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  توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٢ جنوری ٢١

 

  )٣( مھمی در نبرد طبقاتیۀشبکه ھای اجتماعی، عرص
  

  سازماندھی جعليات   

در شبکه . ان ايرانيان تعقيب کنند به کشفيات جالبی روبرو می شوندکه با دقت شبکه ھای اجتماعی را در مي کسانی

در کنار اين سازمانھا شما با سازمانھای جاسوسی و . ھای اجتماعی سازمانھای سياسی ايرانی کم و بيش فعالند

دن و برلين کادرھای آنھا احتماال در واشنگتن، تل آويو، لن. امنيتی نيز روبرو ھستيد که به زبان فارسی می نويسند

آنھا به عنوان ايرانی با نام مستعار و تصاوير جعلی فعالند و سياست معينی را که در اختيار آنھا گذارده . نشسته اند

در کنار اين دو . درون فيس بوک می آورند تا افکار عمومی بسازنده باره با يک ھجوم و سازمانيافته ب يکه اند، ب

  .انيان وجود دارد، که به  علت عالئق ديگری، به داخل فيس بوک آمده انددسته طبيعتا طيف گسترده ای از اير

ول گروه که کنترل ورت سازمانيافته و گروھی و با مسؤفعالترين جريانات سياسی ايران در فيس بوک که به ص

ازمان سياست اين س. اعضاء را داشته و به موقع سر بزنگاه خود را می رساند، سازمان مجاھدين خلق ايران است

در زير پوشش مبارزه با جمھوری اسالمی ھماھنگی کامل با سياست امپرياليستھا و صھيونيستھا دارد و تنھا 

رھبری سازمان مجاھدين خلق، دارای مشتی مريد است که با . ئيد و پخش می کنندأنظريات آنھا را در فيس بوک ت

شناخت آنھا بسيار راحت است، زيرا ھم به . ی کنند کار موقتهنامھای گوناگون و جعلی در فيس بوک فعالند و سه 

 ضد هطور ضمنی از سازمان مجاھدين خلق و سياستھای آنھا حمايت کرده و ھم از مبارزه به صورت روشن و ھم ب

 ھوادار تحريم اقتصادی ايران و تجاوز به خاک ايران ھستند، ولی از آنھا ضمنی. يکا پرھيز می کنندمرااسرائيل و 

 که در ميان مردم افشاء شوند، در اين عرصه دوپھلوگوئی و فرار از موضع گيری را سياست خود قرار روی بزدلی

 ايران از ،اين سازمان نقش بسيار ارتجاعی در فيس بوک ايفاء می کند و حاضر است برای نابودی آخوندھا. داده اند

 انداخته اند که ھدفشان نجات جان اين اسراء آنھا کارزاری برای حمايت از اسرای بازداشتگاه اشرف راه. بين برود

نيست، بلکه تبليغات گسترده ای عليه رژيم جمھوری اسالمی و رژيم عراق در عين دفاع از امپرياليستھا و 

 نخست سعی کند که ۀاگر کسی جان انسانھا برايش ارزش داشته باشد بايد در درج. طور ضمنی استه صھيونيستھا ب

ندازد تا اين اسراء در  که کارزار تبليغاتی راه بيمن دور کند و به محيط امن بياورد و نه اينآنھا را از تير رس دش
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عراق تحت حاکميت مجاھدين خلق بمانند و دولت قانونی عراق حق نداشته باشد به اعمال قانونی حق حاکميت 

  .خويش بپردازد

ه ين نوع تبليغات را در فيس بوکھای مريدان مجاھدين بشما ا.  آنھاۀ برای آنھا جسد مجاھدين بيشتر فايده دارد تا زند

 رژيم جمھوری اسالمی و يا ۀسخن بر سر حمايت از حقوق انسانی و محکوميت رفتار وحشيان. روشنی می بينيد

دولت عراق نيست، سخن بر سر اعمال حق حاکميت مجاھدين با جنجال تبليغاتی در عراق است که اين سياست 

شما اين سياست را .  برخورد و کشتار منجر می شود و نياز به دارا بودن ھوش خارق العاده نيستطبيعتا و نتيجتا به

که برای  رغم اين سازمان مجاھدين از جمله سازمانھائی است که علی. راحتی تعقيب می کنيده در فيس بوک ب

مپرياليست و ضد صھيونيست اين ضد اۀ خون خفته  افتخار آميز اين سازمان و رھبران شھيد و بۀفريبکاری به گذشت

، سوريه، اسازمان اشاره می کند ، ولی کلمه ای در مورد امپرياليسم و افشاء سياستھای آنھا در افغاستان، عراق، ليبي

