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CrowdStrike: با وجود کاهش تدریجی حمالت سایبری دولتی به شرکتها ولی همچنان 
جرایم سایبری روسی ادامه دارد

نقش چینی ها در مدیریت تجمعات اعتراضی آسیایی تبارهای ساکن امریکا
کاخ سفید یک استراتژی سه ساله برای افزایش امنیت سایبری دولت ارائه کرد

برنامه جاسوسی طراحی شده برای اهداف ُکرد بیش از 1400 مرتبه دانلود گردید
ترول های روسی، وب سایتهای خبری را هدف قرار میدهند
میثاق تاریک: ارتباطات بین دولت روسیه و بازیگران جنایی

آلمان، دولت روسیه را به تالش برای هک سیاستمداران خود متهم کرد و خواستار توقف 
آن قبل از انتخابات شد

اپل طرح بحث برانگیز خود برای اسکن دستگاه ها به خاطر پورنوگرافی کودکان را به 
تعویق انداخت

پلیس آلمان جاسوس افزار Pegasus گروه NSO را خریداری کرده است
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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     

در ایــن شــماره از بولتــن، گزارش هــای منتشــر شــده در خصــوص روابــط دولــت روســیه بــا هکرهــا و همــکاری 
ایــن کشــور بــا افــراد مســتقل جهــت دســتیابی بــه اهــداف تهاجمــی خــود در فضــای ســایبر بــه طــور مفصــل 
ــه  ــی و ب ــانه های اجتماع ــن در رس ــور چی ــای کش ــی از فعالیت ه ــن گزارش ــت. هم چنی ــده اس ــش داده ش پوش

راه انداختــن یــک کمپیــن جنــگ شــناختی علیــه شــهروندان امریــکا تنظیــم و تهیــه 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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امنیت سایبری     

CrowdStrike روز چهارشــنبه در گزارشــی اعــالم کــرد 
رویکــرد روســیه بــه هــک در طــول ســال گذشــته تغییــر 
ــت  ــت حمای ــالت تح ــت و حم ــته اس ــمگیری داش چش
ــده  ــته ش ــاری کاس ــای تج ــازمان ه ــه س ــور ب ــن کش ای
امــا در عــوض جرایــم ســایبری غیردولتــی صحنــه را بــه 

ــد. ــه ان دســت گرفت

از ژوئیــه 2020 تــا ژوئــن ســال جــاری، گروه هــای هکــری 
مــورد حمایــت دولــت روســیه تنهــا بخــش کوچکــی از 
حمــالت ســازمان یافته دولتــی بــه شــمار مــی رود کــه بــه 
شــرکت هــای تجــاری ایــاالت متحــده حملــه نمــوده انــد 
و توســط ســرویس شــکار تهدیــد ایــن شــرکت ســایبری 
شناســایی شــده انــد. طبــق یافته هــای ســرویس شــکار 
ــه  ــالت ب ــد از حم ــرکت CrowdStrike 1 درص ــد ش تهدی

روســیه و  69 درصــد بــه چیــن مربــوط بــوده اســت.

پــارام ســینگ ، نایــب رئیــس پلتفــرم شناســایی تهدیــد 
ــه  ــار داشــت: »فعالیــت هــای حمل CrowdStrike  ، اظه
ای تحــت حمایــت دولــت روســیه هنــوز زیــاد اســت اما 
تمرکــز از ســازمان هــای تجــاری بــر اهــداف ژئوپلیتیــک 
ماننــد اتاق هــای فکــر ، روزنامــه نــگاران ، مخالفــان 
سیاســی متمرکــز شــده اســت. همانطــور کــه در گــزارش 
نیــز ذکــر شــده ســایر گــروه هــای وابســته بــه دولــت از 
چیــن ، ایــران و کــره شــمالی بــر ضــد اهــداف تجــاری 

فعالیــت بیشــتری داشــته انــد.«

حمــالت قانــون شــکنانه گســترده بــاج افزارهــای مســتقر 

CROWDSTRIKE: با وجود کاهش تدریجی حمالت سایبری 
دولتی به شرکت ها ولی همچنان جرایم سایبری روسی ادامه دارد

ــه توجــه  ــه ســطحی رســید ک در روســیه در تابســتان ب
ــه  ــوری ک ــه ط ــود، ب ــب نم ــود جل ــه خ ــفید را ب کاخ س
ــی و  ــور علن ــه ط ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــدن رئی ــو بای ج
ــور روســیه  ــن، رئیــس جمه ــر پوتی خصوصــی از والدیمی
خواســت تــا حمــالت از درون مرزهــای خــود را متوقــف 

کنــد.

