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پیمان دفاعی AUKUS بین آمریکا، انگلیس و استرالیا
هیچ نشانه ای از همکاری روسیه در معضل باج افزارها وجود ندارد

وزارت دادگستری سه آمریکایی را متهم به هک غیرقانونی برای امارات کرد
برنامه محرمانه پنتاگون که 6 درصد اینترنت را به یک شرکت خصوصی واگذار نموده بود، 

به پایان رسید
اکثر آمریکایی ها در مورد امنیت و حریم خصوصی آنالین خود شک دارند

هکرها اطالعات شخصی میلیونها دانش آموز را منتشر کرده اند
یک اندیشکده از دولت آمریکا خواست تا امنیت کابل های زیر دریا را افزایش دهد

گوگل و َاپل با شروع انتخابات روسیه برنامه رای گیری ناوالنی را حذف کردند
اپل عیبی را که توسط نرم افزار جاسوسی Pegasus گروه NSO برای هک قربانیان 

استفاده می شد، تعمیر کرد

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف ابزارهای هوش مصنوعی به دلیل 
نقض حقوق بشر شد

هکتیویست ها، دولت بالروس را هدف قرار دادند
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا خواستار تقویت دفاع سایبری این اتحادیه شد

نهاد انتخاباتی آلمان هدف حمله سایبری ماه اوت بود
هکرها اطالعات حساس حدود بیش از یک میلیون نفر بیمار کرونایی فرانسه را به سرقت 
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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - مهر 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 نمانــد 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 - مهر 101400

امنیت سایبری     

در ایــن شــماره از بولتــن، توافــق امنیتــی ســه کشــور آنگلوساکســون امریــکا، بریتانیــا و اســترالیا مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه شــده اســت. هم چنیــن گزارشــی از روابــط دولــت روســیه بــا هکرهــا و همــکاری ایــن کشــور بــا افــراد 
مســتقل جهــت دســتیابی بــه اهــداف تهاجمــی خــود در فضــای ســایبر و عــدم همــکاری روســیه بــا دولــت امریــکا 

پوشــش داده 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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گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - مهر 161400

امنیت سایبری     

خبــر پیمــان AUKUS توســط جــو بایــدن، رئیــس 
جمهــور آمریــکا، بوریــس جانســون، نخســت وزیــر 
ــترالیا  ــر اس ــت وزی ــون نخس ــکات موریس ــا و اس بریتانی
ــارکت  ــد. مش ــر ش ــپتامبر منتش ــنبه 15 س در روز چهارش
ــن  ــن توافقنامه هــای بی ــی از مهمتری ــد یک ــی جدی امنیت

ــت. ــرد اس ــگ س ــان جن ــان پای ــی از زم الملل

 AUKUS ،در حالــی کــه آنهــا نامــی از چیــن ذکــر نکردنــد
ــوان  ــه عن ــران ب ــیعی از صاحب نظ ــف وس ــوی طی از س
ــای چیــن  ــا نفــوذ چیــن در دری ــه ب ــرای مقابل تالشــی ب
ــه  ــده، ک ــن معاه ــود. ای ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ جنوب
ــان از قابلیت هــای ســایبری،  ــه موجــب آن هــم پیمان ب
ــوردار  ــی برخ ــای کوانتوم ــی و فناوری ه ــوش مصنوع ه
ــه  ــزرگ اســت و ب ــک تغییــر اســتراتژیک ب می شــوند، ی
وضــوح تالشــی بــرای مقابلــه بــا چیــن می باشــد؛ زیــرا 
ایــاالت متحــده و انگلیــس بــه اســترالیا فنــاوری ســاخت 

زیردریایی هــای هســته ای را می دهنــد.

دولــت چیــن بــه ســرعت نســبت بــه محکومیــت پیمــان 
ــح در  ــرای صل ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــاوری ب ــتراک فن اش
ــو  ــان داد. ژائ ــش نش ــد-آرام واکن ــوس هن ــه اقیان منطق
ــت:  ــن گف ــه چی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــان، س لیجی
»ذهنیــت منســوخ بــازی حاصــل جمــع صفــر در جنــگ 
ــه مســابقه  ــه ای ک ــگ نظران ــک تن ســرد و درک ژئوپلیتی
ــه تالش هــای  ــرده ب ــه ای را تشــدید ک تســلیحاتی منطق
ــدم اشــاعه تســلیحات آســیب رســانده  ــی ع ــن الملل بی
سیاســتمداران  و  استراتژیســت ها  برخــی  اســت.« 
اســترالیایی نیــز نگرانی هــای مشــابهی دارنــد و نیوزلنــد، 

پیمان دفاعی AUKUS بین آمریکا، انگلیس و استرالیا

یکــی دیگــر از اعضــای اتحــاد پنــج چشــم، نیــز از خطــر 
ــد از آن،  ــد AUKUS آگاه اســت و می خواه ــان جدی پیم
بــه ویــژه زیردریایی هــای هســته ای اســترالیا، دوری 

کنــد.

