




پیشگفتار
مقدمه

اخبار
دولــت بایــدن جایــزه میلیــون دالری بابــت هرگونــه اطالعــات در مــورد DarkSide هدیــه 

ــد می ده
تحریم های جدید امریکا علیه NSO با هدف مهار نرم افزارهای جاسوسی

ارتش ایاالت متحده وب سایت متعلق به یک گروه باج افزاری بزرگ را مصادره کرد
تنظیم کننده هــای مالــی امریــکا خواســتار وضــع قوانینــی از ســوی کنگــره شــدند کــه بــه 

آنهــا در ســامان دهی ارزهــای دیجیتــال کمــک کنــد

ناتو استراتژی هوش مصنوعی خود را منتشر کرد
اجالس COP26 اطالعات نادرست آب و هوایی آنالین را مورد توجه قرار داد

روسیه و ایاالت متحده بی سر و صدا به دنبال زمینه های توافق هستند
ایــاالت متحــده بــه حــل و فصــل اختالفــات مالیاتــی دیجیتــال نزدیک تــر شــده اســت، 

امــا موانــع اصلــی همچنــان باقــی اســت
اوکراین پنج هکر روسی پشت هزاران حمله سایبری را افشا کرد

روســیه یــک هکــر را کــه ظاهــرا تحــت تعقیــب مقامــات آمریکایــی بــود، بازداشــت و 
ســپس آزاد نمــود

شــرکت نــرم افزارهــای جاسوســی NSO Group در حــال بازآرایــی مدیــران ارشــد خــود و 
توســعه تغییــر بــه ســمت دفــاع ســایبری اســت

ــه«  ــوس افزار NSO را »محتاطان ــده جاس ــه پرون ــرائیل و فرانس ــرائیلی: اس ــات اس مقام
ــرد ــد ک رســیدگی خواهن

یــک گــروه هکــر مرتبــط بــا ایــران، کاربــران یــک برنامــه دوســتیابی LGBTQ محبــوب 
اســرائیلی را تهدیــد نمــود

حمالت باج افزاری امسال تقریبًا 1000 مدرسه را در ایاالت متحده مختل نموده است
یــک حملــه ســایبری بــر »مقــدار قابــل توجهــی« از داده هــای متعلــق بــه حــزب کارگــر 

بریتانیــا تأثیــر گذاشــت
حمله سایبری به بانک ملی پاکستان

یک حمله باج افزاری به سیستم حمل و نقل بزرگ کانادا ضربه زد

فیس بوک داده های تشخیص چهره بیش از یک میلیارد نفر را حذف خواهد کرد
اخبار کوتاه
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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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امنیت سایبری     

ایــن شــماره از گــزارش امنیــت ســایبری ICDT، شــامل 4 بخــش ایــاالت متحــده، ناامنــی ســایبری و بیــن الملــل 
ــد  ــامل چن ــه ش ــن هفت ــکا در ای ــت امری ــایبری دول ــت س ــای امنی ــد. فعالیت ه ــاوری می باش ــرکت های فن و ش
ــه  ــی NSO. ب ــم کمپان ــت؛ از تحری ــوده اس ــایبری ب ــای س ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــم و بین الملل ــدام مه اق
ــه  ــات اســرائیلی ب ــی مقام ــزار پگاســوس و الب ــری فرانســه از جاسوســی نرم اف ــار پیگی ــم اخب ــن تصمی ــال ای دنب
نفــع ایــن شــرکت ســبب شــد تــا نــام ایــن شــرکت بارهــا بــه تیتــر اخبــار مهــم مرتبــط بــا حــوزه ســایبر تبدیــل 
شــود. بخــش ناامنــی ســایبری نیــز حمــالت ســایبری برجســته را مــورد توجــه قــرار داده اســت. از جملــه مهمتریــن 
چالش هــای ایــن هفتــه درگیری هــای ســایبری میــان ایــران و اســرائیل بــوده اســت. در بخــش بیــن الملــل نیــز 
ــان  ــط می ــه رواب ــن هفت ــت آن را در ای ــه محوری چالش هــا و اخبارهــای ســایر کشــورها بررســی شــده اســت ک
روســیه و امریــکا بــه خــود اختصــاص داده اســت. قســمت پایانــی نیــز بــه توقــف توســعه فنــاوری تشــخیص 

ــق دارد. ــوک تعل ــط فیس ب ــره توس چه

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     

دولت بایدن جایزه میلیون دالری بابت هرگونه 
اطالعات در مورد DARKSIDE هدیه می دهد

ایــن بانــد باج افــزار بعــد از یــک حملــه ســایبری کــه خــط لولــه Colonial را هــدف قــرار داد و تامیــن ســوخت ایــاالت 
ــرای اطالعــات  ــه 10 میلیــون دالر ب ــر ارائ ــه شــهرت رســید. وزارت امــور خارجــه عــالوه ب متحــده را محــدود کــرد، ب
دربــاره رهبرانــش، همچنیــن 5 میلیــون دالر بــرای اطالعاتــی کــه منجــر بــه دســتگیری یــا محکومیــت هــر فــردی کــه 

ــه می دهــد. ــد، ارائ ــروه همــکاری می کن ــن گ ــا ای ب

ــده  ــاالت متح ــون ای ــان قان ــه مجری ــل توج ــه دلی ــایبری Colonial ب ــه س ــس از حمل ــی پ ــدت کوتاه DarkSide م
تعطیــل شــد. امــا بــه گفتــه دولــت و محققــان ایــاالت متحــده، ممکــن اســت تحــت عنــوان BlackMatter، یــک 
ــرار داده اســت، ســازماندهی  ــد تعاونی هــای کشــاورزی را هــدف ق ــی مانن ــه ســازمان های آمریکای ــروه هکــری ک گ
مجــدد شــده باشــد. بنــا بــر گزارش هــا، BlackMatter در ایــن هفتــه بــه دلیــل “برخــی شــرایط غیرقابــل حــل مرتبــط 

بــا فشــار مقامــات” تعطیــل شــد.

ــزی  ــزار جوای ــای باج اف ــه گروه ه ــوط ب ــات مرب ــرای اطالع ــات ب ــه مقام ــت ک ــاری اس ــال ج ــار در س ــن ب ــن دومی ای
ــرای  ــون دالر ب ــا 10 میلی ــه ت ــور خارج ــت” وزارت ام ــرای عدال ــاداش ب ــه “پ ــه، برنام ــاه ژوئی ــد. در م ــر می گیرن در نظ
ــاخت های  ــه زیرس ــرب علی ــایبری مخ ــای س ــه »فعالیت ه ــود ک ــی ش ــایی هکرهای ــه شناس ــر ب ــه منج ــی ک اطالعات

ــنهاد داد. ــد، پیش ــدازی می کنن ــده« را راه ان ــاالت متح ــی ای حیات
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امنیت سایبری

تحریم های جدید امریکا علیه NSO با هدف مهار 
نرم افزارهای جاسوسی

دولــت ایــاالت متحــده بزرگتریــن اقــدام خــود را بــرای مهــار بــازار بیــن المللــی ابزارهــای هــک بــا تحریــم شــرکت 
اســرائیلی NSO Group انجــام داده اســت.