ــه  ــررًا هم ــیه مک ــی روس ــات دولت ــه مقام ــی ک در حال
ادعاهــای ایــاالت متحــده در مــورد فعالیــت هــای 
ــی  ــان م ــد ، محقق ــرده ان ــه را رد ک ــایبری خرابکاران س
گوینــد کــه دولــت ]امریــکا[ تــا زمانــی کــه گــروه هــای 
ســایبری مجــرم را هــدف قــرار ندهــد ، بایــد ایــن 

ــد. ــل کن ــت را تحم وضعی

 CrowdStrike یکــی دیگــر از روندهــای مهــم در گــزارش
ــرات  ــه بخــش مخاب ــزان جهــش حمــالت دولتــی ب ، می
اســت کــه بــا اختصــاص 40 درصــد از کل حمــالت 
بــه خــود از حمــالت علیــه ســایر صنایــع پیشــی گرفتــه 
اســت. بــا ایــن کــه ســایر صنایــع، ماننــد بخــش دولتی و 
دانشــگاهی شــاهد افزایــش درصــد بیشــتری بودنــد، اما 
حمــالت علیــه شــرکت هــای مخابراتــی نســبت بــه ســال 

قبــل دو برابــر شــد.

ــه  ــوان نقط ــه عن ــواره ب ــی هم ــای مخابرات ــرکت ه ش
دسترســی، یــک هــدف اطالعاتــی ارزشــمند بــرای 
هکرهایــی بــوده انــد کــه بــه دنبــال نفــوذ بــه مشــتریان 

ــتند. ــان هس آن

1: این سرویس با نام Falcon OverWatch شناخته می شود
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امنیت سایبری     

نقش چینی ها در مدیریت تجمعات اعتراضی 
آسیایی تبارهای ساکن امریکا

ــد  ــعی کردن ــی س ــانه های اجتماع ــن در رس ــا پک ــط ب ــی مرتب ــری جعل ــاب های کارب ــان، حس ــه محقق ــه گفت ب
ــد. ــازمان کنن ــد س ــتی تجدی ــه نژادپرس ــراض ب ــیایی تبار را در اعت ــای آس آمریکایی ه

ــر  ــا نظ ــود ت ــالش ب ــه در ت ــت ک ــن اس ــوذ چی ــت نف ــای تح ــده از عملیات ه ــناخته ش ــه ش ــن نمون ــن اولی ای
ــه  ــان Mandiant و Google ب ــد. محقق ــب کن ــود جل ــه خ ــی ب ــدادی واقع ــور در روی ــرای حض ــا را ب آمریکاییه
صراحــت نگفتنــد کــه چیــن ایــن کمپیــن را راه انــدازی و مدیریــت نمــوده اســت. امــا “جــان هالتکویســت” معــاون 
تحلیــل Mandiant در ایــن خصــوص بیــان داشــت:»تقریبًا بــا قطعیــت مــی تــوان گفــت کــه ایــن کمپیــن توســط 

ــی پشــتیبانی می شــده اســت.« ــی دولت ــک حام ی

ــکا در  ــد. شــماری از دادســتان های امری ــه روســیه مطــرح کــرده ان مقامــات آمریکایــی اتهامــات مشــابهی را علی
ســال 2020 یــک گــروه تــرول اینترنتــی تحــت حمایــت کرملیــن را متهــم بــه تــالش بــرای ســازماندهی تجمعــات 
آمریــکا در آســتانه انتخابــات 2016 کردنــد. هالتکویســت هــم چنیــن اظهــار داشــت: »آنهــا از راهبردهــای عملیاتــی 

کرملیــن تقلیــد مــی کننــد.«

ــر  ــوب و توییت ــوک ، یوتی ــان، فیس ب ــه محقق ــه گفت ــود. ب ــال ب ــی فع ــبکه اجتماع ــا ش ــن در ده ه ــن کمپی ای
ــد. ــرده ان ــق ک ــبکه را تعلی ــن ش ــا ای ــط ب ــاب های مرتب حس
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امنیت سایبری

