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نيم نگاه

نخستین پایگاه نظامی
ترکیه در غرب حلب
ترکیه با نقض مصوبههای نشس��ت آستانه
 ۶و همزم��ان با برگزاری نشس��ت آس��تانه
 ۷در روزهای آتی ،نخس��تین پایگاه خود را
در خاک س��وریه افتتاح میکند .بهگزارش
روزنامه الوطن س��وریه ،در راس��تای نقض
آشکار مصوبههای شش��مین دور از نشست
آس��تانه و همزمان با هفتمی��ن دور آن ،که
روز سهش��نبه بهکار خود پای��ان داد ،ترکیه
آمادهس��ازی نخس��تین پایگاه نظامی خود
را ب��رای بهرهب��رداری تکمیل ک��رد .ترکیه
قصد دارد هش��ت پایگاه نظامی را در خاک
سوریه در «جبل الشیخ برکات» در نزدیکی
0 00
عزه 0در حومه غربی حلب ایجاد کند.
شهرداره
منابع محل��ی در منطقه احداث پایگاه نظامی
گفتند ،بلدوزرهای ارتش ترکیه برای تسریع
در تاسیس این پایگاه که در مکانی استراتژیک
است ،با همه توان کار میکنند .منابع مخالف
وابس��ته به ش��بهنظامیان جنبش «نورالدین
زنک��ی» ک��ه اداره حوم��ه غربی حل��ب را با
جبههالنصره تقسیم کردهاند ،گفتند ،النصره
محاف��ظ کاروان ارتش ترکیه اس��ت که از ۱۴
اکتبر تجهیزات نظامی را به این مناطق منتقل
میکند .این منابع پیشبینی کردند ،ساخت
پایگاه نظامی «شیخ برکات» در روزهای آتی
برای تبدیل شدن به واقعیت خاتمه یابد.
در این راس��تا ،یک کارش��ناس نظامی دالیل
واهی آنکارا برای ایجاد پایگاه نظامی را محکوم
کرد و گفت :ه��دف از ایجاد مراکز نظارتی که
خ��ود بر مراک��ز نظارتی دیگر نظ��ارت دارند،
چیزی جز استعمار منطقه نیست و با این اقدام
فعالیتهای جاسوسی در مرزهای «عفرین»
نیز متوقف نمیشود.

هشدارعالویدرمورد
تجدیددرگیریهای
طایفهایدرکردستان

روزنامه فرامنطق��های الحیاه نوش��ت :ایاد
ع�لاوی ،مع��اون رئیسجمهور ع��راق ،در
صفحه ش��خصی خود در فیسبوک نوشت:
از اتفاقات و اغتش��اشهایی که در برخی از
مناطق کردس��تان عراق رخ میدهد نگران
هس��تیم و این اتفاقات نسبت به آغاز دوباره
درگیریهای طایفهای و برهم خوردن ثبات
در کل عراق هشدار میدهند.
بهگزارش ایس��نا ،ع�لاوی در ادام��ه ،همه
طرفها را به خویش��تنداری و خردورزی و
پایبندی به قوانین و قانون اساس��ی کشور،
حفظ زب��ان گفتوگ��و و تفاهم ب��رای حل
اختالفات سیاسی ،رسیدگی به بحرانهای
موجود در روابط اربی��ل و بغداد و نیز روابط
داخلی میان گروههای کرد دعوت کرد.
خبرگزاری اس��پوتنیک روس��یه ب��ه نقل از
عبدالواحد اعالم کرد ،جنبش تغییر ،خواستار
تغییر کامل قوانین (مربوط به ریاست اقلیم)
جهت تبدیل س��اختار حکومتی در اقلیم به
پارلمانی است؛ زیرا اختیارات گسترده رئیس
اقلیم باید تقس��یم ش��ود .عبدالواحد تاکید
کرد ،آنچه اهمی��ت دارد ،برگزاری انتخابات
در زمان مقررش است .این نماینده پارلمان
عراق افزود :تاخی��ر در برگزاری انتخابات در
این بازه زمانی اقدامی نادرس��ت اس��ت ،اگر
انتخابات برای دو یا س��هماه به تعویق بیفتد،
امری واقعبینانه است اما تاخیر هشتماهه،
طوالنی اس��ت .معتقدم حزب دموکراتیک و
اتحادیه میهنی کردستان بهدنبال آن هستند
که وضعی��ت فعلی بههمین ش��کل و بدون
برگزاری انتخابات حفظ شود.
تيتر رسانههای عرب

