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پیشگفتار
مجمــع ایــران دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــاش خــود را انجــام میدهــد کــه بــا بــه کارگیــری شــبکهای از
نخبــگان در حوزههــای مختلــف سیاســی و شــناختی گامــی در جهــت جلوگیــری از ایجــاد ســوءتفاهم بــردارد.
در همیــن خصــوص مــا در مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت رســالت خــود میدانیــم تــا بــا تهیــه دیدبانهایــی
از موضوعاتــی کــه بــه عنــوان کارویــژه بــرای خــود انتخــاب کردهایــم ،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.
مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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مقدمه
اطــاع از اخبــار و وضعیــت فضــای ســایبر در ایــاالت متحــده ایــن امــکان را فراهــم میســازد تــا بــا مســائل
و مشــکالت ایــن حــوزه ســریعتر آشــنا شــده و همچنیــن پیــش از ایــن کــه کشــور مــا نیــز بــه آن مصائــب
و دشــوار یها دچــار گــردد ،راهکارهــای اصالحــی را پیشبینــی نماییــم .از طرفــی ،بــا توجــه بــه ایــن کــه در
اظهــارات عمومــی و جلســات رســمی مقامــات ایــن کشــور برخــی از نقــاط ضعــف دشــمن در زمینــه ســایبری و
فناور یهــای نویــن بیــان میگــردد و بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بخــش ســایبری ایــران توانایــی آن را دارد کــه
در تقابــل بــا ایــاالت متحــده از همیــن ضعفهــا بهرهبــرداری کنــد و بــه دشــمن ضربــه بزنــد؛ فلــذا میتوانیــم
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 پیشــرفتها
و برنامهریز یهــای کالن ایــن کشــور در زمینــه فنــاوری پیشبینــی مقصــد نهایــی مســیر تکنولــوژی در آینــده را
ممکــن میســازد.
در بولتنــی کــه در اختیــار داریــد اهــم اخبــار و اتفاقــات کالن حــوزه ســایبر ،تکنولــوژی و فناور یهــای نویــن
جمـعآوری شــده اســت تــا مخاطبیــن و فعالیــن در ایــن زمینــه بتواننــد نســبت بــه وضعیــت ایــاالت متحــده از
نگاهــی جامــع ،کالن و ب ـهروز برخــوردار شــوند.

دیدکلی
ایــن شــماره از گــزارش امنیــت ســایبری  ،ICDTدر بخشهــای گســتردهتری نســبت بــه شــمارههای پیشــین
تهیــه شدهاســت .دولــت ایــاالت متحــده اقدامــات متعــددی در حــوزه ســایبر طــی هفتــه گذشــته انجــام داد از
جملــه اعــان خبــر پیوســتن بــه فراخــوان امنیتســایبر پیمــان پاریــس ،تحریــم شــرکت جاســوسافزار  NSOو
اعضــای گــروه هکــری .REvil
گــزارش فعلــی ســعی نمــوده اســت تــا اخبــار مطــرح در خبرگزار یهــای بینالمللــی و مرتبــط بــا ایــران را نیــز
پوشــش دهــد.
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تأسیسات فضایی میتواند هدف بالقوه تهدیدات
سایبری در آینده باشد
بنــا بــه گفتــه تحلیلگــران ســایبری ماهوارههــا و ســایر سیتس ـمهایی فضایــی در برابــر هــک هایــی کــه
مــی توانــد بخــش بزرگــی از اقتصــاد را خــراب کنــد ،بســیار آســیب پذیــر هســتند از همیــن رو ،وزارت
امنیــت داخلــی امریــکا را تحــت فشــار قــرار دادهانــد تــا حفاظتهــای ســایبری بــرای ایــن سیســتمها
را ارتقــا دهــد.
بــه عنــوان مثــال ،هــک سیســتمهای ناوبــری ماهــواره پایــه (نظیــر  )GPSمیتوانــد کشــتیرانی و
حملونقــل متکــی بــه ابزارهــای ناوبــری را مختــل کنــد و ســبب ویرانــی اقتصــاد شــود.
کارشناســان میگوینــد ایــن خطــر در پــی افزایــش تعــداد سیســتمهای فضایــی و از آنجایــی کــه بیشــتر
آنهــا توســط شــرکتهای خصوصــی ماننــد « SpaceXایــان ماســک» و « Blue Originجــف بــزوس» اداره
میشــوند ،تشــدید شــده اســت.
