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
ابوذر معتمدی
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست

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
تلفن88947032- 88946511 :
رئیس سازمان :دکتر داریوش عباسی
مع�اون بازرگانی و توس�عه بازاریابی:
حمیدرضا صفایی
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کوتاه
نامه  ۱۰۰زن برجسته فرانسوی به ماکرون:

برای مقابله با خشونت
جنسی اقدام کنید

 ۱۰۰شخصیت زن برجسته مشهور فرانسوی
از روزنامهن��گار و فعال اجتماعی تا بازیگران و
هنرمندان گرفته با اعالم اینک��ه از هر دو زن
یک نفر در فرانسه مورد خشونت جنسی قرار
میگیرد با انتشار نامهای از «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهوری فرانسه خواستند برنامه فوری
برای مقابله با این خشونت را تصویب کند.
بهگ��زارش «ایلنا» ،نامه ای��ن  ۱۰۰فعال زن
در روزنامه «لو ژورنال دو دیمانش» منتش��ر
شده اس��ت .در این نامه آمده است« :بسیاری
از زنان��ی ک��ه مورد خش��ونت جنس��ی قرار
گرفتهاند ،نتوانس��تند این نامه را امضا کنند،
چرا که به دلیل ضرب و شتم کشته شدهاند».
امضاکنندگان این نامه خواستار آن شدند که
پنج اقدام فوری در این زمینه ش��امل آموزش
اجباری علیه خشونت جنسی در محل کار و
همچنین کمکهای رسمی به نهادهایی که
به زنان قربانی در این زمینه کمک میکنند،
در دستور کار قرار بگیرد.
در ادام��ه ای��ن نام��ه آم��ده اس��ت« :آقای
رئیسجمهور ،مانند بسیاری دیگر از زنان ،ما
نیز مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفتهایم
و در بس��یاری از مواقع نهادهای حقوقی این
مسائل را با جدیت دنبال نمیکنند ».این زنان
در ادامه این نامه تأکید کردهاند« :در خیابان و
محل کار و خانه نباید اجازه هرگونه خشونتی
علیه زنان داده شود .ما در برابر بحران مهمی
قرار گرفتهایم .آیا شما در کنار ما هستید؟»

ارزیابی محرمانه آلمان
از احتمال فروپاشی غرب
طراح��ان راهبردهای نظام��ی در وزارت دفاع
آلمان ،فروپاشی بنیان غرب در شکل کنونی آن
را در دهههای آینده محتمل میدانند .این سند
تحلیلی با عنوان «چشمانداز راهبردی»۲۰۴۰
سرنوشت محتمل اروپا و جهان را بررسی کرده
است .بهگزارش «ایس��نا» ،وزارت دفاع آلمان
برای نخستینبار در سندی تحلیلی روندهای
محتمل سیاس��ی و اجتماعی در اروپا و جهان
را تا سال  ۲۰۴۰بررس��ی کردهاست .بر اساس
اطالعاتی که هفتهنامه «اش��پیگل» بهدس��ت
آورده ،طراحان راهبردهای نظامی آلمان در این
سندگفتهانداحتمالازبینرفتنجبهه«غرب»
در ش��کل کنونی آن در دهههای آینده وجود
دارد .این سند «چش��مانداز راهبردی »۲۰۴۰
)(Strategischen Vorausschau 2040

