 FBIﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎن دارک
وب را ﺷﮑﺎر ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ در ﻫﮑﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ  TORﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﻓﮑﺎران دارک وب ﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺎ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﻼن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽ اﻧﺪازد.
»ارﯾﮏ ﻣﺎرﮐﻮس« ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎران دﻧﯿﺎی دارک وب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی Freedom
 Hostingﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﮏ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﺎرج ﺑﻮده و وﺑﮕﺮدی در آن ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮر ) (Torﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎزی ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﮑﺎن و آدرس
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻫﺎ را رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ رﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﯾﻤﻦ ﺳﺮوﯾﺲ  TORﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ
رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ  TORرد  Freedom Hostingرا در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ زده و ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﻮس را ﻫﻢ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ  ۳۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﻮد.

ارﯾﮏ ﻣﺎرﮐﻮس
وی آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن  TORﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ

ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را دارﻧﺪ .ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﺗﺮاز اول  NSAاو را ﺑﻪ دام
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ  FBIﻫﻢ از  ۲۰۰۲ﺳﺮﮔﺮم ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﺰﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﻀﺎت ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن و وﮐﻼی آﻧﻬﺎ ،Mark Rumold .از وﮐﻼی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺮزﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﻮال ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه رﻫﮕﯿﺮی ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺟﺮاﯾﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن روش ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ  Rumoldرﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی را در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎت واﻗﻌﯽ  FBIدر ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺑﺪاﻓﺰار و اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ
 Freedom Hostingﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۲۰۱۳ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ
ﻣﺤﺘﻮای دارک وب را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮروم  HackBBﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ  Onion Bankو ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  Tor Mailرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از

ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.

اواﯾﻞ آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ در ﺳﺎﯾﺖ

ﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ  Freedom Hostingﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن
از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی  FBIاز ﮐﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﮐﺎرﺑﺮان  Torرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال ﭘﺲ از در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل  Freedom Hostingاز ﺑﺪاﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺰاران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را آﻟﻮده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا »اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ«
 FBIرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺠﮏ و ﭘﺮﺗﺎب آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ  FBIﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  TORرا دارد اﻣﺎ در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ »ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در  «۲۰۱۳ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ  IPﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ Freedom
 Hostingﺷﺪ ،ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .وﮐﻼی ﻣﺎرﮐﻮس ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ داده ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺧﺒﺮی از اﻓﺸﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ

رﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  VEPﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آن ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ
ﮔﻨﺎه وﺟﻮد دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ  FBIﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﮏ  TORرا
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ  Freedom Hostingﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن ﺑﻪ  TORروی آورده اﻧﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۲۰۱۷ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﮏ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در آن ﺳﺎل وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای
ﻟﻮ ﻧﺪادن ﻧﺤﻮه ﻫﮏ  TORاﺗﻬﺎم ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻈﻨﻮن را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Rumoldﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﻓﻨﺎوری داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﯽ را راه ﺑﯿﻨﺪازد .ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ روش ﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﯿﺮ Freedom
 Hostingو  Silk Roadﻧﯿﺴﺖ و اﺧﯿﺮا ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک

از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺮاﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ آﯾﻔﻮن ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

