
دكت��ر حس��ن باوي��ر در كان��ال تلگرامي 
»فرهيختگان« نوشت: نظام حمايتي بسته 
به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورها بر 
سه ابزار سياستي مبتني است: ۱-مساعدت 
اجتماعي، ۲- بيمه هاي اجتماعي حمايتي 

و ۳- مشاغل عمومي. 
برنامه ه��اي مش��اغل عموم��ي ب��ا تعيين 
دس��تمزدي پايين تر از حداقل دس��تمزد 
قانوني، شرايطي را فراهم مي كنند تا صرفاً 
افراد نيازمن��د به برنامه بپيوندن��د. در واقع 
مش��اغل عمومي ابزاري اس��ت ك��ه براي 
كارآمدي بيشتر منابع حمايتي بر شيوه خود 
هدفمندي مبتني است. امروزه بيش از ۵۰ 
كشور جهان از برنامه هاي مشاغل عمومي در 

راستاي كاهش فقر استفاده مي كنند. 
    آلمان

در پي اين بحران، دولت آلمان در مواجهه 
با بيكاري گسترده و ركود اقتصادي، برنامه 
مشاغل عمومي را به اجرا گذاشت. در طول 
س��ال هاي ۱۹۳۷- ۱۹۳۳، ذي��ل برنام��ه 
مش��اغل عمومي پروژه هايي چون احداث 
بزرگراه ها، گسترش شبكه راه آهن، ايجاد 
كانال هاي آبي و ايج��اد نيروگاه هاي برق 
به اج��را درآمدن��د. در نتيجه اج��راي اين 
برنامه ها، تعداد بي��كاران از ۶ ميليون نفر 
در سال ۱۹۳۳ به ۱/8 ميليون نفر در سال 
۱۹۳۷ رسيد. همچنين در فاصله سال هاي 
۱۹۳۳ تا ۱۹۳8، مصرف مواد غذايي حدود 
۱۷ درصد، نس��اجي و پوشاك بيش از ۲۵ 
درص��د و لوازم خانگ��ي ۵۰ درصد افزايش 
يافت و رش��د توليد ناخالص داخلي به نرخ 

ساالنه ۱۱ درصد رسيد. 
مزد تعيين ش��ده ب��راي كاركن��ان برنامه 
حدود ۷۵ درصد مزد رايج در بازار بود و هر 
متقاضي مي توانست تا ۱۲ ماه در پروژه هاي 

مشاغل عمومي كار كند. 

براساس قانون، پروژه هاي مشاغل عمومي 
بايد براي جامعه دارايي مفيدي خلق مي كرد 
و درعين حال رقيب بخش خصوصي نبود. 
به سخن ديگر نبايد كااليي را توليد مي كرد 

كه در بازار عرضه مي شد. 
همچنين كاركردهاي اجتماعي نيز در اين 
برنامه ه��ا محوريت داش��ت، چراكه فرض 
مي شد افراد در دوره بيكاري ولو آنكه تحت 
حمايت مالي باش��ند، چه بس��ا با مسائل و 

آسيب هاي اجتماعي مواجه شوند. 
    هند

در س��ال ۲۰۰۵ جمعي��ت روس��تايي هند، 
۷۰/۷ درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل 
مي داد. همچنين در اين سال 4۱/8 درصد از 
اين جمعيت روس��تايي زيرخط فقر زندگي 
مي كردن��د.  دولت هن��د در طول س��ال ها، 
مجموعه اي از طرح ه��اي اجتماعي را براي 
كاهش فقر روستايي معرفي كرده كه يكي از 
برجسته ترين اين طرح ها »قانون ملي تضمين 

اشتغال روستايي ماهاتما گاندي« است. 
اين قانون، ايجاد اشتغال مزدبگيري صد روز 
در سال را براي هر خانوار روستايي جوياي 

كار ضمانت مي كند. مطابق ب��ا اين قانون 
برنامه مشاغل عمومي بايد تقاضامحور باشد 
و شهروندان در شناسايي مشاغل سودمند 
و تصميم گيري درباره آنها مشاركت داشته 
باش��ند.  همچنين اي��ن قان��ون كارگران 
غيرماهر را در اولويت قرار مي دهد. برنامه 
مشاغل عمومي در هند كار را به عنوان يك 