رأی الی�وم :امیر کویت مجددا مبارک
حمد الصباح را مامور تش��کیل دولت جدید
ساخت.
االه�رام :کمپی��ن مردم��ی ب��رای
کاندیداتوری السیس��ی گس��تردهتر ش��د:
نخب��گان به کمپی��ن «حمایت��ش کنیم»
میپیوندند.
0
الحیاه 0چاپ لندن :دولت عراق مثلث
مرزی ترکیه – س��وریه – عراق را به کنترل
کامل خود درآورد.
الع�رب چاپ لن�دن :پوتی��ن پرونده
سوریه را روی میز روحانی میگذارد :روسیه
برای پیش��برد ط��رح «کنگره آش��تی ملی
س��وریه» ،به حمایت اروپا و آمریکا نیز نیاز
دارد.
ش�بکه ماهوارهای العربی�ه :بارزانی
همچنان ی��ک س��مبل ملی ب��رای کردها
محسوب میشود :چه کسی میتواند جای
خالی او را پر کند.
ش�بکه ماه�وار های الجزی�ره:
جدیدترین حمل��ه هوایی ائتالف در ش��هر
صعده در یمن ،دهها غیر نظامی را قربانی کرد.

نگاه

صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی
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،
10000 Rials
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اسپانیا به دنبال
رهبر برکنار شده همهپرسی
استقالل کاتالونیا
برگزاری همهپرس��ی استقالل کاتالونیا برای جدایی از کش��ور اسپانیا ،مقامات این دولت
محلی را با مشکالت زیادی روبهرو کرده است .اگرچه نتیجه این همهپرسی توسط دولت
اسپانیا باطل اعالم شد؛ اما اکنون دادگاه عالی اسپانیا ،کارلس پوجدمون ،رئیس برکنار شده
دولت محلی کاتالونیا ،بههمراه  ۱۳نفر دیگر دولت مخلوع او را احضار کرده تا درخصوص
برگزاری همهپرسی استقالل و جداییطلبی شهادت دهند .این احضاریهها پس از آن صادر
میش��ود که دادستان کل اسپانیا ،روز دوشنبه گفت ،اعضای دولت کاتالونیا را از جمله به
شورش متهم خواهد کرد.
کارلس پوجدمون که با چند نفر از مقامات س��ابق دولت محلی کاتالونیا در بلژیک بهس��ر
میبرد ،روز دوش��نبه در بروکسل ،پایتخت بلژیک ،گفت که بهدنبال پناهندگی از بلژیک
نیست بلکه برای طرح مسئله کاتالونیا به پایتخت اتحادیه اروپا آمده است.
پوجدم��ون و همراهانش بهدلیل برگزاری همهپرس��ی اس��تقالل با اتهام «ش��ورش» و
«جداییطلبی» روبهرو هستند ،اتهامی که میتواند برای آنها  ۳۰سال زندان داشته باشد
اما هنوز رسما اعالم نشده است.
دولت مرکزی مس��تقر در مادری��د ،پایتخت اس��پانیا ،هماکنون کنت��رل دولت محلی و
منطقه خودمختار کاتالونیا را در دس��ت گرفته است .دادگاه عالی اسپانیا اکنون مقامهای
اخراجشده کاتالونیا که هنوز رسما متهم نش��دهاند را احضار کرده تا روزهای پنجشنبه و
جمعه شهادت دهند.
در صورت خودداری آنها ،دادستان میتواند دس��تور دستگیری آنها را بدهد .پوجدمون
پیشتر گفت ،اگر محاکمه عادالنه او تضمین شود به اسپانیا بازخواهد گشت .چندین نفر از
همکاران سابق آقای پوجدمون که در داخل کشور هستند ،تصمیم گرفتهاند به درخواست
دادگاه پاسخ مثبت دهند.
به گزارش  ،BBCپوجدمون پیشتر در یک کنفرانس خبری گفت که او برای فرار از عدالت
به بلژیک سفر نکرده بلکه میخواهد آزادانه سخن بگوید .پوجدمون همچنین گفت که او
نتیجه انتخابات فوری کاتالونیا در روز  ۲۱دسامبر را خواهد پذیرفت.
دولت مرکزی اسپانیا پس از تعلیق خودمختاری کاتالونیا ،زمان این انتخابات را اعالم کرد.
پوجدمون گفت« :من خواهان یک تعهد روشن از طرف دولت هستم .آیا دولت نتایجی که
به اکثریت جداییطلبان منجر شود را محترم خواهد شمرد؟»
دول��ت مرکزی اس��پانیا با تعلی��ق خودمختاری کاتالونی��ا ۲۱ ،دس��امبر را روز برگزاری
انتخابات زودهنگام در بارس��لون تعیین کرده اس��ت تا دولت محلی جدید در بارس��لون
تشکیل شود.

