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  ،انترنت با استفاده ازآيا 

  مستعار نويسی مساوی با مخفی کاری است؟
 تئوری گپ خوب است ؛ اما واقعيت عينی که کسی ما را نشناسد از نظر مخفی کاری  در صفحات فيسبوک به معنی اين

خالقان اصلی "وبگذار رساتر بگويم " بورژوازی" اگرما فکر کنيم يا به گفتۀ برخی از عزيزان. چيزی ديگر است 

را  بی دريغ در اختيار ما قرار داده اند ، راه شناخت ما را ھم  قبل از ساختن چنين  که صفحات آن"  ھمين فيسبوک 

دۀ دشمنان  که ما در آن سياست ھای پيچيیدر واقع ھمين صفحات.   سخن گزافه نيست ،ر گرفته بودند در نظایپديده 

نيز شامل آن ...  ھای ھمراه وکه ھمين سازندگان  فيسبوک و  ايميل و سايت ھا و اسکايپ و تيلفون(طبقاتی خود را 

بادلۀ اطالعاتی که در ومت برای شناخت ما و  در گام نخسافشاء می نمائيم ؛ به دستورخاقان ھای سرمايه داری) است

ساخته شده است ؛ به گونۀ مثال  زمانی که درخواست گرفتن  انترنت را از کدام شرکت ... ميان ما رد و بدل می شود و

طور ه ؛ ب-آنھم به صورت درست و بدون غل و غش-يم؛ اسم، نام فاميلی، تاريخ تولد و آدرس ما را تا نگيرندئمی نما

ھر زمانی که خواسته باشند از طريق مراجعه به سيستم  .... صاحبان اصلی فيسبوک و.  رای ما انترنت نمی دھندقطع ب

شگرد ھای . را گرفته  نام و آدرس ما را از طريق نقشه در کمتر از چند ثانيه پيدا می نمايند ما) I P( انترنت  ۀشبک

  . ھم برای شناخت ما وجود داردی ديگرخاص

طور قطع ه ی ساخته شده که در زير عکس ھای مورد پسند ما طوری قايم  می شوند که تشخيص آن بئا پروگرام ھ

با ھمين پروگرام ھا می توانند دار و ندار . برای ما چه که ؛ حتا  برای  برخی از متخصصين کمپيوتر ھم  ميسر نيست 

سکايپ برای ما فراھم کرده ، در اصل برای شناخت تسھيالتی که ا. ما را از داخل کمپيوتر ھای ما کاپی برداری نمايند

عکس ھای ما را در ھنگام  صحبت  با .  دشمنان طبقاتی  صاحبان اسکايپ که در کام نخست کمونيست ھا اند؛ می باشد 

يانه  طور مخفه اگر ب. ما با نام مستعار ھرگز نمی توانيم خودمان را  پنھان نمائيم . رفيق ھا و يا دوستان ما می گيرند 

تشريح مکانيزم شناخت از اين (فاده کننده را شناسائی می کنند از کمپيوتر يک فرد ديگر استفاده نمائيم ، باز ھم است

  ). می توانم جواب بدھم ،الی در اين بخش باشدؤطريق مستلزم صحبت ھای بيشتر  می باشد  اگر س

ويم تا از کمپيوتر استفاده کنيم ،عکس ما توسط کمرۀ علنی و بر"  کمپيوتر–دکان انترنت " اگر در کتابخانه و يا در کدام 

اکثراً از طرف  نھاد ھای اطالعاتی ھمان کشور رو به راه می " کافه انترنت"دکان ھای ( مخفی دکاندار گرفته می شود 

ھاد شغل  مصروفيت داشته باشد از طرف ھمان ن  واگر کسی خارج از مراکز اطالعاتی منحيث يک وظيفه و )شوند
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 انترنت کافه ھا ۀگردد که اکثراً زير نام مبارزه با جرايم اين اطالعات از دارند مجبور به دادن يک سلسله اطالعات می

  .گردد  اخذ می

 اگر از کتابخانه ھای دولتی استفاده نمائيم ، قبل از نشستن  پشت ميز کمپيوتر نام و ساعت استفادۀ ما توسط کتابدار 

ر شب به گونۀ مخفيانه که دور از امکان است وارد کدام کتابخانه ھم شويم تا از کمپيوترآن موظف ثبت می شود، اگ