کاخ سفید یک استراتژی سه ساله برای 
افزایش امنیت سایبری دولت ارائه کرد

ــدف آن  ــود، ه ــی ش ــده م ــر” نامی ــاد صف ــه “اعتم ــه ک ــن برنام ای
ــان از ایــن اســت کــه همــه افــرادی کــه بــه یــک سیســتم  اطمین
رایانــه ای دسترســی دارنــد بایــد صحــت و ســقم هویــت خــود را 
ــر محدودســازی دسترســی  ــن طــرح ب ــن ای ــد. همچنی ــوم کنن معل
ــرای انجــام  بــه سیســتم های کامپیوتــری بــه آنچــه افــراد فقــط ب
ــد از  ــن بن ــت. ای ــده اس ــز ش ــد، متمرک ــاز دارن ــود نی ــای خ کاره
برنامــه، بخشــی از فرمــان اجرایــی گســترده امنیــت ســایبری اســت 

کــه بایــدن در مــاه مــه صــادر کــرد.

ــرای  ــی ب ــازمان های دولت ــزام س ــامل ال ــه ش ــن برنام ــات ای جزئی
رمزگــذاری تمــام ترافیــک رایانــه و کنــار گذاشــتن روندهــای قدیمی 

تأییــد هویــت از قبیــل مقــررات کلمــه عبــور ترکیبــی اســت.





امنیت سایبر بین المللی
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نرم افــزار جاسوســی کــه ویــژه اهــداف ُکــرد طراحــی شــده، توســط بالــغ بــر 1400 نفــر بارگیــری 
ــات  ــا اطالع ــادر می ســازد ت ــار، هکرهــا را ق ــه اخب ــه ی ارائ ــا حرب ــزار ب ــن نرم اف شــده اســت. ای

حســاس را در مــورد ُکردهــا  جمــع آوری کننــد. 

بــر اســاس جزئیاتــی کــه روز ســه شــنبه توســط فروشــنده نرم افزارهــای امنیتــی ESET منتشــر 
شــد ، کمپیــن جاسوســی مذبــور شــامل فریــب صاحبــان تلفــن هــای هوشــمند Android بــرای 
ــی ،  ــط تمــاس هــای تلفن ــرای ضب ــزار ب ــری برنامــه ای اســت کــه جاسوســان از آن نرم اف بارگی
اســتخراج فایــل هــا ، گرفتــن اســکرین شــات و جمــع آوری ســایر اطالعــات از قربانیــان بــی خبــر 

اســتفاده مــی کننــد.

ــی از  ــای ایران ــه هکره ــود ک ــده ب ــی ش ــی Check Point مدع ــرکت امنیت ــه ش ــاه فوری در م
ــد. ایــن  ــرد اســتفاده نموده ان ــر اهــداف ُک ــرای نظــارت ب نرم افزارهــای جاسوســی تلفن همــراه ب

ــود. ــه ننمــوده ب ــه ارائ ــن زمنی ــی را در ای شــرکت اســناد و مــدارک موثق

ــوارد  ــوده اســت و در م ــال ب ــارس 2020 فع ــن جاسوســی از م ــن کمپی ــی اســت ای ESET مدع
متعــددی از طریــق پروفایل هــای فیس بــوک بــا تبلیــغ لینــک هــای مخــرب ، هــواداران 
ــه بارگیــری ایــن برنامــه تشــویق مــی نمودنــد. محققــان شــش پروفایــل فیس بــوک  ــرد را ب ُک
 را شناســایی کردنــد کــه URLهــا را بــه صــورت صوتــی در رســانه های اجتماعــی تبلیــغ 

می کردند. همگی این آدرس ها حذف شده اند.

در برخــی مــوارد، پروفایل هــا ایــن نــرم افــزار جاسوســی را در گــروه هــای بزرگتــر فیــس بــوک 
بــه اشــتراک گذاشــته اند، از جملــه یــک صفحــه بــا بیــش از 11000 دنبــال کننــده کــه بــه حمایــت 

از رئیــس جمهــور ســابق اقلیــم کردســتان اختصــاص داشــت.

