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برایکاهشنابرابریبايد
جوانانرابهکارگرفت
طی سالهای گذشــته ،باال رفتن رشد
اقتصــادی در کشــورهای کمدرآمد
توانسته سهم موثری در کاهش نابرابری
در جوامع داشته باشــد .در مقابل و در
شرایطرکوداقتصادیکهبهازدسترفتن
تعداد قابل توجهی شغل منجر خواهد
شــد ،جوانان شــغل خود را از دســت
میدهند و در نتیجه نابرابری در جوامع
تشدید خواهد شد .صندوق بینالمللی
پول بهتازگــی نتایج پژوهشهای خود
از مطالعه وضعیت نابرابری در  71کشور
کمدرآمد و کشــورهایی که به عنوان
«اقتصاد نوظهور» شــناخته میشوند
را منتشر کرده اســت :براساس نتایج
این پژوهــش ،در دورههایــی که این
کشورها رشد اقتصادی مثبت را تجربه
کردهاند ،کاهش نرخ بیــکاری ،حدود
 41درصد در کاهش نابرابری موثر بوده.
مهمترین عامل در کمشــدن نابرابری
نیز ،کاهش نرخ بیکاری جوانان گزارش
شــده اســت .در مقابل و در دورههایی
که کشــورها رشــد اقتصادی منفی را
تجربه کردهانــد ،افزایش نرخ بیکاری،
باالخص در میان جوانــان ،حدود 28
درصد بر افزایش نابرابــری در جوامع
موثر بــوده .بنابراین سیاســتگذاری
دولتها برای ایجاد مشــاغل باکیفیت
و دائمی ،و انجــام اصالحات اقتصادی
برای افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
طوالنیمــدت ،میتوانــد گام موثری
در کاهــش نابرابری در جوامع باشــد.
بهعالوه ،از آنجا که سهم اشتغال جوانان
در کاهش نابرابری ،بیشتر از گروههای
دیگر است ،دولتها باید برنامههایی را
برای ارتقای اشــتغالپذیری جوانان و
کاهش آسیبپذیری آنها در محیط
کارتنظیمکند.
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همجذاب؛همهراسانگيز
قابلیتهای اینترنت پرسرعت  5Gچطور میتواند علیه شهروندان و امنیت
سایبری عمل کند؟
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کدامکشورهابهتريننظام
بازنشستگیرادارند؟

ردهبندیشاخصجهانیبازنشستگی
که هر سال توسط موسسه ردهبندی
منابع انسانی «مِرسِ ــر» در ملبورن
منتشر میشود ،نشــان میدهد که
پنج کشور هلند ،دانمارک ،استرالیا،
فنالند و ســوئد دارای بهترین نظام
بازنشســتگی در جهان هستند .بر
پایه گزارش سال  ۲۰۱۹این موسسه،
کشــورهای هلند و دانمــارک تنها
کشــورهایی هســتند که با کسب
شاخص باالی  ۸۰در دسته نخست
بهتریــن نظــام بازنشســتگی قرار
گرفتهاند .در محاســبه این شاخص
سه معیار عمده بررسی میشود.
نخســت تکافوی نظام بازنشستگی
توسط عواملی همچون میزان رشد
داراییهــا ،طراحی کارآمد ،ســطح
حمایت مالیاتی از آن و عواید ساالنه
آن ارزیابی میشود .سپس ثبات نظام
بازنشســتگی بر پایه بررسی میزان
پوشــش آن ،بدهی دولتها و رشد
اقتصادی کشور امتیازدهی میشود.
در نهایت هم یکپارچگی این نظام بر
اساس ارتباط کارای مقررات ،شیوه
حفاظت از منابع و میزان هزینههای
عملیاتی آن سنجیده میشود .افزون
بر استرالیا ،فنالند و سوئد سه کشور
کانادا ،آلمان و شیلی نیز در دسته دوم
کشورهایی قرار گرفتهاند که در سال
 ۲۰۱۹بهترین نظام بازنشستگی را
دارنــد .همچنین گزارش موسســه
مرســر نشــان میدهد که بریتانیا،
هنگکنگ ،آمریکا ،مالزی و فرانسه
نیز در ســال جاری در صدر دســته
سوم کشورهای دارای بهترین نظام
بازنشســتگی جــای گرفتهاند .این
گزارش ،هند و چین و ژاپن را نیز در
دسته چهارم قرار داده است.