اکثــر تشــکیالت و دســتگاههای فضایــی توســط سیســتمهای  ITاداره میشــوند کــه بســیار پیچیــده
میباشــند و هــک آنهــا نیــاز بــه دانــش تخصصــی دارد کــه تعــداد کمــی از هکرهــا از آن برخــوردار
ً
عمــدا) بــه سیســتمهای بــروز تجــاری
هســتند .امــا ایــن سیســتمها بــه طــور فزاینــدهای (و گاهــی
متصــل میشــوند کــه هکرهــا در شکســتن آنهــا متخصــص هســتند.
•چنیــن هــک هایــی ممکــن اســت توســط باندهــای خالفــکاری کــه بــرای بــاز کــردن قفــل
سیســت مها باجخواهــی م یکننــد یــا توســط کشــورهای متخاصمــی کــه بــه دنبــال آســیب
رس ــاندن ب ــه اقتص ــاد ای ــاالت متح ــده هس ــتند ،راه ان ــدازی ش ــوند.
•بدتریــن ســناریو آنســت کــه هکرهــا فرمــان و کنتــرل خــود ماهــواره هــا را مختــل کننــد و
آنهــا را مجبــور بــه برخــورد بــا یکدیگــر کننــد .چنیــن اتفاقــی اثــرات غیرقابــل تصــوری در
بخ شهــای صنعتــی خواهــد داشــت.
کارشناســان امنیــت ســایبری امریــکا پیشــنهاد نمودهانــد کــه صنعــت هوافضــا هفدهمیــن بخــش رســمی
زیرســاختهای حیاتــی اعــام شــود .ایــن امــر اساســاً همــکاری دولــت و صنعــت را بــرای توســعه
اســتانداردهای ســایبری و بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات در مــورد تهدیــدات آســان تــر مــی کنــد“ .کریــس
اینگلیــس” ،مدیــر فضــای مجــازی ملــی ،اشــتیاقی بــه ایــن ایــده نــدارد.
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دولت بایدن با تاخیر به ائتالفی سایبری پیمان
پاریس میپیوندد
معــاون رئیــس جمهــور هریــس پــس از دیــدار بــا امانوئــل مکــرون ،رئیــس جمهــور
فرانســه ،اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده از “فراخــوان پاریــس” حمایــت مــی کنــد.
ایــن تعهــد بینالمللــی بــه طــور کلــی کشــورها و ســایر امضاکننــدگان را متعهــد
میکنــد کــه بــا حمــات ســایبری مهــم ،ســرقت مالکیــت معنــوی آنالیــن و مداخلــه
در انتخابــات مبــارزه کننــد.
دولــت ترامــپ از امضــای ایــن تعهــد امتنــاع کــرده بــود .یکــی از مقامــات وزارت امــور
خارجــه در ســال  2019گفــت کــه دولــت در مــورد متــن و نحــوه تهیــه پیــش نویــس
آن “احتیاطــات قابــل توجهــی” دارد .چندیــن ایالــت و شــهر ایــاالت متحــده ایــن
تعهــد را امضــا کردهانــد.
دولــت بایــدن از ایــن اقــدام بــه عنــوان پیشــرفتی در دیپلماســی ســایبری ایــاالت
متحــده یــاد مــی کنــد .در گــزارش اطالعاتــی کاخ ســفید آمــده اســت« :ایــن اقــدام
بازتابــی از اولویــت دولــت بایــدن بــرای تجدیــد و تقویــت تعامــل آمریــکا بــا جامعــه
بینالمللــی در زمینــه مســائل ســایبری اســت».
تحلیــل کریــس پینتــر ،مقــام ارشــد ســایبری وزارت امــور خارجــه در دوران دولــت
اوبامــا:
پیوســتن ایــاالت متحــده امــری عالــی و خوشــایند اســت ،هــم بــه ایــن دلیــل کــه
اصــول فراخــوان پاریــس منعکــس کننــده انــواع چیزهایــی اســت کــه ایــاالت متحــده
بــرای آنهــا جنگیــده اســت و هــم بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا را بخشــی از یــک جامعــه
چندجانبــه پــر جنــب و جــوش مــی کنــد کــه ثبــات ســایبری را تأییــد مــی کنــد و بــه
آنهــا دسترســی میدهــد.
ایــن اقــدام هریــس بخشــی از یــک طــرح دیپلماســی ســایبری مقامــات دولــت بــرای
مقابلــه بــاه تهدیــدات ســایبری اســت .همچنیــن در ایــن هفتــه ،آن نوبرگــر ،معــاون
مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید در امــور ســایبری ،بــا مقامــات ناتــو در بروکســل دیدار
کــرد .کاخ ســفید گفــت :او در مــورد “زمینــه هایــی کــه متحــدان ناتــو مــی تواننــد بــه
طــور مســتقل و جمعــی بــرای بازدارندگــی  ،دفــاع و واکنــش در برابــر طیــف کاملــی از
تهدیــدات ســایبری همــکاری کننــد” گفتگــو کــرد.
