صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
دبیر اجرایی :زهره هدایتی
سیاست فردا
همکاران :مهسا امرآبادی ،امین معصومی،
ناهید مولوی ،اعظم ویسمه
جهان فردا
دبیر :نزهت امیرآبادیان
همکاران:زینب جعفری ،مرتضی سمیاری،
سارا فیروز ،زهره قلیپور ،فاروق نجم الدین

اقتصاد فردا
دبیر :مریم میرزایی
همکاران :مهناز اعتدالی ،سارا حامدی
محمدرضا رافع،مسعود زارع ،علی محسنی
مردم فردا
دبیر :سعید برآبادی
هم�کاران :حمی��د ابراهی��مزاده،
جواد حیدریان ،سعیده علیپور ،سارا غضنفری
فرهنگ فردا
دبیر :پژمان موسوی
مشاور سینمایی :پرویز جاهد

هم�کاران :س��حر آزاد ،آرزو ش��هبازی،
سحر طاعتی ،زینب کاظمخواه،
حمیدرضا محمدی ،شکوه مقیمی
تصویر فردا
دبیر :روشن نوروزی
همکاران :علیرضا گودرزی ،پریسا هاجری
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست
صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی

سهشنبه 16،آبان  18 1396صفر  7 1439نوامبر  2017سال اول شماره  16 10صفحه  1000تومان

نگاه

نيم نگاه

اسرار پناهگا ه مالیاتی
ابرثروتمندان فاش شد
روزنامهنگاران افشا کردهاند که ابرثروتمندان
بهشتهایی در اختیار دارند که میتوانند بدون
مزاحمت مأموران و ادارات مالیات ثروتهای
ب��ادآورد ه خ��ود را حف��ظ کنند .بس��یاری از
چهرهه��ای نامدار جه��ان در ای��ن غارتگری
سهیم هستند .این افش��اگری نشان میدهد
که چگونه صاحبان قدرت و ثروتهای عظیم
از جمل��ه سرپرس��تی امالک ش��خصی ملکه
بریتانیا مخفیانه سرمایهگذاریهای بزرگی در
پناهگاههای مالیاتی فراساحلی کردهاند.
این اس��ناد نش��ان میدهند وزی��ر بازرگانی
دونالد ترامپ در ش��رکتی س��هم داشته که با
روسیه تجارت میکرده و مشمول تحریمهای
آمریکا بوده است .اسناد لو رفته که به آن لقب
اس��ناد پارادایس یا بهش��ت داده شده حاوی
 13/4میلیون س��ند اس��ت که عمدتا از یک
شرکت فراساحلی به بیرون درز کرده است.
به گزارش  ،BBCمثل اسناد پاناما که سال پیش
منتشر شد ،این اسناد به دست روزنامه آلمانی
زودویچه سایتونگ رس��ید که از کنسرسیوم
بینالمللی روزنامهگاران کاوش��گر خواس��ت
بر این تحقیقات نظارت کند .افش��اگری امروز
بخش کوچکی از یک هفته افشاگری است که
امور مالی و مالیاتی صدها فرد و شرکت را که در
این اسناد آمده برمال میکند که بعضی از آنها
ارتباطات نزدیکی با بریتانیا دارند.
بسیاری از مطالبی که منتش��ر خواهد شد بر
این متمرکز اس��ت که چگونه سیاستمداران،
شرکتهای چند ملیتی ،چهرههای سرشناس،
و کسانی که سرمایههای عظیم دارند با استفاده
از ساختار پیچیدهای از تراس��تها ،بنیادها و
ش��رکتهای صوری پول خود را از مسئوالن
مالیات��ی مخفی میکنند ی��ا معامالت خود را
در هال��های از مخفیکاری پنه��ان میکنند.
قسمت اعظم این تبادالت مالی از نظر قانونی
هیچ تخلفی محس��وب نمیش��وند .اس��ناد
پارادایس نشان میدهند که  ۱۰میلیون پوند
از دارایی شخصی ملکه بریتانیا در صندوقهای
فراساحلی سرمایهگذاری شده است .این پول را
بنیاد امالک سلطنتی لنکستر در صندوقهایی
در جزایر کیمن و برمودا سرمایهگذاری کرده
اس��ت .بنیاد امالک س��لطنتی لنکستر 500
میلیون پوند امالک ش��خصی ،سرمایهگذاری
و درآم��د ملک��ه بریتانی��ا را اداره میکند .این
سرمایهگذاری اصال غیرقانونی نیست و به این
معنا نیست که ملکه بریتانیا مالیات نمیدهد
اما این سؤال را مطرح میکند که آیا او باید در
تجارتهای فراساحلی سرمایهگذاری کند.