حق انساني به رسميت مي شناسد. 
از هنگام آغاز اجراي برنامه تضمين اشتغال 
روس��تايي در س��ال ۲۰۰۶ اين برنامه در 
۱۰ س��ال نخس��ت اجراي خود توانس��ت 
ب��ازار كار روس��تايي را ب��ه نف��ع كارگران 
غيررسمي بخش كش��اورزي هند متحول 
كند. به نحوي كه اجراي تنها برخي از مفاد 
قانون، وابستگي روستاييان را به رباخواران 
و ميزان مهاجرت ه��اي اجباري را درميان 

آنها كاهش داد. 
لذا، يك��ي از ارزيابي ه��اي صورت گرفته از 
اين برنامه در س��ال ۲۰۱۶، حاكي اس��ت 
كه مشاركت روس��تاييان در طرح، مابين 
س��ال هاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ كاهش يافت��ه 
اس��ت كه عواملي چون تأخير در پرداخت 

دستمزدها و فس��اد در فرايند ثبت نام و... 
براي آن ذكر شده است. 

   آرژانتين
در پاسخ به افزايش شديد نرخ بيكاري، در 
دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دولت چهار برنامه 
ايجاد اش��تغال مبتني بر آزمون طراحي و 
اجرا كرد. بررسي ها نشان مي دهد در سال 
۲۰۰۱ و همزمان با آغاز گسترده ترين برنامه 
مشاغل عمومي آرژانتين با عنوان سرپرست 
خانوار، نرخ بيكاري رو به كاهش گذاشته و 
از حدود ۲۰درصد در س��ال ۲۰۰۱ به ۷/8 
درصد در س��ال ۲۰۰۹ رس��يده است. اين 
برنامه ها نيروي كار غيرشاغل خانوارهاي 
فقير را كه پيش تر در بخش غيررسمي فعال 

بودند، هدف قرار دادند. 
حداقل دس��تمزد تعيين ش��ده براي اين 
برنامه ها ح��دود ۷۵ درص��د درآمد كارگر 
معمولي در پايتخت آرژانتين است و شامل 
بيمه درماني و بيمه حوادث هم مي ش��ود. 
تأمي��ن مالي برنامه هاي مش��اغل عمومي 
مستقيماً از محل ماليات و فروش اوراق و... 
فراهم  شده است.  ارزيابي هاي صورت گرفته 
از طرح هاي مش��اغل عمومي در آرژانتين 
حاكي از گسترش سريع پوشش و افزايش 

منابع مالي اين برنامه ها است. 
برنامه هاي »سرپرست خانوار« كه از سال 
۲۰۰۱ به بعد اجراش��ده اند، نرخ بيكاري را 
در آرژانتين ح��دود ۲/۵ كاهش و ۲ درصد 
جمعيت كش��ور را قادر ب��ه تأمين هزينه 
غ��ذا كرده ان��د. همچني��ن تخمي��ن زده 
مي شود كه در نبود اين برنامه ها ۱۰ درصد 
مش��اركت كنندگان به زيرخط فقر غذايي 

سقوط مي كردند. 
با اين حال اين برنامه ها كاس��تي هايي نيز 
داشته اند، ازجمله اينكه پرداخت دستمزدها 

با تأخير انجام شده است. 

   عليرضا گرايي
 يك عده در يمن با دست خالي مقاومت 
مي كنن��د،  آرامكو را مي كوبن��د و آبروي 
پاتريوت امري��كا را مي برند؛ يك عده هم 
در ايران، در اوج قدرت نظامي مي گويند 
امري��كا با ي��ك بم��ب تمام تأسيس��ات 
دفاعي ما را نابود مي كند و به اسم توافق 
تركمنچاي به نام برج��ام امضا مي كنند! 

تفاوت، ايمان و شجاعت است... 
  سيد علي موسوي

 B۵۲ پ��س از حض��ور بمب افكن ه��اي 
امريكايي با ش��عار حفظ امنيت منطقه، 
يگان موشكي ارتش يمن با موشك »قدس 
۲« ايستگاه توزيع تأسيسات نفتي آرامكو 
در عربس��تان س��عودي را هدف گرفت. 