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دولت بایدن بزرگترین ضد حمله سایبری خود را انجام داد
دولــت بایــدن هفتــه گذشــته بــه یکــی از نیرومندتریــن باندهــای هــک بــاج افــزار( )REvilضربــه ســختی وارد کــرد.
کاخ ســفید علیــه ایــن گــروه اعــام جــرم نمــود و آن را تحریــم کــرد .همچیــن بابــت اطالعاتــی کــه منجــر بــه
دســتگیری اعضــای ایــن گــروه شــود پــاداش خواهــد داد.
کارشناســان ســایبری ضمــن قدردانــی از ایــن اقــدام دولــت بایــدن اظهــار کردنــد کــه ایــن تالشهــا نشــانهای از
قصــد جــدی وزارت دادگســتری اســت ولــی چنیــن اقداماتــی بــر درصــد کوچکــی از رفتارهــای مجرمانــه ســایبری
تأثیــر مــی گــذارد.
دولت امریکا اعالم کرد:
•دس ــتگیری یاروس ــاو واسینس ــکی ،ی ــک تبع ــه اوکراین ــی در لهس ــتان ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــه ای ــاالت متح ــده
مس ــترد ش ــود و ح ــدود  2500حمل ــه ب ــاج اف ــزار را انج ــام داده ک ــه ط ــی آنه ــا  REvilدر مجم ــوع  767میلی ــون
دالر از قربانی ــان باجخواه ــی نم ــوده اس ــت.
•اعالم جرم علیه دیگر هکر  ،REvilیوگنی پولیانین ،که یک تبعه روسیه است.
•دســتگیری دو هکــر دیگــر وابســته بــه  REvilدر رومانــی توســط مجریــان قانــون اروپایــی کــه حــدود
 600000دالر بــه عنــوان بــاج بــه جیــب زده بودنــد.
•مص ــادره حداق ــل  6.1میلی ــون دالر وجوه ــی ک ــه گفت ــه م ــی ش ــود ب ــا پرداخ ــت ه ــای ب ــاج دریاف ــت ش ــده
توس ــط پولیانی ــن مرتب ــط اس ــت.
•وزارت خزان ــه داری تحری ــم های ــی را علی ــه صراف ــی ارز مج ــازی  Chatexو ش ــرکت ه ــای وابس ــته ب ــه آن ب ــه
اته ــام تس ــهیل تراکن ــش ه ــای مال ــی هکره ــای ب ــاج اف ــزار اع ــام ک ــرد.
•وزارت ام ــور خارج ــه  REvilرا ب ــه لیس ــت ط ــرح اعط ــای پ ــاداش ت ــا س ــقف  10میلی ــون دالر باب ــت اطالعات ــی
ک ــه منج ــر ب ــه شناس ــایی هوی ــت ی ــا م ــکان رهب ــران ای ــن گ ــروه هک ــری ش ــود ،اضاف ــه نم ــود.
کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن اقدامــات اثــرات بازدارنــده بــرای مجرمانــی که در روســیه مســتقر نیســتند
ایجــاد میکنــد و بــه همیــن خاطــر دولــت بایــد رایزنیهــا بــا کرملیــن را تــا حصــول نتیجــه ادامــه دهــد.
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یک دالل اطالعات میلیاردها داده “بسیار حساس” از موقعیت
مکانی تلفنهای همراه را با فرمانداری دی سی به اشتراک گذاشت
طبــق ایمیلهــای داخلــی کــه بنیــاد  Electronic Frontierاز طریــق درخواســت “قانــون آزادی اطالعــات” بــه دســت
آورده  ،شــرکت  Verasetدادههــا را بــه موجــب مفــاد یــک قــرارداد آزمایشــی بــه صــورت رایــگان ارائــه کــرده اســت.
مقامــات واشــنگتن دی ســی داده هــا را بررســی کردنــد امــا تصمیــم گرفتنــد کــه پــس از پایــان کارآزمایــی شــراکت
را تمدیــد نکننــد.
مقامــات دی ســی قصــد اســتفاده از ایــن دادههــا بــرای تســهیل ردیابــی مبتالیــان کرونــا داشــتند .ایــن دادههــا
شــامل اطالعــات شــخصی ماننــد نــام افــراد نیســت .محققــان  Electronic Frontierشــواهدی پیــدا نکردنــد کــه از
دادههــا ســوء اســتفاده شــده اســت.
دالالن داده عموماً برای جمع آوری داده ها به روش های ناجوانمردانه بدنام هستند.

