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سياسي

رئيسجمهور طي پيامي اظهار داشت :رییس جمهور در پیامی درگذشت اندوهبار مریم میرزاخانی ،نابغه نامدار ریاضی ایران و جهان را تسلیت گفت .متن این پیام به این شرح است:
درگذشت اندوهبار مریم میرزاخانی ،نابغه نامدار ریاضی ایران و جهان موجب تألم و تأثر فراوان شد .درخشش بینظیر این دانشمند خالق و انسان متواضع که نام ایران را در
ن انداز کرد ،نقطه عطفی در معرفی همت واالی زنان و جوانان ایرانی در مسیر کسب قله های افتخار و عرصه های گوناگون بین المللی بود .اینجانب
مريم ميرزاخاني نماد همت مجامع علمی جهانی طنی 
ضمن ارج نهادن به خدمات علمی و آثار ماندگار این فرزند فرهیخته ایران ،مصیبت وارده را به جامعه علمی کشــور و خانواده محترم آن عزیز از دســت رفته ،صمیمانه تسلیت
واالي زنان ايراني بود
میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی خبر داد:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادامه پیگیریها بر روی
وضعیت مدیران دوتابعیتی خبــر داد و گفت :اخیرا در همین
راستا چند مدیر دوتابعیتی اخراج شدند.
به گزارش مهر ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ
به این سؤال که کار این سازمان در رابطه با وضعیت مدیران
دو تابعیتی به کجا رســید؟ گفت :نظارت سازمان بازرسی در
این رابطه متوقف نشده است و مستمراً گزارشاتی را ارائه داده
وپیگیریهای الزم را انجام میدهیم.
ناصر سراج تصریح کرد :بررسی دوتابعیتیها همیشه هست
و ما روی آن کار میکنیم ،خصوص ًا در حوزه ورزش که اخیراً
چندین مورد شناســایی شــده و تعدادی از آنها حتی از حوزه
فعالیتی خود هم اخراج شدهاند.

طرح محدودیتها علیه برنامه
موشکی ایران تمدید شد

مجلس نمایندگان آمریکا به طرح سناتورهای آمریکایی برای
تمدید مدت زمان لزوم اطالع رسانی رییس جمهور آمریکا درباره
اقدامات موشکی ایران به کنگره تا سال ۲۰۲۲رای داد.
به گزارش ایلنا ،مجله پولیتیکو نوشت :قانون اختیارات دفاع
ملی آمریکا برای سال مالی  ۲۰۱۸به تصویب رسید .این الیحه
اکنون برای تبدیل شــدن به قانــون باید به تصویب مجلس
نمایندگان برسد .یکی از متممهای الحاقی این الیحه ،طرحی
است که یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا علیه
برنامه موشکی ایران پیشنهاد داده و روز جمعه به تصویب رسید.
طرح «روبن کوهن» ،قانونگذار دموکرات آمریکا خواستار تمدید
برخیازمحدودیتهاعلیهبرنامهموشکیایراناست.
دولت آمریکا به موجب یک مصوبه قانونی قبلی موظف است
آزمایشهای موشکی تمدید شــده ایران را ظرف حداکثر ۴۸
ساعت به کنگره آمریکا گزارش دهد .مهلت اجرای این قانون،
در سال  ۲۰۱۹به اتمام میرسد .در حالی که هنوز یک سال تا
منقضی شدن آن مصوبه باقی مانده ،طرح کوهن خواستار تمدید
آن تا ســال  ۲۰۲۲شده است .وی در بیانیهای از تصویب طرح
خودش در قالب الیحه بودجه دفاعی آمریکا ابراز خشنودی کرد
و نوشت :اطمینان از اینکه ایاالت متحده راهبردی طوالنی مدت
برای جلوگیری از اقدام ایران در توسعه بیشتر برنامه موشکیاش
دارد ،برای منافع ملی ما ضروری اســت .به گزارش ایلنا ،دولت
ترامپ در شش ماه گذشته موظف بود هر نوع اقدام موشکی ایران
را طی  ۴۸ســاعت به کنگره اطالع رسانی کند .حال بر اساس
قاعده جدید لزوم اطالع رســانی به کنگره که پیشتر در سال
 ۲۰۱۹منقضی میشد ،تا ۲۰۲۲تمدید شد.

