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همکاری شرکت های فناوری ایاالت متحده با رژیم های استبدادی
دولت ایاالت متحده از فروش ابزارهای هک ممانعت خواهد کرد

ــزار را  ــه باج اف ــوط ب ــش مرب ــارد دالر تراکن ــش از 5 میلی ــده بی ــاالت متح ــت ای دول
ــت ــرده اس ــایی ک شناس

ــا زبانــی ســاده در  ــد را ب ــه کوی ــا گروهــی از پزشــکان کــه تئوری هــای توطئ آشــنایی ب
فیس بــوک منتشــر می کننــد

دولــت ایــاالت متحــده تعرفــه هــای گمرکــی علیــه پنــج کشــور را در ازای حــذف مالیــات 
دیجیتــال از ســوی آنهــا کنــار مــی گــذارد

دولت ایاالت متحده به باند هکری REvil یورش برد
ایســتگاه هــای تلویزیونــی Sinclair در سراســر ایــاالت متحــده توســط حملــه باج افــزاری 

مختل شدند 
هک دامین فرعی وب سایت ترامپ توسط هکر ترکیه ای

هکرها با انگیزه تمسخر ترامپ شبکه اجتماعی جدید وی را تغییر شکل دادند
بــه گفتــه محققــان، هکرهــای مرتبــط بــا چیــن سالهاســت بــه شــرکت هــای مخابراتــی 

در سراســر جهــان حملــه می کننــد
ــابقه  ــک مس ــافت را در ی ــوگل و مایکروس ــل، گ ــزار اپ ــیب پذیری های نرم اف ــا آس هکره

هــک چینــی نشــان دادنــد
توییتر دو حساب کاربری هکرهای کره شمالی را تعلیق کرد

مقــام ارشــد ســایبری اســرائیل: حملــه ســایبری بــه بیمارســتان احتمــااًل توســط گروهــی 
چینــی باشــد
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امنیت سایبری     

ــا بــه کارگیــری شــبکه ای از  مجمــع ایــران دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــاش 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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امنیت سایبری     

ایــن شــماره از گــزارش امنیــت ســایبری ICDT، شــامل ســه بخــش ایــاالتمتحــده، ناامنــیســایبری و بینالملــل 
ــی  ــد اقــدام مهــم و بین الملل ــه شــامل چن ــکا در ایــن هفت ــت امری می باشــد. فعالیت هــای امنیــت ســایبری دول
ــه برخــی از  ــه ممنوعیــت فــروش ابزارهــای هــک ب ــوده اســت؛ از جمل ــا چالش هــای ســایبری ب ــه ب ــرای مقابل ب
کشــورها. بخــش ناامنــی ســایبری نیــز حمــات ســایبری برجســته را مــورد توجــه قــرار داده اســت. در بخــش 
ــه خــود  ــن ب ــت آن را چی ــه محوری ــز چالش هــا و اخبارهــای ســایر کشــورها بررســی شــده اســت ک ــی نی پایان

اختصــاص داده اســت. 

ــا مســائل  ــا ب ــن امــکان را فراهــم می ســازد ت ــاالت متحــده ای ــار و وضعیــت فضــای ســایبر در ای اطــاع 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 مشــکات ای
ــه در  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی، ب ــم. از طرف ــی نمایی ــی را پیش بین ــای اصاح 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 کان ایــن کشــور در زمین

ــازد.  ــن می س ممک

ــن  ــای نوی ــوژی و فناوری ه ــایبر، تکنول ــوزه س ــات کان 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، کان و ب

دیدکلی

مقدمه
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همکاری شرکت های فناوری ایاالت متحده 
با رژیم های استبدادی

هفتــه گذشــته، ســازندگان یــک برنامــه جهانــی و 
محبــوب قرآنــی گفتنــد کــه شــرکت َاپــل، نرم افــزار آنهــا 
را از فروشــگاه خــود در چیــن حــذف نمــوده اســت. ایــن 
برنامــه توســط میلیــون هــا مســلمان در سراســر جهــان 
ــورد  ــاز م ــات نم ــری اوق ــرآن و پیگی ــه ق ــرای مطالع ب
ــن  ــام در چی ــد اس ــر چن ــرد. ه ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــالها  ــی س ــور ط ــن کش ــت ای ــا دول ــت، ام ــی اس قانون
کوشــیده فعالیت هــای مســلمانان منطقــه ســین کیانــگ 
را محــدود کنــد. بــا حــذف ایــن برنامــه ی قرآنــی بــه نظر 
مــی رســد کــه اپــل تســلیم تــاش دولــت چیــن بــرای 

ــن کشــور شــده اســت. ــت مســلمانان در ای آزار و اذی

ــر  ــه نظ ــی ب ــًا منطق ــن کام ــم چی ــل از رژی ــن اپ تمکی
ــن  ــام تلف ــًا تم ــه تقریب ــی اســت ک ــن جای می رســد. چی
هــای هوشــمند ایــن شــرکت تولیــد مــی شــود و در آن 
ــود؛  ــی ش ــه م ــل فروخت ــول َاپ ــر 5 محص ــورد از ه 1 م
درنتیجــه درآمــد اپــل از چیــن بیــش از 40 میلیــارد دالر 

در ســال اســت.

