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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موج آزار و اذیت زنان
ادامه دارد
در قرن  21و در کشورهایی که ادعای رعایت
حقوق بش��ر دارند،همچنان زنان در محل کار
خود مورد آزار و اذیت جنس��ی قرار میگیرند.
مواردی که این روزها گزارشهای بس��یاری
در مورد آن نوش��ته شده اس��ت .در ادامه موج
رس��واییهای جنس��ی ،یک نماینده از حزب
کارگر انگلیس به دلیل آزار جنسی یک زن از
کار تعلیق شد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
رسوایی آزار و اذیت جنسی که چندی است در
هالیوود و در میان سیاستمداران آمریکایی و
غربی سروصدای بسیاری به راه انداخته ،بخش
سیاسی انگلیس را نیز دچار کرده است .این بار
پس از وزیر دفاع این کشور ،یک نماینده حزب
کارگر پارلمان انگلیس نیز به دلیل آزار جنسی
ی��ک زن از کار معلق ش��د .کلوی��ن هاپکینز،
نماینده  76ساله حزب کارگر به دلیل اتهاماتی
درب��اره رفتار وی با یک زن ج��وان از کار خود
تعلیق شد.
رسوایی در کنگره آمریکا

از س��وی دیگر ،خبرگزاری آسوش��یتدپرس
گ��زارش داد ک��ه ی��ک نماین��ده زن فعلی و
س��ه نماینده زن س��ابق کنگره آمریکا به این
خبرگ��زاری گفتهان��د که در زم��ان خدمت
در مجل��س نمایندگان آمریکا م��ورد اذیت و
آزار جنسی از س��وی همکاران مرد خود قرار
گرفتهاند .به گزارش ایس��نا ،این افشاگریها
در پی باال گرفتن موج رسواییهای مربوط به
آزار جنسی در آمریکا به ویژه در هالیوود مطرح
شدهاند .این افشاگریها نشان میدهد که زنان
در آمریکا حتی در ساختمانهای دولتی و در
س��طوح باالی دولت نیز از اذیت و آزار جنسی
ایمننیستند.بنابرصحبتهایایننمایندگان
زن سابق و فعلی ،این اتفاقات سالها و یا تا چند
دهه پی��ش رخ داده و معموال هنگامی که آنها
در کنگره تازه وارد بودهاند ،اتفاق افتاده است.
این زنان شامل لیندا س��انچز ،نماینده فعلی
کالیفرنیا و باربارا باکس��ر ،سناتور سابق ،مری
بونو ،نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا
و هیلدا سولیس ،یک نماینده سابق دیگر این
مجلسهستند.