اکنــون ســوال بــزرگ ایــن اســت: آیــا کشــورهای دیگــر اقدامــات مشــابهی را علیــه ســازندگان ابزارهــای هــک انجــام 
خواهنــد داد؟

ــاوری ســاخت ایــاالت  ــه فن ــع از اســتفاده NSO از هرگون ــه طــور موثــر مان اقــدام وزارت بازرگانــی ایــاالت متحــده ب
متحــده می شــود. ایــن امــر فعالیت هــای NSO را دشــوارتر می کنــد و می توانــد ســرمایه گــذاران بالقــوه را 
بترســاند. امــا بعیــد اســت کــه بــه تنهایــی بــرای توقــف فعالیــت NSO-Group کافــی باشــد. وزارت بازرگانــی همچنین 
ــوق  ــابقه حق ــا س ــرائیلی ب ــوس افزار اس ــرکت های جاس ــر از ش ــی دیگ ــه Candiru، یک ــده را ب ــاالت متح ــادرات ای ص

ــرد. ــوع ک ــده، ممن ــر نگران کنن بش

ــرب  ــق فضــای ســایبری غ ــی را طب ــن الملل ــن بی ــا قوانی ــد ت ــالش کرده ان ــاالت متحــده طــی ســال ها ت ــات ای مقام
برقــرار کننــد و کشــورهای دیگــر را بــرای اتخــاذ ایــن قوانیــن گــرد هــم آورده انــد. لیکــن آنهــا بــه شــدت در برابــر بــازار 

خصوصــی ابزارهــای هــک معــروف بــه spyware ایســتادگی کــرده بودنــد.

• یــک مانــع بــزرگ: NSO و ســایر شــرکت های ایــن حــوزه ادعــا می کننــد کــه کشــورها از ابزارهــای آنــان بــه خاطــر 
دالیــل امنیتــی مشــروع ماننــد مبــارزه بــا تروریســم اســتفاده می کننــد. ایــن احتمــااًل در برخــی مــوارد درســت اســت، 
هــر چنــد ایــن شــرکت بــه وضــوح چشــم خــود را بــر برخــی از مشــتریان دولتــی کــه از ایــن ابــزار بــرای ســرکوب 

مخالفــان و جاسوســی از دشــمنان اســتفاده می کننــد بســته اســت.

ــاالت  ــدان ای ــر از متح ــی دیگ ــت. برخ ــتقر اس ــده مس ــاالت متح ــم ای ــد مه ــرائیل، متح ــر: NSO در اس ــع دیگ • مان
متحــده، ماننــد مکزیــک، در زمــره مشــتریان شــناخته شــده هســتند. وزارت خارجــه آمریــکا اعــالم کــرد کــه ایــاالت 

ــد. ــام نمی ده ــورد NSO انج ــرائیل در م ــت اس ــه دول ــی علی ــچ اقدام متحــده هی

امــا گزارش هــای گســترده در مــورد Pegasus باعــث شــده کــه ســکوت در مــورد ســوء اســتفاده های ایــن شــرکت 
غیرقابــل دفــاع باشــد. منتقــدان نــرم افزارهــای جاسوســی در حــال حاضــر برنامه هایــی بــرای مراحــل بعــدی دارنــد. 
ســناتور ران وایــدن از دولــت بایــدن خواســت تــا NSO و Candiru را بــر اســاس قانــون جهانــی Magnitsky، قانونــی 
ــا در  ــی آنه ــه دارای ــد و هرگون ــدود می کن ــده مس ــاالت متح ــی ای ــتم مال ــرکت ها را از سیس ــه ش ــال 2012 ک در س

ــد. ــم کن ــد، تحری ــل اســتفاده می کن ــر قاب ــاالت متحــده را غی بانک هــای ای
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ارتش ایاالت متحده وب سایت متعلق به 
یک گروه باج افزاری بزرگ را مصادره کرد 

ــزار REvil را  ــاج اف ــرورهای ب ــی س ــت خارج ــک دول ی
ــایبری  ــی س ــپس فرمانده ــرار داد. س ــه ق ــورد مصالح م
ایــاالت متحــده دسترســی بــه ســایت را مســدود کــرد، 
تــا “جنایتــکاران از بســتری کــه بــرای اخــاذی از قربانیــان 
ــد محــروم شــوند.” REvil پــس  خــود اســتفاده می کردن
ــد،  ــر افتاده ان ــه خط ــرورها ب ــد س ــه ش ــه متوج از اینک

تعطیــل شــد.

ایــن عملیــات پیشــرفت قابــل توجهــی در واکنــش 
ــت  ــزار اس ــای باج اف ــه هک ه ــده ب ــاالت متح ــت ای دول
کــه دولت هــای محلــی و شــرکت های مهــم ایــاالت 

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــده را تح متح

REvil جــزو بدتریــن هکرهــا علیــه ادارات دولتــی و 
ــه  ــول عرض ــروه غ ــن گ ــود. ای ــکا ب ــاخت های امری زیرس
گوشــت JBS و Kaseya، یــک شــرکت فنــاوری اطالعــات 
ــن  ــه ای ــه گفت ــرد. ب ــک ک ــتری را ه ــزاران مش ــا ه ب
ــا 1500 کســب وکار کوچــک تحــت  ــن 800 ت شــرکت، بی

ــد. ــرار گرفتن ــک Kaseya ق ــر ه تأثی

واشــنگتن پســت قبــاًل گــزارش داده بــود کــه ســرورهای 
REvil در تابســتان هــک شــده اند و بــه FBI اجــازه 
ــق  ــد: »تواف ــات گفتن دسترســی داده شــده اســت. مقام
]بــا دولــت خارجــی[ بــه FBI اجــازه داد تــا بــا همــکاری 
ــی  ــای خصوص ــرورها و کلیده ــه س ــی ب ــریک خارج ش
دسترســی پیــدا کنــد.« آنهــا گفتنــد کــه ایــن اداره مــاه 
ــه  ــا Cybercom ب ــات را ب ــت آن اطالع ــته توانس گذش

ــاخت. ــن س ــادره را ممک ــذارد و مص ــتراک بگ اش
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تنظیم کننده های مالی امریکا خواستار وضع 
قوانینی از سوی کنگره شدند که به آنها در 

سامان دهی ارزهای دیجیتال کمک کند

ــاال، اســتیبل کوین هــا،  ــه رگوالتورهــای ســطح ب ــه گفت ب
نوعــی از ارزهــای دیجیتــال مرتبــط بــا دارایی هــای دنیای 
ــد.  ــرار گیرن ــارت ق ــت نظ ــدت تح ــه ش ــد ب ــی، بای واقع
ــاخته اند  ــرح س ــته ای را مط ــن خواس ــه چنی ــرادی ک اف
عبارتنــد از “جانــت ال. یلــن”، وزیــر خزانــه داری، “جــروم 
اچ. پــاول”، رئیــس فــدرال رزرو و “گــری جنســلر”، رئیــس 

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بودنــد.

ــر مجموعــه ای از صنعــت ارزهــای  اســتیبل کوین هــا زی
دیجیتــال هســتند. برخــالف بیــت کویــن و ســایر ارزهای 
ــفته بازی  ــًا س ــای صرف ــه دارایی ه ــوب، ک ــال محب دیجیت
ــخت  ــای س ــا ارزه ــا ب ــتیبل کوین ه ــتند، ارزش اس هس

ماننــد دالر یــا فلزاتــی ماننــد طــال مرتبــط اســت.

منتقــدان اســتدالل می کننــد کــه فهــم نادرســت از 
ــرار  ــوع ف ــک ن ــه ی ــد منجــر ب اســتیبل کوین هــا می توان
ــه  ــد ک ــاد کردن ــزارش انتق ــن گ ــا از ای ــود. آنه ــی ش بانک
ایــن موضــوع را بــه کنگــره فرســتاده اســت، جایــی کــه 
آنهــا اســتدالل کردنــد کــه البی گــران ارزهــای دیجیتــال 

ــت. ــد گرف ــد را در دســت خواهن ــن فرآین ــرل ای کنت





بین الملل
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ــوش  ــه ه ــوط ب ــتراتژیک مرب ــرد اس ــن راهب ــا اولی ــو ب ــورهای نات ــاع کش وزرای دف
مصنوعــی )AI( موافقــت کردنــد. متحــدان ناتــو هــوش مصنوعــی را بــه عنــوان یکــی 
ــرار  ــت ق ــی در اولوی ــی و امنیت ــائل دفاع ــه مس ــوط ب ــاوری مرب ــوزه فن ــت ح از هف
ــا و  ــی، داده ه ــای کوانتوم ــد از فناوری ه ــاوری عبارتن ــای فن ــن حوزه ه ــد. ای داده ان
ــانی،  ــرفت های انس ــوژی و پیش ــین آالت، بیوتکنول ــازى ماش ــودکار س ــبات، خ محاس

فناوری هــای فراصــوت و فضــا می باشــد.