ــتفاده  ــورد اس ــر در م ــوق بش ــای حق ــروه ه ــی گ از طرف
ــین  ــاری در س ــل از کار اجب ــی اپ ــدگان اصل ــن کنن تامی
ــرده  ــم ک ــع آوری و تنظی ــدارک جم ــناد و م ــگ اس کیان
ــه  ــزارش داد ک ــد. در ســال 2020، واشــنگتن پســت گ ان
ــری  ــره را از پیگی ــد کنگ ــاش نمودن ــل ت ــران اپ البی گ
الیحــه ای کــه شــرکت های آمریکایــی را ملــزم بــه کســب 
اطمینــان از عــدم اســتفاده از کارگــران اجبــاری در چیــن 
می نمــود، منصــرف ســازند. در اوایــل ســال جــاری، 
ــل، نرم افزارهــا را در  ــه اپ ــزارش داد ک ــز گ ــورک تایم نیوی
صــورت اشــاره بــه موضوعــات غیرمجــاز، ماننــد میــدان 
تیان آن مــن، از فروشــگاه اپلیکیشــن خــود مســدود 

می کنــد.

اپــل تنهــا شــرکتی نیســت کــه بــه دولت هــای مســتبد 
امتیازاتــی داده و در عیــن حــال چنیــن توجیــه می کنــد 

کــه مانــدن در ایــن کشــورها مزایــای بلندمــدت دارد.

ــاالت متحــده در طــول ســال ها  ــاوری ای شــرکت های فن
عمدتــًا تصمیــم گرفته انــد از قوانیــن محلــی کشــورهایی 

ــد؛ حتــی اگــر  ــد، تبعیــت کنن کــه در آن فعالیــت می کنن
ایــن قوانیــن بــه منظــور اعطــای قــدرت سانســور رســانه 

هــای اجتماعــی بــه دولــت هــا تدویــن شــده باشــند.

بــه عنــوان مثــال، در ویتنــام، گــوگل یــک بــازی ویدیویی 
ــی  ــا شــخصیت های ــارزه ب ــران اجــازه مب ــه کارب ــه ب را ک
ــران ایــن کشــور را مــی داد، از فروشــگاه  ــا رهب ــام ب همن
ــن  ــبوک همچنی ــود. فیس ــذف نم ــود ح ــن خ اپلیکیش
ــی  ــام غیرقانون ــت ویتن ــه دول ــی ک ــذف محتوای ــا ح ب
ــی  ــرکت م ــن ش ــت. ای ــرده اس ــت ک ــد موافق می دان
گویــد برخــی از محتواهــا را محــدود مــی کنــد تــا بتوانــد 
بــرای میلیــون هــا نفــر دیگــر کــه از خدمــات آن در ایــن 
ــرداری  ــل بهره ب ــر و قاب ــد دای ــی کنن ــتفاده م ــور اس کش
باقــی بمانــد. مثــال دیگــری در مــاه گذشــته و در آســتانه 
انتخابــات روســیه رخ داد. هــم اپــل و هــم گــوگل یــک 
ــان  اپلیکیشــن را از فروشــگاه هــای خــود حــذف همزم
حــذف نمودنــد. ایــن نرم افــزار رای دهنــدگان را بــه 
ــن  ــر پوتی ــف والدیمی ــتمداران مخال ــه سیاس رأی دادن ب
ترغیــب مــی کــرد. دولــت روســیه تهدیــد کــرده بــود کــه 
در صــورت عــدم تبعیــت ایــن شــرکت هــا، کارکنــان آنهــا 

ــرد. را دســتگیر خواهــد ک

انتظــار از شــرکت های فنــاوری بــرای اتخــاذ موضــع بــر 
ــاده لوحانه  ــن س ــک معی ــای ایدئولوژی ــاس ارزش ه اس
بــه  متعهــد  همــه  از  اول  شــرکت ها  می باشــد. 
ــدان معناســت کــه  ســهامداران خــود هســتند و ایــن ب
بــه دنبــال رشــد هرچــه ســریع تر، حــذف رقبــای بالقــوه 
و تقویــت کنتــرل خــود بــر ارتباطــات و تجــارت آنایــن 

ــتند. هس

ــد  ــر کنن ــن فک ــه ای ــد ب ــون بای ــن شــرکت ها هــم اکن ای
ــه از فناوری هــای شــان  کــه دولت هــای ســرکوبگر چگون
بــرای گســترش قــدرت و کنتــرل خــود اســتفاده می کننــد. 
دولت هــا در سراســر جهــان بــه اهمیــت کنتــرل فنــاوری 
ــزرگ  ــرکت های ب ــواه ش ــد و خ ــی برده ان ــت پ و اینترن
ــندند،  ــا نپس ــندند ی ــده آن را بپس ــاالت متح ــاوری ای فن
ــرداری از  ــف بهره ب ــد توق ــون قص ــتبد اکن ــای مس دولته

ــد. ــان را ندارن فناوری ش



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 18

امنیت سایبری     

دولت ایاالت متحده از فروش ابزارهای هک 
ممانعت خواهد کرد

فــروش ابزارهــای هــک بــه روســیه و چیــن بــه زودی بــه شــدت محــدود خواهــد شــد. هــدف از قانــون وزارت 
بازرگانــی امریــکا کــه 20 اکتبــر اعــام شــد، جلوگیــری از فــروش جهانــی ابزارهــای هــک بــه دولت هــای ســرکوبگر 

ــد. ــگاران اســتفاده می کنن ــان و روزنامه ن ــرای جاسوســی از مخالف ــه ب مــی باشــد ک

ــا شــرکت های روســیه و چیــن  ــه دولت هــا ی ــون شــرکت های آمریکایــی را از فــروش ابزارهــای هــک ب ایــن قان
ــون  ــن قان ــن ای ــد. همچنی ــع می کن ــی من ــدون مجــوز وزارت بازرگان و دولت هــای بســیاری از کشــورهای دیگــر ب
ــا  ــون ت ــن قان ــود. ای ــال می ش ــز اعم ــند نی ــی را می فروش ــای آمریکای ــه نرم افزاره ــی ک ــرکت های خارج ــرای ش ب

90 روز دیگــر اجرایــی خواهــد شــد.

