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NAPIĘCIA NA LINII IRAN-USA. RODZINY ŻOŁNIERZY
CELEM OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH?
Groźby i niepokojące wiadomości mieli otrzymać członkowie rodzin żołnierzy z 82 Dywizji
Powietrznodesantowej, którzy zostali wysłani na Bliski Wschód w związku z zaostrzającą się w tym
regionie sytuacją. Sami żołnierze dostali rozkaz zostawienia smartfonów, laptopów, tabletów oraz
wszystkich innych osobistych urządzeń elektronicznych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
operacyjne.
Członkowie rodzin rozmieszczonych spadochroniarzy otrzymali informacje o konieczności sprawdzenia
ustawień prywatności w wykorzystywanych przez nich mediach społecznościowych a także prośbę,
aby zgłaszali wszelkie niepokojące wiadomości. Rzecznik dywizji ppłk Mike Burns potwierdził w
komentarzu dla Military Times, że „rodziny zgłosiły przypadki, w których otrzymały kontakt z groźnymi
wiadomościami”. Przyznał również, że dywizja podjęła działania o zagrożeniach oraz o sposobach w
jakich mogą się przed nimi chronić. Członkowie rodzin zostali również poinformowani o możliwości
zapoznania się z podręcznikiem U.S. Army odnośnie mediów społecznościowych oraz o udziale w
forach informacyjnych dla rodzin.
Military Times pozyskało również od anonimowych informatorów, że dostęp do Wi-Fi został
zawieszony w bazie w Kuwejcie, aby uniknąć potencjalnego włamania i wycieku poufnych informacji.
Źródło portalu twierdzi również, że kontakty do członków rodzin zostały pobrane przez hakerów z
urządzenia członka tej jednostki, a wiadomości zostały wysłane, aby ich przestraszyć. Z przekazanych
informacji wynika, że wiadomości są typowym ostrzeżenie w stylu operacji psychologicznych. Nie ma
natomiast potwierdzonych informacji, że są to wiadomości wysyłane przed podmioty sponsorowane
przez państwo.
„Jeśli podoba ci się życie i chcesz znów zobaczyć swoją rodzinę, spakuj swoje rzeczy już teraz i opuść
Bliski Wschód. Wróć do swojego kraju. Ty i twój prezydent - terrorystyczny klaun przynieśliście tylko
terroryzm”. „Głupcy nie doceniają potęgi Iranu. Niedawny atak na wasze bazy był tylko odrobiną
posmaku naszej mocy. Zabijając naszego generała, wykopałeś własny grób. Zanim będziesz mieć
więcej trupów, po prostu opuść region na dobre i nigdy nie oglądaj się za siebie” - zapisano w
wiadomościach, do której dotarł Military Times. Wiadomość miała zostać wysłana na Instagram z
konta, które wykorzystało portret zmarłego irańskiego dowódcy sił Soleimaniego jako zdjęcie
proﬁlowe.
Według anonimowych urzędników, na których powołują się obecnie amerykańskie media około 3.5
tys. żołnierzy z 82 Dywizji Powietrznodesantowej, na co dzień należących do 1st Brigade Combat
Team jest rozmieszczonych w kilku miejscach rozrzuconych na całym Bliskim Wschodzie. Wraz z
informacjami o rozmieszczeniu jednostki, spekulowano, że Irańska odpowiedź będzie miała miejsce w
cyberprzestrzeni. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że Iran posiada rozbudowany
program prowadzenia działań w cyberprzestrzeni i jest zdolny do czasowego zakłócenia infrastruktury
teleinformatycznej.