وی در پاسخ به این ســؤال که علیرغم بخشنامه و دستور
ســازمان بازرسی به وزارتخانهها ،ســازمانها و دستگاههای
اجرایــی در رابطه با قانــون منع بهکارگیری دوشــغلهها در
دستگاههای دولتی ،هنوز بســیاری از مدیران بازنشست ه در
ادارت مشغول به کار هستند و موضع سازمان بازرسی در این
مورد چیست؟ گفت :سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده
اســت به طوری که تعداد زیادی از بازنشستههای مشغول به
کار در دستگاههای دولتی را اخراج کردیم.
وی افــزود :اخیراً هم تعدادی بازنشســته مشــغول به کار
در حوزه ورزش شناســایی شــدند که پس از اقدامات الزم و
پیگیریهای مربوطه اقدامات قضایی الزم انجام میشود و هر
کجا این افرادباشند ،قطع ًا برخورد میشود.
به گزارش مهر ،ناصر ســراج ســال گذشته طی نامهای به
مدیران ارشــد وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههای اجرایی
اعالم کرد که قانون منع بهکارگیری دوشغلهها در دستگاههای
دولتی از تاریخ ابالغ الزماالجراست و این سازمان با متخلفان
برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد به
قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۲۲اردیبهشت

مدیره انتخاب شود .متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به
شرکت ،به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم
میشود.
ناصر ســراج در بخش دیگری از این گفتگو با اشــاره به
بررسی کلیه قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن و CIPها
در فرودگاهها نیز گفت :تخلفاتی در این رابطه مشهود بود که
گزارشی در خصوص آن آماده شده است.
وی افزود :همکاران ما در فرودگاهها مستقر شدند و به همه
قســمتهای فرودگاهی ورود کردند و مســائل و تخلفات را
رصد و گزارش میدهند .رئیس سازمان بازرسی کل کشور در
پاسخ به این سؤال که در رابطه با تخلفات فرودگاهی تا کنون
افــرادی هم به مراجع قضایی معرفی شــدند؟ گفت :در همه
پروندهها متهم وجود ندارد چرا که برخی از مسائل تخلف است
و به مراجع مربوطه ارســال میشود .در رابطه با این مسائل،
سازمان بازرسی پیشنهادات الزم برای اصالح امور را ارائه داده
و از سویی پیگیریهای الزم را انجام میدهد.
ســراج تصریح کرد :پس از این مرحله ،ســازمان بازرسی
گزارشــات الزم را ارائه داده و در صورت اثبات ارتکاب جرم
پرونده به دادسرا یا دادگاه ارسال میشود.

علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم:

رویکرد اصالحطلبان به دولت دوازدهم حمایت است نه سهمخواهی

یــک نماینده مجلس ششــم تاکید کرد:
سرنوشــت چهار ســال آینده نیز تا حدود
بسیار زیادی به نوع عملکرد دولت دوازدهم
بستگی دارد.
به گــزارش ایلنا ،علــی تاجرنیا در رابطه
با انتظارات اصالحطلبــان از ترکیب دولت
دوازدهــم گفت :رویکــرد اصالحطلبان از
آقای روحانی همانند چهار ســال گذشــته،
حمایت از ایشان است و نه سهمخواهی.
او بــا بیان اینکه آقــای روحانی در چهار
ســال پیش رو وظیفه و رســالت سنگین و
مضاعفــی را برعهده دارد ،اظهار داشــت:
با توجه بــه حمایت گســترده جریانهای
مختلف اصالحطلــب و گروههای مختلف
مردمی که موجب شد تا آقای روحانی رای
و پشــتوانه باالیی در انتخابات اخیر ریاست