در اینجا اثرات اجرایی این قانون آمده است:

ــر  ــند، اگ ــده را می فروش ــاالت متح ــاخت ای ــای س ــه نرم افزاره ــرکت هایی ک ــی و ش ــرکت های آمریکای • ش
بخواهنــد ابزارهایــی را کــه می تواننــد برنامه هــای نرم افــزاری را بــه خطــر بیاندازنــد بــه برخــی از دولت هــای 
خارجــی یــا بــه هــر خریــدار در روســیه یــا چیــن بفروشــند، بایــد بــه اداره صنعــت و امنیــت وزارت بازرگانــی 

اطــاع دهنــد.

ــر نهایــی را بررســی خواهنــد کــرد. آنهــا بــر اســاس ایــن کــه  • مقامــات اداره صنعــت و امنیــت ســپس کارب
کاربــر از ابزارهــا بــرای چــه هدفــی اســتفاده می کنــد، تصمیــم مــی گیــرد کــه آیــا مجــوز صــادرات اعطــا کنــد 

یــا خیــر.

• اگــر ابــزار بــرای دفــاع ســایبری باشــد، مجوزهــا بــرای برخــی از خریــداران غیردولتــی مــورد نیــاز نخواهــد 
ــه  ــه ای ک ــورد آســیب پذیری های سیســتم رایان ــران در م ــه کارب ــه ب ــوذ« ک ــد ابزارهــای »تســت نف ــود - مانن ب

ــد. ــدار می دهن ــد هش ــتفاده کنن ــوء اس ــد از آن س ــرب می توانن ــای مخ هکره

• ایــن قانــون بــرای محصوالتــی اعمــال می شــود کــه حــاوی رمزگــذاری نیســتند، زیــرا وزارت بازرگانــی قبــًا 
صــادرات محصــوالت حــاوی رمزگــذاری را محــدود کــرده اســت.
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دولت ایاالت متحده بیش از 5 میلیارد دالر 
تراکنش مربوط به باج افزار را شناسایی کرده است

ناظــر جرایــم مالــی دولــت ایــاالت متحــده هفتــه گذشــته خبــر داد: »وجــوه پرداختــی مرتبــط بــا حمــات باج افــزار 
در ســال 2021 در حــال حاضــر از مجمــوع ســال 2020 فراتــر رفتــه اســت.«

ــه  ــزار ب ــا حمــات باج اف ــط ب ــون دالر پرداخت هــای مرتب ــی بیــش از 590 میلی صرافی هــا و ســایر مؤسســات مال
انضمــام پرداخت هــای ارزهــای دیجیتــال، بــه شــبکه انتظامــی جرایــم مالــی )FinCEN( در نیمــه اول ســال 2021 
گــزارش کردنــد. ایــن رقــم از مجمــوع 416 میلیــون دالر در ســال 2020 بیشــتر بــود. . هنــوز مشــخص نشــده کــه 
چــه مقــدار از ایــن رقــم کلــی در مقابــل روشــهای پرداخــت ســنتی، بــه طــور خــاص شــامل معامــات ارزهــای 

رمزنــگاری شــده اســت.

بــه گفتــه FinCEN، شــرکت های آمریکایــی ارائــه گزارش هــای مشــکوک بــه پرداخت هــای باج افــزاری را افزایــش 
داده انــد. ایــن افزایــش پــس از آن رخ مــی دهــد کــه وزارت خزانــه داری در اکتبــر 2020 بــه شــرکت هــا هشــدار 

داد کــه تســهیل پرداخــت بــاج افزارهــا مــی توانــد ســبب وضــع مقــررات گزارش دهــی شــود.

ــد، بیــش از 60 درصــد از 635  FinCen گفــت کــه شــرکت های امنیــت ســایبری کــه بــه هک هــا پاســخ می دهن
گــزارش مشــکوکی را کــه FinCEN در نیمــه اول ســال 2021 دریافــت کــرده، ارســال نمــوده انــد و افــزود کــه تجزیــه 
ــی ایــاالت متحــده، کســب  ــرای بخــش مال و تحلیــل آن »نشــان می دهــد کــه باج افــزار یــک تهدیــد فزاینــده ب

و کارهــا و بخــش عمومــی اســت.”
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ــه  ــتی ک ــای بهداش ــت ه ــان مراقب ــی از متخصص گروه
ــه گســترش تئــوری هــای توطئــه در مــورد کوویــد19-  ب
ــای  ــت ه ــادی از محدودی ــد زی ــا ح ــد، ت ــهرت دارن ش
ــا  ــروه ب ــن گ ــای ای ــد. اعض ــرده ان ــدول ک ــوک ع فیس ب
ــد  ــا و تردی ــروس کرون ــکار وی ــن ان پیام هــای خــود ضم
ــی  ــر دسترس ــا کارب ــون ه ــه میلی ــن ب ــورد واکس در م

یافته انــد.

ایــن گــروه خــود را » اتحادیــه جهانــی پزشــکان« 
می نامنــد و خــود را یــک ســازمان غیرانتفاعــی »بــا هدف 
پایــان دادن بــه همــه قرنطینه هــای ]کوویــد-19[ معرفــی 
ــوی  ــه گفتگ ــدن موسس ــعبه لن ــان ش ــد«. محقق می کن
اســتراتژیک )ISD( دریافتنــد، ایــن گــروه شــاهد افزایــش 
ــوک از  ــود در فیس ب ــای خ ــری فالووره ــش از 100 براب بی

ــت. ــوده اس ــا ب ــری کرون ــاز همه گی ــان آغ زم

پســت های آنهــا اغلــب حــاوی دروغ یــا ادعاهــای 
ــاره کویــد19 هســتند و طبــق یافته هــای  توطئه آمیــز درب
موسســه ISD حداقــل 7/5 میلیــون اینتراکشــن داشــته و 
ویدیوهــای آنهــا بیــش از 21 میلیــون بــر در ایــن پلتفــرم 
ــای آن در  ــروه و اعض ــن گ ــت. ای ــده اس ــاهده ش مش
نزدیــک بــه 90000 پســت فیس بــوک از ژانویــه 2020 تــا 

آشنایی با گروهی از پزشکان که تئوری های توطئه کوید را 
با زبانی ساده در فیس بوک منتشر می کنند

ژوئــن 2021 نــام بــرده شــده انــد.