پاسخي به اقتدار پوشالي امريكايي. 
  كاربري با نام آدم

وزي��ر خارجه عربس��تان گفته ب��ود هر 
مذاكره اي با ايران باشه، ما هم بايد شركت 

كنيم.  انص��ار اهلل يمن ه��م دقيقاً همون 
موقع ك��ه نتانيابو و پمپئو تو عربس��تان 
بودن با موش��ك قدس۲ آرامكو رو زد تا 

جايگاهشونو بهشون يادآوري كنه. 
  حسام الدين كاظمي

 سعودي برای اينكه به خيال خودش حمله 
موشكي يمن به آرامكو رو كوچيك جلوه 

بده، بهش گفته حمله خمپاره اي!
اگه يمني ها ميتون��ن از 8۰۰ كيلومتري 
با خمپ��اره يه مخزن بنزي��ن رو بزنن كه 

فاتحه تون خونده است... 
  كاربري با نام آقاي تحليلگر

خبر ابتدايي صبح اين بود: حمله موشكي 
يمن به آرامكو و ترجمه س��اده تر خبر اين 
بود: يمن، تمام سيس��تم دفاعي امريكا را 
كه در اختيار س��عودي قرار گرفته بود، به 
بازي گرفت.  اين خبر قابل توجه آنهايي كه 
مي گفتند امريكا با يك موشك تمام سيستم 

دفاعي ايران را مي تواند از كار بيندازد.... 

   بشير
 نكته تس��تي ش اينه زمان حمله يمن به 
آرامكو پمپ آب و نتانيابو عربستان بودن. 

   سعيد آگنجي
حمله موشكي حوثي هاي يمن به آرامكو، 
اين دومين حمله جدي آنها به تأسيسات 
نفتي عربستان س��عودي است، در هر دو 
حمله ه��م حوثي ها موفق بودن��د و اين 
بيانگر ضعف سيستم هاي پدافند پاتريوت 
امريكاس��ت ك��ه س��عودي ها ميلياردها 
دالر بابت آن پرداخ��ت كردند. امنيت با 
پول خريدني نيس��ت و  عربستان بسيار 

 آسيب پذير است. 
  كمال

 پمپئو، نتانياهو و بن سلمان سه كله پوك 
نشس��تن دور هم براي حمله ب��ه ايران 

تصميم بگيرند. 
انصارهلل امروز از يمن دو تا موشك راهي 
جده كرد، گفت بريد پ��ي كارتون، يعني 

فكر حمله ب��ه ايران دو تا موش��ك داره، 
اونم به جده، ديگه حس��اب كار بايد بياد 

دستشون، جلوتر از اين نروند.
   مهدي

 تمام سيستم دفاعي و پدافندي  عربستان 
سعودي محصول امريكا و رژيم صهيونيستي 
و  يمن حمله موفق موشكي داشته به اين 
كشور متجاوز. اين يعني مقاومت توانايي 
داره امريكا و رژيم صهيونيستي و عمله هاش 
رو مورد هدف قرار بده. حواستون هست؟! 
يمِن جن��گ زده و درگير قحطي و تحريم 

شديد رو ميگما. 
  حسين نخلي

 يك مسئول در شركت آرامكوی عربستان 
گفته كه ما خيلي خوبيم، حريق ناشي از 
هدف قرار گرفتن موشك هاي يمن رو در 
عرض 4۰ دقيقه خاموش كرديم. ايشون 
در مورد ناكارآمدي سيستم پدافندي شون 

حرفي نداشت بزنه البته. 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حمله يمن به تأسيسات نفتي آرامكو

 یمن سيستم دفاعي امریكایی را 
 به بازي گرفت!

روز دوش�نبه ۲۳ نوامبر )۳ آذر( مقاومت يمني براي س�ومين  بار و اين بار همزمان با سفر 
مخفيانه بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيس�تي به عربستان ايستگاه توزيع 
تأسيسات نفتي آرامكو را در جده هدف قرار داد. يحيي سريع، سخنگوي نيرو هاي مسلح 
يمن با تأكيد بر اينكه كه يگان موشكي ارتش اين كشور با موشك هدايت پذير »قدس ۲« 
به ايستگاه توزيع تأسيسات نفتي آرامكو در عربستان سعودي حمله كرده است، در شبكه 