مقامات روسی ،متهمان هک
رایانههای حزب دموکرات
وزارت دادگس��تری ایاالت متحده مدعی شد
م��دارک کافی برای اعالم ج��رم علیه  ۶تن از
مقامهای دولتی روسیه به اتهام دستداشتن
در هک ش��دن ایمیله��ا و رایانههای حزب
دموکرات ،جمعآوری کرده اس��ت .به گزارش
رویترز ،وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد
اسناد و مدارک کافی برای اعالم جرم علیه ۶تن
از مقامهای دولتی روسیه را جمعآوری کرده
است .واشنگتن این  ۶تن را به دستداشتن در
هک کردن رایانههای حزب دموکرات آمریکا
در زمان برگزاری کمپینهای انتخاباتی سال
 ،۲۰۱۶مته��م کرد« .وال اس��تریت ژورنال»
به نقل از منابع معتبر گ��زارش داد« :ماموران
فدرال و دادس��تانهای واشنگتن ،فیالدلفیا،
پیتسبورگ و سانفرانسیسکو در جمعآوری
مدارک درب��اره هک ش��دن رایانههای حزب
دموک��رات هم��کاری کردند و دادس��تانی به
احتمال زیاد س��ال آینده پرون��ده را به دادگاه
ارائه میکند».
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ونزوئال درصدد تعدیل دیون خارجی
بنا به گزارش رویترز ،ونزوئال سهش��نبه هفته گذشته اعالم کرد برنامههایی برای
اعمال اصالحات در دیون فزاینده خارجی خود دارد؛ این تصمیم به راهبرد اقتصادی
آن دسته از کشورهای عضو اوپک تبدیل خواهد شد که تنگنای نقدینگی را از سر
میگذرانند و اقتصاد اجتماعی آنها رو به ضعف گذاشته ،طوری که با کمبود غذا و
دارو دستوپنجه نرم میکنند.
نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال ،در روز سهشنبه برای سررسید اوراق قرضه
خودرامتعهدبهپرداخت 1.1میلیارددالرکردوعالوهبرآنکمیسیونیبرایبررسی
«تعدیل پرداختهای آتی» تشکیل داد تا بر اساس آن امکان پاسخگویی به نیازهای
عمومی را فراهم آورد .اما درآمدهای ونزوئال به موجب تحریمهای اعمالشده از سوی
ایاالت متحده و ممنوعیت بانکهای آمریکایی از ش��رکت یا حتی مذاکره در این
برنامهها ،بسیار نازل است .از اینرو تنها راهکار موجود مادورو برای تأمین پرداختها
متوقف کردن یکجانبه آنهاست.
مادورو در برنامهای تلویزیونی چنین گفت« :من کمیس��یون ویژهای را به رهبری
معاون رئیسجمهور ،تارک ال آیسامی ،به کار گماشتهام تا به موضوع احیای سرمایه
و تعدیل همه دیون خارجی ونزوئال بپردازند ،بلکه فقر مالی را از کشورمان برانیم».
طبق گزارش بانک سرمایهداری تورینو کاپیتال ،مستقر در نیویورک ،دولت ونزوئال
و شرکتهای ایالتی آن ،سرمایهای به ارزش  49میلیارد دالر در اختیار بانکهای
نیویورک دارند که همگی مسدود هستند.
شرکت نفت دولتی PDVSAوامی به مبلغ 1.6میلیارد دالر با امکان سود دیرکرد
دریافت کرده است که موعد آن تا پایان سال اعالم شده ،همچنین در سال 2018
وامی به مبلغ  9میلیارد دالر نیز دریافت خواهد کرد.
آخرین مهلت مقرر  PDVSAبرای بازپرداخت وام  81میلیارد دالری  12اکتبر
خواهدبود،اماتا 30روزوقتاضافهبهآنتعلقخواهدگرفت.بهگفتهسرمایهگذاران،
هر دیرکردی برای بازپرداخت عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.
اسدروبال الیوروس ،کارشناس اقتصادی کاراکاس معتقد است« :به نظرم تعدیل
موردنظر بدون تیم ،بدون راهکار ارتباطی و بدون نقش��ه ،غیرممکن است ،اما اگر
دولت تصمیم به بازپرداخت یکجانبه گرفته – و شعارش این شده که «یا این ،یا
هیچ» -پس باید در انتظار تحول مهمی بود».

مادورو قادر به سامان بخشیدن به اوضاع بحرانی ونزوئال نیست.

برایان الزورث ،ایانیر شینی

طراح:آنت
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پاورقی

ارتش سوریه دیر الزور را آزاد کرد

فروپاشی خطرناکترین قلعه داعش
جامعه فردا -بعد از حمل��ه داعش به پارلمان
در تهران س��پاه با موش��ک دیرالزور را هدف
قرار داد ،منطقهای که برای دولت خودخوانده
داعش ماهیتی استراتژیک داشت .حاال منابع
خبری میگویند محاصره این ش��هر شکسته
اس��ت و دیرالزور آزاد شده اس��ت .تلویزیون
دولتی سوریه گزارش داد که ارتش این کشور
و متحدان آن صبح امروز موفق شدند به صورت
کامل بر ش��هر دیرالزور مسلط ش��وند .گروه
دیدهبان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان
نیز شب گذشته اعالم کرد ارتش سوریه شهر
دیرالزور را کامال از دس��ت داع��ش آزاد کرد.
مناب��ع خبری س��وری از جمل��ه خبرگزاری
س��انا و ش��بکه االخباری��ه نی��ز ای��ن خبر را
تأیید کردند.
سانا گزارش داد که پس از نابودی آخرین مقر
تروریستهای داعش در شهر دیرالزور امنیت
و ثبات به صورت کامل در این شهر برقرار شد.
یکی از فرماندهان میدانی سوری صبح امروز
اعالم کرده بود که گروه تروریستی داعش فقط
 5درصد از مساحت کلی دیرالزور را در اشغال