Aoife Gallagher، نویســنده اصلــی ایــن مطالعه موردی، 
گفــت: ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه سیاســت های 
فیس بــوک در برابــر اطاعــات نادرســت ویــروس کرونا در 
محافظــت از کاربــران در برابــر قانــون شــکنی های مکــرر 
قاصــر اســت. گاالگــر افــزود: پیام هــای توطئه آمیــز 
ایــن گــروه بــه شــدت مشکل ســاز اســت، زیــرا ســابقه ی 
ــا  ــه آنه ــی را ب ــروعیت آناین ــای آن، مش ــکی اعض پزش
ــوال  ــر س ــران آن را زی ــت کارب ــن اس ــه ممک ــد ک می ده

نبرنــد.

ــوک،  ــروه در فیس ب ــن گ ــای ای ــت های اعض ــه پس هم
ــن  ــز نیســتند؛ امــا محبوب تری ــا توطئه آمی ــده ی گمراه کنن
درمان هــای  اغلــب  اعضــا  بــا  مرتبــط  پســت های 
را تبلیــغ می کردنــد؛ هم چنیــن  اثبات نشــده کوویــد 
ادعــا می کردنــد کــه ماســک زدن خطرنــاک بــوده و 

ــت. ــی اس ــرداری جهان ــک کاهب ــا ی ــروس کرون وی

ــه  ــه اتحادی ــه ب ــا بررســی 50 پســتی ک ــان ISD ب محقق
جهانــی پزشــکان و اعضــای آن اشــاره می کردنــد و 
ــترین  ــه بیش ــان ک ــار زب ــه چه ــوک ب ــی از فیس ب کاربران
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ارتبــاط را بــا آن هــا داشــتند، دریافتنــد که اکثریــت قریب 
ــا  ــده ی ــات نادرســت، گمراه کنن ــاق حــاوی اطاع ــه اتف ب
ــوک  ــت های فیس ب ــا سیاس ــه ب ــتند ک ــز هس توطئه آمی

در تضــاد هســتند.

علیرغــم وجــود هــزاران پســت بــه زبان هــای رومانیایــی، 
ــه  ــه اتحادی ــه ب ــی ک ــا ایتالیای ــوئدی ی ــتانی، س مجارس
ــد، هیــچ راســتی آزمایی  جهانــی پزشــکان ارجــاع داده ان
)Fact checking( بــه ایــن زبان هــا وجــود نــدارد. 
محققــان تنهــا 61 راســتی آزمایی را یافتنــد کــه بــه ایــن 

ــرد. ــاره می ک ــی اش ــان انگلیس ــه زب ــروه ب گ

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه »ســرعت انتشــار محتــوا و 
روش هــای بی پایــان ویرایــش و اشــتراک گذاری محتــوا، 
ردیابــی همــه مــوارد مشــکل زا را بــه یــک چالــش خــاص 

ــد«. ــل می کن تبدی

ــااًل  ــت احتم ــکا گف ــی امری ــام وزارت بازرگان ــک مق •  ی
تحــت  آمریکایــی  هــای  شــرکت  از  کمــی  تعــداد 
ــر  ــه بیشــتر ب ــد. بلک ــی گیرن ــرار م ــون ق ــن قان ــر ای تأثی
ــاالت  ــاخت ای ــای س ــه ابزاره ــی ک ــرکت های خارج ش

متحــده را می فروشــند، تأثیــر خواهــد گذاشــت.
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دولت ایاالت متحده تعرفه های گمرکی 
علیه پنج کشور را در ازای حذف مالیات 

دیجیتال از سوی آنها کنار می گذارد

ایــن معاملــه نشــان دهنده اعطــاء امتیــاز از ســوی 
ایــاالت متحــده اســت کــه بافاصلــه پــس از دســتیابی 
بــه توافــق مالیاتــی گســترده جهانــی، خواهــان آن بــود 
کــه مالیات هــای اروپــا علیــه غول هــای فنــاوری ایــاالت 
ــن  ــا ای ــی ب ــورهای اروپای ــوند. کش ــده ش ــده برچی متح
ــد  ــدن بتوان ــت بای اســتدالل کــه مشــخص نیســت دول
ــد، از  ــوب کن ــره مص ــق کنگ ــی را از طری ــق مالیات تواف

ــد. ــودداری کرده ان ــن کار خ ــام ای انج

از طریــق توافقــی کــه در روز 22 اکتبــر بــه دســت آمــد، 
ــات  ــا مالی ــپانیا و بریتانی ــا، اس ــه، ایتالی ــش، فرانس اتری
ــی از  ــه بخش ــس از آنک ــود را پ ــال خ ــات دیجیت خدم
ــورت  ــه ص ــه Pillar 1، ب ــروف ب ــی، مع ــه جهان توافق نام
ــی رود  ــار م ــرد. انتظ ــد ک ــد، حــذف خواهن ــون در آم قان
ایــن اتفــاق در ســال 2023 رخ دهــد. مالیات هایــی کــه 
ــان از شــرکت ها جمــع آوری می شــوند،  ــا آن زم از االن ت

