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اطالعات غلط در فیس بوک در طول انتخابات 2020، 6 برابر بیشتر از اخبار واقعی کلیک 
خورده است

تالش رسانه های اجتماعی برای محافظت از کاربران افغان
معضل رسانه های اجتماعی طالبان

چین برای امنیت سایبری برنامه ای 3 ساله دارد

هکرهای چینی پشت حمالت روِزصفر به SolarWinds در ژوئیه 2021 هستند
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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - شهریور 61400

امنیت سایبری     

ــا بــه کارگیــری شــبکه ای از  مجمــع ایــران دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــالش خــود را انجــام می دهــد کــه ب
ــردارد.  ــری از ایجــاد ســوءتفاهم ب ــی در جهــت جلوگی ــف سیاســی و شــناختی گام ــگان در حوزه هــای مختل نخب
در همیــن خصــوص مــا در مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت رســالت خــود میدانیــم تــا بــا تهیــه دیدبان هایــی 
از موضوعاتــی کــه بــه عنــوان کارویــژه بــرای خــود انتخــاب کرده ایــم، چشــم انــدازی از مســیر را ارائــه داده و در 
صــورت تــوان پیشــنهاداتی نیــز بــرای کاهــش ایــن ســوءتفاهم هــا در آنــان جــای دهیــم. ناگفتــه نمــاد کــه ایــن 

دیدبــان خــود بخشــی از راه حــل کاهــش ســوءتفاهم اســت.   

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - شهریور 101400

امنیت سایبری     

ــی  ــتان«، »ناامن ــش افغانس ــی«، »چال ــبکه های اجتماع ــوان کلی»ش ــار عن ــت چه ــه تح ــن هفت ــری ای ــته خب بس
ســایبری« و »بیــن الملــل« بــه صــورت تحلیلــی تهیــه شــده اســت و اصلی تریــن بخــش خــود را بــه بررســی ابعــاد 

اطالعاتــی و شــناختی بحــران کنتــرل افغانســتان توســط طالبــان اختصــاص داده اســت. 

در بخــش نخســت نقش آفرینــی نشــردهندگان اخبارنادرســت در فیس بــوک طــی انتخابــات ریاســت جمهــوری 
2020 امریــکا بــه گــواه آمــار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. هــم چنیــن در بخــش چالــش افغانســتان میــزان 
ــن از  ــای نوی ــه فناوری ه ــبت ب ــروه نس ــن گ ــری ای ــوالت فک ــی و تح ــبکه های اجتماع ــه ش ــان ب ــتگی طالب وابس

قبیــل اینترنــت تــا حــدودی مــورد کنــکاش واقــع شــده اســت. 

ــا مســائل  ــا ب ــن امــکان را فراهــم می ســازد ت ــاالت متحــده ای ــار و وضعیــت فضــای ســایبر در ای اطــالع از اخب
ــب  ــه آن مصائ ــز ب ــا نی ــه کشــور م ــن ک ــش از ای ــن پی ــن حــوزه ســریع تر آشــنا شــده و هم چنی و مشــکالت ای
ــه در  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی، ب ــم. از طرف ــی نمایی ــی را پیش بین ــای اصالح ــردد، راهکاره ــار گ ــواری ها دچ و دش
اظهــارات عمومــی و جلســات رســمی مقامــات ایــن کشــور برخــی از نقــاط ضعــف دشــمن در زمینــه ســایبری و 
فناوری هــای نویــن بیــان می گــردد و بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بخــش ســایبری ایــران توانایــی آن را دارد کــه 
ــذا می توانیــم  ــه بزنــد؛ فل ــرداری کنــد و بــه دشــمن ضرب ــا ایــاالت متحــده از همیــن ضعف هــا بهره ب در تقابــل ب
از نقــاط ضعــف حریــف اســتفاده نماییــم و زمیــن بــازی را بــه نفــع خــود تغییــر دهیــم و در موضــع آفنــدی قــرار 

بگیریــم.