ایــن بــدان معناســت کــه اســترالیا هفتمیــن کشــوری در 
ــته ای  ــای هس ــه از زیردریایی ه ــود ک ــد ب ــان خواه جه
را  نگرانی هایــی  پیمــان  ایــن  و  می کنــد  اســتفاده 
ایجــاد کــرده اســت کــه می توانــد چیــن را بــه درگیــری 
ــون،  ــس جانس ــه بوری ــد؛ اگرچ ــوق ده ــلیحاتی س تس
ــن  ــه ای ــت ک ــان گف ــا در پارلم ــر بریتانی ــت وزی نخس
ــزی  ــه قصــد خصومــت آمی ــوان ب ــه هیــچ عن توافــق “ب
“بــا چیــن نمی باشــد. در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد 
ــد و  ــوس هن ــری در اقیان ــور قاطع ت ــس حض ــه انگلی ک
ــه  ــاد ک ــد نه ــا خواه ــت AUKUS بن ــت حمای آرام تح
ممکــن اســت شــامل اســتقرار زیردریایی هــای هســته ای 
انگلیــس در اســترالیا یــا اســتقرار نیروهــای مســلح 

ــد. ــه باش ــس در منطق انگلی

ــن  ــه چنی ــد ک ــدار دادن ــن هش ــی چی ــان نظام کارشناس
ــوع  ــوه اســترالیا را در صــورت وق ــه طــور بالق اقدامــی ب
ــرار  ــته ای ق ــه هس ــداف حمل ــزء اه ــته ای ج ــگ هس جن
می دهــد حتــی اگــر آمریــکا بگویــد اســترالیا را بــه ســالح 
هســته ای مســلح نخواهــد کــرد. بیانیــه دولــت ایــاالت 
ــد: »از طریــق AUKUS، دولت هــای  ــان می کن متحــده بی
ــداوم،  ــه و م ــه دیرین ــط دوجانب ــر رواب ــه ب ــا تکی ــا ب م
توانایــی هــر یــک را بــرای حمایــت از منافــع امنیتــی و 
دفاعــی تقویــت خواهنــد کــرد. مــا بــه اشــتراک گــذاری 
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ــم.  ــر می پردازی ــوی عمیق ت ــه نح ــاوری ب ــات و فن اطالع
... مــا یکپارچگــی ژرف تــر علــوم دفاعــی و امنیتــی، 
ــن  ــای تامی ــی و زنجیره ه ــای صنعت ــوژی، پایگاه ه تکنول
را تقویــت خواهیــم کــرد. و بــه طــور خــاص، همــکاری 
در حــوزه قابلیت هــای امنیتــی و دفاعــی را عمیق تــر 

ــرد.« ــم ک خواهی

در بیانیــه دولــت بریتانیــا آمــده اســت: »توســعه 
زیردریایی هــای هســته ای اســترالیا یــک تــالش مشــترک 
بیــن ســه کشــور بــا تمرکــز بــر منافــع متقابــل، مشــترک 

ــود.« ــکاری خواهــد ب ــل هم و قاب

ــا  ــر ب ــال حاض ــس در ح ــده و انگلی ــاالت متح ــا ای ام
انتقــادات بیــن المللــی فزاینــده ای بــر ســر AUKUS روبرو 
ــن  ــس از ای ــترالیا پ ــه اس ــود ک ــور می ش ــتند و تص هس
ــته ای  ــه هس ــدف حمل ــد ه ــی می توان ــه امنیت توافقنام
ــرای  ــترالیا ب ــم اس ــه از تصمی ــرد و فرانس ــرار گی ــن ق چی
ــاخت  ــای س ــاوگان زیردریایی ه ــد ن ــه خری ــو برنام لغ

ــت. ــده اس ــی ش ــه عصبان فرانس

در همیــن حــال، واشــنگتن درصــدد رفــع خشــم فرانســه 
ــارد دالری  ــد میلی ــرارداد چن ــت دادن ق ــر از دس ــر س ب
زیردریایــی اســت کــه فرانســه بــا اســترالیا امضــا کــرده 
ــن  ــان، ای ــو لودری ــه، ژان ای ــه فرانس ــر خارج ــود. وزی ب
اعالمیــه را “خنجــر ازپشــت” خوانــد و دیپلمات هــای 
فرانســوی مراســم بزرگداشــتی را کــه بــه مناســبت روابــط 
ــزار  ــنگتن برگ ــه در واش ــکا و فرانس ــن آمری ــی بی تاریخ

ــد. ــو کردن ــد، لغ می ش
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هیچ نشانه ای از همکاری روسیه در معضل 
باج افزارها وجود ندارد

نزدیــک بــه ســه ماه اســت کــه رئیــس جمهــور بایــدن از 
والدیمیــر پوتیــن، رهبــر روســیه خواســته اســت تــا علیــه 
ــت  ــیه فعالی ــه در خــاک روس ــزاری ک ــاج اف ــای ب گروه ه
می کننــد، اقدامــی انجــام دهــد. بــا ایــن حــال مقامــات 
امریکایــی می گوینــد هیــچ مدرکــی مبنــی بــر مهــار ایــن 

گروه هــا توســط کرملیــن وجــود نــدارد. 