تمام .  طقه و جھان تبليغ می کننديونيستھا و امپرياليستھا را در منآنھا ھمان سياست صھ. لبنان و فلسطين نمی گويد

ا رژيم جمھوری اسالمی است تا با تکيه بر جنايات اين رژيم، ھمه جناياتی را که در جھان اتفاق می  آنھۀآماج حمل

آنھا تنھا عليه مصالح ملی ايران از جمله حق مسلم ايران در غنی سازی . افتد تبرئه کنند و از کنارش بگذرند

ياليسم و صھيونيسم در منطقه عمل می کنند  امپرۀسازمان مجاھدين به عنوان دست دراز شد. اورانيوم تبليغ می کنند

  .  و سياست آنھا در فيس بوک نيز بازتاب ھمين سياست است

 ضد امپرياليسم و هبخش فعال ديگر حزب کمونيست کارگری است که اين حزب مانند مجاھدين از مبارزه ب

اين . يل پنھان می کندصھيونيسم طفره می رود ولی در عوض خودش را پشت اسالم ستيزی برای کمک به اسرائ

ئيد استعمار و أ اسرائيل ھدفش فقط مبارزه با مردم فلسطين و لبنان و تۀحزب ارتجاعی به عنوان دست دراز شد

آنھا نيز از تحريم اقتصادی ايران و گرسنگی دادن به مردم ايران و تجاوز به ايران حمايت می . تجاوز و اشغال است

در کنار اين سياست آنھا با علم کردن کارزارھای مصنوعی . يس بوک ھستندکنند و مدافع سياست جرج بوش در ف

مبلغ مفاھيم بورژوا ليبرالی بوده و مفاھيم اجتماعی را از مضمون طبقاتی آن جدا می سازند و اين نظريات ارتجاعی 

 می گيرند و خوده  مدرن و ھوادار آزادی جنسی بۀآنھا چھرھ. را در فيس بوک توسط عمال خود تبليغ می کنند

 توھين آميز و نفرت انگيز دارد و نشان می دھد که اعضاء و مريدان بی خبر اين دارو ۀ آنھا با دين تنھا جنبۀمبارز

  . اسرائيلی چقدر از روحيات و مردم و فرھنگ ايران بی خبرندۀدست

 فعالند که می خواھند مشتی سلطنت طلب سازمانيافته نيز، با استدالالت عقب مانده و بت پرستانه در فيس بوک

 مزدور و کريه شان گاه و گداری از ۀوی کار بياورند و برای پوشاندن چھررمجددا رژيم سلطنتی را در ايران بر

  .آريا پرستی و نژاد پرستی و تبليغ شونيسم آريائی از مختصات اين بيچارگان است. مصدق نيز تجليل می کنند

. ھای اقليت است که ھوادار تجزيه ايران ھستند ونفرت ملی را تبليغ می کنندتيقطب مقابل آنھا ناسيونال شونيستھا مل

  .مريکا، اسرائيل و جمھوری آذربايجان ھستند و تبليغاتشان ضد ايرانی و خائنانه استااين عده دوستان 

 موسوی و  متحد با مير حسينۀدر کنار اين عده سبزھا و جمھوريخواھان  و اکثريتيھا ھستند که در پی ايجاد جبھ

که تالش آنھا به کجا بکشد ھنوز روشن نيست، ولی سياست آنھا تبليغ  اين. کروبی و شرکت در انتخابات آتی ھستند

سياستھای اصالح طلبانه است و در مورد صھيونيسم و امپرياليسم سکوت محض می کنند چون خود می دانند در 

  . استفاده کنند... مريکا و راديو فردا وامانه، صدای غير اين صورت نمی توانند از راديو بی بی سی، راديو ز

دور خودشان به علت بی دورنمائی چرخ می خورند و نمی ه البته خود اصالح طلبان نيز در فيس بوک فعالند ولی ب

  .آنھا نيز از برخورد به صھيونيسم و امپرياليسم خودداری می کنند. توانند به کسی خط مشی روشنی را پيشنھاد کنند
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مريکا، اپوزيسيون اھمدست اسرائيل و ۀ  اپوزيسيون خود فروختۀ بزرگ ضد انقالب را بايد به جبھۀالبته جبھ

مريکا از يک سو نيروھای نقابدار رژيم جمھوری اسالمی در فيس بوک امصالحه جو، اپوزيسيون ليبرال و دوست 

  .تقسيم کرد

. ندازی و ضد امپرياليست و ضد صھيونيست قرار دارندسفانه نيروھای صميمی براأدر کنار اين سازماندھی ھا مت