ایــن تذکــر ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه پیشــگامی کشــور امریــکا در عرصــه تکنولــوژی، بررســی پیشــرفت ها 
ــده را  ــوژی در آین ــاوری پیش بینــی مقصــد نهایــی مســیر تکنول ــه فن و برنامه ریزی هــای کالن ایــن کشــور در زمین

ــازد.  ــن می س ممک

ــن  ــای نوی ــوژی و فناوری ه ــایبر، تکنول ــوزه س ــات کالن ح ــار و اتفاق ــم اخب ــد اه ــار داری ــه در اختی ــی ک در بولتن
جمــع آوری شــده اســت تــا مخاطبیــن و فعالیــن در ایــن زمینــه بتواننــد نســبت بــه وضعیــت ایــاالت متحــده از 

ــه روز برخــوردار شــوند.  نگاهــی جامــع، کالن و ب

دیدکلی

مقدمه
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شبکه های اجتماعی



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - شهریور 161400

امنیت سایبری     

یــک مطالعــه جدید در مــورد رفتــار کاربــران در فیس بوک 
پیرامــون انتخابــات 2020 احتمــااًل اســتدالل های دیرینــه 
ــبکه  ــای ش ــه الگوریتم ه ــن ک ــر ای ــی ب ــدان را مبن منتق
ــط در  ــات غل ــر اطالع ــبب نش ــوک س ــی فیس ب اجتماع

ــد. ــت می کن ــردد، تقوی ــر می گ ــع معتبرت مناب

در مطالعــه آتــی کــه توســط توســط محققــان دانشــگاه 
ــل آلــپ در فرانســه صــورت  نیویــورک و دانشــگاه گرنوب
گرفتــه، مشــخص شــده اســت کــه از آگوســت 2020 تــا 
ــات  ــه اطالع ــه ارائ ــه ب ــری ک ــران خب ــه 2021،  ناش ژانوی
نادرســت معــروف هســتند،  شــش برابــر بیشــتر از 
منابــع خبــری معتبــر،  ماننــد CNN یا ســازمان بهداشــت 
ــالت  روی  ــذاری و تعام ــتراک گ ــک،  اش ــی،  از الی جهان

ــده اند. ــوردار ش ــرم برخ ــن پلتف ای

ــس از  ــوک پ ــی” در فیس ب ــه “اخبــار جعل ــی ک از زمان
ــی  ــک نگران ــه ی ــوری 2016 ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
عمومــی تبدیــل شــد،  ناشــرانی کــه اطالعــات نادرســت 
ــد،  بارهــا و بارهــا نشــان داده شــده  ــره می کنن را مخاب
اســت کــه می تواننــد مخاطــب عظیمــی را در ایــن پلتفرم 
ــش  ــان،  پژوه ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــت آورن ــه دس ب
ــع  ــورک یکــی از معــدود تالش هــای جام دانشــگاه نیوی
ــط از  ــات غل ــر اطالع ــازی اث ــری و جداس ــدازه گی برای ان
میــان گــروه وســیعی از ناشــران در فیس بــوک اســت و 
نتیجــه گیــری آن حامــی ایــن انتقــاد اســت کــه پلــت 
ــراه  ــاب های گم ــه حس ــرانی ک ــه ناش ــوک ب ــرم فیس ب ف

اطالعات غلط در فیس بوک در طول انتخابات 2020، 6 برابر 
بیشتر از اخبار واقعی کلیک خورده است

ــد. ــاداش می ده ــد پ ــاد می کنن ــده ایج کنن

فیس بــوک در پاســخ گفــت: »ایــن گــزارش، تعــداد 
ــری  ــدازه گی ــروکار دارند ان ــوا س ــا محت ــه ب ــرادی را ک اف
ــرادی نیســت  ــداد اف ــرای تع ــاری ب ــن معی ــد و ای می کن
)فیس بــوک  می کننــد.«  مشــاهده  را  آن  واقعــًا  کــه 
ــده  ــوان impressions نامی ــت عن ــه تح ــدد دوم را ک ع
می شــود در دســترس عمــوم محققــان قــرار نمی دهــد(.