در   ،FBI )Paul Abbate(، معــاون مدیــر  ابیــت  پــل 
اجــالس ســاالنه اطالعــات و امنیــت ملــی گفــت: »ایــن 
ــاد  ــا ایج ــه در آنج ــازی آزادی ک ــط مج ــا در محی گروه ه
کرده انــد بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد.« وی 
گفــت کــه درخواســت های آمریــکا بــرای کمــک روســیه 
جهــت اســترداد هکرهــای بــاج افــزاری هیــچ نتیجــه ای 

نداشــته اســت.

این امر دو معنا برای مقامات آمریکایی دارد:

ــا  ــاد ب ــال زی ــه احتم ــور ب ــن کش ــدت، ای ــاه م • در کوت
ــه در  ــرو خواهــد شــد  ک حمــالت مخــرب بیشــتری روب
ــرای  ــرده و ب ــل ک ــان را قف ــر قربانی ــا کامپیوت آن هکره
ــه  ــی ک ــد. حمالت ــاج می خواهن ــا ب ــل آنه ــردن قف بازک
مــدارس، بیمارســتان ها و صنایــع مهــم اقتصــادی را 
ــه خــط  ــاه مــه ب ــه م ــد حمل ــرار می دهــد مانن هــدف ق

ــت. ــر داش ــد در نظ ــه Colonial بای لول

• در دراز مــدت، ایــاالت متحــده بایــد راهــی بــرای مبارزه 
ــن  ــد. ای ــکاری روســیه بیاب ــدون هم ــن حمــالت ب ــا ای ب
شــامل بهبــود وضعیــت دفاعــی شــرکت های آمریکایــی 
می شــود تــا هکرهــای بــاج افــزار نتواننــد آســیب زیــادی 
ــه  ــل علی ــه مث ــه ب ــن شــامل مقابل ــد. همچنی را وارد کنن

اهــداف روســی می باشــد تــا زمانــی کــه روس هــا تصمیم 
ــدارد. ــاج افــزاری ارزش انجــام ن بگیرنــد عملیات هــای ب

کریــس اینگلیــس )Chris Inglis(، مدیــر اداره ملــی 
فضــای مجــازی در همــان کنفرانــس یــادآور شــد کــه در 
ــود  ــالت کالن وج ــری از حم ــداد کمت ــر تع ــای اخی ماهه
ــن از  ــه پوتی ــر اینک ــی دال ب ــچ مدرک داشــته ولیکــن هی
ــود  ــد، وج ــینی کنن ــب نش ــد عق ــته باش ــا خواس هکره

ــدارد. ن

تحلیلگــران خاطرنشــان کرده انــد کــه حمــالت بــاج 
ــیه در  ــکا و روس ــران آمری ــت س ــان نشس ــا از زم افزاره
ژنــو اساســًا ثابــت مانــده اســت. بایــدن در رویارویــی بــا 
پوتیــن بــر ســر بــاج افــزار شــانس اندکــی بــرای موفقیت 
دارد. ایــن امــر عمدتــًا بــر ایــن فــرض امیــد داشــت کــه 
ــور  ــس جمه ــت رئی ــب رضای ــه جل ــد ب ــن عالقه من پوتی
ــار  ــرای مه ــتری ب ــل بیش ــل تمای ــد و حداق ــد باش جدی
ــا  ــی از خــود نشــان دهــد ت مجرمــان ســایبری غیردولت
اینکــه فعالیت هــای هکــری تحــت حمایــت کرملیــن را 
کــه مســتقیمًا بــه نفــع رژیــم وی هســت، متوقــف کنــد.

ــای  ــد بانده ــی می گوین ــران آمریکای ــات و تحلیلگ مقام
ــی  ــد ضمن ــا تأیی ــیه ب ــاک روس ــل خ ــزار در داخ ــاج اف ب
کرملیــن فعالیــت می کننــد، امــا توســط دولــت هدایــت 
نمی شــوند. آنهــا حــدس می زننــد کــه پوتیــن تــا حــدی 
ــا را از هــدف  ــرا آنه ــد زی ــدارا می کن ــن گروه هــا م ــا ای ب
قــراردادن روســیه دور می کنــد و از طرفــی روس هــا 
ــری  ــای هک ــت در عملیات ه ــورت درخواس ــد در ص مایلن

از آنهــا کمــک بگیرنــد.
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وزارت دادگستری سه آمریکایی را متهم 
به هک غیرقانونی برای امارات کرد

ــکاری در  ــه و هم ــک، توطئ ــه ه ــکا را ب ــابق آمری ــی س ــور اطالعات ــه مأم ــده س ــاالت متح ــتری ای وزارت دادگس
ــرد. ــم ک ــی مته ــای سیاس ــاالن و رقب ــی از فع ــده عرب ــارات متح ــی ام جاسوس

ــه و عمــدًا”  ــل گریــک “آگاهان ــان آدامــز و دانی ــر، رای ــده، متهمــان مــارک بای ــن پرون ــق دعــاوی مطــرح در ای طب
ــد. ــرار داده ان ــارات ق ــار ام ــاالت متحــده در اختی ــت ای ــدون تأییــد دول ــاوری جاسوســی را ب فن