محققــان، فعالیــت هکــری را بــه گروهــی بــه نــام BladeHawk منتســب نمودنــد. ایــن گــروه 
در ابتــدا توســط مرکــز تهدیــد اطالعاتــیQiAnXin  -متعلــق بــه یــک شــرکت فنــاوری چینــی- بــه 

ایــن اســم نامگــذاری شــده اســت.

محققــان QiAnXin جزئیاتــی را در دســامبر 2020 منتشــر کردنــد و مجموعــه ای از “حمــالت مداوم” 
را توصیــف کردنــد کــه بــه گفتــه آنهــا بــر روی برخــی گــروه هــای ُتــرک، ُکــرد و اعضــای مشــکوک 
ــک  ــروه BladeHawk از “ی ــه گ ــت ک ــود. QiAnXin گف ــده ب ــام ش ــتی انج ــای تروریس ــروه ه گ
ــات دیگــری در دســترس  ــه اســت، اگرچــه جزئی ــه” سرچشــمه گرفت کشــور خــاص در خاورمیان

نیســت.

برنامه جاسوسی طراحی شده برای اهداف ُکرد بیش از 1400 مرتبه 
دانلود گردید
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ترول های روسی، وب سایت های خبری را هدف قرار می دهند

تحقیقـــات نشـــان مـــی دهـــد تـــرول هـــای اینترنتـــی روســـی رســـانه هـــای انگلیســـی و دیگـــر رســـانه هـــای 
ـــی  ـــد. ط ـــی دهن ـــرار م ـــدف ق ـــن ه ـــای کرملی ـــت ه ـــن و سیاس ـــر پوتی ـــت والدیمی ـــغ دول ـــدف تبلی ـــا ه ـــی را ب غرب
ـــی در  ـــای غرب ـــانه ه ـــاالت رس ـــل مق ـــی ذی ـــی، نظرات ـــکار عموم ـــر اف ـــذاری ب ـــور تأثیرگ ـــه منظ ـــزرگ ب ـــات ب ـــک عملی ی

ـــد. ـــی گردی ـــر م ـــیه منتش ـــع روس ـــت از مناف حمای

ـــان  ـــور جه ـــی در 16 کش ـــانه ای اصل ـــایت رس ـــف، 32 وب س ـــگاه کاردی ـــی دانش ـــی و امنیت ـــات جنای ـــه تحقیق موسس
را کـــه هـــدف قـــرار گرفتـــه بودنـــد؛ شـــامل Mail Online ، Express و Times شناســـایی نمـــود. از زمـــان آغـــاز 
ـــر  ـــا ب ـــن ی ـــت از کرملی ـــز در حمای ـــارات تحریک آمی ـــاوی اظه ـــتان ح ـــا 250 داس ـــل، تقریب ـــاه آوری ـــات در م تحقیق
ـــای  ـــد تنش ه ـــیه، مانن ـــه روس ـــوط ب ـــات مرب ـــای( موضوع ـــا کامنت ه ـــرات )ی ـــش نظ ـــی در بخ ـــورهای غرب ـــد کش ض

ـــد. ـــایی ش ـــه شناس کریم

ـــای  ـــایت ه ـــه س ـــرد ک ـــی ب ـــع م ـــت نف ـــن واقعی ـــده” از ای ـــن “پیچی ـــن کمپی ـــت: »ای ـــس گف ـــن این ـــور مارتی پروفس
ـــه  ـــی ک ـــد ، در حال ـــرار داده ان ـــوذ ق ـــای نف ـــن ه ـــخیص کمپی ـــرای تش ـــی را ب ـــع فراوان ـــی مناب ـــای اجتماع ـــانه ه رس
ـــی  ـــه و جعل ـــت هـــای چندگان ـــری از ایجـــاد هوی ـــرای جلوگی ـــری ب ـــی کمت ـــر امنیت ـــی تدابی ســـایت هـــای ســـنتی اصل
افـــراد دارنـــد. تمایـــل بـــه اندیشـــیدن در مـــورد عملیات هـــای نفـــوذ حـــول محـــور اســـتفاده از حســـاب های 
جعلـــی رســـانه های اجتماعـــی در توییتـــر و فیـــس بـــوک و مـــوارد مشـــابه بـــه وجـــود آمـــده اســـت. آنچـــه 
مهـــم اســـت و ایـــن تحقیـــق  نشـــان مـــی دهـــد آنســـت کـــه چگونـــه انـــواع گوناگـــون رســـانه ها می تواننـــد 