رئیسجمه��وری لبن��ان اعالم ک��رد که هم��ه رهبران سیاس��ی به
درخواس��تها برای آرام کردن اوضاع که ثبات امنیتی در کش��ور را
تقویت میکند ،پاسخ دادهاند.
بهگ��زارش المیادین« ،میش��ل ع��ون» رئیسجمه��وری لبنان ،در
نشس��تی امنیتی که در کاخ بعبدا برای بررس��ی پیامدهای استعفای
«س��عد الحریری» از سمت نخس��توزیری لبنان برگزار شد ،تأکید
ک��رد ،هم��ه رهبران سیاس��ی ب��ه درخواس��تها ب��رای آرام کردن
اوضاع ک��ه باعث تقویت ثبات امنیتی و حفظ وحدت ملی میش��ود،
پاسخ دادند.
«س��لیم جریصاتی» وزیر دادگس��تری لبنان نیز که در این نشس��ت
حضور داش��ت ،عن��وان کرد که میش��ل عون در نشس��ت امنیتی بر
ثب��ات امنیتی ،مالی و اقتص��ادی تأکید کرده و آنه��ا را «خط قرمز»
نامیده است.
جریصاتی افزود :رئیسجمهوری لبنان همچنین خواس��تار آمادگی
کامل قضایی و امنیتی در راس��تای تحوالت کنونی ش��ده است .وزیر
دادگس��تری لبنان یادآور ش��د ،میش��ل عون هرگز قب��ل از دیدار با
سعد الحریری ،تصمیمی نمیگیرد.
الحریری عصر شنبه در اقدامی غیرمعمول و در حالیکه در عربستان
بهسر میبرد ،از طریق شبکه تلویزیونی «العربیه» استعفای خود را از
نخستوزیری اعالم کرد و مدعی ش��د که احساس میکند لبنان در
ش��رایطی نظیر دوره ترور پدرش قرار دارد و نگران اس��ت قربانی یک
توطئه تروریستی شود.
این در حالی است که ژنرال «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی
لبنان روز گذش��ته اعالم کرد که هیچ نش��انه و اطالعی از وجود طرح
عملیات تروریس��تی علیه یکی از دیپلماتهای این کش��ور دریافت
نکرده است.

شرمساری برای ویلبر راس و دونالد ترامپ

ویلبر راس که در ده��ه  ۱۹۹۰دونالد ترامپ را
از ورشکس��تگی نجات داد مزد این کارش را با
سمت وزارت بازرگانی گرفت.
این اس��ناد نش��ان میدهند که رأس در یک
شرکت کش��تیرانی منافعی داشته است .این
ش��رکت میلیونها دالر در سال از حمل و نقل
نفت و گاز برای یک شرکت روسی درآمد داشته
و س��هامداران این شرکت روس��ی ،والدیمیر
پوتین ،دامادش و دو روس دیگر هس��تند که
مشمول تحریمهای آمریکا شدهاند .این موضوع
دوباره بحث ارتباط تیم ترامپ با روسیه را مطرح
خواهدکرد.ریاستجمهوریترامپتحتتاثیر
این اتهام اس��ت که تیم او با روسها ارتباطاتی
داشت ه تا بتوانند بر نتیجه انتخابات سال پیش
ریاستجمهوری آمریکا تأثیر بگذارند .ترامپ
این اتهامات را بهعنوان «خبر جعلی» تکذیب
کرده است .بیشتر اطالعاتی که منتشر شده و
خواهد شد از اطالعات داخلی شرکتی حقوقی
در جزایر برمودا است به اسم اپلبی که در صدر
ارائهکنندگان خدمات فراساحل قرار میگیرد
و به مش��تریانش کمک میکند در حوزههای
قضایی فراس��احل که مالیات ندارند یا مالیات
اندکی دارند فعالیت کنند.
تيتر رسانههای عرب