ایــن اتهامــات مبتنــی بــر تحقیقــات رویتــرز در ســال 2019 بــوده و نشــان می دهــد کــه یــک یــگان هکــری مخفــی 
از شــرکت امنیــت ســایبری DarkMatter مســتقر در امــارات متحــده عربــی در حــال اســتخدام افســران اطالعاتــی 
ــا و  ــاالن، دیپلمات ه ــای فع ــی از تلفن ه ــرای جاسوس ــی ب ــده عرب ــارات متح ــه ام ــک ب ــرای کم ــکا ب ــابق آمری س
رهبــران ســایر کشــورها بــود. مامــوران ســابق اطالعاتــی اعتــراف کردنــد کــه بــا بخــش هکــری “پــروژه کالغ ســیاه“  
)Project Raven( همــکاری نموده انــد و فعالیــت آنــان شــامل جاسوســی از شــهروندان و شــرکت های آمریکایــی 

بــود. اولیــن بــار در ســال 2016 وجــود DarkMatter گــزارش شــد.

بــر اســاس اســناد دادگاه، بایــر، آدامــز و گریکــر پــس از تــرک شــغل خــود در امریــکا بــه مشــاوران حقوقی موسســه 
بازرگانــی موســوم بــه “Company One” بــرای ارائــه خدمــات امنیــت ســایبری بــه دولــت امــارات پیوســتند. کار 
آنهــا تابــع قوانیــن صــادرات ســالح ایــاالت متحــده بــود و آنهــا را ملــزم می کــرد کــه شــهروندان یــا شــرکت های 
ــا ایــن وجــود، متهمــان نتوانســتند مجــوز فعالیت هــای اطالعاتــی گســترده  آمریکایــی را هــدف قــرار ندهنــد. ب
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بــرای ایــن شــرکت را کــه بیــن ژانویــه 2016 تــا نوامبــر 2019 انجــام شــد، دریافــت کننــد.

ــی  ــن رســیدگی قضای ــق انداخت ــه تعوی ــرای ب ــق ب ــه تواف ــات ب ــه منظــور حــل و فصــل اتهام ــم ب هــر ســه مته
رســیدند. ایــن توافقنامــه کار آینــده آنهــا را محــدود می کنــد و از آنهــا می خواهــد کــه مجموعــًا 1.7 میلیــون دالر 

ــد. ــع می کن ــاالت متحــده من ــی در ای ــت امنیت ــه صالحی ــر از هرگون ــادام العم ــا را م ــد و آنه جریمــه بپردازن

ایــن اتهامــات بــر فشــار دولــت ایــاالت متحــده بــرای محــدود کــردن توانایــی مأمــوران اطالعاتــی ســابق آمریــکا 
ــد. ــد می کن ــی تاکی ــای خارج ــرای کار در دولت ه ب

ــه  ــی، از جمل ــر کس ــرای ه ــرد: »ب ــالم ک ــری اع ــه خب ــایبری FBI، در بیانی ــش س ــاون بخ ــدران، مع ــان وورن برای
کارمنــدان ســابق دولــت ایــاالت متحــده کــه بــه فکــر اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای بــه کار بــردن اطالعــات 
تحــت کنتــرل بــه عنــوان کاالی صادراتــی بــه نفــع یــک دولــت خارجــی یــا یــک شــرکت تجــاری خارجــی هســتند؛ 

ایــن پیــام صریحــًا ارســال شــد کــه چنیــن کاری خطرنــاک بــوده و عواقبــی نیــز در پــی خواهــد داشــت.«

در ســال 2020، کنگــره قانونــی را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن ســازمان های اطالعاتــی ایــاالت متحــده بایــد 
ــرارداد  ــا دولت هــای خارجــی ق ــه ب ــی ک ــی ســاالنه خطــرات ناشــی از پرســنل بازنشســته و ســابق اطالعات ارزیاب

دارنــد را در اختیــار کنگــره قــرار دهنــد.
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برنامه محرمانه پنتاگون که 6 درصد 
اینترنت را به یک شرکت خصوصی 

واگذار نموده بود، به پایان رسید

ایــن برنامــه بــه همــان صــورت اســرارآمیز کــه در آخریــن 
روز ریاســت جمهــوری ترامــپ آغــاز شــده بــود، متوقــف 
ــون آدرس IP را از  ــرل 175 میلی ــون کنت ــد و پنتاگ گردی
ــه  ــه گفت ــت. ب ــس گرف ــددا پ ــی مج ــرکت فلوریدای ش
پنتاگــون، آدرس هــا اکنــون توســط دو بخــش پنتاگــون، 
یعنــی، “شــبکه اطالعــات وزارت دفــاع” و بخشــی از 
ــارت  ــت نظ ــده” تح ــاالت متح ــایبری ای ــی س “فرمانده

اســت.