ــود. ــد ب واجــد شــرایط دریافــت وام خواهن

توافــق جهانــی مالیــات بــرای جلوگیــری از جــذب 
شــرکت ها بــه کشــورهایی بــا نرخ هــای مالیــات پاییــن 
طراحــی شــده اســت. آن توافــق شــامل مقرراتــی بــرای 
ــده  ــاالت متح ــی ای ــای اینترنت ــول ه ــات از غ ــذ مالی اخ

ــت. ــوگل اس ــوک و گ ــازون، فیس ب ــد آم مانن
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دولت ایاالت متحده به باند هکری 
REVIL یورش برد

حملــه دولــت ایــاالت متحــده بانــد مســئول حملــه بــاج 
افــزاری Kaseya را مجبــور بــه رهاســازی عملیات هایــش 

. د کر

ــاش  ــکار ت ــروزی آش ــده پی ــان دهن ــات نش ــن عملی ای
هــای ایــاالت متحــده بــرای تحمیــل هزینــه هــای گرانبار 
ــده ای  ــه طــور فزاین ــکار اســت کــه ب ــر باندهــای جنایت ب
امنیــت اقتصــادی و ملــی ایــاالت متحــده را تهدیــد مــی 
 ،FBI ــط ــاش توس ــن ت ــرز، ای ــزارش رویت ــه گ ــد. ب کنن
فرماندهــی ســایبری ایــاالت متحــده، ســرویس مخفــی 
ــت  ــک دول ــل ی ــکاری حداق ــا هم ــده و ب ــاالت متح ای

دیگــر انجــام شــد.

پیــش از ایــن وزارت دادگســتری امریــکا و بعــد از هــک 
Colonial Pipeline بیــش از 2 میلیــون دالر از کیــف پــول 
رمــزارز گــروه هکــری دارک ســاید پــس گرفــت - کــه عمــًا 

دســتاوردهای غیرقانونــی ایــن بانــد را از بیــن بــرد.

امــا دولــت ســوابق پیگیــری کاملــی را نیــز نــدارد. 
وزارت دادگســتری پــس از اینکــه از تحویــل یــک کلیــد 
رمزگشــایی کــه می توانســت بــه قربانیــان Kaseya کمک 
ــود؛ از  ــودداری نم ــوند، خ ــن ش ــریع تر آنای ــا س ــد ت کن
و  جمهوری خــواه  و  دموکــرات  قانون گــذاران  ســوی 

ــت. ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــی م ــات صنعت مقام





ناامنی سایبری
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ایستگاه های تلویزیونی SINCLAIR در سراسر ایاالت متحده 
توسط حمله باج افزاری مختل شدند

پخش هـــای تلویزیونـــی کانال هـــای متعلـــق بـــه ســـینکلر در سراســـر ایـــاالت متحـــده بـــه دلیـــل آنچـــه کـــه 
مســـائل فنـــی ایســـتگاه ها توصیـــف کرده انـــد، مختـــل گردیـــد. منابـــع متعـــدد گفته انـــد کـــه ایـــن حادثـــه 

یـــک حملـــه باج افـــزاری مـــی باشـــد.

ـــن  ـــات تلف ـــل، خدم ـــرورهای ایمی ـــینکلر، س ـــرکت س ـــی ش ـــبکه داخل ـــه روز رخ داد و ش ـــاعات اولی ـــه در س ـــن حادث ای
ـــت. ـــی را از کار انداخ ـــی محل ـــای تلویزیون ـــتگاه ه ـــش ایس ـــای پخ ـــتم ه و سیس

ایـــن حملـــه می توانســـت بـــه صـــورت مجـــزا و جـــدا شـــده صـــورت پذیـــرد، امـــا بســـیاری از بخش هـــای 
ـــد و  ـــده بودن ـــل ش ـــم متص ـــه ه ـــانActive Directory ب ـــه یکس ـــق دامن ـــینکلر از طری ـــات س ـــاوری اطاع ـــبکه فن ش
ـــدا  ـــی پی ـــی دسترس ـــی محل ـــتگاه های تلویزیون ـــش ایس ـــتم های پخ ـــه سیس ـــا ب ـــی داد ت ـــازه م ـــان اج ـــه مهاجم ب

ـــد. کنن

ـــه 294 ایســـتگاه  ـــاالت متحـــده اســـت ک ـــوری هـــای رســـانه ای در ای ـــن امپرات ـــروه پخـــش ســـینکلر یکـــی از بزرگتری گ
ـــا  ـــنگتن ت ـــینکلر از واش ـــتگاه س ـــا ایس ـــد. ده ه ـــی کن ـــرل م ـــده کنت ـــاالت متح ـــر ای ـــازار در سراس ـــی را در 89 ب تلویزیون

ـــد. ـــر از مشـــکات داده ان ـــزاس، خب ـــا تگ ـــز ت ـــد و از ایلینوی مریلن

حمـــات باج افـــزاری کـــه بـــه ایســـتگاه های تلویزیونـــی و رادیویـــی کلیـــدی صدمـــه می زننـــد و پخـــش زنـــده 
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مختـــل می کننـــد قبـــا نیـــز اتفـــاق افتاده انـــد. حـــوادث گذشـــته عبارتنـــد از:

گروه رسانه ای کاکس )ژوئن 2021(• 
فرانسه M6 )اکتبر 2019(• 
Entercom )سپتامبر 2019(• 
کانال آب و هوا )آوریل 2019(• 

ـــی  ـــا زمان ـــی ت ـــتگاه های محل ـــرا ایس ـــد زی ـــدیدی زده باش ـــه ش ـــینکلر ضرب ـــه س ـــه ب ـــن حمل ـــی رود ای ـــار م انتظ
ـــت  ـــود را از دس ـــی خ ـــد تبلیغات ـــد، درآم ـــت بگیرن ـــه دس ـــاره ب ـــود را دوب ـــش خ ـــتم های پخ ـــرل سیس ـــه کنت ک