ــی  ــد و فرصت ــر می ده ــی را تغیی ــی جهان ــی و امنیت ــط دفاع ــی محی ــوش مصنوع ه
ــی ســرعت  ــد، از طرف ــو فراهــم می کن ــن آوری نات ــری ف ــت برت ــرای تقوی بی ســابقه ب

ــد. ــش می ده ــز افزای ــتند نی ــرو هس ــا آن روب ــو ب ــای نات ــه اعض ــی را ک تهدیدات

ایــن یــک تغییــر اساســی در عرصــه فنــاوری اســت کــه احتمــااًل بــر تمامی فعالیت های 
ناتــو در حمایــت از ســه وظیفــه اصلــی آن تأثیــر می گــذارد: دفــاع جمعــی، مدیریــت 

بحــران و امنیت مشــترک.

ــی را  ــه وظایف ــد ک ــه می ده ــین ها ارائ ــه ماش ــی را ب ــن توانای ــی ای ــوش مصنوع ه
کــه معمــواًل بــه هــوش انســانی نیــاز دارنــد، انجــام دهنــد. بــه دلیــل ماهیــت بــروز 
ــر آن  ــی در اث ــی بین الملل ــای امنیت ــه وســیعی از چالش ه ــی، مجموع هــوش مصنوع
ــرو  ــر قلم ــم ب ــنتی و ه ــی س ــای نظام ــر قابلیت ه ــم ب ــه ه ــد ک ــد ش ــاد خواه ایج
ــدی را  ــای جدی ــب فرصت ه ــن ترتی ــه همی ــذارد و ب ــر می گ ــی تأثی ــدات ترکیب تهدی

ــد. ــدات فراهــم می کن ــه آن تهدی ــرای پاســخ ب ــز ب نی

ناتــو متعهــد شــده اســت تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه برنامه هــای کاربــردی هــوش 
مصنوعــی مطابــق بــا شــش اصــل زیــر باشــد:

قانونمنــدی / مســئولیت پذیــری و جــواب گویــی/ قابلیــت توضیــح و ردیابــی / قابــل 
اطمینــان / حکومــت پذیــری / کاهــش تعصــب

ناتو استراتژی هوش مصنوعی خود را منتشر کرد
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اجــالس COP26 ســازمان ملــل متحــد تحقیــق جدیــدی را در مــورد انتشــار اطالعــات 
گمــراه کننــده آب و هوایــی بــه صــورت آنالیــن مطــرح نمــود و همراســتا بــا منتقــدان 
ــه راه  ــات را ب ــی از مطالع ــوک موج ــس ب ــد فی ــی مانن ــانه های اجتماع ــای رس غول ه
ــال  ــی در ح ــانه های اجتماع ــرکت های رس ــد ش ــان می ده ــه نش ــت ک خواهد انداخ

تقویــت و ســود بــردن از انــکار تغییــرات اقلیمــی هســتند.

روز سه شــنبه، مرکــز غیرانتفاعــی مقابلــه بــا نفــرت دیجیتــال )CCDH( گزارشــی منتشــر 
کــرد کــه نشــان مــی داد گــروه کوچکــی از ناشــران نقــش بزرگــی در انتشــار محتــوای 
فیس بــوک کــه علــم آب و هــوا را تضعیــف می کنــد، بــازی می کننــد؛ از جملــه 
 Stop Funding« ــن ــنبه، کمپی ــی Breitbart . و در روز پنج ش ــت افراط ــایت راس وب س
Heat« از مطالعــه جدیــدی رونمایــی می کنــد کــه بــه ادعــای آن هــا »نشــان می دهــد 
ــزی  ــر از آن چی ــا بزرگ ت ــه تنه ــوک ن ــی فیس ب ــت آب وهوای ــات نادرس ــکل اطالع مش

ــر هــم می باشــد«. ــه بدت ــد، بلک ــان می کن ــه شــرکت بی اســت ک

ــد،  ــزارش جدی ــود: گ ــات مطــرح شــده اعــالن نم ــه موضوع ــش ب ــوک در واکن فیس ب
ــران  ــد. کارب ــوک می باش ــس ب ــوای فی ــی محت ــرای بررس ــی ب ــر روش ناقص ــی ب متک
ــد  ــط پســت هایی را ارســال می کنن ــه فق ــرادی هســتند ک ــزارش[ اف ــا ]در گ ــورد ادع م

کــه از نظــر سیاســی بــا آنهــا مخالفــت دارنــد.

ایــن یافته هــا در حــال حاضــر نظــر برخــی از قانون گــذاران دموکــرات را بــه خــود جلــب 
ــای  ــر پلت فرم ه ــوب و دیگ ــر، یوتی ــوک، توییت ــال ها فیس ب ــا س ــت، آنه ــرده اس ک
ــات نادرســت،  ــی، اطالع ــدرت کاف ــه ضمــن داشــتن ق ــد ک ــم کرده ان ــال را مته دیجیت

ــد. ــرکوب نمی کنن ــر را س ــوای مض ــایر محت ــز و س ــخنان نفرت انگی س

جمهــوری خواهــان در گذشــته قانونگــذاران لیبــرال را بــه دلیــل تحت فشــار قــرار دادن 
شــرکت های فنــاوری بــرای اتخــاذ موضــع ســخت تــری در برابــر اطالعــات نادرســت 
آب و هــوا مــورد انتقــاد قــرار داده انــد و آن را توهیــن بــه آزادی بیــان و تالشــی بــرای 

“سانســور” دیدگاه هــای محافظــه کار در مــورد آب و هــوا قلمــداد کرده انــد.

ــه  ــر ادام ــا 12 نوامب ــد و ت ــاز ش ــنبه آغ ــه از یکش ــالس COP26 ک ــی اج در پیش بین
ــر،  ــوک و توییت ــه فیس ب ــی از جمل ــانه های اجتماع ــرکت های رس ــت، ش ــد داش خواه
ــر در  ــار معتب ــار اطالعــات نادرســت و انتشــار اخب ــا هــدف مه ــکارات جدیــدی را ب ابت

ــد. مــورد تغییــرات آب و هــوا اعــالم کردن

اجالس COP26 اطالعات نادرست آب و هوایی 
آنالین را مورد توجه قرار داد
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بــا وجــود آن کــه دولــت بایــدن رویکــرد هوشــیارانه ای 
را بــرای روابــط بــا کرملیــن در پیــش گرفتــه امــا 
مجموعــه ای از دیدارهــای ســطح پاییــن بیــن دو کشــور 

ــت. ــده اس ــزار ش ــون برگ ــا کن ت

ــاالت  ــیه و ای ــه روس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــن ط ای
ــف  ــال تضعی ــه دنب ــه ب ــی ک ــمن قدیم ــده، دو دش متح
ــان هســتند، رفتارشــان نســبت  ــر در سراســر جه یکدیگ