ایــن آدرس هــا امــوال و دارایی هــای اینترنتی ارزشــمندی 
هســتند. مشــخص نیســت ایــن برنامــه آزمایشــی چــه 
کاری انجــام داده و چــرا بــه پایــان رســیده اســت. 
ــه  ــی ک ــرکت فلوریدای Global Resource Systems، ش
ــان  ــت، در زم ــت داش ــای IP را در دس ــرل آدرس ه کنت
واگــذاری )کنتــرل سیســتم آی پی هــا( تنهــا چنــد مــاه از 

تأســیس اش می گذشــت. 

ــرای  ــه ب ــن برنام ــه ای ــود ک ــه ب ــتر گفت ــون پیش پنتاگ
تشــخیص “آســیب پذیری هــا” و “جلوگیــری از اســتفاده 
غیرمجــاز از آدرس IP وزارت دفــاع” طراحــی شــده اســت. 
ــن  ــه ای ــت ک ــون گف ــخنگوی پنتاگ ــر، س ــل گومائ راس
انتقــال در 20 ژانویــه نســبت بــه “تغییــر دولــت” جاهــل 
بــوده و “هنگامــی آغــاز شــد کــه زیرســاخت های مــورد 

ــاز وجــود نداشــت”. نی
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اکثر آمریکایی ها در مورد امنیت و 
حریم خصوصی آنالین خود شک دارند

ــًا  ــیتدپرس-NORC، تقریب ــنجی آسوش ــاس نظرس ــر اس ب
ــانه های  ــت رس ــد فعالی ــا می گوین ــوم آمریکایی ه دو س
اجتماعــی آنهــا و داده هایــی کــه موقعیــت فیزیکــی آنهــا 

ــت. ــن نیس ــد، ایم ــان می ده را نش

در اینجا نتایج بیشتری از نظرسنجی وجود دارد:

• حــدود 70 درصــد از آمریکایی هــا گفتنــد کــه پوشــیدگی 
ــی  ــت مل ــئله امنی ــک مس ــوان ی ــه عن ــد ب ــا بای داده ه

تلقــی شــود.

ــد  ــدرال بای ــت ف ــه دول ــد ک ــد گفتن ــدود 80 درص • ح
ــایبری  ــان س ــرای مجرم ــخت تری را ب ــای س مجازات ه

ــد. ــال کن اعم

• حــدود ســه چهــارم گفته انــد کــه بایــد اســتانداردهای 
ملــی بــرای جمــع آوری داده هــا توســط شــرکت ها 
وجــود داشــته باشــد و دولــت بایــد ســرمایه گذاری های 

ــه امنیــت ســایبری افزایــش دهــد. خــود را در زمین
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گروه هــای بــاج افــزار برخــی از داده هایــی را کــه از مــوج رخنــه ســایبری بــه مــدارس 
ــب  ــدارس اغل ــی از م ــد. برخ ــر نمودن ــد، منتش ــت آورده ان ــه دس ــده ب ــاالت متح ای
ــرای  ــد ب ــن نمی توانن ــتند و والدی ــالع هس ــی اط ــده ب ــا ش ــات افش ــزان اطالع از می

ــد. ــردن خســارت کاری انجــام دهن محــدود ک

داده هــای فــاش شــده شــامل اطالعاتــی ماننــد شــماره های تامیــن اجتماعــی اســت 
کــه می توانــد کــودکان را در برابــر ســرقت هویــت آســیب پذیــر کنــد. ایــن داده هــا 
همچنیــن شــامل اطالعــات حساســی ماننــد وضعیــت ســکونت، وضعیــت اقتصــادی 

ــد. ــان می باش ــای آن ــودکان و خانواده ه ــری ک ــت یادگی و وضعی

هکرها اطالعات شخصی میلیون ها دانش آموز را 
منتشر کرده اند
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ــد  ــت بیــن کشــورها را حمــل می کنن ــادی از ترافیــک اینترن ــی کــه حجــم زی کابل های
ــی  ــک و جاسوس ــر ه ــا را در براب ــه آنه ــتند ک ــایبری هس ــت س ــرات امنی دارای خط
ــر  ــا، خط ــی از کابل ه ــر برخ ــی ب ــرکت های چین ــت ش ــد. مدیری ــیب پذیر می کن آس
ــن  ــرکتها همچنی ــن ش ــد. ای ــش می دهن ــن را افزای ــط پک ــک توس ــا ه ــی ی جاسوس
ــزار  ــرم اف ــد. ن ــا اســتفاده می کنن ــرل کابله ــرای نظــارت و کنت ــده ای ب ــاوری پیچی از فن
مــورد اســتفاده آنهــا ســبب آســیب پذیری کابل هــا در برابــر هــک یــا ســایر اختــالالت 

ــوده : ــه نم ــی توصی ــکده امریکای ــن اندیش ــوند. ای می ش

ــت از  ــیوه های حفاظ ــن ش ــایبری و بهتری ــت س ــه امنی ــات اولی ــدن الزام ــت بای • دول
ــد ــاء ده ــاد و ارتق ــا را ایج کابل ه

ــر  ــل در نظ ــت کاب ــرای امنی ــه ب ــی را ک ــات( منابع ــدرال ارتباط ــیون ف • FCC )کمیس
می گیــرد افزایــش دهــد

