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 د برق تھران پول دھۀ قطع  شبک برای من قصد داشت به دوستئیامريکايک مأمور 

  برق ونزوئالۀنظری به قطع شدن شبک

من را ناگھان به ياد   ،ئیامريکا سايبری و تبسم مأموران ۀونزوئال مدتی ادامه داشت، نجوای يک حمل برق ۀانقطاع شبک

 . از نه سال پيش انداختئیامريکا/ايرانی داستان يک دوست

ه من اطالع داد که دو مأمور  ب٢٠١٠و اينجا کورش می نامم در سال دوست من که مھندس بود و من نام او را نگفته 

فقط بايد شما  ".ر برای مدت اقامتش در تھران عرضه کردندلا د٢۵٠٠٠٠به او مراجعه کرده و  وزارت امور خارجه

 به ايران می ًدانند که او اوال آنھا از کجا می کورش گيج شده بود، زيرا نمی دانست. "يک کار ساده ای را انجام دھيد

  . داشته است پول نياز آن زمان بهًرود و ثانيا

 در برخی ٢٠٠٩ انگيز رياست جمھوری در ؤال برسانتخابات پرماجرا و  او آدمی چندان سياسی نبود، اگرچه پس از

در کمربند   بود کهئیامريکا/ ايرانیاو يکی از ھزاران مھندس. ده بوداعتراضی جنبش سبز شرکت کر از فعاليت ھای

  .خوبی زندگی می کردند  بويرجينيا-ماری لند-تکنولوژی واشنگتن

راتی صورت گيرد، يي و اگر قرار باشد در ايران تغعالقه ای بدين کار ندارد  گفت که اوئیامريکاکورش بدان مأموران 

  .ايرانی ھا ھستند که اينکار را بايد انجام دھند اين خود

در يکی دو ماه بعد از .  بود و موافقت نکردمنتشر سازم، اما او بسيار نگران من از او اجازه خواستم که اين داستان را

  : نمودء مطالب را او افشااين. اقداماتی کردم و او به من اطالعات بيشتری داد، اما حاضر به انتشار آنھا نبود آن من

او تماس گرفته و جزئيات بيشتری را در رابطه با کاری که از او می  آدم ھای وزارت امور خارجه بار ديگر نيز با

برای  . برق تھران را قطع کندۀ می بايست شبکدالر ٢۵٠٠٠٠که در مقابل درياقت  .به او گفتند تند انجام دھدخواس

گفتند که اين کار ساده ايست و فقط الزم است با يک   ھای فنی اما به اوئیاينکار آنھا به شخصی احتياج داشتند با توانا

کورش به من حتا آن نام . تھران رود و نام رمزی را وارد کندبه مکان مشخصی در   ارتباطی ديگریۀلب تاپ يا وسيل

–B6-B10-32  قراربدين. و می تواند در خواب نيز بگويد. نيز گفت و اضافه کرد که آن را حفظ کرده است رمز را

40-E )E ھمين شبيه آن است، به ھمين فرم و در یچيز  ابله، البته اين نام رمز اصلی نيست، ام). سمبل برای اپسيلن 
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 من احساس خوبی ندارم که نام رمز اصلی را بگويم، زيرا شايد ھنوز عمل. حروف الفبا رديف ھا با ھمين شمار ارقام و

  .کند

 ھای فنی ئیيک شخص وارد و دارای توانا.  به او چنين توضيح دھيدًلطفا اگر کسی از اين نام رمز اطالع داشته باشد،

کامپيوتری يا   برق يا يک دستگاه باشد که با يک سيستمۀک گذرواژه برای شبکاين می تواند ي: داد اين توضيحات را

برای برطرف نمودن اشکاالت فنی يا بازگردان   رائی سازندگان دستگاه ھا نام رمزھاًمعموال.  تنظيم گرددالکترونيک

 از جمله با(اھی به ھر دليلی  بوده و گل کننده ھمگی الکترونيکوسيستم ھای کنتر .کار می برنده سيستم ب ۀبه وضع اولي

اوليه باز می گردانند و نام رمز  آنگاه آنھا سيستم را به حالت. وجود می آيد و سيستم از کار می افتده وضعی ب) زلزله

که می خواھيد به سيستم وارد شويد در ھمان محل حضور  احتياجی ھم نيست به اين که ھنگامی. جديدی بدان می دھند