 نمايند  موظفين زمانی که کمپيوتر را چک. استفاده نمائيم ؛ کمپيوتر ھای کتابخانه مدت کار کرد ما را ثبت می نمايند

متوجه می شوند که به کدام سايت ھا رفته ايم و اگر سايت ھای ديده شده را ھم پاک کنيم ، سخت افزار ھای بسيار ريز و 

 شمار زياد افراد  اعضای کتابخانه ھا  قرار می داشته باشد ،  نصب شده که ۀی که مورد استفادئکوچک در کمپيوتر ھا

با تيلفون که آن را به نام و ھويت کسی ديگر خريده باشيم ، به مکاتبه و پيام فرستادن جريان را ثبت می نمايد  و  ھرگاه 

ا در ھنگامی که تيلفون خاموش حت(ون ھمراه درتماس دايمی می باشد بپردازيم از طريق اقمار مصنوعی  که با تيلف

 رفته باشيم ؛.... دوستان  و يا رھر شھر و حتا ھر کشوری که  در آن غرض بازديد ر ما را د، محل گشت و گذا) است

مافقط می توانم با نام مستعار خود را از ديدرس  باند ھای اسالمی و جواسيس خلق و پرچم و . تحت نظر می گيرند 

که شمار زيادی از آنان در خدمت ھمين  نھاد ھای اطالعاتی قرار (اب  و افراد سياسی پنھان کنيم  خاديھا و ساير  احز

نند از نھادی که در خدمت آن قرار دارند  در خواست شناسائی ما را نمايند ويا توسط ھمان نھاد ھا  می تواودارند 

  ). شود تا کار خود را بھتر انجام دھند اطالعات برای شان داده می

در ھر صورت آنانی که  واقعاً به کار سازماندھی يک تشکيل سياسی  ضد دولت دست نشانده مشغولند ، قطعاً از  

کار و بار خود را آنھم در نھايت مخفی کاری توسط رفيق ھای علنی خود . بوک ،  اسکايپ وامثالھم بايد دور باشند فيس

 مھم ھم توجه نمايند ۀانجام بدھند  که چنين امری ھم مستلزم ھوش زياد و نھايت   دقت  ھمه جانبه می باشد  و به اين نکت

اختراع نکند ، ھرگز )  برای  دستگاھھای اطالعاتی خود( و ادوات  جديد آالت  ،که بورژوازی  تا برای نفوذ ورديابی

  . تکنولوژی دست داشته اش را  برای فروش به بازار نمی فرستد 

از طريق ھمين رسانه ھا که در متن  به آن تماس گرفته شد، بايد به )  حرفه ئینه انقالبيون( با تمام اينھا  عناصر مبارز 

بگذار . ه ھای انقالبی مبادرت بورزند و خط ايدئولوژيک سياسی خود را با  مردم در ميان بگذارند تبليغ و ترويج انديش

خود را از مردم پنھان می کرديم  ؛ مگر در مورد خود بی توجھی زياد   ) کمونيستی(بگويم در گذشته ما خط مبارزاتی 

ری را در نظر بگيريم  مگر خط ديد سياسی نموده علنی گری می کرديم و حال بايد در مورد خود نھايت مخفی کا

مقاصد و نظريات  کمونيستھا عار دارند که« : ايدئولوژيک خود را بايد با مردم در ميان بگذاريم ؛ مارکس گفته است 

    .»پنھان نمايند  خود را

 تبليغ و ترويج کمونيستی   بلند در اختيار دارند که برای بی اثر نمودنۀوازی ھم افراد قلم به دست و با سطح مطالع بورژ

دست به تحريف حقايق می زنند و بحث ھای رھگشا و سازندۀ ما را از مسير اصلی  منحرف ساخته به  ابعاد بی ثمر 

حق بر باطل پيروز که ازآنجائی . تنھا نمی گذارند ما را بدين معنی که در ھمين فيسبوک ھم .  سمت و سو می دھند  

به طور علنی و ) خط کمونيستی(ج انديشه ھای پيشرو و دورانساز می رويم و به ترويشدنی است ، ما راه خود را 

ما پديدۀ رشد يابنده و قانونمند ھستم ؛ ولی بورژوازی گنديدگی اش از سالھا بدينسو آغاز شده  و  . آشکارا می پردازيم

  احمد پوپل... .   سر انجام  خفتباری در انتظارش نشسته 

 

 