پرونده ویژه

NSO Group
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وزیر خارجه اسرائیل ،دولت این رژیم را از
اقدامات  NSO GROUPمبرا دانست

یایــر الپیــد ،وزیــر امــور خارجــه اســرائیل گفــت ،اقــدام
وزارت بازرگانــی آمریــکا کــه صــادرات بــه ایــن شــرکت
جاســوسافزاری را محــدود کــرده اســت« ،هیــچ
ارتباطــی بــا سیاســتهای دولــت اســرائیل نــدارد».
اظهــارات الپیــد اولیــن اظهــارات یــک مقــام ارشــد
دولــت اســرائیل از زمانــی بــود کــه دولــت ایــاالت
متحــده  NSO Groupرا بــه “فهرستســیاه نهادهــای”
خــود اضافــه کــرد.
منتقــدان  NSOاســتدالل مــی کننــد کــه ایــن شــرکت
نمــی توانســت بــدون موافقــت ضمنــی دولــت
اســرائیل فعالیــت کنــد .وزارت دفــاع اســرائیل مجــوز
جاســوسافزار  Pegasusگــروه  NSOرا تأییــد میکنــد.
در پــی گزارشهــای اســتفاده برخــی دولتهــا از نرمافــزار
 NSOبــه قصــد جاسوســی ،اســرائیل ایــن مســئله را
مــورد بررســی قــرار داد امــا یافتــه هــای خــود را تاکنــون
منتشــر نکــرده اســت.
الپیــد بــه دنبــال ایــن بــود کــه اســرائیل را پیشــگام
در زمینــه تنظیــم مقــررات بــرای فنــاوری هــک معرفــی
کنــد .او گفــت« :فکــر نمیکنــم کشــور دیگــری در جهــان
وجــود داشــته باشــد کــه بــه خاطــر جنــگ ســایبری
چنیــن قوانیــن ســختگیرانهای داشــته باشــد و بیشــتر از
اســرائیل ایــن قوانیــن را اعمــال کنــد و مــا بــه ایــن کار
ادامــه خواهیــم داد».
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شکایت واتساپ علیه NSO GROUP
مختومه نخواهد شد

واتــساپ در ســال  2019از شــرکت جاســوسافزار
اســرائیلی شــکایت کــرد و آن را متهــم کــرد کــه بــه
مشــتریانش اجــازه داده حداقــل  100کاربــر واتســاپ را در
نقــاط مختلــف جهــان هــک کننــد.
امــا دادگاه اســتیناف ایــاالت متحــده ،اســتدالل NSO
مبنــی بــر اینکــه چــون نــرم افــزار جاسوســی  Pegasusرا
در اختیــار دولــت هــای خارجی کــه “مصونیــت حاکمیتی”
دارنــد ،قــرار مــی دهــد بایــد از شــکایت مصــون باشــد،
رد کــرد .تصمیــم دادگاه یــک ضربــه بــزرگ بــرای NSO
اســت و مــی توانــد ایــن شــرکت را مجبــور کنــد اســناد
حســاس را در رونــد تأمیــن دلیــل بــه دادگاه تحویــل
دهــد.
بــر اســاس تحقیقــات واشــنگتن پســت و  ۱۶شــریک
رســانهای در ســال جــاری ،از نرمافــزار جاسوســی NSO
بــرای هــک موفقیتآمیــز  ۳۷گوشــی هوشــمند متعلــق
بــه فعــاالن ،روزنامهنــگاران ،مدیــران و دو زن نزدیــک
بــه جمــال خاشــقجی ،روزنامهنــگار مقتــول ســعودی
اســتفاده شــده اســت.
 NSOقــول داده کــه بــا ایــن دادخواســت مقابلــه خواهد
کــرد NSO .یــک مشــاور حقوقــی ویــژه را اســتخدام کرده
اســت .راد جــی .روزنشــتاین ،معــاون ســابق دادســتان
کل ،بــه ایــن شــرکت مشــاوره حقوقــی داده و بــه تیــم
دفاعــی آن کمــک کــرده اســت.
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شش فعال حقوق بشر فلسطینی توسط
نرم افزار جاسوسی  PEGASUSهک شدند

آزمایشــگاه شــهروندی دانشــگاه تورنتــو و آزمایشــگاه
امنیتــی عفــو بینالملــل اعــام کردنــد کــه هــر شــش
فعــال بیــن جــوالی  2020تــا آوریــل  2021هــک شــدند.
ســه نفــری کــه پذیرفتنــد نامشــان معرفــی شــوند متعلق
بــه گــروه هــای حقــوق بشــری بودند کــه دولت اســرائیل
در مــاه اکتبــر آنهــا را بــه عنوان ســازمان های تروریســتی
معرفــی کــرد .ایــن اقــدام توســط ســازمانهای نظارتــی
در اســرائیل و سراســر جهــان مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.