در حين عمليات خرابکاری به ) ئيانامريکا(که آنھا  در صورتی. کار مشکل تر است البته انجاماما . داشته باشيد،

برايشان غير ممکن   بدين معنی است که ورود از دور به سيستمًشخصی در محل احتياج داشته باشند، احتماال حضور

  .است

 اين خرابکاری امريکاوده است برای دولت که او حاضر ب داده اند، مگر اين من نمی دانم چرا به کورش اين جزئيات را

 فقط در ديدار دوم و او. اما او به من اطمينان داد که اينکار ھرگز به فکرش نيز خطور نخواھد کرد. دھد را انجام

پدربزرگ يا مادر بزرک کسی   و تصور کنيد من اين کار را می کردم". " ھرگز: "او به من گفت. بوده است" کنجکاو"

  " .که دستگاه حفظ زندگی او قطع بوده است ميمرد، چون

  

 با يک سری ٢٠١٠سال  من اين جزئيات را به خاطر می آورم زيرا در

امروز  .که نام کورش را ببرم اشخاص در اينباره صحبت کردم، بدون اين

 ئیامريکا/پيام فيس بوکی قديمی را باز کردم که به نويسنده و فعال ايرانی

 بفرستم ، که آنزمان بالگر ئیامريکا- ايرانیتريتا پارسی در شورای ملی 

  .ُتريتا به من اجازه داد اينجا اسکرين شت بگذارم. بود ھافينگتن پست
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واشنگتن يک شرکت اينترنتی در بخش اقتصادی ارتباطات الکترونيکی  ئيم و من درامريکا- ھمسر ايرانی:پيش زمينه

 لذا بسياری از مھندسين و کارکنان.  بودمئیامريکا- لوژيک ايرانیعضو مؤسس شورای تکنو اداره می کرديم و منرا 

  .تکنولوژيک را با اين پيش زمينه می شناختم

برای من و ساير .  سياسی اين مجموعه فعال بودۀنوشتم زيرا او در شبک من به خاطر می آورم که به تريتا يادداشتی

صورت   دارای مشاغل آزاد را بهئیامريکا-ين ايرانی مھندسامريکاخطرناک می بود ، اگر دولت  ھمکاران بسيار

  .خرابکار در ساير کشورھا به خدمت می گرفتند

ونزوئال برخی از  قطع برق در ۀ در بارWhitney Webb  توسطوالنهؤفرو رفتن به عمق روزنامه نگاری مس

يه ايران، نقشه ای که توسط دولت بوش عل  حمله سايبریۀ نقشۀجزئيات حساس را بر مال می سازد، جزئياتی در بار

 سھيم بود امريکادر آن فرماندھی سايبری  که “Nitro Zeus„  به منتشر گشت، موسوم٢٠١۶نيويورک تايمز در سال 

  .ايران را ھدف گرفته بود ن کننده ای از شبکه برقييو از جمله بخش تع

 برق تھران ۀدوران دولت اوباما در شبکدر کورش خواسته بودند که   ازئیامريکااما توجه داشته باشيد که مأموران 

  .ر دولت و حزب حاکم ھنوز مطرح مانده اندييوجود تغ با Nitro-Zeus لذا آشکارا جھاتی از نقشه .خرابکاری کنند

  

  بازگشت به ونزوئال

در پنجشنبه گذشته در . مجبور بودند قطع برق سراسری را ترميم نمايند  ھا بود کهئیاين ھفته ای فرساينده برای ونزوئال

 ايالت ٢٣ تا ٢٠دستکم   ای انحهسبرق کشور را تأمين می نمايد % ٨٠که   گوری دام در ايالت بوليوار  نيروگاه

  . برق نمودونزوئال را فاقد

ری در روز شنبه سراسر کشور را به  سايبری ديگۀيافت حمل که برق دوباره در ايالت ھای مرکزی جريان ھنگامی

  ونزوئال دانسته و اعالم ۀ را مقصر حمله به ساخت الکتريستامريکانمايندگان دولت  ادارات دولتی،. تاريکی کشاند

  .و ساير سازمان ھای بين المللی عرضه خواھند نمودمتحد ملل را به  نمودند که دالئل آن

ِکشور و بی توجھی به ساخت مربوطه توسط دولت رئيس جمھور،  فساد در ۀ در مقابل، انقطاع برق را نتيجامريکا
  .که واشنگتن در ھفته ھای گذشته کودتای نافرجامی را عليه او سازماندھی کرده بود .نيکالوس مادورو اعالم کرد