ــه  ــرد ک ــه ک ــوک اضاف ــخنگوی فیس ب ــورن،  س ــو آزب ج
ــت  ــی واقعی ــه بررس ــریک در زمین ــرکت 80 ش ــن ش ای
دارد کــه بیــش از 60 زبــان را پوشــش می دهنــد و 
ــط  ــات غل ــاعه اطالع ــش اش ــذاری و کاه ــر عالمت گ ب

می کننــد. فعالیــت 

نویســندگان ایــن پژوهــش بــر دســته بندی های دو 
ســازمان NewsGuard و Media Bias/Fact Check کــه 
ــد.  ــه کردن ــد،  تکی ــات نادرســت را بررســی می کنن اطالع
ــای  ــر مبن ــوک را ب ــر فیس ب ــزاران ناش ــروه ه ــر دو گ ه
ــت  ــا راس ــی ت ــپ افراط ــی،  از چ ــای سیاس گرایش ه
ــار  ــه اشــتراک گذاشــتن اخب ــرای ب ــل ب افراطــی،  و تمای
قابــل اعتمــاد یــا غیرقابــل اعتمــاد طبقه بنــدی کرده انــد. 
ســپس ایــن تیــم، 2551 مــورد از ایــن صفحــات را 
در اختیــار گرفــت و تعامــالت پســت های صفحــات 
نشــردهندگان اطالعــات نادرســت،  ماننــد چــپ گرایــان 
Occupy Democrats و راســت گرایان Dan Bongino و 

طبق یافته های مطالعه پیش رو، صفحات راست گرا نیز 
اطالعات غلط بیشتری تولید می کنند.
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امنیت سایبری

ــی  ــران واقع ــت های ناش ــالت پس ــا تعام Breitbart را ب
ــرد. مقایســه ک

محققــان همچنیــن دریافتنــد کــه از نظــر آمــاری افزایش 
ــک  ــه لحــاظ سیاســی ی ــط ب ــات غل ــل توجــه اطالع قاب
جانبــه نیســت-صفحات مخابــره اطالعــات غلــط در چــپ 
ــات  ــتر از صفح ــیار بیش ــی بس ــت افراط ــی و راس افراط
واقعــی هــر گونــه جنــاح سیاســی باعــث جــذب 
کاربــران فیس بــوک شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
مطالعــه،  ناشــران ســمت راســت تمایــل بیشــتری بــرای 
ــده نســبت  ــراه کنن ــات گم ــه اشــتراک گذاشــتن اطالع ب
ــد.  ــی دارن ــات سیاس ــته ج ــایر دس ــران در س ــه ناش ب
یافته هــای اخیــر منعکــس کننــده نتایــج دیگــر محققــان 
و همچنیــن یافته هــای داخلــی خــود فیس بــوک در 

ــت. ــان دوره ای 2018 اس ــات می ــتانه انتخاب آس

MIT در مــورد  2018،  مطالعــه  ی دانشــگاه  در ســال 
ــه  ــان داد ک ــر  نش ــده در توییت ــراه کنن ــای گم روایت ه
ــر نقــش  ــران توییت ــن کارب ــل داســتان ها در بی ــن قبی ای
بیشــتری را نســبت بــه داســتان های واقعــی ایفــا 
می کننــد. مطالعــات دیگــر نشــان داده اســت کــه 
مشــارکت بــا اطالعــات غلــط آنقدرهــا کــه مــردم تصــور 
می کننــد متــداول نیســت و افــرادی کــه اطالعــات غلــط 
ــداران  ــی از طرف ــداد کم ــد،  تع مصــرف و منتشــر می کنن

ــرد. ــر می گی ــب را در ب ــیار متعص بس

 