روزنامه العرب چاپ لندن :نبیه بری
بهپادرمیانیمصربرایحلبحرانکنارهگیری
حریری امید بسته است
الحیات چاپ لندن :تانکهای سوری
در عراق و هواپیماهای عراقی بر فراز البوکمال
شبکه ماهوارهای العربیه :نفت مجددا
رکورد زد 62 :دالر
ش�بکه ماه�وار های الجزی�ره:
بازداشتهای عربستان :اصالحات یا تصفیه
حساب سیاسی
الریاض روزنامه رس�می عربستان:
خ��ادم الحرمین با امی��ر مقرن دی��دار و از او
دلجوییکرد.شاهزادهمنصورفرزندامیرمقرن
(ولیعهد مخلوع) در حادثه سقوط بالگرد امیر
منطقه عسیر ،جان باخت.
الشرق االوسط :سیاستمردان به دعوت
برای آرامش لبیک گویند
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نشست امنیتی در لبنان؛ عون قبل
از دیدار با الحریری تصمیمی نمیگیرد

طراح :یاکوف کریشن

گزارش

پاورقی

پایان صبر استراتژیک آمریکا در برابر کره شمالی

ترامپ :برای دیدار با رهبر کرهشمالی آمادهام

جامع�ه ف�ردا :آخری��ن ب��اری ک��ه ی��ک
رئیسجمه��ور آمری��کا س��فری طوالنی به
آس��یا داش��ته ،به روزهای پایانی سال ۱۹۹۱
بازمیگردد که جرج اچ.دبلیو .بوش به سفری
طوالنی در شرق آس��یا رفت و هنگامی که در
ژاپ��ن ب��ود ،از فرط خس��تگی و در خالل یک
جش��ن ،از حال رف��ت .ترامپ هم در س��فری
 10روزه به ش��رق آسیا رفته اس��ت و در ژاپن
با نخستوزیر این کش��ور دیدار کرد؛ رهبران
آمریکا و ژاپ��ن در بیانیهای مش��ترک بر عزم
مشترکش��ان در مقابل��ه با تهدید هس��تهای
از س��وی کرهش��مالی تأکید کردهاند .دونالد
ترامپ ،در ای��ن بیانیه تأکید ک��رد که دوران
«صبر استراتژیک» درقبال کرهشمالی بهسر
آمده است .نخستوزیر ژاپن نیز در این بیانیه
هش��دار داده که همه گزینههای کشورش در
قبال کرهش��مالی روی میز است و تأکید کرد
که ژاپ��ن و آمریکا ،رهبری پاس��خ جهانی به
تهدیدهای کرهش��مالی را در دست خواهند
ن گزارش ش��ده است که ژاپن
داشت .همزما 
تحریمهای یکجانبهای علیه  ۳۵فرد و شرکت
کرهشمالی اعمال کرده است.
رئیسجمهور آمریکا پیشتر و در آغاز س��فر
آس��یایی خود و بههن��گام ورودش ب��ه ژاپن
گفت که هیچ کش��وری نباید ع��زم آمریکا را
دس��تکم بگیرد .وی تأکید کرد که تضمین