جمهوری کســب کرده و از قدرت بیشتری
برخودار شــوند ،این انتظار از آقای روحانی
وجــود دارد که بیش از هر زمان دیگری به
خواستههای حامیان خود پاسخ دهد.
تاجرنیــا بــا بیان اینکــه انتظــار داریم
آقــای روحانی در دولــت دوازدهم رویکرد
اصالحطلبانهتــری را در پیــش بگیــرد،
خاطرنشان کرد :در ترکیب کابینه ضروری
اســت تا چند اصل مورد توجــه قرار گیرد.
نکته نخســت اینکه الزم اســت تا افراد در
نظر گرفته شــده برای تصدی مســئولیت
وزارت ،اهــل کار و عمل جدی باشــند .در
دولت یازدهم ،وزرایی بودند که انگیزه الزم
برای حمایت از دولــت و رئیس جمهور را
نداشــتند و به همین خاطر ،رئیس جمهور
بایــد وزرایی را انتخــاب کند که در دفاع و
حمایت از دولت تردیدی نداشته باشند.
او اصــل دوم در انتخــاب وزرا را
جهتگیری و باور داشــتن آنها به شــعارها
و برنامههای رئیس جمهور دانســت و ابراز
داشت :در دولت یازدهم ،به غیر از چند وزیر
انگشتشــمار ،آقای روحانی از سوی دیگر
اعضــای هیات دولت حمایت نمیشــد .در

دولت دوازدهــم باید با وحدت و به صورت
یکپارچه از آقای روحانی حمایت کند .افراد
مطرح برای تصدی مســئولیت نباید نقطه
ضعفی داشته باشــند و در حمایت از دولت
جدی باشند.
عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت
ایــران با بیــان اینکه میانگین ســنی وزرا
هم یکی از مســائل مهم در ترکیب دولت
دوازدهم باید باشــد ،عنوان کــرد :پس از
گذشت حدود  ۴۰ســال از پیروزی انقالب
اســامی ،ما نیازمنــد تدبیــری جدی در
شکستن حلقه بســته مدیران عالی هستیم.
افــرادی که چند دوره مســئولیت وزارت را
برعهده داشتهاند ،از انگیزه و خالقیت الزم
برای ایفای نقش برخودار نیســتند و وقت
کافی را هم برای مسئولیتشــان نخواهند
گذاشت .ضروری است تا نسل دوم مدیران
وارد عرصههای عالی مدیریتی شده و دولت
جوانتر شود.
تاجرنیــا با بیان اینکــه وجه همت دولت
در تمامــی عرصهها بایــد عملگرایی و کار
کردن باشــد ،یادآور شــد :دولت دوازدهم
نقــش مهمــی را در مطلوب نشــان دادن

تفکر اصالحطلبی و اعتــدال برعهده دارد
و سرنوشــت چهار ســال آینده نیز تا حدود
بسیار زیادی به نوع عملکرد دولت دوازدهم
بســتگی دارد .بــه عبارت دیگــر ،اگر این
دولت خــوب عمل کنــد ،میتواند موجب
تمدید مدیریت اصالحطلبان و اعتدالگرایان
در دولت ســیزدهم شــود ولی با کمکاری
میتواند زمینــه بازگشــت عوامگرایانه را
فراهم کند.
او بــا تاکید بر اینکه باید حدود دو ســوم
دولت تغییــر کند ،بیان کرد :تغییر در دولت
باید تغییر در کل چهرهها باشــد .جابجایی
افراد و تغییر مســئولیت آنها از ســمتی به
ســمت دیگر کمککننده نیســت .در این
راســتا ،به غیر از وزیر نفــت ،باید کل تیم
اقتصادی دولت و تیم سیاست داخلی تغییر
کنند .نماینده مردم مشــهد در دوره ششم
مجلس شــورای اســامی افزود :متاسفانه
کمکارتریــن و ناموفقتریــن مجموعه از
دولت یازدهــم ،نزدیکترین افراد به آقای
روحانی هســتند و آقای روحانی بیشــترین
ضربات را هــم از جانب همین افراد خورده
است.

محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس:

تحمیل تکالیف غیر قابل انجام بر دوش روحانی جفاست

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با
اشــاره به اینکه اصالحطلبان و فراکسیون امید در زمره
حامیان و متحدان روحانی هســتند ،بر عدم سهمخواهی
در این راســتا تاکید کرد و گفت :روحانی حتم ًا مجموعه
مشور تهای اصال حطلبان را درنظر میگیرد.
به گــزارش ایلنــا ،محمدرضــا تابش دربــاره کابینه
دولت دوازدهــم و معیارهای انتخــاب وزرا اعالم کرد:
حق انتخاب وزرا با رییسجمهور اســت و آقای روحانی
حــق دارد تیمی را انتخــاب کند که بتوانــد برنامههای
مدنظرشــان را پیــش بــرده و شــعارها و وعد ههــای
انتخاباتی را محقق کند.

نماینده اصالحطلب مردم اردکان در مجلس شــورای
اسالمی در واکنش به جوســازیهای صور تگرفته طی
روزهای اخیر درباره ســهمخواهی اصالحطلبان از دولت
دوازدهم خاطرنشــان کرد :به هیــچ عنوان قصدی برای
ســهمخواهی وجود ندارد و صرف ًا بهدنبال تعامل با دولت
و کمک به آقای رییسجمهور هســتیم.
او گفــت :ارزیابــی عملکــرد وزرای فعلــی صرف ًا در
راســتای کمک به رییسجمهوری انجام شده و در عین
حــال مولفههای کمــی و کیفی مختلفــی درنظر گرفته
شــده که به انتخاب ورزای کارآمد منطبق بر برنامههای
کشور و شعارهایی که آقای روحانی در طول رقابتهای
انتخاباتــی مطرح کرده اســت ،کمک کنــد و در نهایت
آقــای روحانی مختار اســت که مطابق ایــن ارزیابیها
عمل کند یا خیر.
او در واکنش به ســوالی درباره برخی انتقادها نســبت
به بخشهایی از کابینه همچون وزارت کشــور یا وزارت
علوم اعالم کرد :شــاید یکی از مهمترین مولفههایی که
برای معرفــی کابینه جدید و وزرای پیشــنهادی مدنظر
قــرار دادیم ،تعامــل و هماهنگی خــود وزرا با روحانی

است؛ و به این مولفه فراتر از دیگر مولفهها توجه داریم.
او در پاسخ به این سوال که آیا اخبار و شایعات مطرح
شــده طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه کابینه دوازدهم
در راســتای مطالبات اصال حطلبانه جامعه در حال چینش
نبوده و با آنچــه انتظار میرود ،تفــاوت فراوانی دارد،
گفت :هنوز کاری انجام نشــده و معلوم نیست این اخبار
از کجا میآیند.
نماینده اصالحطلب مردم اردکان در مجلس شــورای
اســامی اضافــه کــرد :در دوره نخســت ،کارگرو هها
و کمیتههایــی بــرای چینــش کابینــه و کمــک بــه
رییسجمهوری در این مسیر مسئولیت داشتند اما اکنون
آقای روحانی بیش از  ۴سال در اداره کشور تجربه دارد،
و بــا افراد و گرو ههای بســیاری کار کــرده و نیازی به
این کارگرو هها نیســت؛ چرا که هماکنون اصناف ،اقشار
مختلــف ،مختصصان و ســازما نهای مردمنهاد مختلف
فهرســتهای پیشنهادی و نظرات خود را مطرح میکنند
و باتوجه به ضوابط و مولفههایی که ازســوی فراکسیون
امید معین شــده و همچنیــن مولفهها و ویژگیهایی که
ازســوی گروه مشــاوران آقای روحانی مشــخص شده،

گزینههای مختلف مورد بررســی قرار میگیرند.
او گفت :قاعدت ًا در برخــی بخشها و وزارتخانهها نیاز
به مشــورت با مقــام معظم رهبری وجــود دارد که این
روال نیز انجام خواهد شــد و درنهایــت تعامالتی نیز با
مجموعه مجلس اعم از کمیســیو نهای تخصصی انجام
خواهد شــد تا وزرای پیشنهادی رای باال بیاورند.
نایب رییس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی
همچنیــن تصریح کــرد :در عین حال اینکــه بخواهیم
تکالیفــی ماالیطــاق بــر دوش روحانی تحمیــل کنیم،
جفــا خواهد بود .او گفت :به هرحال ایــن کابینه باید از
مجموعــه مجلس رای اعتماد بگیــرد و مجلس ترکیبی
است از ســایق مختلف .از طرفی رهبری معظم انقالب
نیز در برخی حوز هها بهدرســتی نظر خواهند داد؛ چرا که
برخی وزرا به عضویت شــورای عالــی انقالب فرهنگی
درمیآیند و اینها مســائلی هســتند که باید مورد توجه
قرار گیرند .تابش در پایان گفت :اگر این نکات را مورد
توجه قــرار ندهیم ،صرف ًا توقعاتــی در میان مردم ایجاد
میشود که عملی نشــده و درنتیجه برای مردم ناامیدی
ایجاد میشود.

