روﺳﯿﻪ از ﺗﻼش ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﺧﻼل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
روﺳﯿﻪ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ،ﺣﺎﻻ از
ﺗﻼش ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ IP
ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای »اﻻ ﭘﺎﻣﻔﯿﻠﻮا« ،رﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﻫﺎی
ﺧﺒﺮی »اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ« و »ﺗﺎس« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  2ﺗﺎ  5ﺻﺒﺢ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺣﻤﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻼت »ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی از ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه« ﯾﺎ  DDoSﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ داده از IPﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﺮور وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻋﺎدی آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی روﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﮑﺴﯽ ﻧﺎواﻟﻨﯽ« از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد و رﺲ
دﯾﺪ.
ﻧﻤﯽ
ﺧﻮد
روی
ﭘﯿﺶ
ﻗﺪری
رﻗﯿﺐ
ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮر

ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺧﻼل در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  20ﮐﺸﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در  19ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ از
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آژاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روﺳﯿﻪ از ﺳﺎل  2013در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آژاﻧﺲ
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪازی »ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