خود دارد .نیروهای سوری که شامگاه گذشته
موفق شده بودند مناطق «الحمیدیه ،الجبیلیه
و الجمعی��ات» را آزاد کنند ،ام��روز در ادامه
عملیاتهای خود کنترل محله «الرشدیه» را
به دست گرفتند.
نیروهای س��وری پ��س از آزادس��ازی کامل
این محل��ه ،مقادیر زی��ادی مهم��ات و مواد
منفجره کشف و ضبط کردند .ارتش سوریه و

متحدینش محله «الحویقه» در دیرالزور را آزاد
کردند و پس از آن خبر از کنترل کامل بر این
شهر دادند .پایگاه اینترنتی روزنامه البنا لبنان
نوشت :شهری که گذرگاه اصلی ارتباط عراق
با س��وریه در مرکز این کش��ور است و کنترل
مجدد آن ،به معنی تس��لط بر مرزهای شرقی
سوریه و عراق است و آمریکا با دخالت مستقیم
خود آن را به عن��وان برگه ذخیره اصلی برای

خود نگه داش��ته بود تا در جبران شکستها و
خسارتهایی که در دستیابی به هدف اصلی
یعنی براندازی دولت سوریه و تنظیم و مقاومت
با آن مواجه شده ،بر سر این برگه معامله کند.
آزادسازی دیر الزور مقدمهای برای رسیدن به
البوکمال از طریق المیادین است .این منطقه
نقطه اتصال ارتش سوریه از غرب با ارتش عراق
در شرق است که از طریق شهر القائم صورت
میپذیرد .این اقدام در راستای تکمیل اقدام
گذشته برای آزادسازی منطقه قلمون سوریه
و ارتفاعات لبنان اس��ت که همزمان با کنترل
تدریجی در تمامی نقاط مرزی سوریه با اردن
انجام شده است .به این ترتیب دیواره امنیتی
در اطراف س��وریه ایجاد میشود که مرزهای
بینالمللی این کشور را حمایت کرده و منتظر
مشخص شدن اوضاع شمال سوریه خواهد بود.
در عرصه اقتص��ادی نیز بازپسگیری منطقه
دیرالزور و اطراف فرات به معنی بازپسگیری
تس��لط بر یک چهارم ثروت طبیعی س��وریه
و مناب��ع نف��ت و آب و زمینه��ای حاصلخیز
کشاورزی خواهد بود.

سازمان ملل از استرالیا خواست به پناهجویان جزیره مانوس آب و غذا بدهد
مس��ئول حقوق بشر س��ازمان ملل از استرالیا خواس��ته تا هر چه
س��ریعتر غذا ،آب و خدمات اولیه را در اختی��ار پناهجویانی قرار
دهد که در اردوگاه جزیره مانوس در پاپوآ گینهنو س��اکن هستند.
روز س��ه ش��نبه  ۹آبان مهلت دول��ت پاپوآ گینهنو ب��رای تعطیل
کردن اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس به س��رآمد .اما حدود
 ۶۰۰پناهجوی س��اکن این اردوگاه گفتهاند ک��ه قصد ندارند این
مح��ل را ترک کنند .آنه��ا گفتهاند که می ترس��ند در بیرون این
اردوگاه مورد حمله قرار بگیرند .حدود  ۱۰۰نفر از این پناهجویان
ایرانی هستند.
به گزارش بی بی سی ،پناهجویان برای دستیابی به آب ،زمین