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 96/5
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران در نظر دارد واگذاري تابلوها و غرفه هاي به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذارنمايد.
رديف

موضوع

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

واگذاري نصب بنر ،بهره برداري از  2دستگاه تابلوي تبليغاتي محورآزاد راه تهران _ كرج  ،روبروي ورودي شهرك پژوهش

2

واگذاري بهره برداري از غرفه عرضه كيف و كفش به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

121/500/000

3

واگذاري بهره برداري از غرفه لوازم جانبي موبايل و رايانه به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

121/500/000

4

واگذاري غرفه حمل و نقلي در پايانه حمل و نقل كاالي تهران به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي

243/000/000

364/435/200

واجدين شرايط مي توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت  IETS.MPORG.IRمراجعه نمايند.
آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد  :ساعت  16مورخ1396/04/26
آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما  :ساعت  9صبح مورخ1396/05/04
تاريخ بازگشايي پاکت ها  :ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/05/04
تلفن تماس جهت پاسخگويي 77909091-4 :داخلي 316

تصیحیح و پوزش

یادداشت
نقد تند مراد فرهادپور و مازیار اسالمی بر چهرهسازیهای فیسبوکی

اخراج بازنشستهها از ادارات دولتی
ماه سال  ۱۳۹۵مجلس شورای اسالمی خطاب به مدیران ارشد
دستگاههای اجرایی هشدار داده بود که انتصاب افراد بهصورت
حقیقی و یا حقوقی بهصورت همزمان در بیش از یک شرکت
که تمام یا بخشــی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا
مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو
هیئت مدیره ،غیرقانونی اســت و کلیه دستگاههای مشمول
موظفاند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
ســراج در ادامه نامه خود متذکر شده بود :سازمان بازرسی
کل کشــور بهموجب تکالیف و وظایــف قانونی خود به کلیه
واحدهای بازرســی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت
بر حســن اجرای قانون مذکور ،ضمــن بهرهگیری از تمامی
ظرفیتهــای قانونی ،بر اجرای صحیــح و کامل این قانون
نظارت و دستگاهها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی
کنند.
در تبصــره  ۲ماده واحده قانون اصالح قســمتی از قانون
تجارت آمده است :هیچ فردی نمیتواند اصالت ًا یا به نمایندگی
از شــخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام
یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات
عمومی غیردولتی اســت به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت
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همدستی آمریکاییها و حکومتهای
استبدادی در کنترل دهکده جهانی و ما
دهاتیها