نخست وزیر اسپانیا نتیجه همه پرسی کاتالونیا را باطل اعالم کرد

کاریکاتوریست :شهریار علمی

گزارش

حماس گذرگاههای مرزی را به دولت خودگردان تحویل داد

جامعه فردا -اولین نتایج آشتی ملی میان گروه حماس و
تشکیالت خودگردان فلسطین و تشکیل دولت وفاق ملی
آشکار شد .صبح چهارشنبه ١٠،آبان ،گروه حماس که اداره
امور نوار غزه را در  10س��ال گذش��ته در دست داشته ،دو
گذرگاه مرزی این بخش از اراضی فلسطینی را به مأموران
تشکیالت خودگردن فلسطینی تحویل داد.
نظمی مهنا ،رئیس هیأت مرزها و گذرگاهها پیشتر گفته
بود ،ای��ن گذرگاهها تحویل دولت داده میش��وند و رأس
ساعت هش��ت صبح به وقت محلی قدس این پروسه ابتدا
از گذرگاه رفح آغاز خواهد شد .منابع نیز گفتند ،نشستی
بین اداره گذرگاهها در غزه و مدیر گذرگاهها در تشکیالت
خودگردان با حضور هیأت امنیتی مصر در چارچوب اجرای
آخرین تالشها برای تحویل گذرگاهها برگزار شد.
حس��ین الش��یخ ،رئی��س اداره کل امور مدن��ی و هیأت
گذرگاهه��ا و مرزها تاکی��د کرده بود ،دول��ت وفاق آماده
تحویل گرفتن گذرگاهها به طور کامل است .الشیخ تاکید
ک��رد ه بود ،فعالیت مجدد گذرگاه رفح از  ۱۵نوامبر جاری
آغاز خواهد ش��د و تالش خواهیم کرد نیازهای الزم برای
گشودن گذرگاه رفح را طبق توافقنامه گذرگاهها مصوب
سال  ۲۰۰۵طی دو هفته تأمین کنیم.
در ژوئن سال  ،٢٠٠٧گروه حماس پس از چند ماه درگیری
با مأموران تشکیالت خودگردان ،آنان را از غزه اخراج کردند
و عمال یک دولت جداگانه در این بخش از س��رزمینهای
فلس��طینی تش��کیل دادند .در پی این تح��ول ،مأموران
اتحادیه اروپا هم گذرگاه مرزی رفح را ترک کردند و از آن
زمان دولت مصر این گذرگاه را به روی رفت و آمد ساکنان
غزه بست .س��رانجام آشتی ملی در ماه گذشته با وساطت
دولت مصر بین گروه حماس و جنبش فتح «تش��کیالت
خودگردان فلسطین» صورت گرفت.
ب��ا تش��کیل دولت وف��اق مل��ی تش��کیالت خودگردان
فلسطینی مس��ئولیت کامل گذرگاه مرزی رفح با مصر و
گذرگاه شمالی غزه با رژیم اسرائیل را در دست میگیرد.