 سايبری ۀحملو تحليل ھای روشنگرانه اين را روشن می سازند که  در گير و دار درگيری ميان مخالفان قديمی، اخبار

  : فوربس می گويدۀکليو ليتارو از مجل.  احتمالی استئی برق ونزوئال سناريوۀشبک  بهامريکااز جانب 

 برق ونزوئال را از راه دور مختل نموده است ۀ شبکامريکادولت  در مورد ونزوئال اين تصور که دولتی مانند"

ھمين جھت ايده آل ترين ه در محل را ضروری ساخته و بسايبری از راه دور به ندرت حضور  لوکنتر. واقعبينانه است

  ". استقابلت نفوذ فارغ از راه

ِ گذشته ونزوئال آن را تجربه کرد نيز از کتاب ۀارتباطات به گونه ای که ھفت برق و ۀقطع گسترد ":و چنين ادامه می دھد
 و شمار جامعه مدنی حداکثری بر روز، تأثير ۀافت قوت برق در زمان ھای پر مشغل. سايبری منشاء می گيرد بازی

   "سنتی عمليات ھای تأثيرگذاری خوبی ضمانتی است بر شکلری از تصاوير جالب در رسانه ھا ببسيا

 اين یدر خاورميانه را مشاھده کرده ايم، اھداف زيرساخت، اجزا امريکاجنگ بی روال  برای کسانی از ما که سالھا

  .توسط اعتصاب ھای مستقيم و گاھی توسط عمليات ھای جايگزين و خرابکارانه جنگھا می باشند، گاھی

اسرائيلی استاکس نت که صدھا سانتری فوگ تأسيسات ھسته /ئیريکاام اينجا منظور من حمالت سايبری مانند ويروس

  .ساختند نيست ای ايران را منھدم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اعش در ساخت ھای اقتصادی عظيم آن کشور نشانه مبارزه با د  در سوريه اھدافی را تحت عنوانامريکا ارتش ًمثال

سيسات گاز، پلھا، کانال أترانسفورماتور، ت  نفت، چاه ھای آب، تأسيسات برق، ايستگاه ھای از جمله ميدان ھای. گرفت

  . کشاورزی شمال و تأسيسات توليد برق کشورۀکمر ّھا و برخی از سد ھای بزرگ آب در

 و سازمان سيا در سوريه کارخانجات توليد نان، امريکاوزارت دفاع "  روال بیجنگ "بخش حمايت شده جايگزينی در

  . قطع کنندئیگندم و آسياب ھا را ھدفگيری کرده بودند تا مردم را از دسترسی به مواد اصلی غذا سيلوھای

ا بزرگترين بخش می کوشد از تأثير امکانات مخفيانه بھره جويد ت  با جنگ بی روالامريکاخالف جنگ ھای متعارف، 

ساختن  ر رژيم وارد عمل نمايد و با متالشیيينظر را از طرق غير الزامی برای کمک به تغ از اھالی کشور مورد

اينھا اقداماتی است که در کتاب  –امکانات زيرساختی، ايجاد کمبود و تبليغات گسترده موجب خشونت سياسی گردد 

، تا مردمی ناراضی را که عليه رژيم .غيرمتعارف شرح داده شده اند گ جنۀ برای نيروھای ويژامريکاراھنمای ارتش 

  .  آورندوجوده عمل نمايد ب

گسترش " تسليحات مرگبار سايبری "که سرمايه گذاريھايش را با و جنگ سايبری تازه ترين زمينه ايست برای پنتاگون

  .ذارندبدون رعايت به قربانيان غيرنظامی که اين حمالت به جای می گداده است، 

که برخی از منابع اپوزيسيون اين  قطع برق به ثبت رسيده اند، با اين  نفر کشته به لحاظ٢٠در ونزوئال تا امروز قريب 

  . مورد ارزيابی کرده اند٧٠ تعداد را بيش از

التين است؟ و آيا  یامريکا عليه يک کشور مخالف در امريکا آيا خاموشی مطلق ونزوئال بخشی از جنگ سايبری

  ؟کار گشته استه ايران نيز دست ب  در جنگ سايبری عليهامريکا

  

   ٢٠١٩ مارس ١۴ –برگرفته از سايت مديوم 
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