فیسبوک به ما «عیناهلل»های عضو اجازه میدهد تا در غیبت «صمد و لیال» ساعات خالی
و ابلهانهمان را با حکایاتی در باب لذت و بالهت دیگران پر کنیم.
اکنون دهههاســت که ما همگی ساکن دهکده جهانی هســتیم ،دهکدهای درست با همه
مشــخصات خوب و بدی که اجتماعی از آدمیان را در قرون وســطی به رعایای دستبهسینه
«دهاتی» ارباب بدل میســاخت .بیشک حتی در دهکدههای قرون وسطی نیز
و به تعبیری
ِ
میتوان ویژگیهایی یافت که با حرکت اجتماع بشری به سوی رهایی و رستگاری سازگار بوده
است .این امر در مورد دهکدهی جهانی ما نیز صادق است ،جایی که رسانه فراتر از حامل پیام یا
خود پیام بودن اکنون به سازندهی اصلی واقعیت بدل گشته است ،آنهم به نحوی که هر سه
ضلع موضوع و محتوای خبر ،مجرای انتقال خبر و نهایت ًا حتی دریافتکننده خبر در مقام سوژه
اجتماعی ،جملگی چیزی نیستند جز برساختههای این رسانه .به همین دلیل به درستی میتوان
گفت که برای ما دهاتیها و رعیتهای مدرن و پستمدرن ،رسانه نیز در کنار سرمایه و دولت
یکی دیگر از اسامی یا «چهرههای» ارباب است.
در آغاز این زاکربرگ (و تعدادی از دوســتانش در دانشکدهشــان) بود که در فضای مجازی
شبکهای آفرید که ادعای اجتماعیبودن داشت .البته این ادعا در آن دوره بر حق مینمود ،یعنی
همان دوری رونق اقتصادی و سیاستزدایی تمامعیار ،رواج «فرهنگ» و «معاشرت اجتماعی»
و «آشنایی با فرهنگهای بیگانه» ،دورهای که در آن تنظیم فهرست مدعوین پارتی آخر هفته
و به اشتراک گذاشتن تصاویر و عکسهای همان پارتی و سفر به هاوایی و غیره ،جوهر حیات
فردی و جمعی نوع بشر محسوب میشد .اما این ماجراجویی دانشجویی ،به روال همان رؤیای
ی خانهشان امپراطوری صنعتی خود را بنا
آمریکایی نابغهی سختکوشــی که با شروع از انبار 
مینهد ــ در کمتر از یک دهه به یکی از بزرگترین شرکتهای بازار بورس نیویورک بدل شد و
همراه با گوگل و مایکروسافت و  ...از رونق دههی داتکام یا دهه  1990بهره برد و نهایتا امروزه
با ارزش سهام چند میلیاردی ،چندین پله باالتر از شرکتهای نفتی ،یا شرکتهای تولید سالح،
فوالد ،فستفود و غیره ایستاده است .رابطه فیسبوک و گوگل و یاهو با سرمایه ،پول درآوردن،
کوش قرن
و کســب سود از همان آغاز روشن بود( .حرص این به اصطالح کارآفرینان سخت ِ
بیستویکم به پول درآوردن ،فرار از مالیات ،خصوصیکردن سود ،و عمومیکردن ضرر ،بهرغم
همه ژستهای انساندوستانه از نوع بیل گیتس بر همگان آشکار بود .تا حدی که برای معرفی
این تیپ اجتماعی واژهی «یاپی» یا رمان و فیلم روانی آمریکایی ساخته شد ).اما این امر در مورد
رابطه با قدرت یا همان پیوند با دولتها صدق نمیکند .فقط پس از افشــاگریهای سالهای
اخیر بود که روشن شد که اینگونه شرکتها از همان ابتدا با نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی
دولت آمریکا همکاری داشتهاند .ساختهشدن و رواج سیستم ویندوز با همه نقصها و شکافهای
امنیتی تمام ناشــدنیاش و جلوگیری از ساختهشــدن سیستمهای عامل ایمن و مجانی ،خود
بهترین گواه این ادعاست .به رغم داد و هوار امثال زاکربرگ مبنی بر بیاطالعی ،اکنون تردیدی
وجود ندارد که ســازمانهای امنیتی آمریکا با همکاری این شرکتها به اطالعات خصوصی و
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی همه مردمان جهان دسترسی داشته و آنها را کنترل کردهاند .تا