ـــد.« ـــرار گیرن ـــتفاده ق ـــوء اس ـــورد س ـــترده ای م ـــاس گس ـــوند و در مقی ـــتکاری ش دس

ایـــن تاکتیـــک بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال 2021 مشـــاهده شـــد لیکـــن تصـــور مـــی شـــود کـــه ایـــن عملیـــات 
ـــت. در  ـــده اس ـــز گردی ـــتان متمرک ـــرب از افغانس ـــروج غ ـــر خ ـــز ب ـــرًا نی ـــده و اخی ـــدید ش ـــال 2018 تش ـــل از س حداق
ـــته  ـــاه گذش ـــتان” در م ـــی انگلس ـــی میل ـــر از “دیل ـــک خب ـــان، ی ـــط محقق ـــده توس ـــته ش ـــای برجس ـــی از نمونه ه یک
ـــی  ـــداد کم ـــاب تع ـــش و انتخ ـــا چین ـــود. ب ـــردم ب ـــر از م ـــامل 2500 نظ ـــتان ش ـــان در افغانس ـــروزی طالب ـــورد پی در م
ـــدن  ـــان تم ـــا پای ـــدرت را ب ـــان در ق ـــور طالب ـــا، ظه ـــی ه ـــر زد: “انگلیس ـــی تیت ـــری روس ـــه خب ـــک مقال ـــرات، ی از نظ

ـــد”. ـــرده ان ـــه ک ـــی مقایس غرب
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محققـــان دانشـــگاه کاردیـــف مـــی گوینـــد ایـــن یکـــی از 18 داســـتان اخیـــر در مـــورد ســـقوط کابـــل بـــود کـــه 
ـــورد  ـــیه در م ـــت روس ـــد و از روای ـــه ش ـــده تهی ـــاالت متح ـــتان و ای ـــدگان در انگلس ـــرات خوانن ـــتفاده از نظ ـــا اس ب
ـــود.  ـــازی نم ـــه س ـــن زمین ـــتیبانی از اوکرای ـــرای پش ـــا ب ـــرد ی ـــت ک ـــو حمای ـــت نات ـــی و شکس ـــرال دموکراس ـــان لیب پای
ـــا  ـــت و آنه ـــوده اس ـــدت ب ـــی م ـــن طوالن ـــک کمپی ـــمت از ی ـــن قس ـــن تازه تری ـــد ای ـــی گوین ـــف م ـــان کاردی محقق
ـــی در  ـــد غرب ـــا ض ـــیه ی ـــدار روس ـــز طرف ـــارات تحریک آمی ـــا اظه ـــه در آنه ـــد ک ـــرده ان ـــایی ک ـــتان را شناس 242 داس

ـــت. ـــده اس ـــال ش ـــیه ارس ـــه روس ـــوط ب ـــاالت مرب ـــه مق ـــش ب واکن

ـــتند،  ـــتری هس ـــای بیش ـــال کلیک ه ـــه دنب ـــه ب ـــری ک ـــایت های خب ـــرای س ـــًا ب ـــط اساس ـــات غل ـــن اطالع ـــی از ای برخ
ــد ــی ماننـ ــانه های تبلیغاتـ ــط رسـ ــز توسـ ــر نیـ ــی دیگـ ــوند و برخـ ــه می شـ ــا تهیـ ــب وبالگ نویس هـ  از جانـ
RT روســـیه و Sputnik News ســـاخته شـــده اســـت. ایـــن داســـتانها بـــا احساســـاتی کـــه بـــر می انگیزاننـــد 

ســـریعتر از اخبـــار صحیـــح در رســـانه های اجتماعـــی پخـــش مـــی شـــوند.