تيتر رسانههای عرب

القدس العربی :صدمین س��ال بیانیه
ش��وم بالفور :اعتراض فراگیر در فلسطین و
اغلب ش��هرهای جه��ان؛ اح��زاب معارض
بریتانیا خواستار به رسمیت شناختن دولت
مستقل فلسطینی شدند.
الشرق االوسط :محمود عباس قصد
دارد در دادگاههای بریتانیا اعالم جرم کند:
بیانی��ه بالفور یک جرم سیاس��ی علیه ملت
فلسطین است /.جبار یاور (سرپرست وزارت
پیش��مرگهها) :اولتیماتومهای دولت بغداد
ممکن است هر آن وضعیت را منفجر کند.
الحیات :نیروهای عراق گذرگاه مرزی
القائم را از داعش بازپس گرفتند.
العرب چاپ لندن :پروژه نئوم :فرصتی
پیش پای جوانان عربس��تان برای س��اخت
آینده.
رأی الیوم :موش��کهای روسی اس
 ۴۰۰در ای��ران ،ترکیه و عربس��تان توازن
نظامی جدیدی در خاورمیانه ایجاد میکند
و آمریکا را به انزوا میکشاند.
کان�ال ماه�وار های العربی�ه:
دستنویسهای بن الدن خطاب به دامادش:
خودکشی بهتر از فاش ش��دن اسرار است؛
عبداهلل الحلبی داماد بن الدن مسئول انتقال
اموال بود.

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،

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 :

را کن��ده و حوضچههایی ایجاد کردند تا ب��ه این طریق بتوانند
آب ب��اران را جمعآوری کنند .ای��ن اردوگاه یکی از مکانهایی
است که دولت استرالیا در اجرای سیاست سختگیرانه در مورد
پناهجویان ،آن را برای اسکان پناهجویان در مدت رسیدگی به
درخواست پناهندگی آنان در اختیار گرفته بود.
س��ال گذش��ته ،دیوان عالی پاپوآ گینه نو نگه��داری افراد در
این مح��ل را بهمنزله محب��وس کردن آنان ب��دون محاکمه و
حکم قضائی دانس��ت و به عل��ت مغایرت این اق��دام با موازین
حقوق بش��ر و قانون اساسی این کشور ،دس��تور تعطیلی آن را
صادر کرد.

هزاران نفر در بارسلون به بازداشت مقامات کاتالونیا اعتراض کردند
بحران سیاسی در اسپانیا ادامه دارد .بازداشت شماری از وزیران
دولت محلی کاتالونیا اعتراض بسیاری از شهروندان این ایالت را
در پی داشته است .دهها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی خواستار
آزادی مقامات دولت محلی کاتالونیا شدند .دامنه اعتراضات به
تیم فوتبال افسی بارسلونا هم رسیده است.
به گزارش دویچه وله ،به دنبال بازداشت  ۹تن از  ۱۴وزیر دولت
محلی کاتالونیا ،هزاران نفر از طرفداران اس��تقالل کاتالونیا در
برابر پارلمان محل��ی این ایالت واقع در بارس��لون به خیابانها

آمدند .براس��اس ارزیابی پلیس ،تعداد شرکتکنندگان در این
تظاهرات حدود  ۲۰هزار نفر اعالم شده است .شرکتکنندگان
در این تظاهرات خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.
کارلس پوجدمون ،رئيس برکنار ش��ده دول��ت محلی کاتالونیا
در ح��ال حاضر همراه با پنج نفر از وزیران دولت محلی کاتالونیا
در بلژیک به سر میبرد .گفته میشود علیه آنها حکم بازداشت
صادر شده است .پوجدمون خواستار آزادی وزیران دولت ایالتی
کاتالونیا شده است.