ــند. ــرده باش ــر ک ــی تغیی ــم اندک ــه ه ب

وضعیت چند ماه قبل روابط دو کشور

کالهــک  حمــل  قابلیــت  کــه  روســی  موشــک های 
هســته ای دارنــد در حــال حرکــت بــه نزدیکــی اوکرایــن 
ــه  ــر از احتمــال مداخل ــن خب مشــاهده شــده اند و کرملی
ــک های  ــور موش ــن کش ــت. ای ــا داده اس ــد در آنج جدی
کــروز مافــوق صوتــی را آزمایــش کــرده اســت کــه 
ــط را  ــه رواب ــد و هم ــکا را دور می زن ــی آمری ــط دفاع خ
ــد.  ــع می کن ــکا قط ــری آمری ــه رهب ــو ب ــالف نات ــا ائت ب
ــزاری  ــالت باج اف ــتان، حم ــه در تابس ــک وقف ــس از ی پ
ــددًا از  ــد مج ــمه می گیرن ــیه سرچش ــاک روس ــه از خ ک
ــافت  ــر، مایکروس ــر اکتب ــده اند و در اواخ ــه ش ــر گرفت س
یــک کمپیــن جدیــد جاسوســی ســایبری روس را برمــال 

ــاخت. س

متحــده  ایــاالت  بایــدن،  آمــدن  کار  روی  زمــان  از 
ــع  ــیه وض ــه روس ــترده ای را علی ــد گس ــای جدی تحریم ه
کــرده، بــه تســلیح و آمــوزش ارتــش اوکراین ادامــه داده 
ــه  ــی جویان ــایبری تالف ــالت س ــام حم ــه انج ــد ب و تهدی
ــکا در  ــه اهــداف روســی کــرده اســت. ســفارت آمری علی
مســکو تقریبــا صــدور ویــزا را نیــز متوقــف نمــوده اســت.

ــروه  ــت گ ــی در نشس ــران جهان ــه رهب ــرایطی ک در ش
ــد،  ــات می کردن ــر مالق ــا یکدیگ ــه در رم ب ــر هفت 20 آخ

روسیه و ایاالت متحده بی سر و صدا به دنبال زمینه های 
توافق هستند

ــای روس  ــا همت ــو ب ــرای گفتگ ــی ب ــدن فرصت ــای بای آق
خــود پیــدا نکــرد زیــرا رئیــس جمهــور والدیمیــر پوتیــن 
بــه دلیــل نگرانی هــای کرونایــی بــه صــورت مجــازی در 

ــداد حاضــر شــد. ــن روی ای

تغییر رویکرد دو کشور

ــی  ــن” ول ــطح پایی ــگاه س ــه پرت ــرد “لب ــود راهب ــا وج ب
ــز انجــام  ــون کار دیگــری نی ــی اکن ــب جهان ــن دو رقی ای

می دهنــد: صحبــت کــردن.

نشســت بیــن آقایــان بایــدن و پوتیــن در ژوئــن در ژنــو 
ــور  ــن دو کش ــا بی ــری تماس ه ــک س ــاد ی ــث ایج باع
شــد، از جملــه ســه ســفر مقامــات ارشــد دولــت بایــدن 
ــا  ــتر ب ــای بیش ــوالی، و مالقات ه ــاه ج ــکو از م ــه مس ب
ــد  ــرف در فنالن ــرزمین های بی ط ــی در س ــات روس مقام

و ســوئیس.

ــلیحات در  ــرل تس ــورد کنت ــدی در م ــوی ج ــک گفتگ ی
ــو در ســال های  ــن گفتگ ــق تری ــه عمی ــان اســت، ک جری
ــفید در  ــد کاخ س ــاور ارش ــر، مش ــت. آن نوبرگ ــر اس اخی
ــری  ــک س ــور، در ی ــای نوظه ــایبری و فناوری ه ــور س ام
جلســات مجــازی و آرام بــا همتــای کرملیــن خــود 

ــت. ــرده اس ــرکت ک ش

ــاالت متحــده اســامی و ســایر  ــه پیــش ای چندیــن هفت
ــه آمریــکا  ــه ب ــد هکــر روســی را کــه فعاالن جزئیــات چن
حملــه می کردنــد، آشــکار ســاخت. اکنــون، ایــاالت 
متحــده منتظــر اســت تــا ببینــد آیــا ایــن اطالعــات منجر 
ــت  ــزان جدی ــا می ــر ت ــا خی ــود ی ــتگیری می ش ــه دس ب
کشــور روســیه را در ســرکوب هکرهــای باج افــزاری را 

بســنجد.

مقامــات هــر دو کشــور می گوینــد کــه سراســیمگی 
ــی نداشــته اســت  ــون نتیجــه چندان گفــت وگوهــا تاکن
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امــا بــه جلوگیــری از حرکــت خــارج از کنتــرل تنش هــای 
ــد. ــک می کن ــکا کم ــیه و آمری روس

ــه  ــت ک ــده گف ــاالت متح ــت ای ــد دول ــام ارش ــک مق ی
در مــورد آقــای پوتیــن و اهــداف کرملیــن “بســیار 
تیزبیــن” هســتیم و فکــر می کینــم کــه می تــوان در 
مــورد موضوعاتــی ماننــد کنتــرل تســلیحات بــا یکدیگــر 
ــرد  ــام خاطرنشــان ک ــن مق همــکاری داشــته باشــیم. ای
کــه روســیه در بازگردانــدن توافــق هســته ای ایــران و تــا 
ــاالت متحــده  ــا ای ــره شــمالی ب ــا ک حــدی در برخــورد ب
همســو بــوده اســت، امــا اذعــان داشــت کــه بســیاری 
ــعی  ــا س ــه روس ه ــود دارد ک ــر وج ــای دیگ از زمینه ه

ــد. ــی نماین ــع تراش ــا مان ــد در آن کاره می کنن

بــرای کاخ ســفید، ایــن مذاکــرات راهــی بــرای جلوگیــری 
از غافلگیری هــای ژئوپلیتیکــی اســت کــه می توانــد 
اولویت هــای آقــای بایــدن را از مســیر خــارج کند)رقابــت 
بــا چیــن و چالش هــای بــی شــمار داخلــی(. بــرای آقــای 
پوتیــن نیــز گفت وگــو بــا ثروتمندتریــن و قدرتمندتریــن 
ــی  ــوذ جهان ــرای نشــان دادن نف ــان راهــی ب کشــور جه
روســیه و برجســته کــردن وجهــه داخلــی او بــه عنــوان 

ضامــن ثبــات اســت.

بــا ایــن حــال، بــرای ایــاالت متحــده، پیــش دســتی در 
مذاکــرات مملــو از ریســک اســت و دولــت بایــدن را در 
معــرض انتقــاد قــرار می دهــد. منتقــدان احتمــااًل بیــان 
خواهنــد نمــود دولــت امریــکا بیــش از حــد مایــل بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــری پوتی ــت رهب ــیه تح ــا روس ــل ب تعام
بــه تضعیــف منافــع آمریــکا و ســرکوب مخالفــان ادامــه 

می دهــد.