• ضــرورت همــکاری وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده بــا متحدانــش بــرای ارتقــاء 
ــد در  ــورها نبای ــه کش ــن ک ــر ای ــی ب ــی مبن ــج هنجارهای ــا و تروی ــتحکام کابل ه اس

ــد  ــاد کنن ــالل ایج ــا اخت کابل ه

ــورد  ــات در م ــتن اطالع ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــی را ب ــا، گروه های ــان کابل ه • صاحب
تهدیــدات ســایبری ایجــاد کننــد

ــدارک  ــا ت ــت از کابل ه ــرای محافظ ــی را ب ــاوری راهبردهای ــزرگ فن ــرکت های ب • ش
ــد ببینن

یک اندیشکده از دولت آمریکا خواست تا امنیت 
کابل های زیر دریا را افزایش دهد





شرکت های فناوری



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت - مهر 281400

امنیت سایبری     

گوگل و َاپل با شروع انتخابات روسیه برنامه 
رای گیری ناوالنی را حذف کردند

ـــی  ـــدان آلکس ـــط متح ـــده توس ـــاد ش ـــری ایج ـــه رای گی ـــی، برنام ـــم ناوالن ـــه تی ـــای روز جمع ـــاس توئیت ه ـــر اس ب
ناوالنـــی منتقـــد برجســـته کرملیـــن از فروشـــگاه های آنالیـــن گـــوگل و اپـــل در روســـیه همزمـــان بـــا آغـــاز رای 

ـــد. ـــذف ش ـــی، ح ـــات پارلمان ـــری انتخاب گی

ـــت  ـــل را توئی ـــک ایمی ـــری از ی ـــیه، تصوی ـــیون روس ـــته اپوزس ـــر برجس ـــن رهب ـــی ای ـــت اصل ـــوف، دوس ـــوان ژدان ای
ـــده  ـــل آم ـــن ایمی ـــت. در ای ـــده اس ـــدود گردی ـــه مس ـــه برنام ـــده ک ـــد ش ـــل تأیی ـــرف اپ ـــه او از ط ـــه گفت ـــه ب ـــرد ک ک
ـــی”  ـــن را “افراط ـــد کرملی ـــاد منتق ـــد فس ـــاد ض ـــیه بنی ـــت روس ـــه دول ـــل آن ک ـــه دلی ـــی ب ـــن ناوالن ـــه اپلیکیش ـــت ک اس

ـــی او دارد. ـــش سیاس ـــودن جنب ـــی ب ـــان از غیرقانون ـــن نش ـــت و ای ـــده اس ـــذف ش ـــتور ح ـــته، از َاپ اس دانس

برنامـــه ناوالنـــی شـــامل توصیه هایـــی در راســـتای اســـتراتژی “رای دهـــی هوشـــمند” رهبـــر اپوزســـیون روســـیه 
ـــای  ـــات دوم ـــت در انتخاب ـــادر اس ـــه ق ـــی ک ـــت از کاندیدای ـــه در حمای ـــد ماهران ـــیه می خواه ـــردم روس ـــه از م ـــود ک ب
کشـــور حـــزب حاکـــم )نـــام ایـــن حـــزب “روســـیه متحـــد” می باشـــد( را ســـرنگون کنـــد، رای دهنـــد. دیمیتـــری 
ـــت. ـــر دانس ـــز” و مض ـــه انگی ـــدگان “فتن ـــرای رای دهن ـــی را ب ـــتراتژی رای ده ـــن اس ـــن ای ـــخنگوی کرملی ـــکوف، س پس

ـــد.  ـــرار گرفته ان ـــیه ق ـــت روس ـــوی دول ـــادی از س ـــار زی ـــت فش ـــر تح ـــای اخی ـــی در ماه ه ـــاوری آمریکای ـــرکتهای فن ش
ـــد،  ـــوب” می دانن ـــا “نامطل ـــی” ی ـــات آن را “افراط ـــه مقام ـــی ک ـــذف محتوای ـــدم ح ـــل ع ـــه دلی ـــرکتها ب ـــی از ش برخ
جریمـــه شـــده اند. رســـانه های دولتـــی روســـیه اوایـــل ایـــن هفتـــه گـــزارش دادنـــد کـــه ضابطـــان دادگاه روز 

ـــد. ـــدن کردن ـــیه دی ـــر Google روس ـــنبه از دفت دوش
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 NSO گروه PEGASUS اپل عیبی را که توسط نرم افزار جاسوسی
برای هک قربانیان استفاده می شد، تعمیر کرد

هکرهـــا از مـــاه فوریـــه بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن بـــاگ توانســـتند بـــه طـــور مخفیانـــهiPhone، MacBooks و 
ـــرائیل را  ـــت اس ـــروه NSO و دول ـــر گ ـــار ب ـــد فش ـــک می توان ـــن ه ـــد. ای ـــوده کنن ـــل را آل ـــمند َاپ ـــاعت های هوش س

ـــد. ـــش ده ـــوده، افزای ـــب نم ـــرای Pegasus تصوی ـــادرات ب ـــوز ص ـــه مج ک