به گزارش  ،BBCبا تحویل گذرگاه رفح ،تصاویر محمود
عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان ،و عبدالفتاح سیسی،
رئیسجمه��وری مصر بر فراز این گذرگاه نصب ش��د .در
گذرگاه مرزی ش��مال غزه با رژیم اسرائیل نیز موانعی که
حماس ظاهرا برای حفاظت بیش��تر در این گذرگاه نصب
کرده بود پیاده و از محل خارج شده است.
به گفته منابع خبری ،حماس همچنان مسئولیت امنیت
عمومی گذرگاههای مرزی را در اختیار خواهد داشت زیرا
هنوز مأموران انتظامی تشکیالت خودگردان در نوار غزه
مس��تقر نش��دهاند .برخی تحلیلگران این امکان را مطرح
کردهاند که ممکن است مأموران امنیتی حماس در کنار
مأموران تش��کیالت خودگ��ردان در گذرگاههای مرزی
مستقر ش��وند .در عین حال ،به نشانه بازگشت حاکمیت
تش��کیالت خودگ��ردان ب��ر گذرگاههای م��رزی ،بانک
فلسطین ،مس��تقر در کرانه باختری ،مسئولیت دریافت
عوارض عبور از گذرگاههای م��رزی را برعهده میگیرد و
عواید آن را به وزارت دارایی تشکیالت خودگردان تحویل
میدهد.
گذرگاه مرزی رفح با مصر و گذرگاه مرزی با رژیم اسرائیل
تنها راه ارتب��اط زمینی نوار غزه با دنی��ای خارج از جمله
اراضی فلس��طینی واقع در کرانه باختری رود اردن است.

رژیم اسرائیل همچنان بر آبهای ساحلی نوار غزه مسلط
اس��ت و فرودگاه شهر غزه نیز طی س��الهای اخیر فعال
نبوده است.
محمود عباس و اسماعیل هنیه ،رهبر حماس –  10سال
پ��س از ایجاد دو دولت جداگانه در اراضی فلس��طینی دو
طرف انتظار دارند آشتی ملی بتواند وحدت فلسطینیان را
تضمین کند .در صورتی که توافق آشتی ملی بین دو طرف
دوام داشته باش��د ،این برای نخستین بار از سال  ٢٠٠٧و
تسلط حماس بر نوار غزه خواهد بود که این گذرگاهها عمال
در اختیار تشکیالت خودگردان اداره خواهد شد و رفت و
آمد از آنها آسانتر خواهد بود.
در س��ال  ٢٠٠٥میالدی ،رژیم اس��رائیل ش��هرکهای
یهودینش��ین در نوار غزه را برچید و به طور یکجانبه این
بخش از س��رزمینهای فلسطینی را تخلیه کرد و آن را به
تشکیالت خودگردان تحویل داد .بر اساس توافق بین دو
طرف و مصر ،قرار بود تشکیالت خودگردان به عنوان حافظ
امنیتغزه،ازنفوذتندروهایفلسطینیبرایانجامعملیات
مسلحانه در داخل س��رزمینهای تحت اشغال اسرائیل
جلوگیری کند و گذرگاه مرزی رفح هم توس��ط مأموران
تشکیالت خودگردان و زیر نظر نمایندگان اتحادیه اروپا
فعالیت داشته باشد.
در پی امضای توافقنامه آش��تی مل��ی ،مقامات حماس از
تشکیل دولت وحدت ملی با همکاری جنبش فتح سخن
گفتند.طیچندسالاخیر،مذاگراتصلحبینفلسطینیان
و رژیم اس��رائیل کمابیش متوقف بوده ولی دولت دونالد
ترام��پ ،رئیسجمهوری آمریکا ،تالش ب��رای به جریان
انداختن روند صلح را در دستور کار خود قرار داده است.
گروه حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد
و با وجود تعدیالتی که ظاهرا در اهداف خود به عمل آورده،
همچنان به مبارزه مس��لحانه علیه رژیم اسرائیل معتقد
است .اس��رائیل گفته است که با یک دولت فلسطینی که
حماس در آن عضویت داشته باشد مذاکره نخواهد کرد.

حمله تروریستی در نیویورک  ۸کشته و  ۱۱زخمی برجا گذاشت
ی��ک ف��رد مهاج��ر در منهت��ن نیویورک ب��ا وانتی به مس��یر
دوچرخهسواران حمله کرد .در این اقدام تروریستی  ۸نفر کشته
و ۱۱نفر زخمی شدند .سیاستمداران کشورهای گوناگون به این
واقعه واکنش نشان دادند .به گزارش دویچهوله ،این فردی که
بهگفته پلیس نیویورک سیفاهلل سایپف نام دارد و ازبکیاالصل
است با یک وانت کرایهای وارد مسیر دوچرخهسواران در منهتن

نیویورک شد و دستکم  ۸نفر را کشت و  ۱۱نفر را زخمی کرد.
پنج نفر از کشتهشدگان ،گردشگر آرژانتینی بودهاند.
بهگفته ش��اهدان عین��ی ،مهاجم پس از برخ��ورد وانت با یک
اتوبوس حامل دانشآموزان پیاده شده و شعار اهللاکبر سرداده
است .ماموران پلیس فرصت فرار به مهاجم را نداده ،او را زخمی
و دستگیر کردهاند.