چالش افغانستان
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امنیت سایبری     

ــی  ــر امنیت ــوک تدابی ــود؛ فیس ب ــم می ش ــتان تحکی ــان در افغانس ــدرت طالب ــه ق ــی ک از آنجای
ــن کشــور هســتند در نظــر  ــت خــود در ای ــران امنی ــه نگ ــی ک ــران افغان ــرای کارب ــدی را ب جدی
گرفتــه اســت. بســیاری از مــردم در افغانســتان تــالش نموده انــد تــا رد پــای دیجیتالــی خــود را 
از بیــن ببرنــد چــرا کــه نگــران هســتند مبــادا تحــت نظــر قــرار گرفتــه و توســط طالبــان از آنــان 

انتقــام گرفتــه شــود.

ــازی  ــه ایمن س ــدام ب ــود اق ــران خ ــه کارب ــک ب ــدف کم ــا ه ــر و LinkedIn ب ــوک،  توییت فیس ب
ــک  ــوک ی ــند. فیس ب ــر باش ــرض خط ــت در مع ــن اس ــه ممک ــد ک ــرادی کرده ان ــاب های اف حس
ابــزار تــک کلیــک را بــرای مــردم افغانســتان راه انــدازی کــرده اســت تــا حســاب های خــود را بــه 
ــد قابلیــت” مشــاهده و جســتجوی لیســت دوســتان”  ــوک می گوی ــد. فیس ب ســرعت قفــل کنن
ــراد  ــایی اف ــا از شناس ــت ت ــرده اس ــذف ک ــتان ح ــوک در افغانس ــاب های فیس ب ــرای حس را ب

جلوگیــری کنــد.

ــن  ــد از بســترهای آنالی ــان می توان ــه طالب ــد ک ــی کرده ان ــراز نگران ــوق بشــری اب ــای حق گروه ه
بــرای ردیابــی ســوابق دیجیتالــی یــا ارتباطــات اجتماعــی افغان هــا اســتفاده کنــد. “عفــو بیــن 
الملــل” نیــز ایــن هفتــه اعــالم کــرد کــه هــزاران افغــان از جملــه دانشــگاهیان، روزنامــه نــگاران 

و مدافعــان حقــوق بشــر در معــرض خطــر جــدی انتقام جویــی طالبــان هســتند.

ــتان  ــر در افغانس ــراد حاض ــات اف ــازی ارتباط ــار پنهان س ــابهی را در کن ــات مش LinkedIn اقدام
ــام داده اســت. انج

توییتــر گفتــه اســت کــه محتــوای مرتبــط بــا طالبــان را در پلتفــرم خــود ممنــوع ســاخته زیــرا 
ــتان  ــرل افغانس ــری کنت ــس گی ــگام بازپ ــد. در هن ــتی می دان ــروه تروریس ــک گ ــروه را ی ــن گ ای
توســط ایــن گــروه شــبه نظامــی، از آن جایــی کــه چندیــن ســخنگوی طالبــان از ایــن پلتفــرم 
بــرای بــه روز رســانی صدهــا هــزار دنبــال کننــده خــود اســتفاده نمودنــد، توییتــر تحــت نظــارت 

ویــژه ای بــرای مدیریــت محتــوای مربــوط بــه طالبــان قــرار گرفتــه اســت .

طبــق قوانیــن توییتــر، گروه هایــی کــه تروریســم یــا خشــونت علیــه غیرنظامیــان را تبلیــغ کننــد،  
ــت ندارند. اجــازه فعالی

تالش رسانه های اجتماعی برای محافظت از کاربران افغان

گروه های حقوق بشری ابراز نگرانی کرده اند که طالبان 
از شبکه های مجازی برای ردیابی سوابق الکترونیکی یا 

ارتباطات اجتماعی افغان ها استفاده کند.
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معضل رسانه های اجتماعی طالبان

ـــس  ـــن کنفران ـــی اولی ـــان ط ـــاری، طالب ـــاه ج ـــل م ـــتان در اوای ـــرل افغانس ـــن کنت ـــت گرفت ـــه دس ـــس از ب ـــد روز پ چن
ـــوک  ـــه فیس ب ـــه ســـختی را ب ـــا ضرب ـــرد ت ـــان اســـتفاده ک ـــورد آزادی بی ـــه ســـوالی در م ـــود در پاســـخ ب ـــی خ مطبوعات

وارد ســـازد.

