صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر :مهرداد حجتی
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
آنالین ،مدیا و شبکههای اجتماعی
سهام بورقانی ،ابوذر معتمدی
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست
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نيم نگاه

گـــــــزارش

دولت اسپانیا اداره
کاتالونیا را به دست گرفت

احتمالدستگیریبهدلیل
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

جامع�ه فردا :پ��س از مدتها تنش بر س��ر
استقالل کاتالونیا (بخشی از کشور اسپانیا) روز
گذشته دولت اسپانیا با اولین آزمون جدی خود
در اداره منطقه کاتالونیا مواجه شد و مقامات
تعیین شده از سوی مادرید از امروز زمام امور
در این منطقه خودمختار را به دست گرفتند.
به گزارش آسوش��یتدپرس ،دولت اسپانیا به
اعضای دولت برکنار ش��ده کاتالونیا اجازه داد
تا وسایل خود را از ساختمانهای دولتی خارج
کنند ،اما به آنها هشدار داده که اگر تالش کنند
تا هرگونه وظایف دولتی انجام دهند ،با جرائم
کیفری روبهرو میشوند.
خوآنایگناسیوزویدو،وزیرکشوراسپانیاگفت:
دولت مادرید به سیاستمداران جداییطلبی
کاتالونیا چند ساعت زمان داده است تا تمامی
اموال خ��ود را از س��اختمانهای دولتی این
منطقه خودمخت��ار خارج کنن��د .همچنین
او میزب��ان رئیس پلی��س جدی��د کاتالونیا و
مقامهای دیگر در وزارت امور کشور در منطقه
کاتالونیاس��ت .دیدار میان وزیر کشور دولت
مادرید و رئیس پلیس جدید منطقه کاتالونیا۳
روز پس از آن صورت گرفت که دولت مرکزی
به صورت مس��تقیم اداره امور در این منطقه
خودمختار را به دست گرفته است.
درهمینحالیکیازاعضایکابینهبرکنارشده
کاتالونیا برکنار ش��دنش توسط دولت منطقه
را رد ک��رد و تصاویری از خود در رس��انههای
اجتماع��ی منتش��ر کرد ک��ه در محل کارش
مشغول اس��ت 12 .تن از اعضای سابق کابینه
دولت منطقهکاتالونیا ازجمله رهبربرکنار شده
این منطقه اگر تالش کنن��د تا در قدرت باقی
بماند ،با اتهامات کیفری روبهرو خواهند شد.
دولت ماریانو راخوی ،نخس��ت وزیر اس��پانیا
کنترل دولت منطقهای کاتالونیا را به دس��ت
گرفته و قرار اس��ت  ۲۱دس��امبر سال جاری
می�لادی انتخابات جدیدی برگزار ش��ود .در
همینحالآلفونسوداستیس،وزیرامورخارجه
اسپانیا ابراز امیدواری کرد که انتخابات منطقه
در کاتالونیا برگزار ش��ود .او ادامه داد که بر این
باور است انتخابات منطقهای در کاتالونیا باعث
میش��ود که این منطقه همچنان بخش��ی از
اسپانیا باقی بماند.
اتهام شورش

در عین حال دادس��تانی اس��پانیا اتهاماتی از
جمله اتهام شورش را علیه آن دسته از رهبران
کاتالونیا وارد کرده که در اعالم اس��تقالل این
منطقه نقش داش��تند .این تصمیم دادستانی
همزمان با اقدامات دولت مرکزی اسپانیا برای
اعمال حاکمیت مستقیم بر منطقه خودمختار
کاتالونیا اعالم شده است.
خوزه مانوئل مازا ،دادس��تان کل اسپانیا گفته
که مقامهای منطقه کاتالونیا باید به تحریک به
آشوب هم متهم شوند .این افراد شامل شماری
از مقامات دول��ت و تعدادی از اعضای پارلمان
میش��وند .طبق قوانین اس��پانیا ،درخواست
دادستانی برای ایراد اتهام علیه مقامات مذکور
را باید یک قاضی بررسی کند.
تعداد زی��ادی از هواداران اس��تقالل کاتالونیا
در اطراف ساختمانهای دولتی در بارسلون،
مرکز منطقه کاتالونیا جمع شدهاند ،اما هنوز
نش��انهای از تالش مقامهای محلی برای ورود
به این س��اختمانها گزارش نش��ده است .از
جمله کارس پوجدمون ،رئیس دولت منطقه
کاتالونیا که از سوی دولت مرکزی اسپانیا از کار
برکنار شد ،هنوز تالشی برای ورود به دفترش
نکرده است .همزمان یک منبع نزدیک به آقای
پوجدمون به  BBCگفته است که وی در حال
حاضر در بلژیک است .روز شنبه ( ۲۸اکتبر۶/
آبان) به نق��ل از وزیر مهاجرت بلژیک گزارش
ش��ده بود که آقای پوجدمون میتواند از این
کشور درخواست پناهندگی کند.
تيتر رسانههای عرب