سفانه جز پراکنده گوئی کاری از پيش نمی أ انقالب در فيس بوک ضعيف است و متۀ فعاليت آنھا نسبت به جبھۀدرج

آنھا ابتکار عمل را برای تبليغ يک سياست راھبردی دارا نيستند، فقط کارشان واکنش نسبت به سياستھای . برند

  .حتی با درگيری بازده کار خويش را به حداقل می رسانند. ديگران است

  

  فيس بوک و اسرائيل

ز جاسوسی مقامات امنيتی اسرائيل در زندگی خصوصی مردم اسرائيل  ا١٣٨٩ آذر ١٢تاريخ ه نشريه نيمروز ب

  . خبر می دھد

 مذھبی زنانی که برای معافيت از خدمت سربازی عذر دينی ۀارتش اسرائيل برای کسب اطالعات در مورد پيشين"

  .وردمی آورند از فيس بوک استفاده می کند تا در مورد زندگی و عادات آنھا اطالعات بيشتر به دست آ

که حدود ھزار نفر از شھروندان زن اسرائيل مدعی شدند که پيرو   خبری بی بی سی پس از آنۀبه گزارش شبک

 زندگی ۀيھوديت ارتدوکس ھستند ارتش اسرائيل از طريق فيس بوک و به دست آوردن اطالعات مربوطه به نحو

  .آنھا، کشف کرده که اين افراد دروغ گفته اند

...  

ا را بررسی کرده و صحت يا  طريق فيس بوک می تواند اين ادعاھاسرائيل با کسب اطالعات ازولی اکنون ارتش 

 اشتراک برخی از اين زنان ۀيک افسر ارشد ارتش اسرائيل گفت که آنھا با بررسی صفح. سقم آن را تشخيص دھد

 که مخصوص يھوديان ارتدکس متوجه شده اند که آنھا به شيوه ای غير پوشيده لباس می پوشند و يا در رستورانھائی

 خبری بی بی سی برخی ديگر از اين زنان به خاطر شرکت در مجالس ۀبه گزارش شبک.  غذا می خورند،نيست

ميھمانی در غروب و شب جمعه که قاعدتا مخالف سنتھای يھوديان ارتدوکس است و انعکاس اين مھمانی ھا در 

  . فيس بوک خود مورد شناسائی قرار گرفتندۀصفح

 اعتقاد به يھوديت ارتدکس به ۀ در صد از زنان جوان در اسرائيل به بھان٣۵مار اينطور نشان می دھد که حدود آ

خدمت سربازی نمی روند ولی ارتش اين کشور حدس می زند که ھزاران نفر از آنھا در عالم واقعيت افراد سکوالر 

  ."و در نتيجه مشمول خدمت سربازی ھستند

اين کنترل در تمام . ی حاکمه وسيله ای شده است تا شھروندان خويش را کنترل و ھدايت کنندفيس بوک برای قدرتھا

کشورھا به صورت مستقيم و مکانيکی و يا از طريق نرم افزارھا و يا از طريق ايجاد افکار عمومی و جھت دھی 

دمت طبقات حاکمه فيس بوک ابزاری در خ. ھيچ کشوری در اين زمينه مستثنی نيست. فکری، صورت می گيرد

  . است

  

  عمال رژيم جمھوری اسالمی در شبکه ھای اجتماعی

آنھا که تصورشان بر اين بوده و ھنوز نيز . رژيم جمھوری اسالمی در اين مبارزه ابتکار عمل را از دست داده است

ن حقوق بشر را ال فعاھست که ھمه چيز را می توانند با نيش چاقو و اعدام و شکنجه حل کنند، پستھای الکترونيکی
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کنترل کنند، رايانه ھای آنھا را بدزدند، از تماسھای ماھواره ای جلو گيرند و با صدھا قانون ممنوعيت عرفی و 

.  از اين طريق می خورند، عاجز بوده اندفريبی کهشرعی به ميدان آيند، طبيعتا از اتخاذ يک سياست راھبردی و 

 قرون وسطائی گذشت و آنھا را شکست و ۀو بايد از سد افکار عقب ماند مدرن است ۀ طبقاتی يک مبارزۀاين مبارز

  . رژيم جمھوری اسالمی ھنوز قادر نشده است يک سياست راھبردی در اين عرصه تنظيم کند. دور افکنده ب

 خبر می  سايبری با حضور نيروھای بسيج و حزب هللاز نخستين گردھمائی فعاالن حزب هللا" روزگار "ۀروزنام

 سايبری خود را باورمندان به واليت فقيه می بنيانگذاران حزب هللا: "دويچه وله در گزارش خودش می آورد. ددھ