مرضیه کیانی مروست ،حسام بیات
حروفچینی :زهرا خوشنیت
فاطمه محمدی ،آیدا نوروزی
ویراستاری :زهرا رهبرنیا ،محبوبه نوری،
سمیرا یحیایی ،محسن محمودی
سازمان بازرگانی و توسعه بازاریابی
رئیس سازمان :دکتر داریوش عباسی
مع�اون بازرگانی و توس�عه بازاریابی:
حمیدرضا صفایی
کارشناس�ان :مـجتـب��ی مـعیـنف��ر،
سیاوش عباسی
چاپخانه :جامجم

توزیع :نشرگستر امروز
نش�انی :خیاب��ان کریمخ��ان ،خیاب��ان
عضدی شمالی ،کوچه صدر ،پالک 11
تلفن021-88890207:
تلگرامjameefarda@ :
سایتjameefarda.com :
ایمیلjameefarda@gmail.com :

میکند تا ارتش کشورش توانایی مورد نیاز را
داشته باشد تا از آزادی و صلح دفاع کند .سفر
آس��یایی ترامپ ،طوالنیترین س��فر خارجی
یک رئیسجمهور آمریکا به آسیا در ربع قرن
گذشته خوانده شده است .وی پس از ژاپن به
کرهجنوبی ،چی��ن ،ویتنام و فیلیپین میرود.
سفر آقای ترامپ به ژاپن و کرهجنوبی درحالی
آغاز ش��ده اس��ت که تنش میان واشنگتن و
پیونگیانگ در چندماه گذش��ته به اوج خود
رس��ید و باعث نگران��ی بس��یاری از رهبران
جهان شده اس��ت که از وقوع یک جنگ اتمی
در هراسند.

آماده مذاکره هستم

ترامپ ب��ا وجود تهدید کرهش��مالی به جنگ
اما میگوید آماده مذاکره با رهبر این کش��ور
نیز است .به نظر میرس��د که اظهارنظرهای
جدید رئیسجمهوری آمریکا خالف پیامهای
توئیتری وی در ماه گذشته باشد ،بهطوریکه
وی گفته ب��ود رکس تیلرس��ون ،وزی��ر امور
خارجه آمری��کا ،در ت�لاش ب��رای مذاکره با
رهبر کرهش��مالی تنها زمان را هدر میدهد.
بهگزارش خبرگزاری فرانس��ه ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در جریان مصاحبه با
یکی از ش��بکههای تلویزیونی ژاپن در پاسخ

به این س��وال که «آیا بهدنبال دی��دار با کیم
جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی هست یا خیر»
گفت ک��ه با چند ت��ن از رهبران آس��یایی در
جریان س��فرش به این قاره دیدار و گفتوگو
میکن��د .رئیسجمه��وری آمریکا همچنین
ادام��ه داد« :به نظرم این دی��دار و گفتوگو با
افراد چیز بدی نیست .با هرکسی که نیاز باشد
دیدار میکنم .من کام�لا آمادهام و هیچ چیز
بدی در اینباره نمیبینم ».البته اسکای نیوز
عربی ،وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با ارسال
نامهای به سیاستمداران آمریکایی تأکید کرد،
در صورتیک��ه ای��ن کش��ور وارد جن��گ ب��ا
کرهش��مالی ش��ود ،پیونگیان��گ از س�لاح
بیولوژیک و هستهای استفاده خواهد کرد .در
این نامه تصویری از س��ناریوهای محتمل در
صورت وقوع جنگ میان آمریکا و کرهشمالی
ارائه شده است چرا که تنش میان دو کشور باال
گرفته اس��ت .دیدار ترامپ با رهبر کرهشمالی
درحالی س��وی رئیسجمه��ور آمریکا مطرح
ش��ده اس��ت که رهبر کرهش��مالی بهتازگی
رئیسجمهوری آمریکا را ف��ردی «دیوانه» و
«سالخوردهای پیر» توصیف کرده است.
رئیسجمهوری آمریکا نیز رهبر کرهشمالی را
«مرد موشکی کوچک» توصیف کرد و قول داد
تا در صورت تهدید شدن از سوی کرهشمالی،
این کشور را با خاک یکسان کند.