آنجا که به بیرون از آمریکا مربوط میشود نیز گوگل و یاهو و سامسونگ و  ...پرونده درخشانی
در همکاری با حکومتهای استبدادی جهان سوم دارند و همواره در خفا انواع تجهیزات را برای
شنود و نظارت بر کاربران اینترنت ،فیلترکردن سایتها ،کند یا قطعکردن اینترنت و  ...به همه
دولتها ،صرفنظر از سکوالر ،مذهبی ،دموکرات یا دیکتاتور ،فروختهاند .به این ترتیب در دهه
دوم قرن بیســتویکم پیوند رسانه با ســرمایه و دولت و همدستی آنان در چرخاندن امور این
دهکده جهانی و کنترل ما دهاتیها بیش از پیش روشن شده است.
اما نقد فیسبوک در مقام «رسانه» ،هنوز بیش از حد انتزاعی و در حکم نوعی نفی نامتعین
است .برای تعین بخشیدن به این نقد باید ویژگیهای خاص فیسبوک و تفاوتهای آن با دیگر
صور رسانه را تحلیل کرد .شــاید مهمترین این ویژگیها ادعای خلق رسانهای شخصیست
که کامال فردی و غیرنهادینه عمل میکند .بدینترتیب ،فیسبوک اجازه میدهد تا دو عرصه
مختلف دیداری و شنیداری با هم تالقی کنند و در نهایت
خصوصی و عمومی به دهها شکل
ِ
به شــکلی سراپا جعلی و نمایشی بر دوگانگی بنیادین جامعه مدرن یا همان ستیز میان فرد و
جمع فایق آیند .گرچه میتوان به همین سیاق فیسبوک را از جنبههای مختلف نقد کرد .لیکن
بهترین و قویترین شکل نفی متعین در گرو مرتبط ساختن این پدیده با یکی از باارزشترین
دستاوردهای نظریه انتقادی و فلسفه مدرن است :نظریه فوکو در باب قدرت.
فوکو ساختهشــدن سوژه را از مهمترین تحقیقات فلسفی و تاریخی خویش میداند .او گذر
از جامعه ماقبل مدرن بر جامعه امروزی را به اشــکال مختلف بررسی کرده است :از جابهجایی
پارادایمهای معرفتی گرفته تا بروز دیســکورسها و پراکســیسهای جدیدی که زمینهســاز
شــکلگیری نهادهای قدرت در جامعه مدرن میشوند .فوکو سازوکار قدرت را از جزییترین
ســطوح تا مرتبه نهاد حکومت به نقد کشیده است .در این یادداشت حتی نمیتوان به رئوس
کلی مباحث او در مورد نظارت ،انضباط ،بر ساختن بدنهای منفعل و  ...اشاره کرد .ولی از قضا
نظری نقد فوکو از قدرت یک دوگانگی مفهومی اســت که با خصلت دوگانه
موجزترین بیان
ِ
فیسبوک دقیق ًا متناظر است .فوکو خود تاکید دارد که جامعه ما را باید محصول دو فرآیند یا دو
دسته از نیروها دانست :فرآیندهای فردیسازی و فرآیندهای کلیسازی .به عبارت دیگر ،مساله
بر ســر آن است که ما چگونه به میانجی عملکرد کلیترین و انتزاعیترین نهادها (از مدرسه
و بیمارســتان گرفته تا زندان و کل ساختار نظام دولتی که فوکو آن را حکومتمندی مینامد)
به فردی خاص با مشخصات و امیال و فانتزیهایی خاص ،یعنی به یک سوژه بدل میشویم.
بدینسان است که کلیترین و عامترین شکلهای قدرت یعنی سرمایه و دولت در فردیترین و
خاصترین تجربههای ما نفوذ میکنند .به اعتقاد فوکو بدون بریدن از این نوع سوژه یا فردشدن
امکانی برای ایجاد تغییری واقعی در ســاختارهای قدرت وجود ندارد؛ و به همین ترتیب بدون
منفعل صرف جدا ساخت.
ایجاد گسست در این ساختارها نمیتوان سوژه را از یک بدن
ِ
روشــن است که این دو سویه کلیســازی و فردیسازی در تجربه ســوژههای معاصر از
فیسبوک حضوری فراگیر دارند .از طریق فیسبوک اســت که ما دهاتیها فانتزیهای خود
را به اشــتراک میگذاریم و در مقام سوژههایی ســخنگو لذت (و همچنین قدرت و ایمان و
 )...را از طریــق دیگری ،دیگران یا دیگری بــزرگ تجربه میکنیم؛ یعنی با فانتزیهایی که