ـــا  ـــیه ی ـــی از روس ـــهروندان غرب ـــترده ش ـــت گس ـــان دادن حمای ـــرای نش ـــی ب ـــار جعل ـــط و اخب ـــات غل ـــن اطالع ای
رئیـــس جمهـــور والدیمیـــر پوتیـــن یـــا از یـــک سیاســـت خـــاص منتشـــر شـــده اســـت. ایـــن قبیـــل محتواهـــا 
ـــوارد  ـــن م ـــپس ای ـــوند. س ـــی ش ـــر م ـــتان منتش ـــژه بلغارس ـــه وی ـــی ب ـــورهای اروپای ـــایر کش ـــیه و س ـــواًل در روس معم

در بســـتر رســـانه های اجتماعـــی تقویـــت و بازنشـــر مـــی شـــوند.

ـــدگان  ـــرات خوانن ـــل نظ ـــه و تحلی ـــرای تجزی ـــردی ب ـــات ف ـــات و خصوصی ـــخیص صف ـــای تش ـــک ه ـــان از تکنی محقق
ـــه  ـــازمان یافت ـــورت س ـــه ص ـــن را ب ـــدار کرملی ـــب طرف ـــران، مطال ـــی از کارب ـــه برخ ـــد ک ـــان دهن ـــا نش ـــتند ت ـــره جس به
ـــن  ـــاه ژوئ ـــاد در م ـــان ایج ـــه از زم ـــد ک ـــایی ش ـــری شناس ـــاب کارب ـــک حس ـــی، ی ـــد بررس ـــد. در فراین ـــال می کنن ارس

ـــت. ـــام داده اس ـــر ن ـــار تغیی ـــکان  و 549 ب ـــر م ـــار تغیی ـــته 69 ب گذش

ـــه ، Der Spiegel و ـــگارو در فرانس ـــکا ، فی ـــوز آمری ـــس نی ـــد از: فاک ـــدف عبارتن ـــورد ه ـــر م ـــای دیگ ـــایت ه  وب س
Die Welt در آلمان و La Stampa ایتالیا. 

روسیه به طور مداوم دخالت در عملیات های تبلیغاتی سوء و نشر اطالعات غلط را رد می کند.
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میثاق تاریک: ارتباطات بین دولت روسیه و بازیگران جنایی

ایــن گــزارش روابــط ناگفتــه بیــن فدراســیون روســیه )در 
ــن(  ــا کرملی ــی روســیه ی ــب ســرویس هــای اطالعات قال
و مجرمــان ســایبری در روســیه و اروپــای شــرقی را 
ــزارش شــامل پلتفــرم ــع ایــن گ ــد. مناب  بررســی مــی کن
Recorded Future® و دیگــر وبســایت هــای وب تاریک 
)DarkWeb( و منابــع آزاد می باشــد. ایــن گــزارش بــرای 
محققــان و همچنیــن نهادهــای انتظامــی، دولــت هــا و 
ــه منظــور آگاه ســازی از خطــر،  ســازمان هــای دفاعــی ب

جالــب توجــه خواهــد بــود.

خالصه ی کلی گزارش:

تعامــالت افــراد در دنیــای جنایتــکاران ســایبری و مقامات 
دولــت روســیه کامــاًل ثابــت شــده و در عیــن حــال بــه 
ــن  ــط در ای ــت. رواب ــده اس ــز و پراکن ــدت غیرمتمرک ش
اکوسیســتم بــر اســاس توافقــات گفتــه شــده و ناگفتــه و 

ــد. ــیال می باش ــات س ــامل ارتباط ش

Recorded Future ســه نــوع ارتبــاط بیــن ســرویس های 
ــالف کار  ــه و خ ــکیالت محرمان ــیه و تش ــی روس اطالعات
ــتگی ها  ــا و وابس ــوابق فعالیت ه ــاس س ــر اس ــیه ب روس
و همچنیــن حمــالت بــاج افــزاری اخیــر شناســایی کــرد: 
ــتقیم و  ــر مس ــتگی های غی ــتقیم ، وابس ــای مس پیونده

توافــق ضمنــی.

