ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺑﺰاری در دﺳﺘﺎن روﺳﯿﻪ
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻧﺸﺮﯾﻪ  Politicoﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،روﺳﯿﻪ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی اﻋﻀﺎی آن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎﻣﻮران روﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮا در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻃﺮح
دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ »ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ«ی
ﺑﺮای روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎﻣﻮران روﺳﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ
رﯾﺰﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ ،اﯾﺠﺎد ﻃﺮح
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و در اداﻣﻪ دﯾﺘﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺟﺬاب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺧﻮد را روی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺶ
روﺳﯿﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺮﻧﺎ ﻣﻮرﯾﻨﮓ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
روﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻋﺶ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺠﯿﺪ آن ﺳﺨﻦ ﻫﺎ راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻫﻢ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻏﺎز
ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  41دردﺻﺪ از ﺣﻤﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  Fancy Bearﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ارﺗﺶ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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