ادارات دولــت اســرائیل اســتفاده از نــرم افزارهــای
جاسوســی  NSOبــرای هــک فلســطینی هــا را رد کردنــد.
ســخنگوی  NSOاطالعاتــی در مــورد کســانی کــه از ایــن
نــرم افــزار اســتفاده کردهانــد ،نمیدهــد و گفتــه اســت
کــه ایــن شــرکت بــه اطالعــات افــرادی کــه Pegasus
هــدف قــرار داده دسترســی نــدارد.
دولــت بایــدن هفتــه گذشــته  NSOرا در لیســت ســیاه
قــرار داد و گفــت کــه فنــاوری آن بــرای هــدف قــرار
دادن فعــاالن ،روزنامــه نــگاران و مقامــات دولتــی مــورد
سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه موجــب ایــن
تحریــم هــا  NSOاز دسترســی بــه تکنولــوژی ســاخت
ایــاالت متحــده محــروم شــد .ایــن شــرکت پاســخ داد
کــه بــه حقــوق بشــر احتــرام مــی گــذارد و قراردادهــای
خــود را بــا دولــت هایــی کــه از ابزارهــای آن “ســوء
اســتفاده” مــی کردنــد ،فســخ کــرده اســت.
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مقامات مکزیکی مردی را به اتهام استفاده
از نرم افزارهای جاسوسی  NSOبرای هدف
قرار دادن روزنامه نگاران دستگیر کردند
رســانه هــای محلــی ایــن مــرد را خــوان کارلــوس گارســیا
معرفــی کردنــد کــه بــه عنــوان تکنســین بــرای شــرکت
خصوصــی  KBHکار مــی کــرد .گارســیا “بــه اتهــام دســت
داشــتن در شــنود غیرقانونــی تلفــن یــک روزنامــه نــگار”
دســتگیر شــد.
کارمــن آریســتگی ،روزنامهنــگار تحقیقــی ،کــه اغلــب
بهخاطــر گزارشهایــش در مــورد فســاد توســط
سیاســتمداران و کارتلهــای مکزیکــی تهدیــد میشــود،
بیــان کــرد کــه او در ســالهای  2015و  2016هــدف
جاسوســی بــوده اســت.
ایــن اولیــن دســتگیری توســط مقامــات مکزیکــی مربوط
بــه پرونــده نــرم افــزار جاسوســی  Pegasusگــروه NSO
اســت .مقامــات مکزیکــی مــی گوینــد کــه میلیــون هــا
دالر بــرای اســتفاده از  Pegasusخــرج کردنــد امــا در
ســال  2017بــه قراردادهایشــان پایــان دادنــد .محققــان
نشــانه هایــی از جاســوسافزار  NSOرا در تلفــن هــای
 26روزنامــه نــگار ،فعــال و سیاســتمدار مکزیکــی از ســال
 2015تــا  2017یافتــه انــد.
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مدیر عامل جدید  NSOقبل از شروع کار
از سمت خود کناره گیری کرد

“آیــزاک بنبنیســتی “ ،مدیــر ســابق صنعــت مخابــرات،
در نامــه اســتعفای خــود بــرای توجیــه تصمیمــش بــه
«شــرایط ویــژهای کــه پــس از قــرار دادن ایــن شــرکت
در فهرســت ســیاه دولــت بایــدن ایجــاد شــده اســت،
اسـ�تناد کـ�رد ».بـ�ر اسـ�اس بیانیـ�ه شـ�رکت  Shalev Hu� ،
 ،lioیکــی از بنیانگــذاران  ،NSOبــه دلیــل نیــاز بــه ثبات و
پیوســتگی در ایــن دوره ،بــرای مدتــی کوتــاه مدیرعامــل
باقــی خواهــد مانــد.
 NSOاشــاره کــرده بــود کــه انتصــاب بنبنیســتی نشــان
دهنــده مســیر جدیــدی بــرای ایــن شــرکت بــود کــه بــا
بحــران اعتبــار مواجــه شــده اســت .طبــق بیانیه شــرکت،
ایــن کمپانــی قصــد داشــت زیــن پــس فقــط بــه حــوزه
هایــی ماننــد تجزیــه و تحلیــل و امنیــت ســایبری دفاعی
بپــردازد .بنــا بــه گــزارش ماکــو اســرائیل ،بــن بنیســتی
ـا در گفتوگویــی گفتــه بــود کــه  NSOدیگــر یــک
قبـ ً
«بچــه شــرور» نیســت ،بلکــه شــرکتی بــا تأثیــر جهانــی
اســت.