جان کری :چیزی با عنوان «روح برجام» وجود ندارد

جان کری ،وزیر امور خارجه پیشین آمریکا ،در نشستی در اندیشکده
انگلیسی چتمهاوس با موضوع ارزیابی توافق هستهای ایران و گروه
 5+1پس از گذشت دوسال از اجرای آن که با حضور کاترین اشتون،
مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد ،با تکیه بر
ادعاهای بیاس��اس غرب و آمریکا در گذشته علیه برنامه هستهای
کشورمان ،گفت :توافق هستهای با ایران نهتنها مانع استفاده از سالح
هستهای توسط ایران است ،بلکه مانع استفاده سایر کشورها از این
سالح نیز شده است.
کری ادامه داد :ه��دف از این توافق ،ایجاد دیدگاهی جهانی بود که
توسط کشورهای قدرتمند و بزرگ به امضا رسید .بنابراین این توافق
تنها با ایران نبوده اس��ت و هماکنون این مس��ئله از اهمیت زیادی

برخوردار اس��ت .من اکنون میخواهم از حال سخن بگویم و کامال
واضح و شفاف در اینباره سخن خواهم گفت .ایران تصمیم گرفته
اس��ت برنامههای هس��تهای خود را ادامه ندهد و در این زمینه گام
مهمی برداشته اس��ت .این درحالی است که آیتاهلل خامنهای هم
این توافق را تأیید کرد.
وزیرامورخارجهپیشینآمریکا،افزود:منشنیدهامکهرئیسجمهور
آمریکا میگوید روح این توافق نقض شده است ،بحثی درباره روح
توافق وجود نداشته است .ایده نقض این توافق ،بیاساس است .هیچ
مدرک علمی وجود ندارد که عدم تأیید توافق هس��تهای را توجیه
کند .توافق با ایران صرفا با تمرکز بر موضوع هس��تهای بوده است و
بحثی درباره روح این توافق در بین نیست.

نخستوزیر اقلیم کردستان :آمادهایم نفت و تمامی درآمدها را به بغداد تحویل دهیم
نخستوزیر اقلیم کردستان عراق ،برای گفتوگو با بغداد براساس
قانون اساسی این کشور ،اعالم آمادگی کرد .بهگزارش ایلنا به نقل
از السومریهنیوز« ،نیچروان بارزانی» ،نخستوزیر اقلیم کردستان
عراق ،روز دوشنبه طی کنفرانسی خبری ،گفت« :مشکالت با بغداد
هرگز از طریق قدرت نظامی حل نمیشود ،ما خواهان توقف پایدار
درگیریها با نیروهای عراقی هستیم».
نیچروان بارزانی از آنچه آن را «تحرکات بغداد برای لغو نظام سیاسی
و قانونی اقلیم کردستان عراق» خواند ،ابراز تاسف کرد و گفت« :بغداد
تاکنون ب ه درخواس��تهای ما برای مذاکره پاس��خ نداده است ...ما
خواهان نشست با طرفهای سیاسی عراقی هستیم».
او خاطرنش��ان ک��رد« :نیروهای پیش��مرگه و نیروه��ای عراقی
تاکن��ون بههیچگونه توافقی دس��ت نیافتهاند و م��ا معتقدیم که
راهحل ،سیاس��ی اس��ت نه نظامی؛ ما خواهان بررس��ی مش��کل

