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حمله بر مهمترین
مراکز دولتی

حفیظ اهلل زکی
در فصل زمستان اگرچه جنگ و درگیری های رو در رو کاهش
می یابد ،اما گروه های هراس افگن هرگز نمی گذارند که مردم
افغانستان حد اقل در فصل ســرما در آرامش به سر ببرند .ما
در فصل زمستان شــاهد وقوع حمالت انتحاری در افغانستان
و بخصوص کابل پایتخت کشــور هســتیم .تعدادی از مردم
بیگناه و ملکی افغانســتان در اثر این گونه حمالت جان شان
از دست می دهند .امسال نیز مانند سال های قبل مردم کابل
از حمالت انتحاری در امان نبوده اند .چندی قبل ســاختمان
اداری پارلمان هدف حمله انتحــاری قرار گرفت که در نتیجه
آن بیش از سی تن کشته و بیشتر از هشتاد نفر زخمی شدند.
دیروز نیز دو انتحاری در پیشروی ستره محکمه خود را منفجر
کردند که منجر به کشــته شــدن بیش از بیست نفر و زخمی
شدن نزدیک به پنجاه تن گردید.
با توجه به تفکر ،روش و تاکتیک های جنگی گروه های افراطی
مردم زیاد انتظار ندارند که ایــن گروه ها بر مردم ملکی رحم
کرده و سبب کشــتار مردم عادی ،اطفال و زنان نگردند؛ زیرا
این گروه ها برای رسیدن به هدف نا مقدس شان از هر وسیله
ای بهره می برند و هیــچ محدودیتی را بر نمی تابند .لذا توقع
مردم بیشــتر از حکومت و بخصوص ارگان های امنیتی کشور
اســت که تالش کنند جلوی همچو حمالت را بگیرند و یا آن را
به حد اقل کاهش دهند.
انجام حمــات انتحاری گروه های تروریســتی از یک طرف
نشانه این اســت که آنها به هر دلیلی آمادگی برای مذاکره و
صلح با حکومت افغانســتان را ندارند و از اینرو با استفاده از
شیوه های خشن و غیر انسانی می خواهند راه هرنوع مذاکره
و گفتگوهای سیاســی صلح آمیز را ببندند .ثانیا این گروه ها
به دلیل برف و ســرما نمی توانند به جنگ های جبهه ای ادامه
بدهند ،لذا ســعی می کنند حضور شــان به فراموشی سپرده
نشــوند و این حضور را با انجام حمالت تروریستی و انتحاری
می خواهند به اثبات برسانند .مسأله سومی که در این امر می
تواند دخالت داشته باشد ،به اثبات رساندن این موضوع است
که حکومت افغانســتان و جامعه جهانی هرگز قادر به شکست
دادن این گروه ها نیســت و با وجود تالش های زیادی که از
سوی حکومت افغانستان با همکاری جامعه بین المللی صورت
می گیرد ،باز هم آنها می تواننــد به حمالت خود ادامه دهند
و توان حکومت و نیروهای امنیتی کشور را به چالش بکشند.
حملــه بر مراکز مهم دولتی مانند پارلمان و ســتره محکمه به
یک نوعی قدرت نمایی این گــروه ها را در معرض نمایش می
گذارد ،آنها با ایــن حمالت می خواهند این پیام را به حکومت
افغانســتان و کشورهای کمک کننده مخابره کنند که از طریق
جنگ و مبارزه نظامی نمی توانند جلوی فعالیت های این گروه
ها بگیرند؛ تنها راه برای امنیت و صلح درکشــور تن دادن به
خواست های آنها در افغانستان است.
طالبان در ســال  ۱۳۷۳نیز با چهره دلپذیــر صلح و تضمین
امنیت وارد افغانســتان شــد .اما این چهره جذاب و دلپذیر
بعدا به خشــن ترین و غیر انســانی ترین چهره ها در تاریخ
افغانســتان تبدیل شــد و انواع جنایت ها و قساوت ها تحت
عنوان طالبان در این کشور انجام شد و ده ها هزار نفر بی گناه
به جرم تفاوت های نژادی ،قومی و مذهبی در سراسر کشور به
صورت سیستماتیک و هدفمندانه به قتل رسیدند.
این بار نیز وانمود می ســازد که آنها در برابر نیروهای خارجی
در افغانســتان می جنگند ،در حالی که همه می دانند که این
گروه نه مخالف آمریکا است و نه هم مخالف کشورهای خارجی
دیگر.
حاال مردم افغانســتان می دانند که این گروه ها در راســتای
اهداف کشــورهای خارجی در افغانســتان می جنگند و هیچ
اراده و اختیاری از خودشان ندارند .جنگ این گروه ها با مردم
افغانســتان و با هدف عقب ماندگی و بر بادی این کشور است.
لذا مردم از حکومت که حافظ منافع آنها اســت ،انتظار دارند
که به این گروه ها فرصت ندهد تا با کشــتار بیشتر ،توانمندی
خود را به رخ دنیا بکشانند.