حتــی در مــواردی کــه پیوندهــای مســتقیم و قابــل 
جنایــت  کننــده  تهدیــد  عوامــل  بیــن  مالحظــه ای 
ــت روســیه وجــود دارد ، وابســتگی های  ــایبری و دول س
ــت  ــن اس ــان طرفی ــکاری می ــی از هم ــتقیم حاک غیرمس
ــی معنــادار نشــان دهنــده  ــدان اقدامــات تنبیه و فق
اغمــاض یــا تأییــد ضمنــی ایــن تالش هــا اســت. 
ــت  ــه دول ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــن ارزیاب در ای
ــد و وجــوه  روســیه دارای یــک دســتگاه نظارتــی نیرومن
اشــتراکی بــا عناصــر جنایتــکار ســایبری اســت و بنابرایــن 
حتــی اگــر بــر آنهــا کنتــرل هــم نــدارد امــا امــکان رصــد 
ــع اســتفاده شــده توســط ایــن عوامــل  بســیاری از مناب
تهدیدکننــده را دارد و در صــورت تمایــل مــی توانــد آنهــا 

را از کار بینــدازد.

اصلی ترین نتایج:

• طبــق ســوابق کنــش ورزی خاطیــان ســایبری، بــه 
احتمــال زیــاد ســرویس هــای اطالعاتــی روســیه و 
مجریــان قانــون ایــن کشــور توافــق ضمنــی و طوالنــی 
مــدت بــا بازیگــران خطرنــاک جنایــی دارنــد. در برخــی 
ســرویس های  کــه  اســت  مســلم  تقریبــًا  مــوارد، 
ــل  ــا عوام ــتماتیک ب ــم و سیس ــه ای منظ ــی رابط اطالعات
ــرار  ــتخدام، برق ــا اس ــکاری ی ــق هم ــا از طری ــدزا، ی تهدی

ــد. ــی کنن م

• گذشــته نشــان می دهــد کــه چنیــن فعالیت هــا و 
مشــارکت هایی تقریبــًا بــه طــور قطــع قابــل پیش بینــی 
اســت کــه در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت. ضمنــا، 
ایــن همکاری هــا بــه احتمــال زیــاد بــرای ایجــاد 
و  نامعلوم تــر  ارتباطاتــی  و  انــکار  قابــل  پیوندهــای 
غیرمســتقیم بیــن هــر دو گــروه مناســب تر خواهــد شــد.

ــکا  ــور آمری ــس جمه ــدن، رئی ــو بای ــی ج ــای علن • ادع
مبنــی بــر حمابــت دولــت روســیه از جنایتکاران ســایبری 
ــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه را در  روســی، والدیمی
حالــت تدافعــی قــرار داده و مجریــان داخلــی قانــون در 
روســیه را مجبــور ســاخت تــا نشــان دهنــد کــه در حــال 

ســرکوب عوامــل بــاج افــزاری هســتند.

ــزاری  ــاج اف ــای ب ــدن اپراتوره ــد ش ــال ناپدی ــه دنب • ب
ماننــد REvil ، مــا شــاهد گــروه هــای دیگــری هســتیم 
کــه بــه جــای آنهــا پدیــدار مــی شــوند و عمومــا ملــزم 
هســتند کــه عملکردهــای آنــان را اصــالح کننــد، از جملــه 
ــی  ــاع م ــی امتن ــاختی حیات ــداف زیرس ــه اه ــه ب از حمل
ورزنــد، کــه ممکــن اســت بــه عنــوان یــک نشــانه اولیــه 
تلقــی شــود کــه اولتیماتــوم دولــت بایــدن بــه روســیه 
ــم  ــه بفهمی ــوز زود اســت ک ــا هن ــوده اســت ام ــق ب موف

تاثیــر بلنــد مــدت آن تــا چــه انــدازه خواهــد بــود.

ــد  ــد کن ــن را متقاع ــد کرملی ــدن بتوان ــت بای ــر دول • اگ
ــان  ــای مجرم ــرار دادن فعالیت ه ــرل ق ــت کنت ــه تح ک
ــا،  ــو تحریم ه ــای لغ ــع آنهاســت-با اعط ــه نف ــایبری ب س
ــه  ــادی- در نتیج ــات اقتص ــا توافق ــکاری ی ــش هم افزای
ایــن اصالحــات فــوری ممکــن اســت واقعــی و طوالنــی 

مــدت باشــد.
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ــف  ــی” را متوق ــایبری غیرقانون ــای س ــورًا “فعالیت ه ــه ف ــد ک ــه روســیه گفتن ــی ب ــات آلمان مقام
کنــد. “آنــدره آ ساســه”، ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان ایــن هشــدار را پــس از تشــدید حمــالت 

فیشــینگ علیــه پارلمــان هــای ملــی و محلــی ایــن کشــور اعــالم کــرد.