رای الیوم :وزیر خارجه بحرین خواستار
تعلیق قطر در شورای همکاری خلیج (فارس)
شد .او مش��ارکت کشورش در نشست آینده
این شورا که قرار است در کویت برگزار شود،
مشروط به دعوت نکردن از قطر نمود.
الشرق االوسط :نخس��توزیر کویت
استعفای خود را تقدیم امیر کویت کرد.
روزنامه لندن�ی العرب :فش��ارهای
آمریکا پروژه احداث «قدس بزرگ» را متوقف
ساخت :رای گیری دولت اسرائیل عقب افتاد.
شبکه ماهوارهای العربیة :طرحهای
جدید میانجیگری میان رژیم اسد و معارضان
در آستانه  7مطرح شد.
القدس العرب�ی :به نقل از سرلش��کر
باقری ،رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح
ایران :ایران طی چند روز آینده مرزهای خود
با اقلیم کردستان را بازگشایی خواهد کرد.

احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هیاهوی زیادی در فضای رسانه ای داشته است.

طراح:اد وکسلر cagle /

گفتوگو

پاورقی

سوچی و آستانه به دنبال نقشه آینده سوریه

حسین شیخاالسالم :ایران به اهدافش رسیده است

اجالس آستانه برگزار شده است و ژاپن محل بعدی
مذاکرات خواهد ب�ود ،آیا میتوان با بازپسگیری
شهر رقه از داعش به آینده سوریه امیدوار بود؟

آستانه قطعا نقش مهمی در آینده سوریه خواهد داشت ،این
نشست تنها اجالسی است که تابهحال نتایج آن عملی شده
است ،طبق طرحی که ایران در نظر گرفته بود تقریبا به همه
آنچه باید ایجاد میشد رسیدهایم و میتوانیم حاال به آینده
سوریه فکر کنیم .هدف اول در سوریه رسیدن به آتشبس
بود ،بهخصوص در مناطق آس��یبدیده ،در مرحله دوم به
دنبال گفتوگوی طرفین بودیم ،البته این گفتوگو الزاماتی