فقر یکی از آســیب های مهم اقتصادی
و اجتماعی اســت که نه تنها مورد توجه
جامعه شناسان قرار گرفته بلکه از سوی
اقتصاد دانان و سیاسیون و ادیان مختلف
مورد توجه قرار گرفته که نشان از اهمیت
و پیچیدگی موضوع اســت.فقر نه تنها به
یک قســمت جامعه مربوط می شود بلکه
کل زندگی انسان را دربر می گیرد.از اینرو
برخی پدیده ها از یک نگاه علت و عوامل
فقر محســوب میشود و از زاویه ای دیگر
تشدید کننده پدیده فقر به شمار میرود.
اثری کــه فقر بر جامعه دارد در همه ابعاد
آن رخنه کرده و دوبــاره در یک حالت
دایره ای و چرخشی از جامعه تاثیر شگرف
می پذیرد .بنابر این حل مشــکل فقر کار
ساده و آسانی نخواهد بود.
ادیان به لحاظ اهمیت موضوع بدان توجه
کرده اند.مثال یهودیت و مســیحیت هر
چند فقر را امری طبیعــی می دانند اما
برای حل آن زکات را پیشــنهاد کرده اند
که در تعالیم این ادیان دیده می شــود.
دین اسالم معتقد اســت که نعمات الهی
بی شمارند اما هر فرد توانایی ها واستعداد
های مختلفی دارد که در عمل به تفاوت در
بهرمندی منجر می شود .برعالوه افرادی
هســتند که معلول یا بیمار هستند یا در
اثر عوامل طبیعی مثل زلزله و ســیل و...
نیازمند کمک دیگرانند و راه حل آن دادن
خمس و زکات به آنان است.
تعریف فقــر :فقر عبــارت از ناتوانی در
برآورده ســاختن نیاز های انسانی است.
در تعریــف دیگر فقر عبــارت از عدم
برخورداری از حداقــل امکانات معاش و
یا به تعبیر دیگر عدم برخورداری از قوت
الیموت است.
فقر به دو دسته تقســیم می شود :فقر
مطلق که فــرد توانایی بدســت آوردن
حداقل معاش را نــدارد و جان او بخاطر
گرســنگی تهدید به مرگ میشود؛ یعنی
چیزی برای خوردن ندارد.
فقر نســبی :فرد می تواند حداقل زندگی
خود را بدست آورد و زنده بماند اما درآمد

پدیده فقر از دیدگاه جامعه شناسی

خود را با سایر گروه ها و طبقات مقایسه می
کند و احساس فقر می کند.
برخی صاحب نظــران در مورد پدیده فقر
نظریه پردازی کرده اند که در زیر به برخی
از آنها اشاره می شود :عده ای معتقدند که
فقر ،وقتی وجود دارد که یک جامعه از نظر
طبیعی فقیر باشد .بعبارت دیگر ،اگر کشوری
برخوردار از منابع طبیعی غنی و کافی باشد
و نیز از منابع زیر زمینی سرشاری برخوردار
باشد ،فقر در آن کشور کمتر اتفاق می افتد.
اما اگر کشوری خاک ،آب و هوای مناسب و
منابع زیر زمینی کافی برای تولید کشاورزی
و محصوالت صنعتی نداشته باشد ،مایه فقر
اجتماعی اعضاء می شود .در اینصورت فقر
طبیعی ،بستر ساز فقر اجتماعی است.
برخی دیگر ،معتقدند ریشه فقر را باید در
نظام اقتصادی جستجو کرد.آ نها می گویند
مردم به این دلیل فقیراند که هنوز اقتصاد
آزاد ،رقابت و بازار آزاد را تجربه نکرده اند.