 Hulioقــول داده اســت کــه در مــورد ســوء اســتفاده
احتمالــی از  Pegasusتحقیــق کنــد ،اگرچــه  NSOدر
ابتــدا یافتــه هــای تحقیقــات واشــنگتن پســت و 16
شــریک خبــری را اغــراق آمیــز و بــی اســاس میخوانــد.
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استعفای بن بنیستی هفته بدی را برای  NSOرقم زد.
اخبار بد برای  NSOبه همین جا ختم نمی شود.
یــک مقــام دولــت فلســطین گفــت کــه نــرم افــزار
جاسوســی پگاســوس  NSOدر تلفــن هــای ســه دیپلمــات
ارشــد فلســطینی پیــدا شــده اســت .احمــد الدیــک
دســتیار وزیــر امــور خارجــه بــه آسوشــیتدپرس گفــت کــه
یــک “موسســه حرفـهای فلســطینی” تلفــن هــا را بازرســی
کــرده اســت .ایــن ادعاهــا برخــاف بیشــتر ادعاهــای
دیگــری کــه در مــورد  Pegasusتاییــد شــده ،بــه طــور
مســتقل توســط کارشناســان فنــی تاییــد نشــده اســت.
الدیــک دولــت اســرائیل را بــه هــک دیپلمــات هــا متهــم
کــرد .او بــه نیویــورک تایمــز گفــت« :البتــه کــه ایــن اقــدام
توســط اســرائیلی هــا انجــام شــده اســت .آنهــا تنهــا
کســانی هســتند کــه قــادر و عالقــه منــد بــه انجــام ایــن
کار هســتند».
ایــن ادعاهــا تنهــا چنــد روز پــس از آن مطــرح مــی شــود
کــه محققــان اعــام کردنــد شــش فعــال فلســطینی از
ژوئیــه  2020تــا آوریــل  2021بــا نــرم افزارهــای جاسوســی
 NSOهــک شــده انــد.

سایبر بینالملل
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بازاریابی ارائهدهندگان نرمافزارهای جاسوسی در
نمایشگاههای بینالمللی تسلیحات
تحقیقــات شــورای آتالنتیــک کــه روز دوشــنبه منتشــر شــد نشــان میدهــد کــه شــرکتهای
جاســوسافزاری و نظارتــی اروپایــی و خاورمیانــه در حــال فــروش نرمافزارهــای جاسوســی بــه
دشــمنان ایــاالت متحــده و متحــدان اطالعاتــی ایــن کشــور و همچنیــن دشــمنان ناتــو هســتند.
بــا نگاهــی بــه بیــش از  200شــرکتی کــه در دو دهــه گذشــته در نمایشــگاههای بینالمللــی
تســلیحات شــرکت کردهانــد ،محققــان دریافتنــد کــه  85درصــد از شــرکتهایی کــه فناور یهــای
اســتراق ســمع یــا جاسوســی را میفروشــند ،غالبــاً ایــن قابلیتهــا را بــه دولتهــای خــارج
از کشورشــان عرضــه میکننــد .پنــج شــرکت ،از جملــه  Cellebriteمســتقر در اســرائیل و
 Micro Systemation ABمســتقر در ســوئد ،ایــن قابلیتهــا را در اختیــار دشــمنان ایــاالت
متحــده و ناتــو قــرار دادهانــد.
محققــان در ایــن اندیشــکده از نیروهــای ایــاالت متحــده و ناتــو خواســتند تــا کنتر لهــای
صادراتــی بــر ایــن فنــاوری را تشــدید کننــد و بــا نمایشــگاههای تســلیحاتی همــکاری کننــد
تــا شــرکتهایی کــه فنــاوری خــود را بــه دولتهــای مســتبد یــا متخاصــم میفروشــند،
حضورشــان محــدود شــود.
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یک گروه تازه کشف شده از مزدوران سایبری روسی زبان
خبرنگاران ،فعاالن و سیاستمداران را هدف قرار دادند
محققــان بیــش از  3500هــدف گــروه مــزدوران ســایبری  Void Balaurرا شناســایی کردنــد .ایــن
گــروه اطالعــات حساســی ماننــد ســوابق تلفنــی روســیه ،تصاویــر دوربیــن هــای ترافیکــی و
دادههــای گــذرگاه مــرزی را بــرای فــروش تبلیــغ مــی کــرد.
در مــاه ســپتامبر ،ایــن گــروه آدرس هــای ایمیــل شــخصی رئیــس ســابق یــک آژانــس اطالعاتی،
دو نماینــده پارلمــان اروپــای شــرقی و پنــج وزیــر فعلــی دولــت را هــدف قــرار داد .ایــن گــروه
همچنیــن حداقــل  25روزنامــه نــگار و دو نامــزد ریاســت جمهــوری بــاروس را هــدف قــرار داد.