ـــان  ـــردن آزادی بی ـــدود ک ـــر مح ـــت ب ـــود، دالل ـــان ب ـــت طالب ـــی حکوم ـــانگر پویای ـــه نش ـــن آن ک ـــش ضم ـــن واکن ای
ـــتان،  ـــی از افغانس ـــای آمریکای ـــروج نیروه ـــرای خ ـــان ب ـــارهای طالب ـــود فش ـــا وج ـــت: ب ـــوک داش ـــرف فیس ب از ط
همچنـــان ایـــن گـــروه بـــه شـــرکت های رســـانه های اجتماعـــی آمریکایـــی ماننـــد فیس بـــوک )FB( و توییتـــر 
)TWTR( بـــرای رســـاندن پیـــام خـــود در داخـــل و خـــارج از مرزهـــای افغانســـتان وابســـته اســـت. بـــه عنـــوان 
ـــال و  ـــاب های فع ـــاهین،  حس ـــهیل ش ـــد و س ـــه مجاه ـــان،  از جمل ـــخنگوی طالب ـــن س ـــر، چندی ـــال،  در توییت مث

ـــد. ـــده دارن ـــال کنن ـــش از 300000 دنب ـــدام بی ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــده ای دارن ـــد نش تأیی

امـــا بســـیاری از ایـــن پلتفرم هـــا از جملـــه فیس بـــوک و شـــرکت تابـــع آن، واتـــس اپ ،  گفته انـــد کـــه بـــر 
ـــان  ـــای طالب ـــرد. تالش ه ـــد ک ـــال خواهن ـــت اعم ـــان محدودی ـــده طالب ـــغ کنن ـــا تبلی ـــت ی ـــت مدیری ـــاب های تح حس
بـــرای دور زدن محدودیت هـــای اعمـــال شـــده نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن گـــروه چگونـــه و تـــا چه انـــدازه بـــه 
ـــک  ـــده ی ـــان دهن ـــر نش ـــن ام ـــن ای ـــم چنی ـــت. ه ـــده اس ـــته ش ـــت وابس ـــی و اینترن ـــی غرب ـــانه های اجتماع رس
تحـــول محتمـــل در  شـــیوه حاکمیـــت ایـــن گـــروه نســـبت بـــه دهه هـــای پیـــش می باشـــد کـــه اینترنـــت را 

کامـــاًل ممنـــوع می دانســـت.

ـــل  ـــه 1990 و اوای ـــه در ده ـــی اســـت ک ـــا زمان ـــل ب ـــاوری در تضـــاد کام ـــورد رســـانه و فن ـــان در م ـــی طالب ـــرد کنون رویک
دهـــه 2000 مســـئولیت داشـــت. در آن هنـــگام،  ایـــن گـــروه ممنوعیت هایـــی را در مـــورد تلویزیـــون و اینترنـــت 
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ـــی و خـــالف  ـــه اشـــتباه،  مســـتهجن،  غیراخالق ـــی ک ـــرل همـــه چیزهای ـــدام خـــود را در جهـــت “ کنت وضـــع نمـــود و اق
ـــرد. ـــیر ک ـــت” تفس ـــالم اس اس

ـــن  ـــد ممک ـــان می کن ـــروه بی ـــن گ ـــه ای ـــه ک ـــق آنچ ـــت از طری ـــه اینترن ـــبت ب ـــان نس ـــی طالب ـــرد واقع ـــنجش رویک س
نیســـت و نمی تـــوان بـــه ایـــن ســـادگی تصمیـــم بـــه قطـــع کلیـــه زیرســـاخت های اینترنـــت در افغانســـتان 
ـــود  ـــت خ ـــد وضعی ـــتان بتوانن ـــردم افغانس ـــا م ـــده ت ـــی ش ـــی بلندگوی ـــانه های اجتماع ـــن رس ـــه همی ـــرا ک ـــت چ گرف

