از اتحاد ی كشورھاۀشيپ تي فاسد و جنایھا یگارشياول"ان يبي دكتر طب١۴٠ صفحۀ ٣١ ۀمھرنامه شمار

ن كشورھا تاخت و تاز ياند و ھنوز در ا رون آمدهي سابق بی اقتصاد-  یتيالت امني سابق از دل ھمان تشكیر شورويجماھ

 یبرال و نفوذيبرال و نئوليفكران ل ھمان ھمۀشيت پي فاسد و جنایھا یگارشي اولیول. ان استيبيحق با دكتر طب" كنند می

ن شاھكار يند اي كردند و فرآیست آن را از درون تھي و حزب كمونیولت، دیتيالت امنيشما ھستند كه با نفوذ در تشك

شما . مينك شاھد آن ھستي مادام العمر است كه ایھا  با حكومتیدار هي سرمائیاي مافی باندھای جھانیه داريسرما

  .د ينيد ببيخواھ ا به صورت عمد نمیيد و ينيب  سكه را نمییك سويشه يھا ھم براليھا و نئول براليل

  مياموزيگران بياز تجربه د

 فرود – دانته در بخش دوزخ ٩۶ تا ٩۴ یھا  مصراع١٠۵ صفحۀكبخت ي ترجمه محسن نیريگي دانته آلی الھیكمد

گاه ين جاي آغاز شد كه ایسا ، از ھنگاميفساد موجود در كل: " ... گفته بود...   ١١١ تا ١٠٩ یھا نوزدھم ، مصرع

ن در ي خونیھا جاد آشوبيشان را به ايز ، كاھنان و كشيافت ؛ و ھم اكنون نيدست آسمان ، به ثروت و قدرت ھم زمان 

  ..." .سازد  باشد ، متھم می  مییويل دخالت در امور دنيا آن ھم به دليتالياست اي سیھا صحنه
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