ترامپ خواستار اعدام سیفاهلل سایپوف مهاجم نیویورک شد
دونال��د ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر در ش��بکه اجتماعی
توییتر خواستار اعدام فردی شده که سهشنبه با خودرو به مسیر ویژه
دوچرخهسواران در نیویورک حمله کرد و هشت نفر را کشت .به گزارش
 ،BBCترامپ همچنین حرفش درباره اعزام س��یفاهلل س��ایپوف به
زندان نظامی گوانتانامو را پس گرفت و در توئیتر نوشت چنین اقدامی
رسیدگی قضایی به پرونده او را طوالنیتر خواهد کرد.
سیفاهلل سایپوف ۲۹ ،ساله که از ازبکستان به آمریکا مهاجرت کرده،

پس از حمله روز سهش��نبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و بازداشت
ش��د .او میگوید از داعش الهام گرفته و از کرده خود خوشحال است.
دونالد ترامپ که روز گذش��ته در توئیتر خواستار اعدام آقای سایپوف
شده بود ،امروز دوباره در این شبکه اجتماعی بر این خواسته تأکید کرد.
ترامپ نوشت« :باید س��ریع اقدام کنیم .مجازات اعدام!» او همچنین
نوشت« :نگهداری او در محلی که مرتکب این جنایت وحشتناک شده
کار مناسبی است».

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت ششم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