ـــد. ـــره کنن ـــان مخاب ـــرای جهانی را ب

بـــه تازگـــی موجـــی از تصاویـــر مخالفت هـــا در فضـــای مجـــازی قـــرار داده شـــده اســـت نظیـــر ویدئوهـــای 
ـــی  ـــانه های اجتماع ـــترده در رس ـــور گس ـــه ط ـــتان ب ـــت افغانس ـــت پایتخ ـــل و وضعی ـــای کاب ـــات در خیابان ه اعتراض
ـــت  ـــن اس ـــان ممک ـــد، طالب ـــش یاب ـــان افزای ـــر همچن ـــالف نظ ـــن اخت ـــر ای ـــا اگ ـــد. ام ـــته ش ـــتراک گذاش ـــه اش ب
ـــرل  ـــت کنت ـــا را تح ـــت آنه ـــدوار اس ـــه امی ـــرادی ک ـــرای اف ـــت ب ـــه اینترن ـــی ب ـــردن دسترس ـــدود ک ـــه مح ـــبت ب نس

خـــود داشـــته باشـــد، تهاجمی تـــر شـــوند.

در عیـــن حـــال،  طالبـــان اصـــرار دارد کـــه محتـــوای آنالیـــن مطابـــق بـــا قوانیـــن اســـالمی باشـــد. بـــه گفتـــه 
ـــی در  ـــای اجتماع ـــت پلتفرم ه ـــۀ فعالی ـــِش روِی ادام ـــای پی ـــر چالش ه ـــد ب ـــا می توان ـــر تنه ـــن ام ـــان، ای کارشناس

ـــد. ـــور بیافزای ـــن کش ای

ورای مســـائل یـــاد شـــده، ایـــن تـــرس در حـــال حاضـــر شـــایع شـــده کـــه طالبـــان می توانـــد از رســـانه های 
اجتماعـــی بـــه طـــرز شـــوم تری اســـتفاده کنـــد : جســـتجو و یافتـــن افغان هایـــی کـــه بـــا دولـــت ســـابق یـــا 

ارتـــش ایـــاالت متحـــده همـــکاری داشـــته اند.
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امنیــت  مــورد  در  را  اجرایــی  مقــررات  چیــن 
ــاوری اطالعــات کشــورش منتشــر  زیرســاخت های فن

کــرده کــه از ســپتامبر اجرایــی می شــود.

ــی پیــش نویــس  ــکار مربوطــه،  مقامــات چین در ابت
یــک طــرح ســه ســاله بــرای بخــش امنیــت ســایبری 
ــازار  ــک ب ــاد ی ــدف آن ایج ــه ه ــد ک ــر کردن را منتش
ــی از  ــش مهم ــرای بخ ــارد دالری ب ــا 39 میلی تقریب
تالش هــای گســترده چیــن در راســتای تقویــت 
حفاظــت از داده هــا و اطمینــان از رشــد مــداوم 

ــت.  ــادی اس اقتص

ــای  ــه پروژه ه ــد ک ــح می کن ــه تصری ــن نام ــن آیی ای
تحــت  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت  کلیــدی 
ــرد.  ــرار می گی ــور ق ــن کش ــت ای ــژه دول ــت وی حمای
ــبکه IT و  ــات ش ــدی، امکان ــای کلی ــور از پروژه ه منظ
ــق  ــزرگ در مناط ــع ب ــی صنای ــتم های اطالعات سیس

کلیــدی می باشــد.

اقداماتــی از جملــه نظــارت،  دفــاع و برخورد مناســب 
بــا خطــرات و تهدیــدات امنیــت ســایبری از داخــل و 
خــارج از کشــور انجــام می شــود تــا اطمینــان حاصــل 
شــود کــه امکانــات مربوطــه در برابــر حمــالت،  نفــوذ،  

دخالــت و خرابــکاری حفــظ می شــوند.