10000 Rials

16 Pages

vol.1, No. 4

Tue, 31 Oct 2017

لوح

جامعه فردا :موضوع دخالت روس��یه در انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا همچنان
در محافل سیاسی این کش��ور در جریان است .کار به جایی رسیده که سخن از احتمال
بازداش��ت افرادی در آن زمینه شده اس��ت .رابرت مولر ،بازرس ویژه وزارت دادگستری
آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات این کشور مجوز صدور کیفرخواست علیه فرد
یا افراد خاصی را دریافت کرده اس��ت .ترامپ فعالیت در این زمینه را توطئه علیه خود و
همراهانش میداند.
به گزارش ش��بکههای خبری آمریکایی « »CNNو « »NBCهیأت ژوری دادگاهی در
واشنگتن با تقاضای رابرت مولر برای پیگرد قضایی فرد یا افرادی موافقت کرده است .مولر،
رئیس پیشین  ،FBIاز سوی وزارت دادگستری آمریکا به عنوان بازرس ویژه برای بررسی
مداخله روسیه در انتخابات و همچنین میزان آگاهی تیم انتخاباتی دونالد ترامپ از این
مسئله منصوب شده است .مولر عالوه بر این موظف است که درباره «کارشکنی» ترامپ
در ماجرای مداخله روسیه در انتخابات و جلوگیری از اجرای عدالت شفافسازی کند.
ب��ه گزارش دویچه وله نام فرد یا افرادی که قرار اس��ت مورد پیگ��رد قانونی قرار گیرند و
همچنین اتهامات آنها فاش نشده است .احتمال میرود که تا بامداد سهشنبه ( ۳۱اکتبر
 ۹ /آبان) یک یا چند نفر در این رابطه دس��تگیر شوند .آدام شیف ،عضو کمیته اطالعاتی
سنای آمریکا در این رابطه از دو نفر نام برده است :مایکل فلین ،مشاور پیشین دونالد ترامپ
در زمینه امنیت ملی و پل مانافورت ،رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ.
رسانههای آمریکایی روز گذشته اعالم کردند که از «پل مانافورت» ،مدیر سابق کمپین
انتخاباتی دونالد ترامپ خواسته شده که خود را به  FBIمعرفی کند .اگرچه این اطالعات
هنوز توس��ط دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا و خود پل مانافورت تایید نشده ،اما
گفته میشود که از پل مانافورت خواسته شده برای تحقیقات درخصوص مداخله روسیه
در انتخابات آمریکا خود را معرفی کند .به نوش��ته روزنام��ه نیویورکتایمز ،عالوه بر پل
مانافورت ،ویک گیتس ،وابسته تجاری سابق وی نیز برای تحقیقات احضار شده است.
رئیسجمهورایاالتمتحدهفعالیتهایتازهدراینزمینهراتوطئهعلیهخودوهمراهانش
میداند .او روز یکشنبه ( ۲۹اکتبر) در چند پیام توئیتری تالش کرد که نظرها را متوجه
هیالری کلینتون ،رقیب خود در انتخابات ریاستجمهوری کند .ترامپ از جمله نوشت:
«تمامی این داس��تانها درباره روسیه دقیقا زمانی پخش میشود که جمهوریخواهان
دس��ت به یک اقدام تاریخی برای کاهش مالیات و اصالح قوانین مالیاتی زدهاند .آیا این
تصادفی است؟ خیر».
تای کاب ،وکیل ترامپ ،درب��اره توئیتهای رئیسجمهور علیه کلینتون اظهار کرد که
نوشتههای ترامپ ربطی به تحقیقات مولر پیرامون نقش روسیه در انتخابات و ارتباطات
تیم انتخاباتی ترامپ با مسکو ندارد.

جامعه فردا :رسانههای دولتی روسیه از تالش این کشور
برای برگزاری کنفرانس مردمی س��وریه در ش��هر سوچی
روسیه خبر دادند.
خبرگزاری نووس��تی اعالم کرده اس��ت ک��ه «کنفرانس
مردمی سوریه» اواسط نوامبر در س��وچی برگزار میشود
و در جریان آن قانون اساس��ی جدید س��وریه مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .این منبع اعالم کرد :قرار اس��ت ۱۰۰۰
تا  ۱۳۰۰تن از جمله نمایندگانی از دولت س��وریه و بخش
وس��یعی از مخالفان در این نشس��ت ش��رکت کنند .طی
چند ماه گذش��ته تالشها برای حل بحران سوریه افزایش
یافته است .نشستهای آستانه نیز اکنون درحال برگزاری
اس��ت و قرار است دور جدید مذاکرات ژنو  ۲۸نوامبر برگزار
شود .حس��ین شیخاالس�لام مش��اور وزیر امور خارجه به
« جامعه فردا» میگوید؛ بش��ار اسد نقش مهمی در سوریه
جدید خواهد داشت.

صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی
مرضیه کیانی مروست ،حسام بیات
حروفچینی :زهرا خوشنیت
فاطمه محمدی ،آیدا نوروزی
ویراس�تاری :زهرا رهبرنیا ،عاطفه میرزا،
سمیرا یحیایی
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 :

داشت ،ایران از ابتدا میخواست گفتوگوها سوری -سوری
باشد ،نه اینکه طرفهای غیرمربوط وارد شوند و مرحله سوم
برگزاری رفراندوم اس��ت ،با تکمیل دو مرحله اول حاال باید
الزامات و شرایط را برای برگزاری انتخابات ملی و سراسری
در سوریه ایجاد کرد.
البته نقش آمریکا در آستانه کماثر است ،این اتفاق
تأثیری بر آینده سوریه ندارد؟

آنچه آس��تانه پیگی��ری میکرد کامال مش��خص اس��ت؛
نیروهای مؤثر طبیعتا باید نقشآفرینی داشته باشند ،ایران،
ترکیه ،روس��یه و دولت س��وریه در کنار معارضین مسلح
توانس��تهاند دور یک میز مذاکره کنند و این اقدام مثبتی
است .نگاه آستانه آن است که حتما مردم سوریه سرنوشت
خود را تعیین کنند.
در س�وریه جدید جایگاه بشار اس�د از نگاه ایران
کجاست؟

باید دید نگاه مردم سوریه چیست ،آمریکا حتی در مرحلهای
میخواست بشار هیچ نقشی در آینده سوریه نداشته باشد،
بشار از محبوبیت باالیی در سوریه برخوردار است ،مردم به
او رأی خواهند داد ،او جلوی زیادهخواهیهای غرب ایستاد.
البته برخی هم اعتقاد دارند آن روی سکه ناسیونالیسم اسد
حمایت بیقید روسیه از او بود.
او تروریس�م را شکس�ت داده و تمامیت ارضی و
مرزی س�وریه را حفظ کرده ،بهجز اس�د در حال
حاضر سوریه چه کسی را دارد؟

او آلترناتیو ندارد.

عکس نوشت

انتشار جزئیات جدید از
زندگی ابوبکر البغدادی
جامع�ه فردا :زندگی ابوبکر بغ��دادی که نام واقعی او ابراهی��م عواد ابراهیم
البدری است و بهعنوان رهبر گروه تروریستی داعش شناخته میشود ،همواره
در پردهای از ابهام بوده است .گروه تروریستی تحت امر او در سالهای اخیر به
یکی از بزرگترین معضالت خاورمیانه تبدیل شده است .او در سالهای اخیر،
رهبری سازمانی را بر عهده داشته که متهم به قتل چندین هزار نفر است.
یک مقام نظامی عراق اعالم کرد که سرکرده گروه تروریستی داعش در مناطق
خارج از کنترل این گروه تروریستی پنهان شده است .به گزارش خبرگزاری ایلنا
به نقل از اسکای پرس ،یک مقام نظامی عراق گفت« :ابوبکر البغدادی از مناطق
درگیری در ش��هر القائم عراق و دیرالزور سوریه خارج شده است و به مناطق
خارج از کنترل این گروه تروریستی رفته و به صورت پنهانی زندگی میکند».
او افزود که علت عدم نمایش بغدادی در انظار عمومی در چند س��ال اخیر این
اس��ت که وی تغییراتی را در چهرهاش ایجاد کرده اس��ت تا بتواند بهراحتی و
آزادی و بدون اینکه مورد شناس��ایی قرار بگیرد ،جابهجا شود .او با بیان اینکه
با وجود آزادی ،بسیاری از مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق هنوز
مکان اختفای البغدادی مش��خص نشده اس��ت ،گفت« :گزارشهای منتشر
شده و کارشناس��ان نظامی ائتالف غربی و عراقی بر این باور هستند بغدادی
در مناطقی که تحت کنترل این گروه تروریس��تی نیست ،پنهان شده است».
همچنین گفت که فرضیه بازداشت البغدادی دور از انتظار است؛ اما تالشها
برای پیدا کردن محل اختفای او و همچنین قتل وی به شدت ادامه دارد.