دستور پادشاه عربستان برای تأسیس سازمان امنیت سایبری
پادشاه عربستان دستوری برای تأس��یس یک سازمان ملی
امنیت سایبری صادر کرد .بهگزارش آناتولی ،ملکسلمان بن
عبدالعزیز ،پادش��اه عربستان ،سهشنبه شب دستور تاسیس
«هیات ملی امنیت سایبری» را صادر کرد که از شخص پادشاه
دستور میگیرد و به او پاسخگو خواهد بود .پادشاه عربستان
همچنین مساعدبنمحمد العیبان ،وزیر مشاور و عضو کابینه

را بهعنوان رئیس شورای اداره این سازمان تعیین کرد .رئیس
سازمان امنیت کشور ،رئیس سازمان اطالعات کل عربستان،
معاون وزیر کشور و جانش��ین وزیر دفاع اعضای شورای اداره
این سازمان خواهند بود و محمد العیبان ،ریاست آن را برعهده
دارد .العیبان تاکید کرد که این س��ازمان در امنیت سایبری
(اطالعاتی) در عربستان متخصص و مرجع خواهد بود.

پاورقی

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت پنجم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

ه��م در اوهام فردی و هم در توهمات اجتماعی میتوان ش��اهد انکار هرگونه واقعی��ت ،میل به جایگزینی آن با
مالمت آزاردهنده ،رفتارهای غلوآمیز و حس دروغین ستوده شدن بود.
همچون اوهام فردی ،توهمات اجتماعی نیز ما را وامیدارند چش��م ب��ه روی مخاطرات ببندیم ،در قبال عواقب
ناخواس��ته رفتارمان بیمی به خود راه ندهیم ،بحرانها را سهل بگیریم و به این دل خوش کنیم که آینده از پس
دشواریهای خود برخواهد آمد و بنابراین درحال حاضر ملزم به اتخاذ تصمیمات جدی نیستیم .انکار ،ما را مجاز
م��یدارد از مواجهه با این واقعیت تلخ طفره برویم که جهان را به زبال��هدان بدل کردهایم و باید آن را از ضایعات
خود ،پاک کنیم .عقاید باطل ،فرد را به آسیبهایی محدود دچار میکنند ،اما وقتی این باورها پهنه قدرتمندترین
کش��ور جهان را درنوردد و به آرای اجتماعی تبدیل شود ،جامعه را به تصمیمگیریهای ناشایست سوق خواهد
داد و حاصل جز فاجعه نخواهد بود .ترامپ متوهم نیس��ت ،چون میلیونها آمریکایی با او همعقیده هستند ،اما
ترامپ قادر است اوهام اجتماعی بیافریند و آنها را بهگونهای بیاراید که راه به نابودی ما خواهند برد .انکار واقعیت
و تجاهل ،آسایشی کوتاهمدت بههمراه میآورد اما در بازه زمانی بلند ما را به تنگنا میکشاند .اگر فورا از خیاالت
واهی دست نکشیم ،ناگاه چشم باز میکنیم و میبینیم هیچ پلی پشت سر خود به جا نگذاشتهایم.
خوار انگاشتن محیطزیست