اجتماعي توئيتر نوشت كه اين موشك ها به تازگي پس از پشت سر گذاشتن آزمايش هاي 
عملي موفق، وارد فاز عملياتي شده اند. وي افزود: »اين عمليات در پاسخ به ادامه محاصره و 
تجاوز دشمن و در راستاي وعده اي بود كه نيروهاي مسلح چند روز قبل درباره انجام عملياتي 
گسترده در عمق عربستان داده بودند.« كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز به حمله ارتش يمن 
به پااليشگاه آرامكوی عربستان واكنش نشان دادند كه برخي از آنها را در ادامه مي خوانيد:

يك خانواده بسيجى
دكتر علي دارابي در كانال تلگرامي خود نوشت: متولد ۱۳۱4 در همدان 
است. حاال درست 8۵ س��ال دارد. خودش رزمنده و جانباز دفاع مقدس 
است و مادرش هم كه در س��ال ۱۳8۵ از دنيا رفت، جانباز بود. دو پسر و 
دو دامادش هر چهار نفر به شهادت رسيدند. از اين خاندان جمع زيادی 
در جنگ بودند و عزيزان زيادی هم به ش��هادت رس��يدند. به گونه اي كه 
هشت سال مستمر اين خانواده در عزا و س��وگ عزيزان خود بودند.  در 
جشنواره پويانمايي كشور در سال ۱۳۹۷ به عنوان خانواده معظم شهيدان 
از او و همسر مكرمه و فداكارش تجليل كرديم. از حاج جالل حاج بابايي 
مي گويم، يكى از فرزندان برومندش دكت��ر حميدرضا حاج بابايي، وزير 
اسبق آموزش وپرورش و چندين دوره نماينده مردم شريف همدان و در 
حال حاضر باسابقه ترين نماينده در مجلس است.  كتاب »حاج جالل« 
خاطرات رزمنده و جانباز دفاع مقدس حاج جالل بابايي است كه به همت 
خانم ليال نظری گيالنده و توسط انتشارات س��وره مهر وابسته به حوزه 
هنری سازمان تبليغات اسالمى منتشر شده است. كتاب در ۱۱ فصل و 
۳۱۱ صفحه از كودكى و دوران دفاع مقدس اين چريك پير و مجاهد نستوه 

را روايت مي كند. مطالعه اين كتاب خواندنى را به همه توصيه مي نمايم.

 27 درصد  مردم جهان معتقدند ايران
 تأثير مثبتي بر امور جهاني خواهد داشت

ابراهيم شيرعلي در كانال تلگرامي »ايسپا« نوشت: آخرين نظرسنجي مركز 
تحقيقات بازار و افكار عمومي ايپسوس با اندازه نمونه۲۱ هزار و ۱۰4 نفر از 
شهروندان بين ۱۶ تا ۷4 سال در ۲8 كشور جهان )مكزيك، هند، چين، پرو، 
آفريقاي جنوبي، اسپانيا، تركيه، اياالت متحده امريكا، ايتاليا، ژاپن، بلژيك، 
فرانسه، انگلستان، هلند، روسيه، عربستان سعودي، كانادا، كره جنوبي، سوئد، 

برزيل و...( در تاريخ ۲۱ آگوست تا 4 سپتامبر ۲۰۲۰ اجرا شده است.  
نتايج نظرسنجي نشان مي دهد، 4۲ درصد از شهروندان در ۲8 كشور 
معتقدند، كشور چين در دهه آينده تأثير مثبتي بر امور جهاني خواهد 
داشت. اين رقم در سال ۲۰۱۷ ميالدي برابر با ۵8 درصد و در سال ۲۰۱۹ 
ميالدي ۵۳ درصد گزارش شده است.  در سال ۲۰۱۶ و در دوران رياست 
جمهوري باراك اوباما، ۶4 درصد معتقد بودند كه كشور امريكا سهم و 
تأثير مثبتي بر جهان طي يك دهه آينده خواهد داش��ت. اين رقم پس 
از روي كار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به ۵۵ درصد و اكنون به 
۵۰ درصد كاهش يافته است.  8۱ درصد از شهروندان، كانادا را به عنوان 
مهم ترين كش��وري كه در يك دهه آينده تأثير مثبتي بر امور جهاني 