از نظر آنها ،نظام سرمایه داری ریشه فقر
را بر می کنــد و ثروت و رفاه را برای آنان
به ارمغان می آورد .در نظام سرمایه داری،
انحصار جای خویش را به رقابت می دهد
و دیگر درآمد های ناشــی از تولید جامعه
توسط عده کمی چپاول نمی شود و بدین
گونه فقر از جامعه رخت بر می بندد.
سیســتم ســرمایه داری فقر را ناشی از
کمبــود منابع طبیعــی و ناتوانی طبیعت
از برآورده ســاختن نیاز های بشــر می
داند .اقتصاد دانان کالســیک در برابر فقر
واکنش های متفاتی داشته اند .اسمیت می
گوید جامعه ای که بخش اعظم آن را فقرا
تشــکیل می دهند هیچ گاه به شکوفایی
و خوشــبختی نخواهد رســید .در مقابل
مالتوس و ریکاردو ،به شــدت به تضعیف
طبقه فقیر حکــم کرده و هر گونه حمایت
از این طبقه را مــردود می دانند .مالتوس
می گوید :کســانی که از قبــل دنیا را در

اختیار دارند از حق استفاده از این مواهب
برخوردارند و اگر به قدری گمراه باشند که
به تهی دستان گرسنه رحم آورند به زودی
جزای خطای خــود را خواهند دید .بعالوه
کمک به فقرا به افزایش جمعیت آنان منجر
شده که باید از آن جلوگیری شود.
هر چنــد نظام ســرمایه داری به منظور
بقای خود ،بتدریج در جهت فراهم کردن
حداقل معیشــت و برخی از امور رفاهی
برای طبقه ضعیف کار هــای انجام دادند
ولی اصل نگــرش آنها به فقر و فقرا تغییر
محسوسی نکرده اســت .اقتصاد سیاسی
لیبرال می خواست این باور را به کارگران
بقبوالند که ثروتمند شدن اغنیا در نهایت
به نفع کارگران نیز خواهد بود .ســر انجام
برای جلوگیری از فروپاشی سرمایه داری،
با وضع قوانین و مقراتی به نفع طبقه کارگر
و در حمایت از مستمندان به تحوالتی در
نظام سرمایه داری تن دادند .مسئله تامین

اجتماعی بخشــی از این تحوالت است که
با نظارت بر قوانیــن کار و مقابله با بیکاری
توانســت تا حدودی از وضعیت اســفبار
مستمندان بکاهد.
در نظر مارکسیست ها ،فقر از تناقض میان
ابزار تولید و روابط تولیدی ناشی می شود.
یعنی هر گاه روابط تولید متناسب با تکامل
ابزار تولید ،تغییر نکند مشکالت اقتصادی
فراوان مانند فقر پدید مــی آید .مارکس
در باره پدیده فقر در زمان خود می گوید:
اگر مالکیت خصوصی حتی بصورت محدود
وجود داشته باشد این مسئله ناگزیر به فقر
می انجامــد .او در رد نظریه پرودن که می
گفت :برای بهبــود وضع اقتصادی کارگران
باید قوانین کار اصــاح گردد .مارکس می
گوید برای از بین بردن فقر باید نظام سرمایه
داری را از بین برد نه اینکه برای اصالح آن
به خواب و خیال متوســل شد .از آن جا که
سرمایه داری بر انگیزه ی سود استوار است
و سرمایه داران مالک ابزار تولید هستند در
وضعی قرار می گیرند که می توانند کارگران
را استثمار کنند .استثمار توده کارگران و یا
بیکاری و اخراج آنها از کارخانجات منجر به
فقر فزاینده آنها می شود.
آثار و پیامد های فقر
فقر آثار و پیامد های اقتصادی دارد که بنظر
جامعه شناسان یک مورد آن اینست که فقر
فقر می آورد و ثروت ثروت.
در این حالت شکاف طبقاتی پدید می آید
و درگیری و مرگ اجتماع حتمی است .در
اثر فقر پس انداز وســرمایه گذاری کاهش
می یابد ،تولید جامعه کم می شود و اقتصاد
رشد منفی خواهد داشت.
آثار فرهنگی فقر بیشتر جنبه ضعف علمی،
عقیدتی و پیدایش صفات ناپسند در افراد
جامعه و مشکالت روحی و روانی است.
آثار اجتماعی و سیاسی فقر نیز در تحقیر
قرار گرفتن افراد فقیر و ضعف شــخصیت
آنان اســت .ناتوانی از دفاع خود ،اعتیاد،
فحشاء ،تکدی و ولگردی ودر امور سیاسی
کینه و دشمنی علیه حاکمان ،عدم اعتماد و
اعتقاد را در پی دارد.