زهرا طاهری

گردآوری و ترجمه

اینترنت5G
تا پایان سال
 ،2035حدود
 12تریلیون
دالر به اقتصاد
جهانیدرآمد
تزریقخواهد
کرد .تنها در
ایاالتمتحده
آمریکاحدود
 22میلیونشغل
جدید،بهواسطه
اینترنت5G
ایجادخواهد
شد،اتفاقاتی
که باعث شده
اینترنت 5Gرا
مسببوقوع
انقالبصنعتی
چهارمتلقی
کنند

در ژانویه ســال  ،2018رابرت اســپلدینگ ،مدیر ارشد
گـــزارش برنامهریزی راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا ،در دفتر
اختصاصی خود در ســاختمان آیزنهاور ،واقع در خیایان
روبهروییکاخسفیدبودکه«خبریفوری»درارتباطباتازهترینتصمیم
اعضای تیم ریاستجمهوری دونالد ترامپ را دریافت کرد ،در این خبر
آمدهبودکهدولتتصمیمدارداینترنت 5Gراملیکند.رابرتاسپلدینگ،
سرتیپ نظامی نیروی هوایی آمریکا ،حدود سه دهه برای نیروی نظامی
آمریکا فعالیت کرده بود ،اما در آن زمان و در شورای امنیت ملی آمریکا،
مشغول انجام تحقیقاتی در ارتباط با راهکارهای حفاظت از نسل آینده
اینترنت ،یعنی همان اینترنت  5Gاز حمالت سایبری بود .اسپلدینگ
معتقد بود که این تحقیقات فاقد نگاههای سیاسی بوده و با رویکرد علمی
در مورد اتفاقات احتمالی آینده در حال انجام بوده است .در نتیجه اینکه
محتوای این تحقیقات چگونه به ســایتهای خبری درز پیدا کرده و
دستمایه خبر فوری مذکور شده بود برایش بسیار تعجبآور بود.
برای توصیف تفاوت و تمایــز اینترنتهای امروزی بــا اینترنت 5G
باید بهسرعت چشمگیر و تأخر آنها اشــاره کنیم .اگر قیلوقالها و
جاروجنجالهای تبلیغاتی را جدی بگیریم ،اینترنت  5Gصدها برابر
سرعت بیشتری دارد .این بدان معناست که دانلود یک فیلم دوساعته،
کمتر از چهار ثانیه زمان خواهد گرفت .احتماال اما این سرعت کاهش
پیدا میکند ،چراکه زمان بیشتری نیاز است تا دستگاههای کامپیوتر
بتوانند دستورات مرتبط را اجرا کنند .چنین تکنولوژی احتماال باعث
میشود تمامی اشیا و وسایل به اینترنت وصل شوند؛ لوازم خانگی ،قالده
سگها و حتی کفشهای دوندگی .احتماال در آینده انجام جراحیهای
پزشکی توسط روباتها بسیار معمول خواهد شد و ماشینها بیشتر
بهشکل خودتنظیم در بزرگراهها حرکت خواهند کرد .چنین ادعاهایی
هرچند مبالغهآمیز بهطور جدی مطرح میشــوند .بعضی از برآوردها
نشان میدهد ،اینترنت  5Gتا پایان سال  ،2035حدود  12تریلیون به
اقتصاد جهانی درآمد تزریق خواهد کرد .تنها در ایاالت متحده آمریکا
حدود  22میلیون شغل جدید ،بهواســطه اینترنت  5Gایجاد خواهد
شد ،اتفاقاتی که باعث شده اینترنت  5Gرا مسبب وقوع انقالب صنعتی
چهارم تلقی کنند.
البته جهانی که همه چیز آن قابلیت اتصال به اینترنت را دارد ،در برابر
حمالت سایبری نیز آســیبپذیرتر خواهد بود .هکرها حتی پیشتر از
معرفی نسل جدید اینترنت ،یعنی اینترنت  5Gبارها موفق به نفوذ در
ت ادارات و مراکز دولتی جاهای مختلف دنیا شده بودند .امکان نفوذ
سای 
در دادهها و اطالعات اینترنتی مردم به اندازهای زیاد اســت که امروزه
آمریکاییها بیش از آنکه از جرائم خشــونتآمیز بترسند ،از حمالت
اینترنتیواهمهدارند.درنتیجهاضافهشدندستگاههایجدیدیکهقرار
است به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند ،احتمال خرابکاریها
و حمالت اینترنتی را باال خواهد برد« .رابرت اسپلدینگ» ،در این ارتباط
میگوید« :اینترنت  5Gقرار نیست تنها در یخچال و فریزرهای خانگی
بهکار برده شود ،بلکه بناســت در هواپیماها و وسایلی نظیر آنها هم
استفاده شود .این بدان معناست که در صورت وقوع حمالت سایبری
جان انسانها در دنیای واقعی بهخطر میافتد .این تهدیدی کامال جدید
است و ما آمادگی مقابله با آن را نداریم».
تحقیقات «اسپلدینگ» در ارتباط با راهکارهای حفظ امنیت اینترنت
در دوره جدید است و پیشنهاد میدهد که در مورد نسل جدید اینترنت