خواهد داشت، بيان كرده اند. 
آلمان با ۷8 درصد، فرانسه با ۷۰ درصد، انگلستان با ۶۶ درصد، هند با ۵۰ 
درصد، روسيه با 4۶ درصد و عربستان با 4۲ درصد در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند.  نتايج نظرسنجي نشان مي دهد ۲۷ درصد از شهروندان در 
۲8 كشور جهان معتقدند كشور ايران طي دهه آينده تأثير مثبتي بر امور 
جهاني خواهد داشت. اين رقم در سال ۲۰۱۹ برابر با ۲۵ درصد بوده است 
كه االن ۲درصد رشد را نشان مي دهد.  ۷8 درصد از شهروندان ساكن 
در ۲8 كشور، شيوع بيماري را مهم ترين تهديد و نگراني در كشورشان 

طي ۱۲ ماه آينده مي دانند. 
هك و نفوذ به اطالعات شخصي با اهداف جاسوسي و اخاذي با ۷4درصد، 
حمله شيميايي يا اتمي در جهان با ۶۷ درصد، حوادث و بالياي طبيعي 
با ۶۵ درصد، به خطر افتادن امنيت خود فرد يا يكي از اعضاي خانواده 
با ۶۱درصد، بروز خش��ونت و درگيري بين گروه هاي مختلف قومي و 
اقليت ها با ۶۱ درصد، حمالت تروريستي با ۵8 درصد و جنگ و حمله 
نظامي بين كشورها با 4۳ درصد جزء مهم ترين تهديدها و نگراني هايي 

است كه شهروندان به آن اشاره كرده اند. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

چه بسيار عالماني كه جاهلند!
استاد شهيد مرتضي مطهري:

شوخي نيست كه در حديثي يك پيش��واي مردم بگويد: خدا دو 
حجت دارد؛ حجت ظاهر و حجت باطن؛ حجت ظاهر انبيا هستند و 
حجت باطن عقول مردم. اين حديثي است كه از مسلمات احاديث 
شيعه است. ممكن است بگوييد بعضي عمل نكردند. من به آن كار 
ندارم. جهلي كه در اين حديث آمده نقطه مقابل عقل است و عقل در 

روايات اسالمي آن نيرو و قوه تجزيه و تحليل است. 
در غالب مواردي كه اسالم جاهل را كوبيده، جاهل در مقابل عالم 
و به معني بي سواد نيست، بلكه جاهل در مقابل عاقل است. عاقل 
كسي اس��ت كه از خودش فهم و قدرت تجزيه و تحليل دارد و 

جاهل كسي است كه اين قدرت را ندارد.
ما خيلي افراد عالم را مي بينيم كه عالمند ولي جاهلند؛ عالمند 
به معني اينكه فرا گرفته از بيرون زي��اد دارند، خيلي چيزها ياد 
گرفته اند، اما ذهنشان يك انبار بيشتر نيست، خودشان اجتهاد 
ندارند، استنباط ندارند، تجزيه و تحليل در مسائل ندارند.  اينجور 
اشخاص از نظر اسالم جاهلند؛ يعني عقلشان راكد است. ممكن 

است علمش زياد باشد، ولي عقلش راكد است. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب تعليم و تربيت در اسالم، صفحه ۱8۷

   سبوي دوست

عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتري علوم 
سياسي دانش��گاه تهران، در كانال تلگرامي 
خ��ود نوش��ت: صب��ح روز ۳ آذرم��اه يگان 
موش��كي ارتش و كميته هاي مردمي يمن 
به تأسيسات نفتي ش��ركت آرامكو در جده 
حمله كردند. در اين عمليات به گفته يحيي 
سريع سخنگوي ارتش يمن از موشك كروز 

قدس ۲ استفاده شده است. 
تصاوير منتشره در شبكه هاي اجتماعي نشان 
مي دهد اين حمله موشكي موفقيت آميز بوده 
و آتش سوزي گسترده اي در اين پااليشگاه بر 