ن��ام دارد و اواخر م��اه فوریه  ۲۰۱۷از س��وی
مقامهای ارش��د وزارت دفاع آلمان بهتصویب
رس��یده ،ام��ا از آن زم��ان تاکن��ون محرمانه
مانده است .این س��ند ۱۰۲صفحهای که برای
نخس��تینبار در تاریخ ارتش آلمان تهیه شده،
به این موضوع میپردازد که روندهای اجتماعی
و مناقش��ههای بینالمللی چگونه میتوانند بر
امنیتجمه��وری فدرال آلم��ان در دهههای
آینده اثر بگذارند.
این بررس��ی چارچوب��ی را تنظیم ک��رده که
ارتش آلمان احتماال در آینده در آن راستا گام
برخواهد داشت .با اینحال ،این سند هنوز فاقد
نتیجهگیریها و پیشنهادهای مشخص درباره
تجهیز و افزایش توان نظامی ارتش آلمان است.
یکی از شش سناریوی مطرحشده در این سند
درباره احتمال «فروپاش��ی اتحادی��ه اروپا» و
واکنش آلمان در برابر آن اس��ت .نویسندگان
س��ند بر این عقیدهاند که در این صورت آلمان
با چالشهایی چندجانبه مواجه خواهد شد.
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گوردون براون :پنتاگون لندن را درباره
تسلیحات کشتار جمعی صدام گمراه کرد
نخستوزیر اسبق انگلیس میگوید ،آمریکاییها گزارش سری خود درباره
تسلیحات کشتارجمعی عراق را در اختیار کابینه تونی بلر قرار ندادند .وزارت
دفاع آمریکا میدانست که صدام سالح کشتار جمعی ندارد؛ اما انگلیس را
در جریان نگذاشت .بهگزارش گاردین ،گوردون براون ،نخستوزیر اسبق
انگلیس در کتاب جدید خود با عنوان «زندگی من ،زمان ما» آورده است:
گزارش سری آمریکا از توانمندیهای ارتش عراق هرگز به لندن داده نشد
در غیراینص��ورت ش��اید رون��د وقایع تغیی��ر میکرد .این افش��اگری
ب��راون میتوان��د به ای��ن نتیجه منجر ش��ود ک��ه آغاز جن��گ در عراق
بهعن��وان آخری��ن و مناس��بترین پاس��خ ،توجیهی نداش��ته اس��ت.
ب��راون گفت��ه اس��ت ،ای��ن م��دارک هرگ��ز توس��ط کمیت��ه چیلکات
ک��ه مس��ئول بررس��ی دالی��ل ورود انگلی��س ب��ه ای��ن جن��گ ب��ود،
بررسی نشد.
این اظهارات براون میتواند بحث دیگ��ری درباره تصمیم انگلیس برای
پیوس��تن به ائتالف تحت امر آمریکا برای حمله به عراق را باز کند .تونی
بلر ،نخستوزیر انگلیس در زمان حمله به عراق از وجود سالحهای کشتار
جمعی در عراق به عنوان توجیهی برای پیوستن به این جنگ استفاده کرد.
براون گفته است به عنوان وزیر خزانهداری دسترسی زیادی به اطالعات
مطروحه نداشته اما از سوی  MI6به آنها اطمینان داده شده بود که مدارک
درباره تس��لیحات کش��تار جمعی عراق متقن و ثابتشده هستند .با این
حال پس از دیدن این مدارک از زمان ترک خدمت به این باور رسیده که
همه درباره سالحهای کشتار جمعی عراق گمراه شده و گول خوردهاند.
این مقام سابق انگلیس با اش��اره به اوراق حساس سپتامبر  2002که در
دست دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع وقت آمریکا و در اختیار وزارت دفاع این
کشور بوده و سال گذشته منتشر شده ،نوشته است :این اسناد ثابت میکند
که احتمال وجود سالحهای کشتار جمعی بسیار ضعیف بوده و حتی در
برخی مناطق کلیدی اصال وجود نداشته است .جای تعجب اینجاست که
هیچ یک از اعضای دولت انگلیس اینگزارش آمریکایی را رویت نکردهاند.

دولت آمریکا بدون داشتن مستندات واقعی به عراق حمله کرد.