ـــور جهانـــی و سیاســـت عمومـــی  جـــان اســـکات ریلتـــون، یکـــی از محققـــان Citizen Lab، کـــه در دانشـــکده ام
ـــن  ـــر ای ـــد: »اگ ـــدار داد، می گوی ـــکال هش ـــن اش ـــورد ای ـــل در م ـــه اپ ـــت و ب ـــتقر اس ـــو مس ـــگاه تورنت ـــک دانش مون
ـــتفاده  ـــوء اس ـــن س ـــا ای ـــت، م ـــرار می گرف ـــدف ق ـــورد ه ـــد م ـــه نبای ـــد ک ـــتفاده نمی ش ـــی اس ـــه کس ـــزار NSO علی اب

برجســـته را کشـــف نمی کردیـــم.«

ـــد،  ـــالت هدفمن ـــتریان NSO از Pegasus در حم ـــانه ای آن، مش ـــرکای رس ـــت و ش ـــنگتن پس ـــزارش واش ـــاس گ ـــر اس ب
ـــکال  ـــن اش ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــه ای تأکی ـــل در بیانی ـــد. اپ ـــتفاده می کنن ـــگاران اس ـــه ن ـــان و روزنام ـــه مخالف ـــه علی از جمل
ـــتگی  ـــور خس ـــه ط ـــرکت “ب ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــا گف ـــت”، ام ـــران نیس ـــاق کارب ـــه اتف ـــب ب ـــت قری ـــرای اکثری ـــدی ب “تهدی

ـــد.” ـــه می ده ـــود ادام ـــتریان خ ـــه مش ـــاع از هم ـــه دف ـــری ب ناپذی

گـــروه NSO از پاســـخ دادن در مـــورد جزئیـــات گـــزارش Citizen Lab خـــودداری کـــرد و تنهـــا گفـــت کـــه “بـــه 
ـــور  ـــه منظ ـــان ب ـــر جه ـــی در سراس ـــی و انتظام ـــازمان های اطالعات ـــرای س ـــش ب ـــات بخ ـــای نج ـــز فناوری ه تجهی

ـــد داد.” ـــه خواه ـــکاری ادام ـــم و تبه ـــا تروریس ـــارزه ب مب





امنیت سایبر بین المللی
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هکتیویست ها، دولت بالروس را هدف 
قرار دادند

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد 
خواستار توقف ابزارهای هوش مصنوعی 

به دلیل نقض حقوق بشر شد

حــدود 15 هکتیویســت خودآموختــه می گوینــد بــا 
ــش از  ــالروس بی ــی ب ــی ناراض ــای امنیت ــک نیروه  کم
گرفته انــد.  اختیــار  در  را  دولــت  از  داده  ترابایــت   6
ــن و  ــی از بزرگتری ــن هــک یک ــران، ای ــه تحلیلگ ــه گفت ب
ــیله  ــه وس ــی ب ــن چنین ــالت ای ــن حم ــازمان یافته تری س

ــت. ــت اس ــک دول ــه ی ــیون علی ــروه اپوزس ــک گ ی

ایــن گــروه هکــری بــا نــام پارتیزان هــای ســایبری 
ــی  ــایبری نمونه های ــای س ــد. پارتیزان ه ــت می کنن فعالی
از اســتراق ســمع های دولتــی ســرقت شــده را بــه 
ــه شــامل فهرســتی از  ــد ک ــه کردن واشــنگتن پســت ارائ
ــنگتن  ــود. واش ــده ب ــط ش ــاس ضب ــزار تم ــدود 10 ه ح
ــدگان  ــرکت کنن ــت ش ــتقل هوی ــور مس ــه ط ــت ب پس
ــات  ــن مقام ــت. لیک ــرده اس ــد نک ــا را تأیی در تماس ه
بــالروس صحــت پســت های هکتیویســت ها را بــه 
طــور رســمی رد نکرده انــد. وزارت کشــور بــالروس از 

ــت. ــوده اس ــودداری نم ــاره خ ــن ب ــر در ای اظهارنظ

دانشــگاه  در  هــک  متخصــص  کلمــن،   گابریــال 
ــن  ــز چنی ــن هرگ ــد: »م ــرال می گوی ــل در مونت ــک گی م
چیــزی ندیــده ام. آنچــه مــا در بــالروس می بینیــم 
و  عمــق  دارای  موفق تــر،  یافته تــر،  ســازمان  بســیار 
ــن نظــر،  ــر بســیار بیشــتری اســت. از ای وســعت و تأثی

ــت. « ــرد اس ــه ف ــر ب منحص

میشــیل باشــلت )Michelle Bachelet(، کمیســر حقــوق 
بشــر ســازمان ملــل متحــد خواســتار توقــف اســتفاده از 
ابزارهــای هــوش مصنوعــی تــا زمانــی شــد کــه ضوابــط 
بیشــتری بــرای حفاظــت از حقــوق بشــر در نظــر گرفتــه 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــی ص ــت در حال ــته باچل ــود. خواس ش
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد گزارشــی در 
مــورد خطــرات حقــوق بشــر ناشــی از هــوش مصنوعــی 

منتشــر کــرد.