کردها نیز نقش مهمی در پی�روزی بر تندروهای
افراطی داش�تهاند؛ آیا آنها مانن�د کردهای عراق
سرنوشت مشابهی خواهند داشت؟

در صورت پیروزی اسد کردها وضعیت فعلی خود را حفظ
خواهند کرد .یعنی عقبنشینی نخواهند کرد و با تصویب
قوانین و توافقات برای دس��تاوردهای فعلی خود پشتوانه
قانونی مهیا خواهند کرد .اکن��ون کردها بر منطقه معینی
دست پیدا کردهاند که هیچ توافقنامه رسمی در این زمینه
موجود نیست یا در قانون اساسی کشور سوریه اعمال نشده
اس��ت .ولی با پیروزی اس��د کردها تالش خواهند کرد که
پیروزیها و دستاوردهای میدانی خود را در قوانین جاری
سوریه اعمال کنند .مثال منطقهای خودمختار مانند شمال
عراق و یک منطقه نظامی داشته باشند ،یا بودجه مستقلی
دریافت کنند .طبیعی اس��ت که بشار اس��د نیز در ابتدای
پیروزی با کردها وارد تعامل شود.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت سوم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی
رویکرد ما در کاربرد علم روانپزشکی برای توضیح
رفتارهای موجود تهدیدآمیزی چون ترامپ ،بیشتر
با عصر حجر همخوانی دارد تا عصر پرشتاب حاضر
یا آینده پرمخاطره ما .برحسب قوانین تکامل ،انسان
به تدریج خصایلی بدخواهانه کسب کرده که البته
برای نیاکان شکارچی ما بسیار مطلوب بوده؛ چون
آنها یقین نداشتند یک روز دیگر دوام خواهند آورد،
یا حتی نمیدانستند طعام بعدی را از کجا خواهند
یافت .روزگاری چنین پنداش��ته میش��د که این
جهان بیاندازه فراخ اس��ت و منابع طبیعی تمامی
ندارند .اما حاال خود را در جهانی حقیر مییابیم که
همه مرزهای آن درنوردیده شدهاند .در گذشته ،بقا
به تصمیمات غریزی و آنی بستگی داشت و حرص و
ولع ،خصلتی ستوده به شمار میرفت50 .هزار سال
پیش تمای�لات خودخواهانه برای بقا یک فضیلت
قلمداد میشد اما در جهان امروزی که برنامههای
مش��ارکتی در آن حرف اول را میزند ،خودخواهی
برابر است با خودویرانگری.
ما جهان بیرون را به انقیاد درآوردهایم ،اما آیا جهان
درونی خود را نیز تحت اختیار خواهیم گرفت؟ اگر
بر معیارهای غیرواقعی خود برای زندگی پافشاری
کنیم ،ای��ن خطر وجود دارد ک��ه نتوانیم الگوهای
معیوب زیستی خود را به فرزندانمان منتقل کنیم.
من یک روانپزشک هس��تم و شغلم اقتضا میکند
یاریگر بیماران باش��م تا ب��ه لغزشهای خود پی
ببرند ،افکار خود را از عناصر غیرعقالنی پاک کنند،
و به دور باطل خودفریبی پایان دهند .بلوغ فردی (یا
جمعی)درصورتیتحققمییابدکهاندیشهعقالنی
جایگزین تفکر آزمند و هیجانات آنی شود .تحلیل
روانش��ناختی ترامپ هی��چ دردی را دوا نمیکند
چون به قدری پیشپاافتاده و بدیهی است که جای
بررسی نمیگذارد .ما که نمیتوانیم انتظار داشته
باشیم ترامپ تغییر رویه دهد ،اما الزم است توهمات
اجتماع��ی را که به آفرینش ترام��پ انجامیدهاند،
بیاعتبار کنیم و از خواب بیدار شویم .اگر واقعبینانه
با این دشواری مواجه نشویم ،آینده خود را در معرض
تباهی قرار دادهایم؛ الزم است عقالنیت را جانشین
غریزه کنیم و انگیزههای انساندوستانه خود را به
خودبینیهای ترامپگونه برتری دهیم .امیدوارم
آن عش��قی که بیماران را التیام میبخشد ،جامعه
بیمار ما را نیز شفا دهد.
اقبال به من رو کرده که آدم خوشبین و پرش��وری
هس��تم ،موقعیت حاضر خودم را میپس��ندم و از
گذشته خود خرسندم .اما نمیتوانم هراسم از آینده
را دفع کنم .منظورم آینده شخصی نیست؛ من دیگر
راه چندانی پیش رو ندارم و به رویدادهای گذشته
خودم میبالم .اما هر چه به ایام پایانی عمرم نزدیک
میشوم این اندوه بیشتر و بیشتر بر جانم مینشیند
که نسل من بیاندازه لجامگسیخته بوده و اعتنایی
به نیازهای فرزندان و نوادگانمان نداشته است.
ه��ر روز که میگ��ذرد ،حیات دیگ��ران را به خطر