ـــد داد. خواهن

ـــط  ـــده توس ـــاخته ش ـــزار س ـــاج اف ـــد ب ـــد از ورژن جدی ـــرار دادن ـــدف ق ـــش Sinclair را ه ـــروه پخ ـــه گ ـــی ک هکرهای
گـــروه هکـــری Evil Corp اســـتفاده کردنـــد. دولـــت ترامـــپ در ســـال 2019 شـــرکت Evil Corp را بـــه اتهـــام ســـاخت 
بدافـــزاری کـــه 100 میلیـــون دالر از مؤسســـات مالـــی دزدیـــده ، تحریـــم کـــرد. در همـــان ســـال دادســـتان ها 

ـــد. ـــرم کردن ـــام ج ـــف، اع ـــور توراش ـــرکایش، ایگ ـــی از ش ـــر Evil Corp و یک ـــس، رهب ـــیم یاکوبت ـــه ماکس علی
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هکر)یــا هکرهــای( ترکیــه ای بــه بخشــی از وب ســایت دونالــد ترامــپ حملــه دی فیس  
نمودنــد. ایــن هکــر ویدئویــی ملــی گرایانــه از رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــور 

ترکیــه را در ســایت دونالــد ترامــپ بارگــذاری نمــوده اســت.

ــل  ــت: “مث ــده اس ــایت آم ــر س ــده در ظاه ــاد ش ــرات ایج ــن تغیی ــی از ای در بخش
کســانی نباشــید کــه خــدا را فرامــوش کردنــد، پــس خداونــد آنهــا را فرامــوش کــرد. 
در اینجــا واقعــًا گمــراه شــدند.” گفتــه مــی شــود ایــن هــک توســط شــخصی بــه نــام 

Root Ayildiz انجــام شــده اســت.

چنیــن هک هایــی اغلــب امــا نــه منحصــرًا توســط هکرهایــی بــا مهــارت کــم انجــام 
می شــوند کــه ممکــن اســت راهــی بــرای تغییــر محتــوا در قســمت خاصــی از یــک 
ســایت پیــدا کننــد. بــه نظــر مــی رســد RootAyildiz در گذشــته ســایت هــای دیگــری 

را نیــز هــدف قــرار داده اســت.

ــده  ــته ش ــه روی آن نوش ــی دارد ک ــود لوگوی ــوک خ ــه فیس ب RootAyyildiz در نمای
ــام فیســبوکی  ــرک اســت”. RootAyildiz در یــک پی اســت: “او یــک هکــر defacer ُت
بــه ســایت خبری-تحلیلــی Motherboard گفــت: آنهــا ســایت ترامــپ را بــا اســتفاده 
ــه در آن مهاجــم  ــد. تکنیکــی ک ــب ســمت ســرور )SSTI( تخریــب کردن ــق قال از تزری
می توانــد کــد دلخــواه خــود را در قالــب یــک ســایت قــرار دهــد. آنهــا گفتنــد کــه بــه 

مــدت 3 مــاه روی آن قســمت از ســایت کنتــرل داشــتند.

هک دامین فرعی وب سایت ترامپ توسط 
هکر ترکیه ای



29  گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبری

ــری ــاب کارب ــوع را در حس ــال مدف ــوک در ح ــک خ ــری از ی ــتند تصوی ــا توانس  آنه
“donaldjtrump” در ســایت آزمایشــی اش پســت کننــد. ایــن اتفــاق نشــان مــی دهــد 
کــه ایجــاد یــک کســب و کار اینترنتــی مســتقل بــرای ترامــپ چقــدر چالــش برانگیــز 

خواهــد بــود.

ــب و  ــی عجی ــات طراح ــه ای از تصمیم ــف و مجموع ــت ضعی ــه امنی ــاعات اولی در س
غریــب ایــن ســایت آشــکار شــد. در پــی ایــن حملــه، صفحــه “نام نویســی” بــه هــر 
کســی اجــازه مــی داد تــا بــرای مــدت کوتاهــی هــر حســاب کاربــری کــه قصــد دارنــد 
 ”donaldjtrump“ ــاب ــق حس ــن طری ــد. از همی ــتفاده کنن ــا از آن اس ــاخته و ی را س
ســاخته شــده و تصویــر خــوک ارســال شــده اســت. ثبــت نــام هــای جدیــد مــدت 

کوتاهــی پــس از آن مســدود شــد.

ــتفاده  ــده Mastodon ، اس ــاح نش ــا اص ــخه عمدت ــک نس ــایت از ی ــن س ــرًا ای ظاه
می کنــد.

هکرها با انگیزه تمسخر ترامپ شبکه اجتماعی جدید 
وی را تغییر شکل دادند





بین الملل
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هکرها آسیب پذیری های نرم افزار اپل، 
گوگل و مایکروسافت را در یک مسابقه 

هک چینی نشان دادند

به گفته محققان، هکرهای مرتبط با 
چین سالهاست به شرکت های مخابراتی 

در سراسر جهان حمله می کنند

ــن دوره  ــون در چهارمی ــه اکن ــو ک ــر تیانف ــابقه معتب مس
ــه  ــیک ک ــن کاس ــتفاده از قوانی ــا اس ــت، ب ــود اس خ
توســط مســابقه هــک Pwn2Own ایجــاد شــده برگــزار 
شــد. »در مــاه جــوالی، برگزارکننــدگان یــک ســری اهداف 
ــاه  ــار م ــا چه ــه ت ــرکت کنندگان س ــد و ش ــام کردن را اع
ــرده  ــاده ک ــپلویت هایی را آم ــا اکس ــتند ت ــت داش فرص
و روی دســتگاه های ارائه شــده توســط برگزارکننــدگان 
ــاش  ــه ت ــان س ــد. محقق ــرا کنن ــی اج ــه نهای  در مرحل
ــد  ــرای اجــرای اکســپلویت های خــود دارن ۵ دقیقــه ای ب
و اگــر بخواهنــد شــانس برنــده شــدن خــود را افزایــش 
دهنــد مــی تواننــد بــرای هــک چندیــن دســتگاه ثبــت 

نــام کننــد.”