فرار از بحران
نویسنده به تحلیل اوضاع دنیا پس از پایان
شــکوفایی اقتصادی میپردازد؛ زمانی که
زم مصرفگرایی برچیده میشــود و بشر
بَ ِ
باید به ناچار با مشــکالت روزگار نو دست
و پنجه نــرم کند .در ادامــه ،بحرانها و
مشکالت احتمالی این دوره را برمیشمرد
و نقش بشر را در تحقق این احتماالت بیان
میکند.
خواننــدگان ال ریپوبلیکا ،داوید
یکــی از
ِ
اوضاع
ب ِرناردی ،پرســیده« :برای فرار از
ِ
نگران کنندهای که پس از افول اعتبار نظم
جهان مدرن به وجــود آمده ،چه میتوان
کرد و چگونه میتوان از پیامدهای احتماالً
فاجعهبارش دوری گزید؟» به عبارت دیگر،
او پرســیده هر یک از ما چگونه میتواند و
باید رفتار و زندگی کند -و چه قدر احتمال
سرمشــق نیکوی او
دارد کــه دیگران از
ِ
پیروی کنند؟
بســیاری از ما امروز همین ســؤاالت را از
نظام بانکداری و
خود میپرســیم؛ نه تنها
ِ
شاخصهای مبادلهی سهام به شدت آسیب