گذرگاههای مرزی براس��اس قانون اساس��ی هس��تیم نه از طریق
عملیات نظامی».
نخستوزیر اقلیم کردس��تان عراق در ادامه ،گفت« :آماده هستیم
تا گزارشها و فهرس��ت حقوقها در اقلیم کردس��تان را در اختیار
بغداد قرار دهیم .درصورتیکه اختصاص ۱۷درصد از بودجه عراق
به اقلیم کردس��تان تضمین شود ،آماده تس��لیم نفت ،فرودگاهها،
گذرگاههای مرزی و تمامی درآمدها به بغداد هستیم ».او در پاسخ
به پرسشی درباره موضع اقلیم کردستان عراق در قبال بحرانهای
موجود میان احزاب سیاسی کرد ،گفت« :موضع کردستان در قبال
بغداد ثابت است؛ ما از بغداد میخواهیم با برگه نیروهای کردستان
بازی نکند ».بارزانی متذکر شد« :روابط ما با ایران و ترکیه ادامه دارد.
درصورتیکه تهران و آنکارا تمایل داشته باشند ،آماده دیدار از این
دو کشور هستیم».

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت نهم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

سعادت فردی و ثبات اجتماعی مستلزم خویشتنداری در آمیزش و باروری است ،ولی بشر
در طول تاریخ کمتر چنین خصلتی را از خود بروز داده است .مالتوس معتقد است نابخردی
و عدم مهار غرایز شخصی به آیندهای ناخوشایند و تاریک راه خواهد برد .مالتوس از همان
ابتدا مخالف خوشبینانی بود که به فناوری دلگرم هستند و بر این باورند که هوش بشر از
نیروی نهفته در اندامهای جنسی او پیشی خواهد گرفت .هنوز که هنوز است انسان دارایی
هر چند اندک خود را صرف اندامهای تناسلی میکند نه مغز و مخچهاش.
در آغاز دوران یکجانشینی که حدود ده هزار سال قبل و در اثر ظهور کشاورزی وقوع یافت،
جمعیت زمین تنها پنج میلیون نفر بود .بعد رش��د سرسامآور جمعیت ،چنانکه مورد نظر
مالتوس اس��ت ،آغاز شد؛ تا میالد مسیح این میزان به س��یصد میلیون نفر افزایش یافت؛
سال  1800میالدی زمین مسکن یک میلیارد نفر شد ،سال  1927دو میلیارد ،در 1960
س��ه میلیارد و تا  1974چهار میلیارد نفر را در خود جا داد؛ این تعداد سال  1987به پنج
میلیارد 1999 ،به شش میلیارد ،و امروز به رقم خیرهکننده هفت میلیارد نفر رسیده است.
چش��ماندازهایی که برای آینده ترسیم میش��د در دوران اخیر دستخوش واژگونی شده
است .از قرائن پیداست شمار ما سال  2050به ده میلیارد ،و سال  2100به یازده میلیارد
نفر خواهد رس��ید .پیرو پیشبینیهای مالتوس ،انفجار جمعیت که حاصل دستاوردهای
فناورانه بش��ر است مزایایی کممقدار ،اما معضالتی س��ترگ برای اغلب انسانها به دنبال
خواهد داشت .آن پنج میلیون نفری که 10هزار سال پیش با شکار و گردآوری غذا گذران
عمر میکردند تغذیه بهتری داش��تند ،قد و قامتش��ان مطلوبتر بود ،آزادی و مس��اوات
مشهودتری در میانش��ان موج میزد ،اوقات فراغت بیشتری داشتند و احتماال کامیابتر
بودند از  300میلیون نفری که مقارن با میالد مس��یح میزیستند و به میانجی کشاورزی
خوراک خود را تهیه میکردند .فناوری ،تکثیر کاال را در پی داشت و این به جمعیت بیشتر
رهنمون میشد ،اما نه جمعیتی سالمتر و خرسندتر.
بیش از 10هزار سال قبل ،زمانی که جمعیت ما قلیل ،مقید و در معرض خطر انقراض بود،