ــه  ــری ب ــل دیگ ــه دلی ــا ب ــه نگاه ه ــال، هم ــن ح ــا ای ب
رقابــت امســال دوختــه شــد، و آن اینکــه یکــی از 
رقابــت ســال گذشــته  iOS کــه در  اکســپلویت های 
ــن جاسوســی  ــه نمایــش گذاشــته شــد، در یــک کمپی ب
ــور  ــت اویغ ــه جمعی ــن علی ــم پک ــط رژی ــایبری توس س

ــد. ــتفاده ش اس

بــه محققــان امنیتــی کــه هــک هــای خــود را در جــام 
ــون دالر  ــغ 1.88 میلی ــد مبل ــان دادن ــو نش ــر تیانف معتب
جایــزه اهــدا شــد. دو مــورد از خیــره کننده تریــن 
اکســپلویت هــا مربــوط بــه یــک آیفــون کامــًا بــه روز و 

ــود. ــروم ب ــوگل ک ــر وب گ مرورگ

شــرکت امنیــت ســایبری CrowdStrike در گزارشــی 
کــه 19 اکتبــر منتشــر شــد اعــان کــرد: هکرهــا حداقــل 
ــرات را در  ــش مخاب ــداوم بخ ــور م ــه ط ــال 2016 ب از س
مقیــاس جهانــی هــدف قــرار داده انــد و از دانــش عمیــق 
معمــاری شــبکه هــای مخابراتــی و ابزارهــای سفارشــی 
ــی  ــاون ارشــد اطاعات ــرز، مع ــد. آدام مای ــی برن ــره م به
CrowdStrike گفــت: ایــن فعالیــت بــا چیــن در ارتبــاط 
ــه هکرهــای  ــان از نســبت دادن آن ب ــا محقق اســت، ام

ــد. دولتــی چیــن خــودداری کــرده ان

ــمندی  ــات ارزش ــه اطاع ــا ب ــت هکره CrowdStrike گف
ماننــد داده هــای مشــترکین و فــراداده تمــاس هــا 
ــرای دولتــی  ــد. ایــن اطاعــات ب دسترســی پیــدا کرده ان
ــد چیــن کــه ســابقه هــدف قــرار دادن مخالفــان را  مانن

ــود. ــد ب ــمند خواه دارد، ارزش

ــواوی را  ــزات ه ــا تجهی ــی از هک ه ــزود: برخ ــرز اف مای
ــدارد  ــد، امــا هیــچ مدرکــی وجــود ن هــدف قــرار داده ان
کــه غــول فنــاوری چینــی در ایــن هک هــا شــریک بــوده 
اســت. دولــت بایــدن ممنوعیــت هــای دولــت ترامــپ 
بــرای ســرمایه گذاری در هــواوی را گســترش داده و 
اعــان نمــوده ایــن شــرکت، فنــاوری نظارتی )جاسوســی( 
می فروشــد و از ارتــش چیــن حمایــت مــی کنــد. 

ــت. ــرده اس ــات را رد ک ــن اتهام ــواوی ای ه
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 توییتر دو حساب کاربری هکرهای 
کره شمالی را تعلیق کرد

ایــن دو حســاب وانمــود می کردنــد کــه محققــان 
امنیتــی هســتند و هــر کــدام کمتــر از 1000 دنبــال کننــده 
ــد  ــل تهدی ــروه تحلی داشــتند. آدام وایدمــن، تحلیلگــر گ
ــی  ــا کمپین ــتقیمًا ب ــاب ها مس ــن حس ــت: ای ــوگل، گف گ

ــد. ــط بودن ــرد، مرتب ــه افشــا ک ــوگل در ژانوی ــه گ ک

گــوگل در مــاه ژانویــه اعــام کــرد هکرهــای کــره شــمالی 
ــی،  ــی امنیت ــه تحقیقات ــار در جامع ــب اعتب ــرای کس ب
ــا از  ــپس، آنه ــاخته بودند. س ــری س ــاب های توییت حس
ــا را در  ــرده و آنه ــکاری ک ــه هم ــوت ب ــق دع ــک محق ی
ایــن فرآینــد هــک مــی نمودنــد. گــوگل همچنیــن گفــت 
ــی  ــد از لینک ــس از بازدی ــز پ ــان نی ــی از محقق ــه برخ ک
ــر  ــایبری در توییت ــت س ــاگ امنی ــک وب ــه ی ــوط ب مرب

هــک شــدند.
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رئیــس امنیــت ســایبری وزارت بهداشــت اســرائیل، روون الیاهــو، صبــح دوشــنبه 19 اکتبــر گفــت: 
ــاال  ــادره، احتم ــه بیمارســتان Hillel Yaffe در ه ــه گذشــته ب ــزاری گســترده هفت ــاج اف ــه ب حمل

توســط هکرهــای چینــی انجــام شــده و انگیــزه آنهــا “صرفــًا مالــی” بــوده اســت.

ــا  ــف شــد ام ــه متوق ــن حمل ــر ای ــر اورژانســی بیمارســتان در اث ــات بخــش غی برخــی از اقدام
بیشــتر فعالیــت بیمارســتان بــا اســتفاده از سیســتم های فنــاوری اطاعــات جایگزیــن و قلــم و 

کاغــذ ادامــه یافــت.