باشــلت گفــت: »پیامدهــای گســترش بــی رویــه فنــاوری 
هــوش مصنوعــی “فاجعــه بــار” خواهــد بــود.« منتقــدان 
ــد  ــی می توانن ــوش مصنوع ــتم های ه ــد سیس می گوین
بــا اســتفاده از مجموعــه داده هــای مغرضانــه نژادپرســتی 
و تبعیــض را تــداوم بخشــند. آنهــا همچنیــن می تواننــد 
ــس را  ــط پلی ــا توس ــخصات از اقلیت ه ــع آوری مش جم

افزایــش دهنــد.

باچلــت می گویــد: »مــا نمی توانیــم بــه رقابــت پایاپــای 
بــا هــوش مصنوعــی ادامــه دهیــم- همچنیــن نمی توانیم 
اجــازه اســتفاده محــدود یــا بــدون محدودیــت و نظارت 
ــب  ــا عواق ــورد ب ــتطاعت برخ ــز اس ــم و نی ــه آن بدهی ب
ــس از  ــرا پ ــری آن ــوق بش ــر حق ــاب ناپذی ــًا اجتن تقریب

وقــوع  نخواهیــم داشــت.«
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یک مقام ارشد اتحادیه اروپا خواستار 
تقویت دفاع سایبری این اتحادیه شد

 ،)Ursula von der Leyen( الیــن  در  فــون  اورســوال 
رئیــس کمیســیون اروپــا، طــی ســخنرانی ســاالنه خــود 
در مــورد وضعیــت اتحادیــه، از ایــن قــاره خواســت تــا 
در زمینــه امنیــت ســایبری رهبــر جهانــی شــود. فــون در 
الیــن، وزیــر دفــاع ســابق آلمــان گفــت: »مــا نمی توانیــم 
ــورد  ــت در م ــدون صحب ــی ب ــت دفاع ــورد وضعی در م
ســایبر صحبــت کنیــم.« وی خواســتار توســعه “سیاســت 
ــورد  ــن در م ــع قوانی ــامل وض ــا، ش ــایبری اروپ ــاع س دف
اســتانداردهای مشــترک ذیــل تصویب نامــه جدیــد 

ــا” شــد. مقاومــت ســایبری اروپ
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نهاد انتخاباتی آلمان هدف حمله 
سایبری ماه اوت بود

هکرهــا وب ســایت ایــن مرجــع را بــا ترافیــک اینترنتــی 
ــق  ــد. طب ــن ببرن ــد آن را از بی ــا بتوانن ــد ت ــاران کردن بمب
اعــالم مســئولین سیســتم های IT مربــوط بــه انتخابــات 
ــه توســط  ــن حمل ــه اســت. ای ــرار نگرفت ــر ق تحــت تأثی
ســخنگوی دفتــر انتخابــات تأییــد شــد و بــه خبرگــزاری 
فرانســه گفــت کــه دسترســی بــه ســایت “به دلیــل نقص 

در آن فقــط چنــد دقیقــه محــدود بــود”.

ــی  ــه کس ــه چ ــد ک ــخص نکرده ان ــی مش ــات آلمان مقام
ایــن حملــه را انجــام داده اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــپتامبر ک ــات 26 س ــزاری انتخاب ــرای برگ ــان ب ــه آلم ک
تعیین کننــده جانشــین آنــگال مــرکل صدراعظــم ســالیان 

ــود. ــاده می ش ــور آم ــن کش ــر ای اخی

آلمــان در 6 ســپتامبر از روســیه خواســت تــا فــورًا 
ــد و  ــف کن ــی” را متوق ــایبری غیرقانون ــای س “فعالیت ه
ــم  ــد مته ــت می کن ــا حمای ــه مســکو از آنه گروهــی را ک
ــن  ــی ای ــدرال و محل ــای ف ــای پارلمان ه ــه اعض ــرد ک ک

ــد. ــرار داده ان ــدف ق ــور را ه کش
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رادیــو بیــن المللــی فرانســه گــزارش داد هکرهــا نــام، اطالعــات تمــاس و نتایــج آزمایــش حــدود 
ــه گفتــه سیســتم بیمارســتان دولتــی پاریــس، ایــن  ــد. ب ــار گرفته ان 1.4 میلیــون نفــر را در اختی
هــک سیســتمی را هــدف قــرار داد کــه اطالعــات را بــه پایــگاه داده ملــی ردیابــی بیمــار منتقــل 

می کــرد.

ایــن جدیدتریــن مــوج نقــض بیمارســتان ها و متخصصــان پزشــکی فرانســه در طــول همه گیــری 
کرونــا اســت. در مــاه فوریــه، محققــان فرانســوی گفتنــد کــه در حــال بررســی نشــت اطالعــات 
ــه بهداشــتی اســت. رســانه های  شــخصی 500000 بیمــار هســتند کــه شــامل اطالعــات محرمان
فرانســوی گــزارش دادنــد کــه یــک نقــض جداگانــه منجــر بــه افشــای آزمایــش کروناویــروس 

700000 نفــر در اوایــل مــاه جــاری شــد.

هکرها اطالعات حساس حدود بیش از یک میلیون نفر 
بیمار کرونایی فرانسه را به سرقت بردند
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