ظرفیت ما برای باروری و تولید مثل با ش��رایط محیطی در س��ازگاری حداکثری بود .بعد
خود را ملزم به اطاعت از این حکم کتاب مقدس یافتیم که «حاال زایش کن و فرزندانی از
خود به جای بگذار ،تخم خود را بر زمی��ن پراکنده کن و در زمین تولید مثل نما ».ولی ما
فرمانبرداران بیتدبیری بودیم و بیدرایت هم باقی ماندیم؛ ما امروز با پدیدهای پرمخاطره
مواجه هس��تیم که مثل وصلهای ناجور و نابهنگام پیش رویمان قرار گرفته است .به رغم
وجود همه ابزارهای پیش��گیری از بارداری ،هنوز قادر نیستیم سائقهای غریزی را که به
باروری مازاد راه میبرند مهار کنیم DNA .برای بقای خود بلندنظر است و به سادگی کوتاه
نمیآید ،حتی روی فردی که بناس��ت بهطور موقت حاملش باشد زیاد حساب نمیکند.
ما از س��وی  DNAخود دستور میگیریم و تا جایی که بتوانیم مولد و حافظ فرزندان خود
هس��تیم .چه این خصلت به تمایل فردی ما برگردد چه زمینه اجتماعی داش��ته باشد ،در
ماهیت آن تفاوتی ایجاد نمیشود .قانون تکامل بیش از همه به مذاق کسانی خوش میآید
که آمیزش را میپسندند و طالب فرزندداری هستند؛ این واقعیت برای جهانی با جمعیت
اندک دلپذیر است ،اما برای جهانی با جمعیت مازاد رعبآور است.
غرایز ما بسیار کند تغییر میپذیرند ،اما واقعیت بیرونی دستخوش تغییرات حیرتانگیزی
ش��ده است که رشد جمعیت بخشی از آن است .به همین ترتیب ،باورهای فرهنگی بسیار
کندتر از لوازم زیستمحیطی تحول مییابند .بسیاری از قوانین و مؤسسات ما ،همچنین
گرایشه��ای ما پیرامون تولید مثل ،تجس��م بیرونی راهکار  DNAبرای بقاس��ت که ما را
ترغیب میکنند فرزندانی بیش��تر از تعدادی که قادر به سرپرستیش��ان هستیم ،بزاییم.
مناهی دینی حول پیشگیری از بارداری و سقط برای جمعیتی اندک مطلوب هستند ،اما
برای جمعیت انبوه جز فاجعه به ب��ار نمیآورند .انکار این واقعیت-انکاری که رنگ وبویی
از توهم دارد -برای جزماندیشان مس��یحی که محرمات دین درباره سقط و پیشگیری از
آبستنی را مساعد مییابند دلنشین است؛ در ادیان ابراهیمی و غیر آن ،شاهد بنیادگرایانی
هس��تیم که ش��مار جمعیت خانواده آنها دورقمی است و رش��د جمعیت را معادل سالح
دفاعی قلمداد میکنند .آنها این س�لاح را در نبرد دیرپای سیاس��ی و مدنی میان قوانین
منع باروری و حق حیات به کار میبرند .آن برتری که در میان مخلوقات به انس��ان نسبت
داده میشد رو به اضمحالل است؛ چون انسان از تولید مثل مفرط دست برنمیدارد؛ توان
زایش فرزندان ،از توان تأمین آتیه آنها پیشی میگیرد و این به مصیبتی گران ختم خواهد
شد .همچنین امکاناتی که فناوری به دس��ت میدهد به تسهیل باروری کمک میکنند.
این برای والدین جوان خوشایند اس��ت ،اما به مسئله جمعیت انبوه دامن میزند و نیاز به
منابع غذایی و انرژی را برای مراقبت از زادگان که به همان س��یاق قدیم متولد میشوند-
تشدید میکند .مصیبت در این است که بیشترین نرخ رشد جمعیت به آفریقا ،خاورمیانه،
جنوب آس��یا و مناطقی تعلق دارد که برای تأمین نیازهای جمعیتی از کمترین تجهیزات
برخوردارند.