ــی هــای  ــه و اداره کل امنیــت ســایبری آمــده اســت: »ارزیاب ــن وزارتخان ــه مشــترک ای در بیانی
اولیــه و واکنــش ســریع ریاســت و کارکنــان بافاصلــه حمــات را متوقــف کــرد و خســارتی وارد 

نشــد.«

ریاســت اداره کل امنیــت ســایبری اســرائیل گفــت کــه 9 بیمارســتان و مؤسســه بهداشــتی هفتــه 
قبــل هــدف قــرار گرفتنــد. هنــوز مشــخص نیســت کــه چــه نــوع حمــات ســایبری انجــام شــده 

اســت یــا چــه کســی ممکــن اســت پشــت آن بــوده باشــد.

ــا افزایــش تاش هــای هــک مواجــه شــده، اداره  هفتــه گذشــته، از آنجایــی کــه ایــن کشــور ب
ملــی ســایبری اســرائیل هشــداری کلــی بــه مشــاغل اســرائیلی صــادر کــرد تــا از حمات ســایبری 

احتمالــی آگاه باشــند.

هفتــه قبــل، مایکروســافت اعــام کــرد کــه گروهــی از هکرهــای ایرانــی را شناســایی کــرده اســت 
کــه از محصــوالت ایــن شــرکت بــرای هــدف قــرار دادن نهادهــای فنــاوری دفاعــی اســرائیلی و 
ــد،  ــه را اداره می کنن ــی در خاورمیان ــتیرانی دریای ــه کش ــرکت هایی ک ــن ش ــی و همچنی آمریکای

ــد. ــتفاده می کنن اس

بــه طــور جداگانــه، گــوگل بــا تمرکــز بــر “کمپیــن هــای قابــل توجــه” یــک گــروه مرتبــط بــا ســپاه 
پاســداران ایــران، دربــاره افزایــش هکرهــای دولتی هشــدار داد.

مقام ارشد سایبری اسرائیل: حمله سایبری به بیمارستان 
احتمااًل توسط گروهی چینی باشد
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تشدید جنگ سایبری ایران علیه اسرائیل

براســاس گــزارش اخبــار ملــی اســرائیل، صدهــا حســاب کاربــری در تــاش بــرای ایجــاد تفرقــه 
در اســرائیل در رســانه هــای اجتماعــی از تصاویــر مــدل هــا بــرای جــا زدن خــود بــه عنــوان زنــان 

اســرائیلی اســتفاده مــی کننــد.

ــد  ــان جــوان اســتفاده می کنن ــر زن ــًا از تصاوی ــی، عمدت ــای جعل ــزارش: پروفایل ه ــن گ ــر ای بناب
ــب از  ــر اغل ــن تصاوی ــد. ای ــرار دهن ــدف ق ــرائیلی را ه ــی اس ــانه های اجتماع ــران رس ــا کارب ت
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــده اند. ب ــه ش ــگ گرفت ــای مدلین ــا آژانس ه ــی ی ــایت های پورنوگراف وب س
ــان  ــی را در می ــی، اطاعــات جعل ــی در رســانه هــای اجتماعــی، عوامــل ایران حســاب های جعل
ــش هــای  ــق تن ــن طری ــا بدی ــد ت ــی اســرائیلی پخــش مــی کنن ــران شــبکه هــای اجتماع کارب

ــد. ــج دهن ــی را تروی ــکاف های سیاس ــی و ش اجتماع

ــی اداره  ــل ایران ــط عوام ــه توس ــی ک ــای جعل ــته، پروفایل ه ــال گذش ــال، س ــوان مث ــه عن ب
می شــدند، بــه طــور مــداوم از کاربــران اســرائیلی می خواســتند کــه مقــررات پوشــیدن ماســک 
و فاصله گــذاری اجتماعــی را بــه شــدت رعایــت کننــد، و در عیــن حــال بخــش حریــدی را مــورد 

ــتند. ــا می دانس ــروس کرون ــار وی ــئول انتش ــد و آن را مس ــرار می دادن ــاد ق انتق

ــح کــرده و  ــوان یــک دروغ تقبی ــه عن ــری را ب ــرًا، همیــن حســاب ها همه گی ــا ایــن حــال، اخی ب
نســبت بــه اســتفاده از واکســن ها بــه عنــوان بخشــی از یــک توطئــه جهانــی هشــدار داده انــد.

بســیاری از ایــن حســاب های کاربــری از تصاویــر مدل هــای کم پــوش بــرای جمــع آوری 
فالوورهــا اســتفاده می کننــد. آنهــا نظــرات سیاســی بســیار ســنگینی را ارائــه می دهنــد.

ــد. ایــن  ــام “Noa Moshe” فعالیــت مــی کن ــری تحــت ن ــال، یــک حســاب کارب ــوان مث ــه عن ب
حســاب کــه بــه عنــوان یــک ســاکن تــل آویــو ظاهــر مــی شــود، بیــش از 2000 دنبــال کننــده 
دارد و مکــررا نظــرات خــود را بــه زبــان عبــری در مــورد موضوعــات بســیار پرمخاطــب، از مســائل 
ــن  ــد. ای ــی ده ــه م ــا، ارائ ــروس کرون ــری وی ــه گی ــی و هم ــائل نظام ــا مس ــه ت ــی گرفت سیاس
حســاب بــرای فریــب افــراد، بــه طــور مــداوم هــر هفتــه بــرای دنبــال کننــدگان “شــابات شــالوم” 

آرزو مــی کنــد و تعطیــات در پیــش روی یهودیــان را یــادآوری مــی کنــد.

نظــرات ارائــه شــده توســط ایــن حســاب در طــول زمــان تغییــر کــرده، امــا هــدف همــه آنهــا 
ــع  ــری در واق ــن حســاب کارب ــج اختــاف اســت. عکــس هــای اســتفاده شــده توســط ای تروی

مربــوط بــه یــک مــدل و وبــاگ نویــس رومانیایــی اســت.
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