طراح :دیو گرانالند

گزارش

پاورقی

شروط پنجگانه حشد شعبی برای اقلیم کردستان

ضرباالجل  ۷۲ساعته

جامعه فردا :با فرونشس��تن تب رفراندوم و
استعفای مسعود بارزانی و نیز بازپس گرفتن
ش��هر اس��تراتژیک کرکوک ،پرچم عراق در
حصیبه واقع در غرب اس��تان االنبار ،توس��ط
نخستوزیر عراق برافراشته شده است .حیدر
العبادی میگوید ،دولت عراق آماده گفتوگو
با کردها است و به نظر میرسد که کردها هم
راضی به مذاکره هس��تند ،اما یکی از اعضای
اصلی حشد شعبی میگوید که برای مذاکره
با کردها شرط داریم.
بهگزارش سایت موجز العراق ،هادی العامری،
دبیرکل سازمان بدر عراق و از رهبران نیروهای
حشد شعبی در گفتوگو با رسانههای عراقی
اظه��ار کرد ،ش��رط بغ��داد لغو همهپرس��ی
اس��تقالل و نتایج آن به دلیل تعارض با قانون
اساسی کش��ور پیش از آغاز گفتوگو با اربیل
اس��ت .مرجعیت دینی عراق نیز چهار شرط
برای ازس��رگیری گفتوگوها با اربیل تعیین
کرد که این ش��روط عبارتن��د از :باور وحدت
ارضی و مردمی عراق ،رد سیاست غیررسمی
و غیرقانون��ی ،پایبندی به قانون اساس��ی در
ه��ر گفتوگوی��ی و مراجعه ب��ه رای دادگاه
فدرال به عن��وان تنها طرف دارای حق صدور

حکم نهای��ی در صورت ب��روز اختالف میان
دو طرف.
عامری افزود :استناد اربیل به نقشه راهی که
مرجعیت تعیین ک��رده ،یعنی اعتقاد به اصل
وحدت عراق و پایبندی به قانون اساسی که به
بسیاری از مشکالت پایان خواهد داد .دبیرکل
س��ازمان بدر تأکید کرد ،صحبتهای برخی
که از افراطیها و حامیان کردها موضعگیری
رس��می آنها محس��وب نمیش��ود ،ب��ه ویژه

اظهارنظرهای آنها مبنی بر تهدید س��اکنان
دشت نینوا که در اقلیم حضور دارند.
آغاز استرداد

از سوی دیگر نخس��توزیر عراق تهدید کرد
که در صورت ع��دم پایبندی اربیل به تحویل
شخصیتهایی که حکم قضایی علیه آنها صادر
ش��ده ،یگان امنیتی ویژهای را برای بازداشت
آنه��ا به اقلی��م کردس��تان خواهد فرس��تاد.

بهگزارش ایس��نا ،به نقل از روزنامه عربستانی
عکاظ ،بغداد  ۷۲س��اعت به اربیل مهلت داده
تا افرادی را که حک��م قضایی علیه آنها صادر
ش��ده تحویل دهد .این روزنامه مدعی شده،
حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق تهدید کرده
که در صورت عدم پایبن��دی اربیل به مهلت
تعیینش��ده ی��گان امنیتی وی��ژهای را برای
بازداشت این افراد به اقلیم کردستان خواهد
فرس��تاد .روز جمعه العبادی لیس��ت رسمی
را از متهمان و اف��رادی که حکم قضایی علیه
آنها صادر شده برای اقلیم کردستان فرستاد
و اعالم کرد که هرگونه تأخیر یا تعلل ورزیدن
در تحویل این افراد ب��ه دولت فدرال این حق
را خواه��د داد تا به زور آنها را بازداش��ت کند.
کمیسیون امنیت پارلمان عراق پیشتر اعالم
کرده بود ک��ه دولت فدرال عراق تصمیم دارد
جنایتکاران و کسانی را که احکام قضایی علیه
آنها صادر ش��ده و در کردستان حضور دارند،
بازگرداند .این کمیس��یون اعالم کرده بود که
صدها تن از کسانی که حکم قضایی علیه آنها
صادر شده بود به کردستان فرار کردهاند و از آن
به عنوان پناهگاه و تریبونی علیه دولت فدرال
استفاده میکنند.

برگزاری اعتراضات ضد ترامپ در کره جنوبی؛ صلح میخواهیم
صدها نف��ر در کرهجنوبی با برگزاری تظاه��رات اعتراضآمیز
علیه سفر رئیسجمهوری آمریکا به این کشور ،خواستار صلح
شدند .بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،قرار است «دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا که تور آسیایی خود را با سفر به ژاپن آغاز
کرده است ،روز سهشنبه آینده به کرهجنوبی سفر کند .محور تور
آسیایی ترامپ مقابله با برنامه اتمی کرهشمالی است .بر همین
اس��اس ،صدها نفر از مردم کرهجنوبی ب��ا برگزاری راهپیمایی
اعتراضآمیز ،مخالفت خود را با سفر ترامپ به این کشور اعالم

