ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ  IBM X-Forceﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)ﻫﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ( از ﺳﺎل  95 2015درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ  35ﻋﺪد در ﺳﺎل  2015رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﺎل 2018
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  2019ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺣﻤﻠﻪ ای رخ ﻧﺪاده .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻓﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای از ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﮔﺮوه  Anonymousو اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ

داﻧﻨﺪ.

ﺳﺎل  2018ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  45درﺻﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻮد از ﺳﺎل  2016ﺷﺮوع ﺷﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Fake Anonsﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺮﺑﺸﺎن را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ دوﭘﯿﻨﮓ ورزﺷﮑﺎراﻧﺶ در اﻟﻤﭙﯿﮏ  2018ﺗﻌﺪادی از آژاﻧﺲ ﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﭘﯿﻨﮓ و ورزﺷﮑﺎران را ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوه  Anonymousﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ
اﺗﻬﺎﻣﺎت را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻮج ﺣﻤﻼت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﻫﺎ رخ ﻣﯽ داد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﮔﺮوه  Anonymousﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  45درﺻﺪ ﺣﻤﻼت ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺒﺮی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی  IBMاز

ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  62ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻫﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺸﺪار داده اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﮐﻮادور ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﺣﻤﻼت اﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﺎده ﺑﺎش
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