اثر اين حمله به وجود آمده است. 
در مورد اين حمله چند نكته به ذهن نگارنده 

مي رسد. 
۱- فاصل��ه ج��ده و مرزهاي يم��ن بيش از 
۶۰۰ كيلومتر اس��ت و نوع موشك استفاده 
ش��ده يمني ها در اين خصوص جالب توجه 
اس��ت، زيرا موش��ك هاي كروز با سرعتي 
مادون صوت حرك��ت مي كنند و با توجه به 
گشت زني مداوم آواكس هاي امريكايي روي 
آسمان عربستان در جهت شناسايي پهپادها 
و موشك هاي كروز، به نظر مي رسد يمني ها 
از تكنولوژي هاي پيش��رفته پنهان كاري در 

حمله امروز بهره برده اند. 
۲- تجهيز ارتش يمن به موشك كروز دقيق 
با برد ب��االي ۶۰۰ كيلومت��ر، معنايش اين 
است كه قابليت س��اخت موشك هاي كروز 
ضد دريايي نيز در صنايع اين كش��ور وجود 
دارد؛ در نتيجه با توج��ه به عرض نه چندان 
زياد درياي سرخ، كشتي هاي متجاوز نيز در 
آينده مي توانند هدف مشروعي براي ارتش 

و كميته هاي مردمي يمن باشند. 
۳- سيستم ضد موشكي پيشرفته پاتريوت 
امريكا مقهور توانمندي تكنولوژيكي يمني ها 
ش��د و صنايع نظامي اياالت متحده باز هم 
توسط س��الح هاي جديد محور مقاومت به 

سخره گرفته شدند. 
با التف��ات به تأيي��د رس��مي حمايت هاي 
مستشاري جمهوري اس��المي از يمن، دور 
از ذهن نيست كه اين موشك هاي پيشرفته 
با كمك تكنولوژيكي ايران س��اخته ش��ده 
باش��ند و ايضاً با توجه به لغ��و تحريم هاي 
تسليحاتي اين كشور در ماه گذشته، كيفيت 
كاربردي اين مصنوعات نظامي در نبردهاي 
واقعي، ذهني��ت ارتش هاي ديگر نس��بت 
به توانايي ه��اي صنايع نظام��ي جمهوري 
اس��المي را ب��ه ط��رزي چش��مگير بهبود 
بخش��يده و احتمال درخواس��ت آنان براي 

خريد تسليحات از ايران را باال مي برد. 
4- با شروع عمليات آزادسازي مارب به عنوان 
پايتخت غيررسمي و مركز اصلي نيروهاي 
سعودي در يمن توسط انصاراهلل، عربستان 
از پهلوگيري نفتكش و كش��تي هاي حامل 
سوخت در بنادر متعلق به دولت نجات ملي 

ممانعت مي ورزد. 
در واكنش به اين تحريم ظالمانه، نيروهاي 
يمني نيز از روزهاي گذشته اعالم كردند بار 
ديگر تأسيسات حياتي و صنايع نفتي ائتالف 
متجاوز را هدف قرار خواهند داد و گسترش 
عمليات هاي موش��كي، درياي��ي و پهپادي 
انص��اراهلل در آين��ده نزديك علي��ه صنايع 

سوختي سعودي بسيار ممكن مي نمايد. 

حمله موشكي يمن به تأسيسات َجده 

 

در پاسخ به تحريم ظالمانه

كانال تلگرامي »اثر« در خبري به نقل از پايگاه 
خبري »RT International« نوش��ت: 
توئيتر، پيتر زاتكو، هكر بدنام را براي تقويت 
بخش امنيت��ي خود به خدم��ت گرفت. وي 
كه بيشتر با نام »ماج« )به معناي لجن سبز( 
شناخته مي شود، درست چند ماه پس از آن 
وارد توئيتر مي شود كه هكرهاي بيت كويني 
چندين حساب كاربري چهره هاي سرشناس 

را با كمك يك كارمند توئيتر هك كردند. 
زاتكو به عنوان رئي��س اداره امنيتي توئيتر به 
خدمت گرفته شده تا »كاركردهاي كليدي 
امنيتي« اين شبكه اجتماعي را براي يك دوره 
4۵ تا ۶۰ روزه در اختيار بگيرد. وي مستقيماً 
به جك دورس��ي، مديرعامل توئيتر گزارش 