ــق  ــوری خل ــی جمه ــه شــورای دولت ــر اســاس بیانی ب
چیــن، ایــن مقــررات در شــرایطی وضــع شــده اســت 
ــن  ــات ای ــاوری اطالع ــی فن ــاخت های اصل ــه زیرس ک
ــه  ــختی از جمل ــی س ــای امنیت ــا چالش ه ــور ب کش

ــرو اســت. حمــالت مکــرر ســایبری روب

ــای  ــان پروژه ه ــن از کارفرمای ــررات همچنی ــن مق ای
زیرســاخت های اصلــی فنــاوری اطالعــات می خواهــد 
ــظ  ــه حف ــود را در زمین ــی خ ــئولیت ابتدای ــا مس ت
بــودن  در دســترس  و  بــودن  امانــت، محرمانــه 
داده هــای مربوطــه بــر عهــده بگیرنــد. الزامــات ایــن 

چین برای امنیت سایبری برنامه ای 3 ساله دارد

مقررات سخت گیرانه چین برای حفظ امنیت داده ها و 
زیرساخت های IT این کشور فعاالن بین المللی این کشور 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

ــی و  کارفرمایــان شــامل انجــام بررســی های امنیت
ــرار  ــت ق ــی ریســک ها در هــر ســال و در اولوی ارزیاب
دادن محصــوالت و خدمــات اینترنتــی ایمــن و معتبــر 

ــد اســت. ــگام خری ــه هن ب

طبــق مقــررات،  اطالعــات شــخصی و داده هــای مهــم 
ــد شــده توســط اپراتورهــا  ــع آوری شــده و تولی جم
ــد در  ــن بای ــع فعالیت شــان در ســرزمین چی ــه موق ب
همیــن کشــور ذخیــره شــود و انجــام ارزیابــی امنیتــی 
بــرای ارائــه چنیــن داده هایــی در خــارج از کشــور بــه 

خاطــر احتیاجــات تجــاری ضــروری اســت.

ــر  ــته نظ ــاه گذش ــن م ــازی چی ــای مج ــات فض مقام
افــکار عمومــی را بابــت اصــالح پیــش نویــس 
مقــررات بررســی امنیــت ســایبری ایــن کشــور جلــب 

ــد. کردن

ــاخت های  ــس، زیرس ــه پیش نوی ــاس اصالحی ــر اس ب
اطالعاتــی و اپراتورهــای داده کــه بیــش از 1 میلیــون 
ــد  ــد،  بای ــار دارن ــخصی در اختی ــات ش ــورد اطالع م
ــور  ــارج از کش ــای خ ــی در بورس ه ــل از نام نویس قب
ــایبری  ــت س ــی امنی ــت بررس ــرارداد، تح ــتن ق و بس
ــد نفــوذ  ــد. در ایــن بررســی خطراتــی مانن قــرار گیرن
و کنتــرل دولتهــای خارجــی بــه زیرســاخت های 
اطالعاتــی مهــم، داده هــای اساســی، یــا مقــدار زیادی 
ــرد. ــرار می گی ــی ق از اطالعــات شــخصی مــورد ارزیاب

در  شــده  منتشــر  گــزارش  آخریــن  اســاس  بــر 
کنفرانــس امســال “اینترنــت چیــن”،  صنعــت مرتبــط 
بــا امنیــت ســایبری در چیــن در ســال 2020 بــه 170.2 
ــردش  ــکا( گ ــارد دالر آمری ــوان )26.2 میلی ــارد ی میلی
مالــی رســید. بــه زعــم کارشناســان چینــی، حکمرانــی 
ــی و حفاظــت از  ــت مل ــر امنی ــد ب ــا تأکی ــد ب نیرومن
ــرای توســعه بخــش  ــران، محیــط ســالم تری را ب کارب

