ادﻋﺎی ﺗﺎزه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺷﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ و
روﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ.

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻫﺪف ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن ﮐﺎﻣﻼ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ از
دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم

ﻋﯿﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺑﺮﺟﺎم و

ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ روی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﭼﯿﻨﯽ و روﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﭼﯿﻨﯽ ،روﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻐﺮ ﻧﮕﺮش
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ در آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ از ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻧﺪ؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ﻫﺰاران ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ  (FireEyeﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺨﺖ و ﮐﺎری
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را وادار ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار اﺿﻄﺮاری در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا در آورده ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺣﻤﻼت ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش داده ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در زﻣﺮه ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ

اﻫﺪاف ﻫﮑﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ واﮐﻨﺸﯽ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺣﻤﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﺣﻤﻼت ﻫﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﯿﺎن
ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ
ﺣﻤﻼت ﺷﺪه.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻇﺎﻫﺮا از ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ .ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