مي دهد و ظاهراً آزاد است تا هر تغيير امنيتي 
كه صالح مي داند در اين كمپاني اعمال كند.  
ارتباط صميمي بزرگان فناوري و تشكيالت 
اطالعاتي- امنيت��ي در تصميم گيري براي 
استخدام زاتكو تأثيرگذار بوده است. وي پيش 
از اين با گروه فناوري ها و پروژه هاي پيشرفته 
در گوگل همكاري مي ك��رد و پيش تر از آن 
نيز متصدي توزيع بودجه در ميان بازيگران 
امنيت سايبري بود كه زير چتر دارپا )آژانس 
پروژه هاي پژوهشي پيشرفته دفاعي پنتاگون( 
قرار مي گرفتند. در دارپا وي جايزه ويژه خدمات 
دولتي را از وزير دفاع امريكا دريافت كرد؛ اين 
جايزه باالترين جايزه اي است كه به يك كارمند 

غيرنظامي پيماني داده مي شود.

اعتراف احمق ها به احمقي
دكتر عبداهلل گنجي در توئيتر نوش��ت: ترامپ مي گويد بولتن احمق ترين آدمي بود كه افتخار 
همكاري با او داشتم! بولتن مي گويد ترامپ يك احمق خودشيفته است! آن روز كه رهبر انقالب 
اينها را »احمق هاي درجه ۱«  اعالم كرد آنچه ما در آيينه مي ديديم، او در خشت خام مي ديد. فكر 

مي كرديد صفتي كه رهبري به اينها داد، روزي از زبان خودشان صادر شود؟

آتش زدن ماسك ها در امريكا
امير علي ابوالفتح در توئيتر نوشت: كرونا در امريكا بيداد مي كند، آن وقت طرفداران ترامپ در 
اعتراض به محدوديت هاي كرونايي، ماسك ها را در خيابان ها آتش مي زنند! همين محدوديت ها 

هم نبود، تعداد جانباختگان از كرونا در امريكا تاكنون از چند ميليون تن نيز گذاشته بود. 

ماهنام��ه مديريت ارتباط��ات بخش هايي از 
مقاله نيكول ماچئيوسكا را با ترجمه محسن 
محمودي به اشتراك گذاشت. در اين مطلب 
مي خوانيم: دنياي اينفلوئنس��رها به بهشت 
مي ماند، به گونه اي ك��ه اعتمادبه نفس ما را از 
بين مي برد. اين مسئله باعث مي شود كه ترس 
از دس��ت دادن فرصت ها در ما تقويت شود و 

اضطراب ما را بيشتر كند. 
واقعيت اين اس��ت كه اينفلوئنسرها فقط آن 
جنبه هايي از زندگي شان را به ما نشان مي دهند 
كه مي خواهند ما ببينيم: مي خواهند ببينيم 
كه بعد از شكست چه زيبا و خوش خيال به نظر 
مي رسند، تعطيالت اخيرشان چقدر فوق العاده 
ب��وده و لباس هايي كه ما از پس خريدش��ان 

برنمي آييم چه به تن شان نشسته است. 

اينفلوئنس��رها بر ما تأثير مي گذارند: با رشد 
ش��بكه هاي اجتماعي ما به نس��ل »شيفته 
تصوير« يا »در تسخير تصوير« بدل شده ايم 
كه آماده ايم در صورت نرسيدن به آرزوهاي مان 
به آس��اني تس��ليم ش��ويم. آنها مي توانند از 
قدرت شان استفاده كنند تا ش��ما را وادار به 

خريد چيزي كنند كه به آن نيازي نداريد. 
اينفلوئنسرها بر محيط زيست نيز تأثير مخربي 
داشته اند؛ عموماً صنعت فست فشن را تبليغ 
مي كنند كه با توليد انبوه و ارزان سعي دارند به 
سودي بيشتر دست يابند و شما را به مشتري 
دائمي خود تبديل كنند. البته موضوع فقط 
ترويج مصرف گرايي ميان جوامع نيست، بلكه 
پاي محيط زيست، ايجاد آلودگي هاي مختلف 

و استثمار كارگران هم در ميان است. 

هكر بدنام، مدير بخش امنيت توئيتر شد
شاهد ديگري بر ارتباطات امنيتي جك دورسي

چرا بايد از اينفلوئنسرها دوري كرد؟

بررسي الگوي فقرزدايي در سه قاره جهان
   گزارش