میاندازیم تا اسباب خوشبختی خود را فراهم آورده
باشیم،سرنوشتنوعبشرراباتهدیدروبهرومیکنیم
و افزون بر این بسیاری از دیگر اشکال حیات را -که
در کنار ما بر این سیاره کوچک اما آکنده از زیباییها
تکامل مییابند -مورد آس��یب قرار میدهیم .ما از
دوران تاریخی شیرین و کمنظیری بهره بردهایم ،در
بهترین زمانها و مکانها زیستهایم .نبوغ پرتکاپوی
بشر ،که در عمر10هزارساله خود در یک سطح ثابت
مانده ،توفیق بیسابقهای را به خوانندگان این کتاب
اعطا کرده؛ طول عمر رشکبرانگیز ،ابزارآالت فنی
که بهطور مداوم در حال پیشرفت هستند و دانش
عمیق و حیرتآور درباره سازوکار جهان .بهرهمندی
ما از نعمتهای گذشته ،این دلخوشی راحتطلبانه
را در ما ایجاد کرده که نسلهای بعدی بیشتر از ما
در رفاه خواهند بود .اما اگر برای ممکن کردن زندگی
در سیاره خود گامهای دشواری برنداریم فرزندان
ما هس��تند که باید بهای بیتدبیری ما را بپردازند.
اشتباهاتی که حاال صورت میگیرند ،ممکن است
به جایی ختم شوند که نوادگان ما بدترین زمانها
و مکانها را تجربه کنن��د .وضعیت موجود ،پایدار
نیست؛ یا جهان را جای بهتری خواهیم کرد ،یا آن را
به ورطه نابودی خواهیم کشاند.
مواجهه با حقایق زندگی

جهل مایه خیر و برکت نیست .ناآگاهی بیشترین
آسیب را به انسان وارد میکند ،آن هم از راههایی که
انتظارش نمیرود و به شیوهای که بیشترین خرابی
رابهبارمیآورد.شواهدموجودنشانمیدهندجهان
ما در طوفان سهمگینی از فجایع اجتنابناپذیر قدم
میگذارد .اگر عملکرد خ��ود را فورا اصالح نکنیم،
تمدن ما تباه خواهد شد ،بیاینکه فرصت دوبارهای
پیش رویمان باش��د .از آن زمان که باید با واقعیت
روبهرو میشدیم ،آستین باال میزدیم و برای رفع
مشکالت چارهجویی میکردیم ،خیلی گذشته .در
عوضبهتوهماتیجمعیدلبستهایمکهخودفریبی
مهلکی را دامن میزند و آن اینکه بهترین راه مواجهه
با خطر ،انکار موجودیت آن است .ریاستجمهوری
ترامپ یا آخرین مرحله تباهی است یا تلنگری است
در دقیقه  .90ابعاد ش��خصیتی او ،هر آنچه را برای
بقای نوع بشر ضروری اس��ت ،به قهقرا میکشاند.
او و هواخواهان��ش هر روز با تصمیمات تازه خود به
تحقق آخرالزمان ،نابودی محیطزیس��ت و سقوط
اجتماعی س��رعت میبخش��ند .آینده بش��ر را به
دست کسی سپردهایم که به حقایق بیاعتناست،
به جهل خود میبالد و آماده اس��ت بهخاطر هوای
نف��س و بدخواهی خود ،هر نیرنگی را به کار اندازد.
هر انسانی مختار است بدترین شرارتها را مرتکب
شود بیاینکه دیوانه باشد ،اما آنچه در کشور ما جاری
است دیوانگی محض است؛ اغفال شدهایم و به دنبال
فلوتزن لودهای راه افتادهایم که با نغمههایش ما را
به ناکجاآباد میکشاند.