توه��م جمعی :گرمای زمین یا آلودگی زیس��تمحیطی جای نگرانی ندارد چون خداوند یا فناوری ،مش��کالت
پیشرو را برطرف خواهند کرد.
واقعیتآزمایی :جانداران تاثیرات چشمگیری بر محیط زندگی خود میگذارند و متقابال از محیطی که ایجاد
کردهاند تاثیرات قابل مالحظهای میگیرند .تا دو میلیارد س��ال قبل باکتریهای غیرهوازی تنها س��ردمداران
جهان بودند اما به تدریج پس��ماندی که خود به بار آورده بودند ،یعنی اکسیژن ،نابودشان کرد؛ خوشبختانه این
عنصر که زاییده آن تکیاختهها و درعین حال نابودگر آنها بود ،حیاتبخش نیاکان ما ش��د .امروز ما س��ردمدار
جهان هستیم و با پسماندی که محصول فعالیتهای ماست ،یعنی دیاکسیدکربن ،خود را به تباهی میکشانیم؛
گرچه این عنصر برای گیاهان پرمنفعت است اما برای وضعیت آبوهوایی و سطح آب دریا در آینده ،زیانبار است.
تغییرات گس��ترده آبوهوایی در طول ادوار مختلف زمینشناس��ی ،پدیدهای طبیعی بوده است .اگر تمدن ما
به کامیابی کنونی دس��ت یافته ،تنها به این دلیل اس��ت که آبوهوا طی 10هزار سال گذشته از ثبات بینظیر و
مطلوبی برخوردار بوده اس��ت .ما هماینک به شکلی برگشتناپذیر مش��غول نابودگری این ثبات هستیم .تاریخ
بشر شاهد ظهور دهها فرهنگ ناب است که به موجب تغییرات مخرب آبوهوایی دچار فروپاشی شدهاند .جامعه
ما سرآمد همه ویرانگرانیهایی اس��ت که با عملکردهای غیرضروری و لجامگسیخته خود بذر هالکت جهان را
میپراکنند چون آبوهوایی به جای میگذارند که جوابگوی نیازهای جمعیت حال حاضر نیست و با پراکندگی
جمعیت همخوانی ندارد.
همین حاال هم میتوانیم اثرات گرمای زمین را بر زندگی خود ببینیم :هر س��ال ش��اهد پدیدههای آبوهوایی
بیسابقهای چون باالرفتن دما ،خشکسالیها ،طوفانها و س��یالبهای بیسابقهای هستیم که که باید هر صد
سال یکبار اتفاق میافتادند –اما در قیاس با گذشته ،در فواصل زمانی کوتاهتری وقوع مییابند .-همه این موارد
بر اوضاع ناخوش��ایند جوی داللت دارند .از آنجا که تغییر و تحول جزء جداییناپذیر ش��رایط آبوهوایی است،
دانشمندان میتوانند هرگونه تحول اقلیمی را به تغییرات بلندمدت و جهانی آبوهوا نسبت دهند.
اما شواهد گرد آمده ،دانشمندان را به نتیجه واحدی رسانده و آن اینکه شتابان در حال تخریب جهان خود هستیم
و برای ترمیم خرابکاریهایمان یا باید همین حاال اقدام کنیم یا به زودی در گورس��تانی که خود کندهایم دفن
خواهیم شد .آمارهای علمی همگی متفقالقول هس��تند و یکصدا درباره میزان دیاکسید کربن موجود در هوا
و آب دریا ،باالرفتن دما و آبش��دن یخچالها هشدار میدهند .عالوهبراین ،الگوهای مختلف هواشناسی آینده
پرمخاطرهای را برای تغییرات دمایی و س��طح آب دریا پیشبینی میکنند .این رویکرد ،مخالفان کمش��ماری
دارد و رد آنها را در ش��رکتهایی میتوان یافت که با عقاید منس��وخ خود میلی ب��ه پذیرش این دگرگونیهای
اقلیمی ندارند .تنها پرسشهای علمی و واقعی این است که تباهی زمین با چه شتابی روی میدهد ،گستره آن تا
کجاست و تا چه میزان میتوان خسارات وارد بر آن را جبران کرد .در میان پاسخهای احتمالی به این پرسشها
نظرات متعارضی وجود دارد ،اما این تعارضات قابل چشمپوش��ی است چرا که حتی خوشبینترین فرضیات نیز
به چشماندازهای هولناکی راه میبرند.
خطر قریبالوقوع فاجعهای زیستمحیطی بر هرکس که دو چشم بینا دارد آشکار است .با اینهمه چهار دسته
انس��انی میتوان یافت که با اوهامی هرچند متف��اوت اما به یک میزان خطرناک ،خود را مش��غول کردهاند و بر
حقیقت نابینا شدهاند .این چهار دسته را چنین میتوان برشمرد :هواداران فناوری ،شرکتهای متحده ،کارگزاران
سیاسی و جزماندیشان مذهبی.