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

نویسنده :زیگ ُمنت باو َمن  /مترجم :عرفان ثابتی

دیده ،بلکه اعتماد ما به راهبردهای زندگی،
شــیوههای رفتار ،حتی معیارهای موفقیت
آرمان خوشــبختی هم ،که در سالهای
و
ِ
تعقیب آنها تشــویق
اخیر همواره ما را به
ِ
میکردند ،متزلزل شده؛ زیرا ناگهان بخش
ِ
جذابیــت خود را از
عمدهــای از اعتبار و
دست دادند .بُتهای ما ،گوسالههای سامری
عصر مدرنیتهی ســیال ،همراه با اعتماد به
اقتصادمــان از بین رفت! بــه قول مارک
فورالنگ ،استاد دانشگاه الت ُِرب در ملبورن:
«همه چیز بر باد رفته ...کام ً
ال معلوم اســت
که «بهترینها و باهوشترینها» ،به اصطالح
«زرنگترین آدمها» ،به طرز حیرتانگیزی
در اشتباه بودند».
وقتی به گذشــته مینگریم ،به نظر میرسد
دوران
افول اعتبار،
که ســالهای پیش از
ِ
ِ
زندگی ســرخوش و آســانگیرانهی
نوعی
ِ
«حاال لذت ببر ،بعــدا ً پولش را بده» بوده،
دورانی که مطمئن بودیم فردا آن قدر پول
در خواهیــم آورد که الزم نیســت نگران
بدهیهای انباشــتی امروز باشیم؛ مادامی
کــه از هیچ کاری برای پیوســتن به ِ
صف
«زرنگترین آدمها» کوتاهی نمیکردیم و از
آنها سرمشق میگرفتیم .در آن سالهای
از دست رفته ،صعود از کوههای مرتفعتر و
نظر دوختن به چشماندازهای هیجانانگیزتر
که کوههای ســر به فلک کشیدهی دیروز
را به تپههای امــروز و تپههای دیروز را به
دشــتهای اندکی مواج امروز تبدیل می
کرد ،تا ابد ممکن به نظر میرســید .همان
دالالن جــوان ،باهوش و
طــور که یکی از
ِ
فوقالعاده موفق ،اما اکنون ورشکســتهی
صندوقهای سرمایهگذاری تأمینی ،خطاب
بــه میلیونها کاربَر ماهــ ِر اینترنت اعالم
کرد« :هیچ کس هرگــز واقع ًا ضرر نمیکرد
مدتها اوضاع پررونق بود؛ اما ناگهان همهچیز بر باد رفت!»
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زمان عیاشی سپری شده است .وقت
حاال
ِ
تسویه حســاب فرا رسیده است .روزهای
خماری و هوشیاری .امیدوارم که روزهای
تأمل و بازاندیشــی دربارهی چیزهایی که
به نظر میرســید یک بار برای همیشــه
فیصله یافته باشد ،روزهای شروع دوباره.
میــل ما!) حاکی
روزهایی که (بســته به
ِ
از خب ِر خــوش یا ناگــوا ِر دوران طوالنی
کتاب
کاهش رشد اســت (نگاه کنید به
ِ
ِ
عنوان وداع با رشد).این
سِ ــرژ التوش با
ِ
کتاب به «صرفهجویی» میپردازد :بازگشت
به ســالهای پیش از عیاشی ،سالهایی
که (همان طور که داویــد برناردی به ما
یادآوری میکند) تعداد محصوالت آرایشی
و شوینده و خودروها کمتر بود اما زباله و
آشغال ،اجناس مرجوعی و نابرابریها نیز
کمتر ،و نیرو و آرامش بســیار بیشتر بود.
شاید (همان طور که برناردی میگوید) در
سالهای آینده حتی آلودگی هوا و شما ِر
ســاختمانها کاهش ،و تعدا ِد َمرغزارها
افزایش یابد  ...کسی چه میداند؟ چه کسی
میتواند با اطمینان بگوید چنین اتفاقی رخ
خواهد داد؟ آیا راهی برای بازگشــت به
گذشته وجود دارد؟ راهی واقعی و نه صرف ًا
چیزی که مشتاقانه در فیلمهای هالیوودی
میبینیم .یا حــق با آن ضربالمثل عربی
است که تأکید میکند مردم بیشتر فرزندِ
زمانهی خویشند تا پد ِر خود.
فارغ از بــازی مخاطرهآمیــ ِز گمانهزنی
دربارهی آینده ،مسئلهی عملی این است
که چگونه با اوضاع پس از عیاشــی کنار
بیاییم .چگونه خواهیم توانست در دنیایی
زندگی کنیم که کهنساالن تقریب ًا آن را از
یاد بردهاند و جوانان با آن کام ً
ال ناآشنا و
بیگانهاند؟
تحلیلگــران
برخــی از تیزبینتریــن
ِ
پیامدهای احتمالی ایــن چالش ،از جمله

لیــزا اَپینیان ُزی ،پیشــبینی میکنند که
وفور و شیوع بیماریهای روانی به سرعت
افزایش خواهد یافت .اَپینیان ُزی میگوید
که«« :افســردگی» به زودی در سراسر
جهان پس از بیمــاری قلبی ،رتبهی دوم
بیماریهای حاد و در کشــورهای توسعه
یافته ،رتبــهی اول را خواهــد یافت».
افســردگی؟ واکنشــی به از بین رفتن
توهمات و برباد رفتن رؤیاهای شــیرین.
اوضاع دنیا «دارد خراب
این احســاس که
ِ
میشــود» و اوضاع همهی مــا ،خواهی
نخواهی ،دارد بد میشــود -و نمیتوانیم
از این هبوط جلوگیــری کنیم یا حداقل
مســیرش را تغییر دهیــم .چندی قبل،
ِگلِن آلب ِرشت ،اســتاد دانشگاه نیو َک ِسل،
تعطیلی صنعت
آثــار روانی-اجتماعــی
ِ
ها»ی آن ،یعنی
استخراج معدن بر «خودی
ِ
جوامع عمدت ًا متشــکل از معدنچیان ،را
بررسی کرد و به «از دست دادن سالمتی
ِ
وخامت شــدید اوضاع
بر اثــ ِر آگاهی از
ِ
محیط خود» پرداخت .زلزلهی اعتباریای
مالی باقــی مانده از حملهی
که برجهای
ِ
ِ
تجارت
تروریســتهای جهانی به مرکز
جهانی را فرو ریخت ،ممکن اســت آثار
مشابهی را در پی داشته باشد که تنها به
«خودیها»ی آن محدود نشود.
ِ
احتمالی دیگری هــم به بحران
واکنــش
ِ
فعلی وجود دارد کــه مارک فورالنگ آن
را «مســلح کردن خــود» میخوان َد .این
منافع تجاری را وسوسه
احتمال ،صاحبان
ِ
خواهد کرد ،یعنی همان کسانی که بنا به
عادت همیشگی خود بســیار مایلند که
از این فاجعه حداکثر اســتفاده را ببرند
و ورق را به سو ِد ســهامداران برگردانند.
ِ
صنعت داروســازی در اوج قرار
اکنــون
دارد و در صدد حمله ،تســخیر و استعما ِر
همان «زمین بک ِر» نوظهو ِر افسردگی پس