ایــن گــزارش در بحبوحــه نظــارت بیشــتر ایــاالت متحــده و ســایر دولــت هــا بــر شــرکت هــای
هــک خصوصــی و مــزدوران ســایبری منتشــر شــده اســت .در  3نوامبــر ،دولــت بایــدن چهــار
شــرکت متخصــص در ابزارهــای هــک ،از جملــه گــروه  NSOاســرائیل را در لیســت ســیاه قــرار
داد.
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چین :یک آژانس جاسوسی خارجی خطوط هوایی این کشور را
هک کرده و سوابق مسافران را دزدیده است
مقامـــات چینـــی هفتـــه گذشـــته گفتنـــد کـــه یـــک آژانـــس اطالعاتـــی خارجـــی چندیـــن شـــرکت هواپیمایـــی آن
را در ســـال  2020هـــک کـــرده و ســـوابق ســـفر مســـافران را بـــه ســـرقت بـــرده اســـت .ایـــن کمپیـــن هـــک هفتـــه
گذش ــته توس ــط مقام ــات وزارت امنی ــت کش ــور  -آژان ــس پلی ــس مخف ــی و اطالع ــات امنی ــت غیرنظام ــی چی ــن-
فـــاش شـــد.
ای ــن کمپی ــن ه ــک پ ــس از گ ــزارش یک ــی از خط ــوط هوای ــی چی ــن ب ــه مقام ــات وزارت امنی ــت کش ــور در ژانوی ــه
 2020کش ــف ش ــد.
محققـــان گفتنـــد :دولـــت چیـــن هـــک هـــا را بـــه یـــک تروجـــان سفارشـــی مرتبـــط دانســـتهاند کـــه مهاجمـــان از
آن بـــرای اســـتخراج جزئیـــات مســـافران و ســـایر داده هـــا از ایـــن هـــدف مقدماتـــی اســـتفاده کردنـــد .تحقیقـــات
بع ــدی نش ــان داد ک ــه س ــایر خط ــوط هوای ــی نی ــز ب ــه همی ــن ترتی ــب ب ــه خط ــر افت ــاده ان ــد.
وزارت امنیت چین رسماً این حمله را به هیچ سازمان یا کشور خارجی نسبت نداده است.
در مـــارس  ،2020دو شـــرکت امنیتـــی چینـــی  Qihoo 360و  QiAnxinگزارشهایـــی را منتشـــر کردنـــد کـــه آژانـــس
اطالعـــات مرکـــزی ایـــاالت متحـــده را بـــه هـــک کـــردن ســـازمانهای چینـــی از جملـــه خطـــوط هوایـــی متهـــم
میکردنـــد .ایـــن گزارشهـــا بـــه فعالیتهـــای ســـایبری بیـــن ســـپتامبر  2008تـــا ژوئـــن  2019اشـــاره میکردنـــد.
ای ــن بیانی ــه مطبوعات ــی ب ــه خ ــودی خ ــود ن ــادر اس ــت ،زی ــرا دول ــت چی ــن تقریب ــاً هرگ ــز حم ــات انج ــام ش ــده
توســـط هکرهـــای خارجـــی را فـــاش نمـــی کنـــد .ایـــن امـــر در تضـــاد مســـتقیم بـــا نحـــوه برخـــورد کشـــورهای
غرب ــی و فروش ــندگان خصوص ــی تجهی ــزات امنی ــت س ــایبری ب ــا چنی ــن حوادث ــی اس ــت .ب ــه مح ــض وق ــوع ی ــک
رخنـــه امنیتـــی بـــزرگ ،فروشـــندگان تجهیـــزات امنیتـــی غربـــی بالفاصلـــه پســـتهای وبالگـــی دربـــاره حمـــات
منتشـــر کـــرده و بـــه حمـــات رســـیدگی میکننـــد ،و مقامـــات دولتـــی هفتههـــا یـــا ماههـــا بعـــد بیانیـــهای
رســـمی منتشـــر نمـــوده و عوامـــل هـــک را معرفـــی میکننـــد.
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هکرهای مرتبط با چین در پاییز امسال حداقل
به  9سازمان نفوذ کردند
بـــه گفتـــه محققـــان واحـــد  42شـــبکه پالـــو آلتـــو ،قربانیـــان در صنایـــع تکنولوژیـــک ،دفاعـــی ،مراقبـــت هـــای
بهداشـــتی ،انـــرژی و آمـــوزش بودنـــد.