، "تھاجم فرھنگی"در فضای سايبری عليه مخالفان و عليه " جنگ نرم"دانند که ميزان کم موفقيت انفرادی شان در 

 اجتماعی گوگل ۀی ياد شده، از جمله دو شبکگردھمائدر . ستآنھا را به سازمانيابی و ارتباطات بيشتر سوق داده ا

من نسب، مدير واحد اينترنت مرکز رسانه ھای ديجيتال  مؤروح هللا. پالس و فيس بوک مورد بررسی قرار گرفتند

فعاليت " حلقه"و " پالس" اجتماعی با دو نماد ۀوزارت ارشاد در مورد بحث پيرامون گوگل پالس گفت که اين شبک

ۀ گوگل پالس جديدترين فنآوری جاسوسی در شبک"او گفت . ز کرده و به دنبال نوعی دين ستيزی استخود را آغا

اين .". را می توان در کاله پاپ و پرچم نازی ھا مشاھده کرد" پالس"من نسب گفت عالمت مؤ." اينترنت است

  . ه شکست استکه با سياست روشن و دورنمای سياسی ھمراه نباشد محکوم ب گردھمائی ھا تا زمانی

.  اول در پی شناسائی افرادند تا آنھا را با شناسائی دستگير کنندۀمورين جمھوری اسالمی در فيس بوک در درجأم

ليسی ومشتی از متشرعين مذھبِی آنھا، پرچم تبليغات مذھبی را در فيس بوک بلند کرده اند و داستانھای جنائی پ

آنھا ھمگی در موضع دفاعی قرار دارند و شما .  برد آنچنانی نداردصحرای کربال را نشخوار می کنند، که طبيعتا

اتھام جاسوسی و . کسی را پيدا نمی کنيد که بتواند با منطق و استدالل از عملکرد رژيم جمھوری اسالمی دفاع کند

 کنند، نظير مريکا و اسرائيل کار میاھمدستی با دشمنان مردم ايران گرچه به بخشی از جريانھای اپوزيسيون که با 

 سلطنت ۀمجاھدين خلق و حزب کمونيست کارگری و جريانھای ناسيونال شونيست کرد و آذری و يا دارو دست

طلبان، می چسبد، ولی صرفا با برچسب اتھام کاری از پيش نمی رود، بلکه بايد اين اتھام را با مدارک سياسی و يا 

يد پاسخگوی بسيار اسناد ديگری که اپوزيسيون در مورد تجاوز در کنار آن با. اسناد ديگری در اين زمينه کامل کرد

 آنھا، نقض حقوق بشر و يا سرکوبھا و فساد دستگاه منتشر می کند، بود و نمی توان از کنار آنھا ۀبه زندانيان، شکنج

ر می مورين رژيم نمی دانند در مورد تصاوير سرکوبھا واقعی و يا حتی جعلی که منتشأم. با ھو و جنجال گذشت

زيرا خودشان واقفند که اين سرکوبھا وجود دارد و آنوقت ديگر اھميتی ندارد که درصد ناچيز . شود، چه بگويند

آنھا نمی توانند مدعی شوند که پاره . جعليات در اين زمينه تا به چه حد باشد، چون در اصل قضيه تغييری نمی دھد

اين . ئيد کرده اند اکثريت اين اسناد واقعی خواھد بودأ صورت تای از اين تصاوير و يا ويديوھا جعلی است که در آن

آنھا در مقابل نقض حقوق بشر سکوت می کنند، در . آنھا ناچارند سکوت کنند. مشکل ھمه رژيمھای استبدادی است

مورد خزعبالت رھبران جمھوری اسالمی سکوت می کنند، در مقابل سرکوبھا سکوت می کنند و البته در مورد 

ی جنايات امپرياليستھا و صھيونيستھا سينه سپر می نمايند، ولی اين کارشان به تنھائی برايشان موفقيت به افشا

عد از فشارھای تبليغاتی ب.  ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی نيز صدمه می زندۀارمغان نمی آورد، بلکه به مبارز

 ضعف خود واقفند، بلکه با اين آنھا نه تنھا به. در ايران اعالم موجوديت کرد"  سايبریحزب هللا"ر جھانی لشک

ولی به . را خنثی نمايند ر درھم و برھم و قداره بند نمی توانند بر يورش ايدئولوژيک از بيرون چيره شوند و آنلشک

با سالح خرافات کسی نمی .  در اين عرصه با شکست کامل روبرو می شوندستراتيژيکعلت ھمان فقدان سياست 

  .   برد با استدالل و حقايق و واقعيات بپردازدتواند به ن
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