ــد. ــم می کن ــت فراه اینترن
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هکرهای چینی پشت حمالت روِزصفر به 
SOLARWINDS در ژوئیه 2021 هستند

ــی  ــانی امنیت ــه روز رس ــک ب ــزاری SolarWinds ی ــرم اف ــده ن ــرکت تأمین کنن ــاری،  ش ــال ج ــه س ــط ژوئی در اواس
اضطــراری را منتشــر نمــود تــا آســیب پذیری ناشــناخته ای را در فنــاوری انتقــال فایــل Serv-U خــود تعمیــر و اصــالح 

ــود.  ــده ب ــع ش ــا واق ــرداری هکر ه ــورد بهره ب ــزار SolarWinds م ــود در نرم اف ــیب پذیری موج ــد. آس کن

در آن زمــان، SolarWinds هیــچ جزئیاتــی در مــورد ایــن حمــالت بــه اشــتراک نگذاشــت و فقــط گفــت کــه ایــن 
اشــکال را از تیــم امنیتــی مایکروســافت مطلــع شــده اســت.

مایکروســافت در یــک پســت وبالگــی در روز پنجشــنبه جزئیــات بیشــتری در مــورد حمــالت مــاه جــوالی فــاش کــرد. 
ایــن شــرکت گفــت کــه ایــن هک”صفــر روزه” کار یــک بازیگــر خطرنــاک جدیــد اســت و ایــن شــرکت آن را بــا نــام 
DEV-0322 دنبــال می نمــوده اســت. مایکروســافت ایــن گــروه هکــری را بــر اســاس بررســی قربانی هــا، تاکتیک هــا 

و روش هــای بــه کار گرفتــه شــده، “گروهــی خارجــی از چیــن” معرفــی نمــوده اســت. 

 SSH را “بــا اتصــال بــه پــورِت آزاِد SolarWinds کمپانــیServ-U  مایکروســافت اعــالم کــرد کــه ایــن گــروه ســرورهای
و ارســال درخواســت اتصــال پیــش از اعتبــار ســنجی” هــدف قــرار داد؛ بدیــن ترتیــب اپراتورهــای DEV-0322 اجــازه 
یافته انــد کــد مخــرب را بــر روی سیســتم مــورد نظــر اجــرا کــرده و دســتگاه های آســیب پذیر را تحــت کنتــرل خــود 

درآورند.

ــوز  ــرد. هن ــد، اشــاره نک ــه هــدف انجــام داده ان ــه ب ــس از رخن ــه متجــاوزان پ ــات آنچــه ک ــه جزئی مایکروســافت ب
مشــخص نیســت کــه هکرهــا بــه جاسوســی ســایبری و جمــع آوری اطالعــات عالقــه منــد بوده انــد یــا ایــن کــه یــک 

بانــد اســتخراج رمــزارز بــوده اســت.

ــه تیم هــای جاسوســی  ــره تامیــن SolarWinds در ســال گذشــته، حمل ــه زنجی ــزرگ ب ــه ب ــر حمل پــس از انتشــار خب
ــه آســیب  ــدی نشــان داد ک ــات بع ــا تحقیق ــی SVR انجــام شــد ام ــا ســرویس اطالعات ــط ب ســایبری روســیه مرتب

ــت. ــوده اس ــاط ب ــالت بی ارتب ــا آن حم ــای SolarWinds ب پذیری ه

شرکت امنیتی آمریکایی Secureworks که این حمالت را کشف کرد، اسم این گروه چینی را نامید.

ــک  ــروع Spiral  ،2021 از ی ــال 2020 و ش ــان س ــده در پای ــایی ش ــالت شناس ــه Secureworks،  در حم ــه گفت ــا ب بن
ــت. ــوده اس ــتفاده نم ــوء اس ــاوری Orion س ــگ فن ــرم مانیتورین ــت ف ــناخته در پل ــیب پذیری ناش آس

ماکروسافت نحوه رخنه هکرهای 
چینی به نرم افزار انتقال فایل شرکت 

سوالر ویندز را یافته است.
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