تيتر رسانههای عرب

رأی الی�وم :س��خنگوی ح��زباهلل:
استعفای حریری یک توطئه است .سعودی
میخواهد لبنان را در فتنه جدیدی فرو ببرد.
القدس العربی :یک منبع نظامی عراقی
(بدون ذک��ر نام) :وت��وی آمریکای��ی مانع
استفاده ما از نیروی هوایی در نبرد با نیروهای
پیشمرگه است.
الحیاه چاپ لن�دن :عملیات «واحه»
(در صحرای مصر) ،نشانهای از نقش آفرینی
مجدد القاعده به جای داعش.
الش�رق االوس�ط :عربس��تان س��عودی
موشک بالستیک حوثیها بر ریاض را در هوا
شکار کرد.
العرب :س��عد الحریری رئیس جریان
المستقبل :کوتاه آمدنها و مصالحه کردنها
با حزب اهلل فایده ندارد.
شبکه ماهوارهای الجزیره :شاهزاده
ولید بن طالل ،امپراتور رسانهای عربستان و
مالک  ،mbcبازداشت ش��د ۱۱ .شاهزاده،
 ۴وزی��ر فعل��ی و دهه��ا وزی��ر س��ابق جزو
بازداشتشدگان هستند.

10000 Rials

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 :

و خواستار صلح شدند.
ترامپ قرار اس��ت پس از ژاپن و کرهجنوب��ی به ویتنام ،چین و
فیلیپین نیز سفر کند .قرار است ترامپ در سفر به کرهجنوبی با
«مون جائه این» رئیسجمهور این کشور دیدار و از پایگاه نظامی
آمریکا در کره جنوبی نیز بازدید کند .پس از ششمین آزمایش
اتمی کرهشمالی و چندین آزمایش موشکی این کشور تنشها
میان پیونگیانگ و واشنگتن تشدید شد و جنگ لفظی شدیدی
میان رهبران دو طرف صورت گرفت.

کارلس پوجدمون خود را به پلیس بلژیک تسلیم کرد
کارلس پوجدمون ،رئیس برکنار شده دولت محلی کاتالونیا ،به همراه
چهار وزیر کابینهاش خود را به مقامات پلیس بلژیک تس��لیم کرد.
دادستانی بلژیک اعالم کرد این پنج نفر در حال حاضر در بازداشت
به سر میبرند .دادستانی بلژیک اعالم کرد که نخستین بازجویی از
کارلس پوجدمون ،رئیس برکنار شده دولت محلی کاتالونیا و چهار
وزیر کابینهاش ،عصر روز یکشنبه  ۱۴آبان انجام خواهد شد .قرار
است قاضی تحقیقات طی ۲۴ساعت آینده مشخص کند که فرآیند
کار روی این پرونده به چه نحوی صورت خواهد گرفت .گفته میشود

که پس از تحقیقات روز یکشنبه ،مشخص خواهد شد که آیا کارلس
پوجدمون و چهار وزیر کابینه پیشیناش در بازداشت خواهند ماند
یا فرمان بازداشت آنها منتفی میش��ود .درصورتی که حکم ادامه
بازداشت برای مقامات برکنار شده دولت محلی کاتالونیا صادر شود،
دولتبلژیکبایدطیدوهفتهآیندهنسبتبهتحویلاستقاللطلبان
اس��پانیا به دولت این کش��ور تصمیم گیری کند .ای��ن امکان نیز
وجود دارد که در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداش��ت ،تحویل
استقاللطلبان اسپانیا به دولت این کشور تا  ۶۰روز به تاخیر افتد.