«نسل جدیدِ داروهای ُمدِ
از بحران است تا
ِ
سرگرم
روز»ش را بفروشد؛ به این منظور،
ِ
ِ
برداشت توهمات جدیدی
کاشت ،داشت و
اســت که به احتمال زیاد تقاضا را افزایش
خواهند داد .امروز از داروهای شگفتانگیزی
ســخن میگویند که به مصرف کنندگان
دائمی نوید میدهد که حالشــان «بهتر از
خوب» خواهد شــد و حافظه ،خلق و خو،
توانایی جنســی و نیرویشان بهبود خواهد
یافت و به این ترتیب موفق به تقویت خود
و غلبه بر دیگران خواهند شد .شاید واقع ًا
اوضاع دنیا دارد خراب میشود؛ اما بگذارید
به کمک ابداعــات دارویی ،حال و روزم به
آسانی بهبود یابد . ...
احتمال دیگری هم وجود دارد .میتوان
البته
ِ
مشکل فعلی پرداخت و به
کوشید تا به علل
ِ
قول فورالنــگ« ،کاری مغایر با آنچه به آن
عادت کردهایم ،انجام داد :میتوانیم الگوی
سازماندهی کنندهی تفکرمان را از الگویی
«فرد» محور به الگویی تغییر دهیم که حول
روال اخالقی و زیباییشــناختیای سازمان
ِ
مییابــد که برای رابطه و شــرایط ،امتیاز
خاصی قائل است».
بیتردید این احتمال ضعیف اســت (برخی
حتــی آن را دورنمایی بــاور نکردنی یا
اغراقآمیز خواهند شــمرد) زیرا مستلزم
دورهی طوالنــی ،پیچیده و اغلب دردناکی
از خودانتقادی و ســازگاری مجدد است.
ما در جهانی کام ً
ال «فردی شــده» متولد و
بزرگ شــدهایم ،دنیایی که در آن استقالل
فردی ،اتکا بــه نفس و خودمحوری ،اصول
موضوعهای بینیاز از اثبات -و تقریب ًا بیچون
ِ
درک
و چرا -بود .تغییــر در جهانبینی و
نقش خویش در جامعه ،و
خود از جایگاه و ِ
انتخاب شــیوهی مناسبی برای
نیز یافتن و
ِ
عمل در آن ،سهل و آســان نیست .با این
همه به نظر میرســد که این تغییر ،الزم و
در واقع اجتنابناپذیر است.
اضطراری»
برخالف آنچه دربارهی «اقدامات
ِ
خیره کننده و بیدریغ دولتها در خصوص
بانکها گفته میشــود (هــر چند اغلب،
ایــن ادعاها را برای جلب نظــ ِر بینندگان
تلویزیونی مطرح میکنند) هیچ شــفای
عاجلی برای بیماریهای طوالنی ،و احتماالً
مزمن ،وجود نــدارد .و بــدون همکاری
ی
مشــتاقانه و اغلب طاقتفرسا و دلسوزانه ِ
خو ِد بیمار ،شــفا ناممکن است .همهی ما
اجتماعی-فرهنگی خاص
به این بیمــاری
ِ
مبتالئیم و بنابراین همــکاری تکتک ما
«کاهش»
ضروری اســت .به عقیدهی من،
ِ
مورد نظ ِر سِ ــرژ التوش ،هر چند بســیار
معقــول و مقرون به صواب اســت ،اما به
هیچ وجه قطعی نیســت .این تنها یکی از
نمایشنامههای ممکن اســت .اجرای این
نمایشــنامه بر صحنهی تاریخ ،به عمل ما
بازیگــران و در واقع نمایشنامهنویســان
بیخبر تاریخ ،بستگی دارد.
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