ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﮑﺮﻫﺎی روس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻫﺪف
ﻗﺮار داده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﭼﮏ ﭘﻮﯾﻨﺖ رﯾﺴﺮچ« ،ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ
وﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﺸﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻔﺎرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﭙﺎل ،ﮔﻮﯾﺎن ،ﮐﻨﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ،ﺑﺮﻣﻮدا،
ﻟﺒﻨﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﮐﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﺤﺒﻮب  TeamViewerﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:

“اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرﯾﻢ زﯾﺮا اﻗﺪاﻣﺎت در ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻫﮏ ﺷﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ”.
ﺳﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻫﺪاف وﯾﮋه ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺣﻤﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ردﭘﺎی ﻋﺎﻣﻼن ﺣﻤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮورﮔﺮﺷﺎن ﻓﺎش
ﺷﺪه.
ﭼﮏ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺣﻤﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻧﻬﺎ را اﻓﺮاد روﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از درز اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ،ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی
» «EvaPiksﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻢ در دو اﻧﺠﻤﻦ ﻫﮑﺮی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺣﻤﻼت
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