مقامــات اروپایــی نگــران هســتند کــه روســیه در بحبوحه 
بحــران انــرژی منطقــه بــازی دشــواری را در پیــش بگیــرد 
و پیــش از صــادرات گاز بیشــتر بــه اروپــا، بــرای تصویــب 

یــک خــط لولــه جدید گــرو کشــی کنــد. تصاویــر جدیدی 
ــد،  ــر ش ــی منتش ــانه های اجتماع ــه در رس ــه روز جمع ک
موشــک ها و ســایر تســلیحات روســیه را در حــال حرکــت 
بــه ســمت اوکرایــن نشــان مــی داد و گمانه زنی هــا 
دربــاره احتمــال اقــدام جدیــد روســیه علیــه ایــن کشــور 

ــد. ــش می ده را افزای

اساســًا ماهیــت مخــرب کمپیــن ســایبری روســیه اســت 
کــه مقامــات را در ایــاالت متحــده نگــران کــرده اســت. 
ــات  ــه خدم ــوذ ب ــرای نف ــد ب ــن جدی ــک کمپی افشــای ی
ابــری مایکروســافت و رخنــه بــه هــزاران شــبکه دولتــی، 
شــرکتی و اندیشــکده آمریکایــی، نشــان داد کــه روســیه 
ــدن پــس از هــک ســوالر  ــای بای ــه آق ــی را ک تحریم های

ــه اســت. ــده گرفت ــه صــادر کــرد، نادی ــدز در ژانوی وین

و  روســی  مقامــات  بیــن  گفت وگوهــا  مهم تریــن 
ــام  ــتراتژیک” انج ــات اس ــوان “ثب ــت عن ــی تح امریکای
ــر  شــده اســت. ایــن مذاکــرات شــامل موضوعاتــی نظی
کنتــرل تســلیحات ســنتی و نگرانی هایــی در رابطــه 
ــوش  ــتفاده از ه ــه اس ــد، از جمل ــای جدی ــا فناوری ه ب
ــلیحاتی  ــتم های تس ــی سیس ــرای فرمانده ــی ب مصنوع
ــه،  ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــرمن، مع ــدی ش ــت. ون اس
امریکایــی می باشــد. رئیــس هیئــت مذاکره کننــده 

در ایــن بیــن مقامــات پنتاگــون هم چنــان نوســازی 
هســته ای چیــن را تهدیــد اصلــی بلندمــدت بــرای خــود 
دانســته و روســیه را چالــش فــوری ایــن کشــور معرفــی 
می کننــد. ژنــرال جــان ای. هایتــن کــه چنــد هفتــه 
دیگــر بــه عنــوان معــاون رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش 
بازنشســته خواهــد شــد بــه خبرنــگاران گفــت: »روســیه 
ــًا  ــت، صرف ــد اس ــن تهدی ــوع تری ــب الوق ــان قری همچن
بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا 1550 ســالح هســته ای مســتقر 

ــد.« دارن
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ایاالت متحده به حل و فصل اختالفات مالیاتی دیجیتال 
نزدیک تر شده است، اما موانع اصلی همچنان باقی است

ــروه20  ــورهای گ ــران کش ــر س ــدن و دیگ ــت بای پرزیدن
در نشســت روز شــنبه آخــر نوامبــر در رم بــه طــور 
رســمی حداقــل مالیــات جهانــی جدیــد را تاییــد کردنــد؛ 
اقدامــی کــه ایــاالت متحــده را یــک گام بــه حــل 
ــی  ــوارض خارج ــر ع ــر س ــدت ب ــی م ــای طوالن تنش ه
ــر  ــور نزدیک ت ــن کش ــک ای ــرکت های تکنولوژی ــه ش علی

. می کنــد

ــی ــات جهان ــران جــی20 طــرح ایجــاد حداقــل مالی  رهب
15 درصــدی را در حالــی تصویــب نمودنــد که قباًل توســط 
وزرای دارایــی هــر یــک از کشــورهای عضــو امضــا شــده 
بــود. ایــن امضــا بــه تالش هــا بــرای تاییــد ایــن توافــق 
بــه قانــون در هــر یــک از کشــورهای شــرکت کننده 
ــرای اجــرای  شــتاب می بخشــد، فرآینــدی ســخت کــه ب

کامــل آن زمــان الزم اســت.

ــط  ــن مذاکــرات حاصــل فشــاری اســت کــه توس ای
صنعــت فنــاوری و بــا حمایــت کاخ ســفید انجــام 
می شــود بــا ایــن قصــد کــه ســایر کشــورها را بــه حــذف 
ــد  ــال مانن ــای دیجیت ــرا غول ه ــه منحص ــی ک مالیات های
ــور  ــد مجب ــرار می دهن ــدف ق ــوگل را ه ــوک و گ فیس ب
ــی  ــک امریکای ــای تکنولوژی ــران کمپانی ه ــد. رهب نماین
ــوری،  ــر کش ــوردی در ه ــای م ــن مالیات ه ــد ای می گوین
ــد.  ــرار می ده ــی ق ــف رقابت ــه ضع ــک نقط ــا را در ی آنه
گروه هــای تجــاری مرتبــط بــا ایــن صنایــع ســال ها بــه 

ــد. ــی کرده ان ــی الب ــن مالیات های ــه چنی ــدت علی ش

چارچــوب مالیاتــی جهانــی کــه اولیــن بــار در مــاه 
گذشــته توســط ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــزم می کن ــدگان را مل ــرکت کنن ــد، ش ــی ش رونمای

مالیــات داخلــی خدمــات دیجیتــال خــود را کنــار بگذارند 
ــرح  ــابهی را ط ــن مش ــر قوانی ــه دیگ ــوند ک ــد ش و متعه

ــد. ــون پذیرفته ان ــا کن ــور ت ــش از 130 کش ــد. بی نکنن

ــه از  ــکان را می دهــد ک ــن ام ــه کشــورها ای ــوض ب در ع
ــی  ــاوری، حت ــه غول هــای فن ــزرگ، از جمل شــرکت های ب
زمانــی کــه حضــور فیزیکــی در قلمرو شــان ندارنــد، 
ــدف  ــا ه ــت ب ــه ای اس ــن مصالح ــد. ای ــات بگیرن مالی
راضــی کــردن مقامــات در اروپــا و جاهــای دیگــری کــه 
ــات  ــرکت هایی مالی ــن ش ــتقیمًا از چنی ــد مس می خواهن

ــد. دریافــت کنن

یکــی از بزرگتریــن موانــع در راه نهایــی کــردن توافــق در 
ــد  ــدن بای ــه بای ــی ک ــه اســت جای ــاالت متحــده نهفت ای
توافــق را توســط کنگــره تأییــد کنــد. جمهــوری خواهــان 
کنگــره می گوینــد کــه ایــن توافــق مســتلزم تغییــر 
ــه  ــت در نتیج ــده اس ــاالت متح ــدات ای ــن معاه قوانی
ــت آرا را  ــد دو ســوم اکثری ــرای پیشــبرد آن بای ــدن ب بای
ــل توجــه  ــن امــر مســتلزم حمایــت قاب ــد. ای کســب کن
جمهــوری خواهــان می باشــد کــه همــواره بــا ایــن 

ــد. ــت کرده ان ــرح مخالف ط

ــون را رد  ــدن تفســیر جمهوری خواهــان از قان ــت بای دول
کــرده و اســتدالل کــرده اســت کــه تغییــرات می تواننــد 
بــدون تصویــب معاهــده جدیدی انجــام شــوند. اختالف 
ــدون  ــق ب ــبرد تواف ــرای پیش ــدن ب ــی بای ــر توانای ــر س ب
ــرد  ــک نب ــه ی ــد ب ــان می توان ــت جمهوری خواه حمای
حقوقــی پرمخاطــره تبدیــل شــود کــه سرنوشــت توافــق 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــرض خط را در مع
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ســرویس امنیتــی اوکرایــن گفــت کــه ایــن پنــج مــرد بــرای شــعبه کریمــه آژانــس جاسوســی 
ــک  ــروه ه ــو گ ــر عض ــج نف ــر پن ــه ه ــد ک ــات گفتن ــد. مقام ــیه کار می کنن ــی FSB روس دولت
گامــاردون هســتند کــه بــه “خــرس اولیــه” نیــز معــروف اســت. بــه نــدرت پیــش می آیــد کــه 
ــن  ــه ای ــر اینک ــد، مگ ــی را از کشــورهای متخاصــم افشــا کنن ــت هکرهــای دولت ــا هوی دولت ه

ــد. ــی رخ ده ــت های حقوق ــاق در کیفرخواس اتف

مقامــات اوکراینــی اظهــار داشــتند کــه در ســال های پــس از الحــاق کریمــه بــه روســیه در ســال 
2014، »ایــن واحــد بیــش از 5000 حملــه ســایبری انجــام داده و تــالش کــرده اســت بیــش از 1500 
سیســتم رایانــه ای دولتــی را آلــوده کنــد«. مقامــات اعــالن نمودنــد کــه هکرهــا ســعی داشــتند 
ــن  ــتم های تامی ــی و سیس ــتم های گرمایش ــی، سیس ــای حیات ــده و نیروگاه ه ــات را دزدی اطالع

آب را هــدف قــرار دهنــد.