در میان آن چهار دسته که منکر گرمایش زمین هستند یعنی هواداران فناوری ،سهامداران،
کارگزاران سیاس��ی ،و جزماندیش��ان مذهبی ،دس��ته اول بیش از بقیه در باورهای نظری
دستوپا میزند و سخت بر این باور است که فناوری به مدد دستاوردهای شگرف خود ،در
آخرین لحظات راه چارهای خواهد یافت .برای نمونه در دوران ویکتوریایی به موجب رونق
تجارت کالسکه در لندن ،این ش��هر میرفت تا در فضوالت اسبها غرق شود .اما با اختراع
اتومبیل -که بهش «کالسکه بیاسب» میگفتند و آن را اسبابی فارغ از آلودگیهای اسالفش
میدانستند -راه چاره گشوده شد و توهمی که از آن سخن میگوییم ،پا گرفت .این خیال
که فناوری محیرالعقول میتواند نجاتبخش خطاهای ما باشد همچنان تداوم دارد؛ «کربن
زیادی تولید کردهایم؟ اشکالی ندارد .میتوانیم آن را در زیر زمین یا اعماق اقیانوسها دفن
کنیم ،یا با پخش ذرات گوگرد ،از اثرات گرمای موجود در جو بکاهیم .شاید این ،شاید آن».
اما هیچ یک از این موارد تاکنون به اجرا درنیامدهاند و همگی خطرپذیری قابل مالحظهای
دارند ازجمله اینکه ممکن است بیتأثیر بمانند یا عواقب ناخواسته فاجعهآمیزی را موجب
شوند (برای نمونه ،در صورتیکه بیش از اندازه مسیر انرژی خورشیدی را سد کنیم ،ممکن
است زمین به یک سیاره اشباعشده بدل شود).
در جهان��ی که خرد پیشبرنده آن اس��ت ،نمیتوانیم به رؤیاهای��ی دل خوش کنیم که به
قصههای پریان میمانند و تصویری خیالی از آینده به دس��ت میدهند؛ آیندهای که در آن
همهچیز س��ر جای خود قرار دارد .در عوض باید در پی راهکارهایی فوری باش��یم و هر کار
معقولی که در توان ماست انجام دهیم تا از میزان تولید دیاکسیدکربن در جهان بکاهیم.
هر انسان متعهدی خود را دربرابر خطرات پیشبینیناپذیر و نامحتمل اما فاجعهبار زندگی
بیمه میکند .ما برای خرید بیمه س�لامت ،بیمه خودرو ،بیمه مسکن ،بیمه عمر و  ...تردید
به خود راه نمیدهیم .از دیدگاه یک قمارباز همه این موارد چیزی نیس��ت مگر مکندههای
پول .احتماالً شرکتهای بیمه با ارائه آمار و ارقام غلوآمیز خود ،بانکها را هرچند با مالیمت،
به تمس��خر میگیرند ،از اینرو میتوانند نسبت به مبالغ دریافتی از حق بیمه ،بازپرداخت
کمتری داشته باشند .ما حق بیمه میپردازیم چون میخواهیم خود را از احساس خطر شایع
در جامعه دور کنیم و امنیت فردی را تأمین کنیم .صبر نمیکنیم تا بیماری بالی جانمان
شود و بعد به خرید بیمه سالمت اقدام کنیم ،همچنین قبل از اینکه تصادفی داشته باشیم،
بیمه خودرو میخریم ،چنانکه قبل از وقوع آتشسوزی ،بیمه آتشسوزی تهیه میکنیم.
کل خاصیتی که بیمه دارد این اس��ت که ما پیش از وقوع رویداد پول میپردازیم بیاینکه
مطمئن باشیم به آن نیاز خواهیم داشت .خطر حادثهای غیرمترقبه ناچیز است ،با اینهمه
مردم در خرید بیمه تعلل نمیکنند چون نمیخواهند اگر به فرض محال حادثهای رخ داد،
زندگیش��ان تباه شود .خیلی دور از ذهن میبینم که خانهام طعمه حریق شود ،با اینهمه
آن را بیمه میکنم .حاال همین پیشبینیها باید ما را گوشبهزنگ کند تا با انجام اقدامات
مهم��ی آینده زمین را در قبال گرمای جهانی بیمه کنیم .باید پیش از دریافت عمق فاجعه
و تخمین دامنه آن ،بهای سنگینی بپردازیم .ما که نمیتوانیم از سر غریزه و امیدی کور به
این خیال خام دل ببندیم که فناوری چاره همه مش��کالت خواهد شد .پیشگیری بهتر از
درمان است ،آن هم در شرایطی که درمانی در کار نیست ،یا اگر هم هست با دیرکرد همراه
خواهد بود .اگر بیمه عمر میخریم ،برای آن نیست که مزایایش به ما برسد ،بلکه میخواهیم
فرزندانمان از آن بهره ببرند .حاال باید همین رویکرد دفاعی را به کار گیریم تا محیطزیستی
سالم را برای فرزندانمان تضمین کنیم.
ش��رکتهای منفعتطلب بهطور مداوم مردم را فریب میدهن��د؛ از همه قدرت خود بهره
میبرند تا علم هواشناس��ی را به اش��تباه بیندازند و حقیقت تلخ گرمای زمین را بر همگان
بپوشانند .مطلب خندهآور و در عین حال دردناک آن است که اسناد داخلی نشان میدهند
دانشمندان کمپانی اکسون در دهه  1970نخستین کسانی بودند که به فاجعه گرمای زمین
پی بردند و آن را پیامد اجتنابناپذیر عملکردهای کمپانی دانستند .اما کارفرمایان اکسون
بیمحابا و مزورانه ،بر این حقیقت -که کشف دانشمندان خودشان بود -چشم بستند .آنها
میلیاردها دالر خرج کردهاند تا حقایق علم هواشناسی را در ابهام فرو برند؛ سیاستمدارانی
را روی کار آوردهاند که در انکار واقعیات علمی ید طوالیی دارند و حاضر نیستند از پیروزی
انتخاباتی درگذرند؛ آنها ترس برکناری از ش��غل را در دلها میاندازند و تبلیغات خود را به
گونهای طراحی میکنند که مردم را به انفعال بکش��انند .کارگزاران اجرایی و سهامداران
در فکر آن هس��تند که سرمایه در کوتاهمدت به آنها برگردد ،و به سرمایهگذاری برای چند
دهه یا سده نمیاندیش��ند ،پیداست که به آینده بش��ر اهمیتی نمیدهند .ذهنیت غالب
آن است که دست روی دس��ت بگذاریم تا پرده تردید ،خودش کنار رود و بر ما مسلم شود
که محیطزیس��ت خود را به تباهی اجتنابناپذیری میکشانیم .این مرام به کلبیمسلکی
ظالمان��های میماند و نتیجه این میش��ود که ب��رای نجات خودمان خیل��ی دیر خواهد
ش��د ،چون معتقدیم« :بعد از من ه��ر چه پیش آید خوش آید .بگ��ذار غصه گرمای زمین
برای نوادگان باشد».

