رای ﺳﻨﮕﯿﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ و
وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﯾﮏ ﻫﮑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم اﺟﺮای ﺣﻤﻼت  DDoSﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺗﻮ ،وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  ۶ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺑﯿﺶ از  ۶۵۰ﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
»ﺟﻤﯿﺰ راﺑﯿﻨﺴﻮن«  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﺗﻤﺎم
ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی از ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ  DDoSاﺟﺮا ﺷﺪه را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻮﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وزارت

دﻓﺎع ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری و »ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ« ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ.
دو ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت  DDoSاراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ راﺑﯿﻨﺴﻮن از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻫﮏ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﮑﺮ ﻣﺬﮐﻮر در اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﺗﮓ  Anonymousاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﮑﺮﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ روی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﻫﺪاف راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ادارات ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﯿﻨﺴﻮن و ﻫﮑﺮﻫﺎی  Anonymousﭘﯿﺪا
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻫﮑﺮ اداره ﭘﻠﯿﺲ  Akronﺑﻮده اﺳﺖ .وی در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﭘﻠﻮد ﺷﺪه در ﯾﻮﺗﯿﻮب
اﯾﻦ اداره را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ،ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮاد از ﻣﺘﻬﻤﺎن ،اﺧﺎذی و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ FBI .در اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻤﻼت وی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ  Akronرا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ اﺧﻼل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ دادﮔﺎه در ﺣﮑﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﮑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ  ۶ﺳﺎل زﻧﺪان و ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۶۸۶۸۴دﻻر
ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  Akronﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ
اﺳﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻧﺪارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎره ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺎزه
اﺟﺮای ﺣﻤﻼت  DDoSرا ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ راﺑﯿﻨﺴﻮن داده ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۱۳ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