درباره بهرهمندشــدن این دیگری یا دیگران از لذت (یا قدرت و  )...میسازیم ،همان لذتی که
قاعدت ًا از ما دزدیدهشــده و حق ما بوده است .بدینسان ،فیسبوک به ما «عیناهلل»های عضو
اجــازه میدهد تا در غیبت «صمد و لیال» ســاعات خالی و ابلهانهمــان را با حکایاتی در باب
لذت و بالهت دیگران پر کنیم .و البته براساس همین دیالکتیک کلی و فردیشدن ،سوژگی
ما نیز محصول مشــارکتمان در این خودارضایی همگانی و باالتر رفتن تعداد «الیکها» و
«شیر»هایی است که میگیریم .از اینرو تمامی اعتبار و قدرت ما در مقام سوژه ناشی از «»...
( )Transcendental thumb-upای اســت کــه دیگران به ما میدهند و انتظار
رجعت آن را نیز دارند ،هر چند نه به شکلی واژگونه .نیاز ما دهاتیها به این ارباب زمانی عیان
میگردد که با اوجگرفتن بحرانهای سیاســی و اجتماعی،ســیل الیکها و دیسالیکها (یا
همــان لبخند و اخم دیگری بزرگ) به راه میافتد و با چنان قدرتی باغات ،اصطبلها و میدان
اصلی ده را در مینوردد که همگان در برابرش به زانو در میآیند .بدینطریق است که ،چنانچه
در همین اواخر شاهد بودیم ،افراد حتی آرا و نظرات سیاسی متکی بر «حجتهای فلسفی» و
«تحلیلهای طبقاتی» خویش را یکشبه ،به حراج میگذارند ،و از طریق همین رسانه ،یعنی در
خود فیسبوک ،محبوبشدن و محبوبماندن را به پایبندی به باورهای خویش ترجیح میدهند.
البته همانگونه که در ابتدا گفتیم در این دهکده نیز همه چیز را نمیتوان به خواست ارباب
و اطاعت رعایا فروکاســت .و چه بســا ابزاری همچون گاوآهن یا حتی وضعیت ج ّوی موجب
فراوانی محصول شودــ امری که گذشته از ارباب خود رعیت نیز از آن بهرهمند میشود .تجربه
چند ســال اخیر نشان داد که فیسبوک نیز در نهایت همچون هر ابزار دیگری میتواند واجد
پیامدهایی ناخواسته باشد .استفاده مردمان ،بهویژه جوانان ،از فیسبوک در انتخابات ایران ،بهار
س آشکار دولتهای استبدادی از پتانسیل
عربی و دیگر تحوالت چند سال اخیر خاورمیانه ،و تر 
سیاســی فیسبوک ،تردیدی باقی نمیگذارد که میتوان تحت شرایطی خاص این ابزار را در
خدمت رهایی بهکار گرفت .اما باید توجه داشــت فرآیند رهایــی را نمیتوان صرف ًا به کاربرد
اینگونه ابزارها گره زد ،ماشین فتوکپی واستنســیل نیز در دهههای  1960و  1970ابزاری در
دست جنبشهای اعتراضی جوانان ،کارگران و سیاهپوستان بود .لیکن با فرهنگیشدن جهان و
پستمدرنشدن همهچیز این شیوه استثنایی از کاربرد فتوکپی تقریب ًا به کلی محو شد .استفاده
رهاییبخش از اینگونه ابزارها در گرو وجود سوژههای سیاسی و جنبشهای مردمی است که با
عوض کردن کل چارچوب ،یعنی با عوض کردن زمین بازی و قواعد آن ،برد را برای فرودستان
ممکن میسازند؛ این ما هستیم که باید در عرصهای فراتر از جهان مجازی و در مقام سوژههایی
خودآیین هرگونه ابزار تکنولوژیک و ازجمله فیسبوک را به خدمت گیریم .اما خیرهشــدن به
«فیس» دیگری بزرگ و بیان خوشحالی یا هراس از باال و پایین رفتن الیکها ،گمکردن خود
در فانتزی های ابلهانه دیگران و دو دستی چسبیدن به شایعات ،حسادتها ،فحاشیها ،عشوهها،
عقدهگشاییها،توهمات یا هر تختهپارهی دیگری برای غرقنشدن ،سرنوشتی است که حتی
دهاتیهای ساکن در دامنه «قصر» رمان کافکا نیز به گندیده و خوفناک بودن آن واقفند.
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