SSU در بیانیــه ای مطبوعاتــی گفــت: “آنهــا افســران FSB “کریمــه” و همچنیــن خائنانــی بودنــد 
کــه در طــول اشــغال شــبه جزیــره در ســال 2014 در کنــار دشــمن قــرار گرفتنــد.

ــر از  ــن دو نف ــده بی ــنود ش ــی ش ــات تلفن ــن مکالم ــود همچنی ــای خ ــات ادعاه ــرای اثب SSU ب
 FSB ــه از حقــوق ــد و شــکایاتی ک ــه انجــام می دادن ــی ک اعضــای گامــاردون را در مــورد حمالت

داشــتند منتشــر کــرد.

اوکراین پنج هکر روسی پشت هزاران حمله سایبری را 
افشا کرد
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هکــر بالروســی ســرگئی پاولوویــچ در ویدئویــی در یوتیــوب گفــت کــه مقامــات او را بــر اســاس 
حکــم اینترپــل در ســن پترزبــورگ بازداشــت کردنــد. ولــی مقامــات کمــی بعــد او را آزاد کردنــد.

پاولوویــچ در ایــن ویدئــو گفــت: “همانطــور کــه می بینیــد، مــن در یــک ســوئیت مجلــل در یــک 
هتــل هســتم و نــه در یــک ســلول، هــر چنــد دیــروز در یــک ســلول بــودم.” بــا وجــود اینکــه 
مــن 10 ســال در بــالروس خدمــت کــردم، آمریــکا مــرا بــه عنــوان زندانــی خــود می خواهــد، کــه 

منصفانــه نیســت.

آزادی آشــکار پاولوویــچ توســط مقامــات روســی در حالــی صــورت می گیــرد کــه مقامــات ایــاالت 
ــه گفتــه ایــاالت متحــده  ــا روســیه هکرهــای برجســته ای را کــه ب ــد آی متحــده منتظرنــد ببینن

ایــن کشــور را هــدف قــرار می دهنــد، دســتگیر خواهــد کــرد یــا خیــر.

ــه  ــرد ک ــد ک ــت، تأیی ــع اس ــت مطل ــان بازداش ــه از جری ــردی ک ــه ف ــتناد ب ــا اس ــس ب اینترفاک
ــرگ  ــه درخواســت بلومب ــورگ ب ــود. ســخنگوی پلیــس ســن پترزب ــچ بازداشــت شــده ب پاولووی

ــداد. ــار نظــر پاســخ ن ــرای اظه ب

مقامــات بــالروس پاولوویــچ را بــه خاطــر خریدوفــروش و اســتفاده از کارت هــای اعتبــاری دزدیده 
شــده دســتگیر کردنــد. او دو بــار محکــوم شــد و 10 ســال را در زنــدان بــالروس گذرانــد. مقامــات 
ایــاالت متحــده پاولوویــچ را در ســال 2008 متهــم کردنــد. او می گویــد کــه یــک کانــال یوتیــوب 

بــا بیــش از 500000 دنبــال کننــده را بازســازی کــرده و میزبانــی می کنــد.

روســیه یــک هکــر را کــه ظاهــرا تحــت تعقیــب مقامات 
آمریکایــی بــود، بازداشــت و ســپس آزاد نمود





ناامنی سایبری
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شرکت نرم افزارهای جاسوسی NSO GROUP در حال بازآرایی 
مدیران ارشد خود و توسعه تغییر به سمت دفاع سایبری است

ـــی از رؤســـای NSO اســـت،  ـــه یک ـــزاک بنبنیســـتی، ک ـــرات، آی ـــی ســـابق مخاب ـــر اجرای ـــرد، مدی ـــالم ک ـــن شـــرکت اع ای
ـــب  ـــی NSO و نای ـــس جهان ـــز رئی ـــل NSO نی ـــر عام ـــس و مدی ـــد. Shalev Hulio موس ـــد ش ـــل آن خواه مدیرعام

ـــد. ـــد ش ـــره خواه ـــت مدی ـــس هیئ رئی

ایـــن تغییـــر رهبـــری ماه هـــا پـــس از تحقیقـــات واشـــنگتن پســـت و 16 شـــریک رســـانه ای انجـــام شـــد کـــه 
ـــگاران،  ـــه ن ـــرار دادن روزنام ـــدف ق ـــرای ه ـــی Pegasus ب ـــزار جاسوس ـــرم اف ـــی NSO از ن ـــتریان دولت ـــان داد مش نش

فعـــاالن حقـــوق بشـــر و دیگـــران اســـتفاده می کننـــد.

ـــی  ـــک تهاجم ـــای ه ـــتن ابزاره ـــرای کنارگذاش ـــد NSO ب ـــرد جدی ـــی از رویک ـــتای بخش ـــر را در راس ـــن تغیی ـــو ای هولی
توصیـــف کـــرد کـــه بـــه شـــهرت ایـــن کمپانـــی لطمـــه زده انـــد. او گفـــت: »وظایفـــم بـــه مـــن ایـــن امـــکان را 
ـــتراتژی  ـــعه اس ـــه توس ـــم و ب ـــز کن ـــی ام تمرک ـــتیاق کارآفرین ـــش و اش ـــه، دان ـــردن تجرب ـــی ک ـــر روی عمل ـــا ب ـــد ت می ده
ـــم.« ـــک کن ـــی کم ـــایبری دفاع ـــت س ـــل و امنی ـــه و تحلی ـــد تجزی ـــد مانن ـــای جدی ـــزاک در جهت ه ـــا ای ـــراه ب NSO هم

بنبنیســـتی بـــه نقـــل از اخبـــار ماکـــو اســـرائیل: بـــن بنیســـتی کـــه در هفته هـــای آینـــده نقـــش مدیرعاملـــی را 
ـــا  ـــرکتی ب ـــه ش ـــت، بلک ـــرور” نیس ـــه ش ـــک “بچ ـــر ی ـــه NSO دیگ ـــت ک ـــه ای گف ـــت، در مکالم ـــد گرف ـــده خواه برعه

تاثیـــر جهانـــی اســـت و شـــرکت های اســـرائیلی زیـــادی نیســـتند کـــه بتواننـــد ایـــن را بگوینـــد.«
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مقامات اسرائیلی: اسرائیل و فرانسه پرونده جاسوس افزار NSO را 
»محتاطانه« رسیدگی خواهند کرد

ـــرون،  ـــل ماک ـــا امانوئ ـــر اســـرائیل ب ـــت، نخســـت وزی ـــی بن ـــت، نفتال ـــر گف ـــام اســـرائیلی روز دوشـــنبه 2 نوامب ـــک مق ی
ـــه  ـــعه یافت ـــی توس ـــای جاسوس ـــرم افزاره ـــی از ن ـــتفاده ادعای ـــه سوءاس ـــرد ک ـــق ک ـــه تواف ـــور فرانس ـــس جمه رئی

ـــرد. ـــرار گی ـــیدگی ق ـــورد رس ـــاط” م ـــا احتی ـــرون، “ب ـــه ماک ـــه علی ـــرائیلی، از جمل ـــرکت اس ـــک ش ـــط ی توس