ساســه گفــت: »یافته هــای موثقــی وجــود دارد کــه هــک علیــه سیاســتمداران آلمانــی را می تــوان 
بــه “بازیگــران ســایبری دولــت روســیه” نســبت داد.« رئیــس ســازمان جاسوســی آلمــان در مــاه 

جــوالی هشــدار داد کــه هکرهــا از مــاه فوریــه “حمــالت فشــرده ای” را آغــاز کرده انــد.

آلمــان خــود را بــرای انتخابــات پــر مشــارکت پارلمانــی کــه قــرار اســت 26 ســپتامبر برگــزار شــود، 
آمــاده مــی کنــد. برلیــن مــدت هاســت مســکو را متهــم بــه هــدف قــرار دادن وزارتخانه هــا و 

مجالــس ایــن کشــور بــه وســیله حمــالت ســایبری می کنــد.

آلمان، دولت روسیه را به تالش برای هک سیاستمداران 
خود متهم کرد و خواستار توقف آن قبل از انتخابات شد
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امنیت نرم افزاری
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اپل طرح بحث برانگیز خود برای 
اسکن دستگاه ها به خاطر پورنوگرافی 

کودکان را به تعویق انداخت

ایــن تأخیــر پــس از آن اتفــاق مــی افتــد کــه کارشناســان 
و فعــاالن هشــدار دادنــد کــه ایــن فنــاوری مــی توانــد 
یــک درگاه مخفیانــه نفــوذ بــه دســتگاه هــای اپــل را در 

اختیــار هکرهــا و جاسوســان دولتــی قــرار دهــد. 

اپــل در آگوســت از ایــن سیســتم رونمایــی کــرده بــود. 
ایــن سیســتم بــرای تطبیــق ســوابق بیومتریــک تصاویــر 
-معــروف بــه “هــش”- در تلفــن افــراد بــا مــوارد شــناخته 
ــر  ــودکان طراحــی شــده اســت. اگ ــی ک شــده پورنوگراف
ــذاری  ــری در iCloud بارگ ــن تصاوی مشــخص شــود چنی
مــی شــوند، اپــل قصــد داشــت بــه مرکــز ملــی کــودکان 

مفقــود شــده و اســتثمار شــده هشــدار دهــد.

یلــوا یوهانســون، کمیســر داخلــی اتحادیــه اروپــا ، اپــل 
را بــه دلیــل تــالش بــرای ایجــاد تــوازن بیــن مبــارزه بــا 
انتشــار دیجیتالــی پورنوگرافــی کــودکان و حفــظ حریــم 
ــن وجــود یوهانســون  ــا ای ــرد. ب خصوصــی تحســین ک
ــور در  ــی و پرش ــره عموم ــه از مناظ ــت ک ــن گف همچنی
ــی  ــوازن کاف ــود ت ــورد خ ــل در برخ ــا َاپ ــه آی ــورد اینک م

ــد. داشــته، اســتقبال مــی کن
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 PEGASUS پلیس آلمان جاسوس افزار
گروه NSO را خریداری کرده است

دولــت  مقامــات  فرانســه،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــد، اداره  ــالع دادن ــور اط ــن کش ــان ای ــه پارلم ــان ب آلم
ــن  ــخه ای از ای ــور نس ــن کش ــی ای ــس جنای ــدرال پلی ف
جاســوس افزار را خریــداری نمــوده کــه برخــی از ویژگــی 
ــا قوانیــن ســختگیرانه  ــه منظــور مطابقــت ب هــای آن ب
حفــظ حریــم خصوصــی آلمــان غیــر فعــال شــده اســت.

آنکــه  از  پــس  امســال  مشــتریانش  و   NSO گــروه 
ــت، Die Zeit ،Süddeutsche Zeitung و  ــنگتن پس واش
 Pegasus دیگــر ســازمان های خبــری گــزارش دادنــد کــه
ــوق بشــر، روزنامــه  ــاالن حق ــرار دادن فع ــرای هــدف ق ب
نــگاران و مدیــران تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، 

ــد. ــرار گرفتن ــاد ق ــه شــدت هــدف انتق ب
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