قبل از عرضه به بازار ،از نو بازنگری شود و به طراحی آن ،امکانات دفاعی
و حفاظتی موردنیاز ضمیمه شود .از آنجا که این امر متضمن انجام کار
و مسئولیت عظیمی است« ،اسپلدینگ» پیشنهاد میکند که بودجه
این کار توسط دولت تامین شود یا این کار توسط دولت به شرکتهای
مخابراتی برونســپاری شــود .در این تحقیقات تأکید شده که بهتر
است این کار برای باالبردن امنیت در فضای مجازی ،در سراسر کشور
گسترش یابد .اما در خبر فوری مذکور به اشتباه تصور شده بود که قرار
است اینترنت  5Gدر آمریکا ملی شود و تحت مالکیت دولت قرار بگیرد.
فــارغ از نگرانیهای دولتی ،خود شــرکتهای مخابراتی نیز خدمات
اینترنتی  5Gرا به شــکل آزمایشــی وارد بازار کرده بودند تا نقایص و
ایرادات احتمالی را شناســایی و برطرف کنند .این شرکتها نیز پس
احتمالی خدمات اینترنتی  5Gرا
از ارائه خدمات آزمایشــی مخاطرات
ِ
تصدیق کردند.
در همین ارتباط «تام ویلر» ،رئیس کمیسیون ارتباطات در دولت اوباما،
در ژانویه سال گذشته مقالهای در روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت و این
سوال را مطرح کرد که اگر اینترنت  5Gآنقدر مهم است ،پس چرا برای
امنیت آن اقدامی صورت نمیگیرد؟ او در این مقاله توضیح میدهد که
کابینه دونالد ترامپ از اقدامات امنیتی که در دوره مسئولیت وی آغاز
شده بود ،شانه خالی کرده است .یکی از مهمترین مصادیق آن نیز تعیین
استانداردهایبینالمللیدرزمینهامنیتسایبریاستکهدولتترامپ
هنوز برای آن ،تصمیم جدی نگرفته است .با این وجود به نظر میرسد که
دولت ترامپ بسیار عالقهمند به پیروزی در آنچیزی است که خودشان
به آن «مسابقه »5Gمیگویند .البته تاکید این دولت بیشتر بر پایان دادن
به کار شرکتهای چینی نظیر هاوایی است.
دونالد ترامپ در ماه اکتبر ،قراردادی را امضا کرد که مربوط به برنامهریزی
راهبردهای پایدار برای آینده آمریکا بود .مطابق با این استراتژی باید
شــرایط الزم برای ارائه خدمات اینترنت  5Gفراهم شود .در گامهای
ابتدایی حدود نیمی از جمعیت آمریکا با صرف هزینه  400میلیارد دالر
بهاینخدماتدسترسیپیداخواهندکردواجتماعاتمحلیوروستایی
از این خدمات محروم خواهند ماند .چنین کاری مســتلزم استفاده از
میلیونها دستگاه وایرلس خواهد بود که اثرات آن بر سالمت انسانها
هنوز محل تردید بسیاری از پزشکان است.
در کشور چین دولت دهها برابر آمریکا دستگاههای وایرلس  5Gنصب
کرده اســت .دوربینهای نظارتی با استفاده از اینترنت پرسرعتی که
در مالکیت انحصاری دولت است ،امکان کنترل تماموقت  11میلیون
شهروند مسلمان اویغوری را در اختیار دولت چین قرار داده است .بهزعم
بسیاری این اعمال دولت چین یعنی استفاده از تکنولوژیهای جدید
برای کنترل مردم خود ،میتواند ب ه وقوع یک نژادپرســتی اتوماتیک
منجر شود.
گرچه وضعیت در کشــورهای دیگر هنوز به این شدت نرسیده است،
اما تحلیلگران هشدار میدهند که باید احتمال ایجاد چنین تهدیدی
را برای سایر دولت-ملتهای جهان نیز در نظر گرفت .تکنولوژی این
امکان را در اختیار دولتهای توتالیتر قرار میدهد که بر تمامی اعمال
شهروندان خود نظارت داشته باشند .مشکل اما اینجاست که هنوز اکثر
مردم چنین خطراتی را جدی تلقی نمیکنند.
منبع :وبسایت نیویورکر  ./نویسنده :سو هالپرن