ـــایبری  ـــرکت س ـــه ش ـــق ب ـــزار Pegasus متعل ـــرم اف ـــا ن ـــه آی ـــت ک ـــوع اس ـــن موض ـــی ای ـــال بررس ـــرائیل در ح اس
NSO Group، کـــه می توانـــد گوشـــی ها را هـــک کنـــد و بـــه گفتـــه ایـــن شـــرکت بـــرای ســـازمان های مجـــری 
ـــه  ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــوء اس ـــورد س ـــی م ـــاس جهان ـــده، در مقی ـــه ش ـــر گرفت ـــی در نظ ـــازمان های اطالعات ـــون و س قان
ـــارت دارد. ـــوس نظ ـــد پگاس ـــی مانن ـــایبری تهاجم ـــای س ـــادرات ابزاره ـــر ص ـــرائیل ب ـــاع اس ـــر. وزارت دف ـــا خی ـــت ی اس

ـــا  ـــی ب ـــرای جاسوس ـــوه ب ـــداف بالق ـــتی از اه ـــرون در فهرس ـــن مک ـــه تلف ـــزارش داد ک ـــد گ ـــوی لومون ـــه فرانس روزنام
ـــوده  ـــالن نم ـــرده و اع ـــام را رد ک ـــن اته ـــش ای ـــرار دارد. مراک ـــش ق ـــط مراک ـــوس توس ـــزار پگاس ـــرم اف ـــتفاده از ن اس

ـــت. ـــده اس ـــتر ش ـــات بیش ـــتار تحقیق ـــرون خواس ـــدارد. ماک ـــار ن ـــوس را در اختی پگاس

ـــات  ـــل مالق ـــازمان مل ـــوای س ـــس آب و ه ـــان کنفران ـــکو در جری ـــرون در گالس ـــت و مک ـــرد: بن ـــالم ک ـــت اع ـــر بن دفت
کردنـــد و در مـــورد چالش هـــای جهانـــی صحبـــت کردنـــد و برنامـــه هســـته ای ایـــران در راس فهرســـت قـــرار 

ـــت. داش

ـــز  ـــوع NSO نی ـــه موض ـــت ک ـــار داش ـــود، اظه ـــاش ش ـــش ف ـــت نام ـــه نخواس ـــرائیل ک ـــک اس ـــام دیپلماتی ـــک مق ی
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــث ق ـــورد بح م
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حمالت باج افزاری امسال تقریبًا 1000 
مدرسه را در ایاالت متحده مختل 

نموده است

یک گروه هکر مرتبط با ایران، کاربران 
یک برنامه دوستیابی LGBTQ محبوب 

اسرائیلی را تهدید نمود

بیــش از 70 حملــه باج افــزاری در ســال جــاری روی 
ــت  ــته اس ــر گذاش ــده تأثی ــاالت متح ــه در ای 1000 مدرس
ــد،  ــود یاب ــرایط بهب ــه ش ــل از اینک ــت قب ــن اس و ممک

ــود. ــر ش ــم بدت ــن ه ــت از ای وضعی

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط Emsisoft، یــک 
ــی و  ــص در ردیاب ــه متخص ــایبری ک ــت س ــرکت امنی ش
بررســی حمــالت باج افــزار، و دیگــر شــرکت امنیــت 
ــًا  ــون تقریب ــام Recorded Future، تاکن ــه ن ــایبری ب س
1000 مدرســه در سراســر ایــن کشــور از حملــه باج افــزاری 
ــن  ــه ای ــا ب ــوارد کالس ه ــی م ــد و در برخ ــج برده ان رن

ــده اســت. ــل گردی ــل مخت دلی

لیســت قربانیــان ایــن حمــالت شــامل 73 منطقــه 
آموزشــی و شــامل 985 مدرســه می باشــد. گمانه زنی هــا 
حاکــی از آنســت کــه تعــداد کل قربانیــان احتمــااًل بیــش 

از 1000 مــورد اســت.

ــه  ــوده ب ــز نب ــالت موفقیت آمی ــن حم ــی ای ــه تمام البت
عنــوان مثــال، هنگامــی کــه هکرهــا بــه منطقــه آموزشــی 
افتــون در میســوری حملــه کردنــد، مســئوالن ایــن 
ــرای یــک روز لغــو  ــور شــدند کالس هــا را ب منطقــه مجب
ــه رمزگــذاری هیــچ  ــادر ب ــد و در نتیجــه هکرهــا ق نماین

ــا سیســتم مهمــی نشــدند. ــه ی رایان

خبرگــزاری “فرانــس پــرس” گــزارش می دهــد کــه گــروه 
هکــری Black Shadow  در ازای عــدم ارســال اطالعــات 
ــک  ــبانه Atraf ی ــات ش ــتیابی و تفریح ــه دوس از برنام
ــر  ــه خط ــات ب ــت. اطالع ــرده اس ــب ک ــون دالر طل میلی
افتــاده شــامل مجموعــه ای از اطالعات شــخصی در مورد 
تقریبــًا 1 میلیــون کاربــر ایــن برنامــه از جملــه وضعیــت 

HIV، تمایــالت جنســی و رمــز عبــور آنهــا اســت.

ــایت  ــن س ــد: »ای ــرس می نویس ــه پ ــزاری فرانس خبرگ
پــس از آنکــه CyberServe، توســط ســایه ســیاه هــک 
شــد، در معــرض خطــر قــرار گرفــت. CyberServe یــک 
ــه  ــی اســرائیلی اســت ک ــات اینترنت ــده خدم ــه دهن ارائ
ــی،  ــل عموم ــرکت های حمل و نق ــامل ش ــتریانش ش مش
 Black .»موزه هــا و یــک شــرکت مســافرتی هســتند
Shadow ســابقه هــدف قــرار دادن موسســات بازرگانــی 
ــت  ــان امنی ــه دارد. کارشناس ــز در کارنام ــرائیلی را نی اس

ــد. ــاط داده ان ــران ارتب ــه ای ــروه را ب ــن گ ســایبری ای

ــده  ــزار پرون ــا ه ــر ده ه ــنبه 30 نوامب ــروه روز ش ــن گ ای
بــه ســرقت رفتــه را بــه صــورت آنالیــن منتشــر کــرد تــا 
گســتردگی نیــروی خــود را نشــان دهــد. داده هــای افشــا 

شــده محتــوی 1000 پروفایــل Atraf بــود.

ــخنگوی  ــی اوز، س ــه، لیب ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــه گ ب
رئیــس اداره ملــی ســایبری اســرائیل اظهــار داشــت کــه 
 Atraf ــه ــار« ب ــن ب ــرائیل »چندی ــایبری اس ــی س اداره مل
هشــدار داده بــود کــه در برابــر هــک آســیب پذیر اســت.

ــرائیل را  ــده و اس ــاالت متح ــران، ای ــال، ای ــن ح در همی
ــپ  ــالل در پم ــبب اخت ــه س ــود ک ــی نم ــه هک ــم ب مته

ــت. ــده اس ــور ش ــن کش ــای ای بنزین ه
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یک حمله سایبری بر »مقدار قابل 
توجهی« از داده های متعلق به حزب 

کارگر بریتانیا تأثیر گذاشت

ــک  ــن ه ــه ای ــد ک ــزب گفتن ــای ح ــه اعض ــات ب مقام
ــرای  ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــدف ق ــی را ه ــخص ثالث “ش
گــروه سیاســی جنــاح چــپ، داده هــا را مدیریــت 
ــیون  ــزب اپوزیس ــن ح ــر بزرگتری ــزب کارگ ــد”. ح می کن