رئیس دفتر الجزیره :سیاست ما در قبال عربستان سیاست سازمان ملل است
رئیس دفتر تلویزیون الجزیره قطر در تهران بر این باور است که سیاست
تلویزیون الجزیره در قبال عربستان همان سیاست سازمانملل درباره
اینکشوراست.بهگزارشایلنا«،عبدالقادرفایض»،رئیسدفترتلویزیون
الجزیره قطر در تهران که در محل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه
مطبوع��ات و خبرگزاریها حضور پیدا کرده بود ،درباره اینکه ش��بکه
تلویزیونی الجزیره یکی از بهانههای اصلی قطع روابط چهار کشور عربی
با دوحه است و این رسانه چه سیاستی را در این زمینه اتخاذ کرده است،

گفت :شبکه تلویزیونی الجزیره همان اسناد و مدارک و مطالبی را منتشر
میکند که سازمانمللمتحد درباره عربستان گفته و منتشر کرده است.
وی افزود :ما نمیتوانیم بگوییم چون از عربس��تان بدمان میآید ،علیه
این کش��ور خبرسازی میکنیم؛ بلکه با استناد به اسناد و مدارکی که از
سوی سازمان ملل منتشر میش��ود به پوشش اقدامها و رفتارهای این
کشور پرداختهایم ،چه کسی است که نداند عربستان چه اقدامهایی را
صورت داده است.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت هشتم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

با اغماضی که در قبال گرمای زمین پیش گرفتهایم ،در نهایت کار به جایی خواهد رس��ید که
شرایط وخیم ما را وادار به اتخاذ اقدامات الزم برای رفع گرمایش میکند .سرانجام پی خواهیم
برد استخراج همه ذخایر انرژی فسیلی ممکن نیست ،مگر اینکه خسارتی جبرانناپذیر به جهان
و آبوهوا وارد کنیم .باالخره با ذخیره سفت و سخت انرژی و سرمایهگذاری حسابشده بر منابع
مطلوب ،از رفاه و آسودگی کنونی خواهیم گذشت تا آینده را نجات دهیم .از شدت خودخواهی
ما کاسته خواهد شد و کمتر به فکر حال حاضر خواهیم بود .در عوض مایل به صیانت از جهان
برای آیندگان خواهیم شد .مسئولیت آینده خودمان را به عهده خواهیم گرفت ،نه اینکه چاره
گرفتاریهایمان را به گردن خدا و هواداران فناوری بیندازیم .وقتی تابس��تانها حسابی داغ و
سوزان شدند ،وقتی خشکسالی بیداد کرد ،وقتی توفانهای سدهبهسده جای خود را به توفانهای
سالبهس��ال دادند ،وقتی سیالبها و ذوب یخچالها و باالگرفتن آب دریا تاب و تحمل ما را به
تحلیل برد ،آنگاه حتی سینهچاکترین هواخواهان ترامپ و حتی آزمندترین صاحبامتیازهای
صنعت نفت دست از لجاجت برخواهند داشت و چهره حقیقت را خواهند دید .اما احتماال تا آن
موقع خیلی دیر شده .زمانی فریاد بیدارباش بلند خواهد شد که اسب از آخور در رفته ،یعنی زمانی
کهنجاتجهانمانازفجایعزیستمحیطیناممکنشده.اگرهمینحاالسالنهسالنهقدمبرداریم
تا از آن مخاطرات پیش��گیری کنیم ،دردسر کمتری خواهیم داشت ،نسبت به زمانی که برای
درمان میدویم و به جایی نمیرسیم .فقط یک جامعه متوهم قادر است دنیا را طوری دیگر ببیند.
انفجار جمعیت