هزينههایاقتصادی
کمارزششمردنکارزنان
حدود 50درصد از کارهایی که در سراسر جهان انجام
گــزارش میشود ،بدون دستمزد باقی میماند و بسیاری از این
کارها توسط زنان انجام میشــود .این مسئله نهتنها
باعث ایجاد نابرابری میان زنان و مردان میشود ،بلکه بهرهوری و
رشد اقتصادی جوامع را نیز تهدید میکند.
در نتیجه حذف نابرابریهای جنســیتی در تمامــی حوزهها از
جمله اشتغال ،از اهداف اصلی توســعه پایدار تعریف شده است.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین تحقیقات خود گزارش داده
در شرایطی که کشورها رشد و توسعه اقتصادی دارند ،میزان کار
بدون دســتمزد در جوامع کاهش پیدا میکند .شاید به این دلیل
که ارزشهای این جوامع و نهادهای اجتماعی کشورها ،مردان را
از اینکه بخواهند تمامی بار مســئولیت امور خانه را بر دوش زنان
بگذارند ،منع میکنند.
آشــپزی ،تمیزکردن خانه و مراقبت از ســالمندان و کودکان از
مهمترین نمونههای کارهای بدون دستمزدی است که توسط زنان
انجام میشوند .این فعالیتها بهعنوان کارهای اقتصادیِ درآمدزا
تعریف نمیشوند ،چراکه محاسبه ارزش واقعی آنها در بازار بسیار
سخت است .با این وجود ارزش اقتصادی این قبیل فعالیتها بسیار
قابلتوجه است و برآورد میشود ،معادل  10تا  60درصد از تولید
ناخالص داخلی ( )GDPکشورها باشد.
زنان جهان بهطور متوســط حدود  4/4ساعت در طول روز بدون
گرفتن دســتمزد کار میکنند ،ایــن میزان برای مــردان تنها
1/7ساعت اســت .البته این آمار با توجه به شــرایط اجتماعی و
فرهنگی جوامع متغیــر خواهد بود .بهطور مثــال ،در نروژ زنان
بهطور میانگین حدود  3/7ساعت در روز و مردان حدود  3ساعت
در طول روز ،بدون دستمزد کار میکنند و شکاف موجود در این
زمینه در نروژ بسیار اندک است.
اما برای زنان مصری این میزان به  4/5ساعت در روز میرسد ،در
حالی که مردان مصری تنها  35دقیقه طی یک روز بدون دستمزد
کار میکنند .در آمریکا این آمار برای زنان  3/8ساعت و برای مردان
 2/4ساعت در روز است.
مشکل اینجاست که وقتی زنان مجبور هستند زمان قابلتوجهی
را به فعالیتهای بدون دستمزد و فاقد بهرهوری در خانه بگذارند،
نمیتوانند از تمامی قابلیتهای خود در بازار کار اســتفاده کنند،
بنابراین توان رقابتی خود را با مردان در بازار کار از دست میدهند
و اینها به قیمت از دســت دادن بهرهوری و رشد اقتصادی برای
کشورها تمام خواهد شد.
نکته قابلتوجه این اســت که  80درصد از زمان زنان در کارهای
بدون دستمزد خانه ،صرف کارهایی به غیر از مراقبت از کودکان
و ســالمندان میشــود .زنان معمــوال بهواســطه هنجارهای
فرهنگی ،عدم ارائه خدمات عمومی رایگان و عدم توجه دولتها
به سیاســتگذاریهای الزم برای حمایــت از خانوادهها مجبور
به پذیرش مســئولیت انجام کارهای خانه میشــوند .در نتیجه
مجبور به پذیرش کارهای موقت و با دســتمزد پایین در بازار کار
هستند.
دولتهای منطقه اسکاندیناوی ،یکی از موفقترین سیاستهای
حمایت از خانــواده را برای رفع این مشــکالت اعمال کردهاند.
در نتیجه این سیاســتها دولتها ســرمایه قابلتوجهی را برای
مهدکودکهــا و مراکز مراقبت از کــودکان ،پرداخت میکنند و
زنان این امکان را بهدســت میآورند که پس از زایمان ،سریعتر
به بــازار کار بازگردند .همچنین ارائه مرخصیهای پس از زایمان
برای هر دو والدین ،باعث میشود که بار مسئولیت ،تنها بر دوش
زنان نباشد.
منبع :وبسایت صندوق بینالمللی پول