ــت. ــا اس ــان بریتانی پارلم

پاســخ گویان حادثــه بــه اســکای نیــوز گفتنــد کــه 
ــری  ــی کامپیوت ــوازم جانب ــث ل ــخص ثال ــنده ش فروش
ــر در  ــزب کارگ ــت. ح ــرار گرف ــزار ق ــاج اف ــه ب ــورد حمل م
ــکا گفــت: ایــن  ــم آمری ــی جرای ــه آژانــس مل نامــه ای ب
هــک “منجــر بــه غیرقابــل دســترس شــدن تعــداد قابــل 
توجهــی از داده هــای حــزب در سیســتم های آنهــا شــد.” 
ــر متوجــه  ــار در 29 اکتب ــن ب ایــن حــزب گفــت کــه اولی

ــن نقــض شــد. ای

حــزب کارگــر بــه همــراه تامیــن کننــده لــوازم کامپیوتــری 
“فــورا” در حــال بررســی تأثیــر و دامنــه این حادثه اســت. 
حــزب کارگــر بــا حــوادث ســایبری بیگانــه نیســت. ســال 
گذشــته، یکــی دیگــر از تامیــن کننــدگان لــوازم رایانــه ای 
واســط بــه نــام Blackbaud بــه حــزب اطــالع داد کــه بــا 

بــاج افــزار مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت.
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حمله سایبری به بانک ملی پاکستان

خودپــرداز  دســتگاه های  و  ای  رایانــه  سیســتم های 
بانــک تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد، امــا هیــچ پولــی گــم 
نشــده اســت. ایــن حملــه ســایبری بــه عنــوان خرابکاری 

ــود. ــی می ش ــزار بررس ــاج اف ــه ب ــدی و ن عم

ــد.  ــتریان ش ــی از مش ــت برخ ــث وحش ــک باع ــن ه ای
علیرغــم اینکــه بانــک بــه مشــتریان گفــت کــه بیــش از 
1000 شــعبه و همــه دســتگاه های خودپــرداز بــاز هســتند، 
ــر هــک باعــث نشــد برخــی از مشــتریان ترســیده  “خب
ــا  ــوه از خودپردازه ــت وج ــرای برداش ــنبه ب ــح دوش صب
عجلــه نکننــد.” در نهایــت، “دولــت پاکســتان مجبور شــد 
ــا روحیه هــا  ــد ت ــه ای صــادر کن وارد عمــل شــود و بیانی
را آرام کنــد و از هجــوم بــه تمــام بانک هــای پاکســتانی 

جلوگیــری کنــد.”
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یک حمله باج افزاری به سیستم حمل و 
نقل بزرگ کانادا ضربه زد

ــد  ــی مانن ــتم های داخل ــه سیس ــایبری ب ــه س ــن حمل ای
ایمیــل کمیســیون حمــل و نقــل تورنتــو و سیســتم های 
بیرونــی ماننــد پلت فــرم رزرو بلیــط بــرای ســواران معلول 
ضربــه زد. بــا ایــن حــال، عملیــات حمــل و نقــل عمومــی 

در تورنتــو تحــت تأثیــر ایــن حملــه قــرار نگرفــت.

ایــن حملــه در حالــی صــورت می گیــرد کــه دولــت 
ــررات  ــال مق ــرای اعم ــدن ب ــاده ش ــال آم ــدن در ح بای
جدیــد امنیــت ســایبری در سیســتم های اصلــی راه آهــن 
و متــروی ایــاالت متحــده بــه عنــوان بخشــی از تــالش 
جهــت تقویــت امنیــت ســایبری بخش هــای زیرســاختی 
حیاتــی اســت. پــس از حملــه بــاج افــزار بــه خــط لولــه 
Colonial ، دولــت مقــررات مشــابهی را بــر خطــوط لولــه 

اعمــال کــرد.

ــه  ــر ب ــی” دیگ ــایبری احتمال ــه س ــک “حمل ــن ی هم چنی
زد.  کانــادا ضربــه  بهداشــتی  مراقبت هــای  سیســتم 
همانطــور کــه توســط شــرکت خبرپراکنــی کانــادا گــزارش 
ــرادور  ــتان الب ــت اس ــر بهداش ــی وزی ــان هگ ــده، ج ش
گفــت کــه حادثــه در نیوفاندلنــد رخ داده اســت. هاگــی 
گفــت نمی توانــد تاییــد کنــد کــه ایــن حملــه بــاج افــزار 

بــوده یــا خیــر.





شرکت های فناوری



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 40

امنیت سایبری     

فیس بوک داده های تشخیص چهره بیش از یک میلیارد نفر 
را حذف خواهد کرد

ــن  ــای ای ــنجش جایگزین ه ــق« و س ــه دقی ــس از »مطالع ــه پ ــد ک ــی می گوی ــانه های اجتماع ــبکه رس ــن ش ای
فنــاوری، تصمیــم بــه حــذف فنــاوری تشــخیص چهــره گرفتــه اســت.

ــتفاده  ــا اس ــراد در عکس ه ــب گذاری اف ــرای برچس ــره ب ــخیص چه ــه از تش ــت ک ــرکت مدت هاس ــن ش ای
ــی  ــم خصوص ــد حری ــه می گوین ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــاد منتق ــورد انتق ــاوری م ــن فن ــا ای ــد، ام می کن
کاربــران را نقــض می کنــد و می تــوان از آن بــرای جاسوســی دولتــی ســوء اســتفاده کــرد. بــه عنــوان مثــال، 
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــرده اس ــش ک ــره ای را آزمای ــخیص چه ــزار تش ــرم اف ــوآوی، ن ــی ه ــاوری چین ــول فن غ

ــد. ــر اقلیــت مســلمان اویغــور ایــن کشــور کمــک کن ــت چیــن ب نظــارت دول

ــت  ــز فعالی ــث برانگی ــاوری بح ــن فن ــازی” ای ــادی س ــرای ع ــی ب ــر کس ــش از ه ــوک “بی ــس ب ــته فی در گذش
می کــرد. ایــن شــرکت در زمینــه فنــاوری تشــخیص چهــره خــود بــا چالش هــای قانونــی روبــرو شــده اســت. 
ســال گذشــته، فیس بــوک موافقــت کــرد کــه تقریبــًا نیــم میلیــارد دالر بــرای فیصلــه دادن بــه پرونــده ای کــه 
ــره  ــای تشــخیص چه ــای ابزاره ــع آوری داده ه ــوه جم ــز را در نح ــن ایلینوی ــن شــرکت قوانی ــرد ای ــا می ک ادع

خــود نقــض کــرده اســت، بپــردازد.

جــروم پســنتی، معــاون هــوش مصنوعــی فیس بــوک، نوشــت: نگرانی هــای زیــادی در مــورد جایــگاه فنــاوری 
ــن  ــه ای از قوانی ــم مجموع ــال تنظی ــوز در ح ــا هن ــود دارد، و تنظیم کننده ه ــه وج ــره در جامع ــخیص چه تش
شــفاف بــرای اســتفاده از آن هســتند. بــا وجــود ایــن شــرایط مبهــم و نامطمئــن، مــا معتقدیــم کــه محــدود 
ــح و  ــتفاده، صحی ــل اس ــوارد قاب ــدودی از م ــه مح ــه مجموع ــره ب ــخیص چه ــاوری تش ــتفاده از فن ــردن اس ک

مناســب اســت.
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ــرار  ــرای هــدف ق ــن ســازمان ب ــزاری از اعالمیه هــای ای ــاج اف ــه گروه هــای ب FBI هشــدار داد ک
ــد ــتفاده می کنن ــان اس دادن قربانی

اف بــی آی در هشــداری بــه صنعــت خصوصــی گفــت کــه ایــن گروه هــا احتمــااًل حمــالت خــود را 
بــرای ضربــه زدن بــه شــرکت ها در طــول ادغــام، تملک هــا و ســایر »رویدادهــای مالــی مهــم و 
حســاس بــه زمــان« زمان بنــدی می کننــد چــون کــه بــه احتمــال زیــاد در ایــن شــرایط، قربانیــن 

بــاج را پرداخــت می کننــد.
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