توه��م جمع��ی :جمعیت جه��ان میتواند به رش��د خود ادام��ه دهد ،بیآنک��ه موجب تنزل
جبرانناپذیری در کمیت منابع شود ،گرمای فاجعهبار جهانی به بار آورد و جنگهای نامتناهی،
مهاجرتهای جمعی ،ناخوشیهای مداوم و خشکسالیهای تکرارشونده در پی داشته باشد.
واقعیتآزمایی :کنترل جمعیت از حیث سیاسی بیش از هر موضوعی مورد اجحاف قرار گرفته
است .گرچه رشد مضاعف جمعیت مسئول مستقیم هر مشکل فاجعهبار در جهان ماست ،هنوز
از پرداختن به آن در رسانه ،مذاکرات سیاسی و برنامههای علمی پرهیز میشود .در تحلیل علل
جنگ اخیر ،بحران آوارگان ،گرسنگی ،مش��کالت همهگیر ریشه همه مشکالت را در مسائل
اقتصادی ،سیاسی یا حتی شخصی میبینند ،بیآنکه به عامل بنیادیتری اشاره داشته باشند
که عبارت است از رشد مهارناپذیر جمعیت .وحشت از برخی انگارهها در هر دلی رخنه کرده و
ترس از تکرار آنها مانع پرداختن به موضوع جمعیت میشود؛ انگارههایی مثل عملکرد اصالح
نژادی هیتلر ،کش��تار نوزادان ،محدود کردن حق خدادادی و شهروندی زاد و ولد ،مخالفت با
باورهای مذهبی و به تباهی کشیدن اسلوب زندگی خانوادگی.
انکار ازدیاد جمعیت توهم اجتماعی عبورناپذیری است ،چون میل به زایش در ژن ما نهادینه شده
است .در طول تاریخ تکامل تا همین اواخر باروری یک امتیاز قلمداد میشد .جمعیت ما کم بود
و بقای ما محقق .فرهنگ ،ارزشها ،و رفتار انسانی در انطباق با وراثت شکل میگرفت .واقعیت
آن است که تولید مثل به ما لذت زایندگی میبخشد ،به تالشهای ما جهت و هدف میبخشد
و ما را به آینده دلگرم میکند ،گرچه اندکی بیاخالقی هم در ما به جا میگذارد .ولی ما قربانیان
کامیابیهای خود هستیم .حاال بقای جمعی در گرو پیشگیری از بارداری است .محبت پدری
یا مادری اقتضا میکند پدر یا مادر عاقبتاندیشی باشیم و بیش از یک یا دو بچه به دنیا نیاوریم.
همگی از سخن گفتن یا اندیشیدن پیرامون انفجار جمعیت ابا داریم ،چون در این صورت مجبور
میشویم با مسئله بغرنج اما ناملموس و دشوار پیشگیری از آن مواجه شویم.
نخستین بار ریورند توماس مالتوس بود که دویست سال قبل ،تأثیر اجتنابناپذیر عدم کنترل
جمعیت بر تباهی بشر را دریافت .به گفته او« :قدرت نهفته در جمعیت یقیناً از قدرت نهفته در
خاک برای تولید غذای بش��ر بیشتر است ».مالتوس بینش جمعیتشناختی عمیقی داشت و
معتقد بود رشد جمعیت انسانی با شتابی فزاینده باال میرود ،حالآنکه تولید غذا از شتابی ثابت
برخوردار است .انفجار جمعیت ما را به رقابت بر سر دستیابی به منابع غذایی میکشاند .بدیهی
است که در درازمدت پیروز این نبرد نخواهیم بود .هر اندازه هم فناوری زیستمحیطی ما در تولید
غذا مترقیتر باشد ،قابلیت ما در باروری به کمبود غذا راه خواهد برد .جمعیت تنها به میانجی
روشهای نسبتا ساده (مثل کنترل باروری ،پرهیز از نزدیکی ،سقط ،تأخیر در ازدواج و تمایالت
تراجنس��یتی) میتواند خود را اصالح کند تا از قحطی مکرر ،جنگ ،بیماری همهگیر و فجایع
طبیعی جان به در ببرد .چارلز داروین و آلفرد راسل واالس هر دو مستقل از هم ،آرای مالتوس را
سرمشق یافتههای بعدی خود کردند و دریافتند انتخاب طبیعی از خالل تنازع میان جانداران
به تکامل میانجامد .از آنجا که جمعیت همیشه و همه جا تمایل به تصاحب منابع غذایی دارد،
در بازی تولید مثل و زایش ،گونههای اصلح پیروز میشوند.
مالتوسبینشروانکاوانهممتازینیزداشت،مبنیبراینکهعقالنیتشکنندهانسانتأثیرناچیزی
بر غریزه نیرومند او برای زایش دارد .آنچه در س��ر ما میگذرد به ندرت میتواند آنچه را که در
میانگاه ما اس��تیال دارد ،مهار کند .حتی اگر پیشرفتهترین فناوریها را به کار اندازیم باز هم در
برابر میل نیرومند  DNAبرای تکثیر عاجزیم.

