ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ  AlphaBayدر دارک وب از
دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻼﻫﺒﺮداری وﺟﻮد
دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی دارک وب ﺑﻪ ﻧﺎم  AlphaBay Marketﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ،اﺳﻠﺤﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت دوره ای از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  1479ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

)ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮی ردﯾﺖ و ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ادﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻗﺖ داراﯾﯽ

ﺧﺮﯾﺪاران اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ردﯾﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺮان

ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدش را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻀﺎی دارک وب
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در روز ﺑﻪ  600اﻟﯽ  800ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻗﻮی و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﮔﺮ  AlphaBayﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﻫﺎی ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی دارک وب
ً
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ،ادﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮده ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮان را
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺎه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Outlawﺑﺎ ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺘﺶ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪ .در ﺳﺎل  2015ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Evolutionﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه
 12ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