بـــه گفتـــه محققـــان ،برخـــی از تکنیکهـــای مـــورد اســـتفاده ایـــن گـــروه توســـط گروههـــای هکـــری مرتبـــط بـــا
دولـــت چیـــن بـــه نامهـــای  Emissary Pandaو  APT27نیـــز اســـتفاده شـــده اســـت .امـــا محققـــان مســـتقیماً
ای ــن گ ــروه را ب ــه دول ــت چی ــن مرب ــوط ندانس ــته ان ــد و گفتن ــد هن ــوز در ح ــال کار ب ــر روی شناس ــایی عوام ــل و
ریشـــه ایـــن گـــروه هســـتند.
ش ــرکت پال ــو آلت ــو “ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه ه ــدف اصل ــی بازیگ ــر دس ــتیابی م ــداوم ب ــه ش ــبکه و جم ــع آوری
و اس ــتخراج اس ــناد حس ــاس از س ــازمان در مع ــرض خط ــر ب ــوده اس ــت”.
آژان ــس امنی ــت مل ــی و آژان ــس امنی ــت س ــایبری و امنی ــت اطالع ــات امری ــکا نی ــز ای ــن تهدی ــد را پیگی ــری م ــی
کنن ــد.

ایران
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گروه جدید عصای موسی سازمان های اسرائیلی را در
حمالت مخرب هدف قرار می دهد
یــک گــروه هکــری جدیــد بــه نــام  Moses Staffبــه
ســازمانهای اســرائیلی حملــه کــرده ،بــه شــبکههای
آنهــا رخنــه کــرده و دادههــای آنهــا را رمزگــذاری کــرده
اســت ولــی از مذاکــره دربــاره پرداخــت بــاج امتنــاع
کــرده اســت؛ چیــزی کــه محققــان امنیتــی آن را حمــات
مخــرب بــا انگیــزه سیاســی توصیــف میکننــد.
ایــن گــروه بــرای اولیــن بــار در اوایــل اکتبــر 2021
شناســایی شــد و پــس از گروههــای  Pay2Keyو
 ،Black Shadowســومین گــروه هکــری اســت کــه در
ماههــای اخیــر بــه طــور انحصــاری بــه ســازمانهای
اســرائیلی حملــه نمــوده اســت .امــا طبــق گزارشــی کــه
توســط شــرکت امنیتــی اســرائیل چــک پوینــت منتشــر
شــد ،عصــای موســی رفتــار متفاوتــی بــا دو مــورد قبلــی
داشــته اســت.
عصــای موســی بــه جــای تــاش بــرای پنهــان کــردن
حمــات خــود و بعــد از آن کــه مذاکــرات بــاج افــزاری
شکســت خــورد ،دادههــا را افشــا کنــد آشــکارا اعتــراف
نمــود کــه نفــوذ آنهــا انگیــزه سیاســی دارد.
بــه گفتــه محققــان چــک پوینــت ،کــه فرصتــی بــرای
بررســی حمــات گذشــته گــروه دارنــد ،عصــای موســی
بــا اســتفاده از الگوهــای زیــر عمــل مــی کننــد:
•ایــن گــروه بــا ســوء اســتفاده از آســیب
پذیریهــای قدیمــی کــه اصــاح نشــده رهــا
شــده انــد ،بــه شــبکه هــای قربانیــان نفــوذ
مــی کنــد.
•نفوذه ــای گذش ــته ب ــه س ــرورهای اص ــاح نش ــده
مایکروس ــافت اکس ــچنج مرب ــوط ب ــوده اس ــت.

•هنگامــی کــه آنهــا یــک سیســتم را نقــض
مــی کننــد ،گــروه از ابزارهایــی ماننــد
 PsExec، WMICو  Powershellب ــرای حرک ــت ب ــه
عم ــق ش ــبکه قربان ــی اس ــتفاده م ــی کنن ــد.
•ســپس ایــن گــروه اطالعــات حســاس را از
ش ــبکه قربان ــی قب ــل از رمزگ ــذاری داده ه ــای آن
مــی دزدد.
معمــوال از مجموعــه
•عصــای موســی
ً
برنام هه ــای منب ــع ب ــاز  DiskCryptorب ــرای انجام
رمزگــذاری حجیــم و قفــل کــردن رایانــه هــای
قربانی ــان ب ــا ی ــک ب ــوت ل ــودر ک ــه ب ــه دس ــتگاه
ه ــا اج ــازه ب ــوت ش ــدن ب ــدون پس ــورد صحی ــح
را نم یدهــد ،اســتفاده مــی کنــد .حتــی اگــر
رم ــز عب ــور صحیح ــی ارائ ــه ش ــود ،پ ــس از ب ــوت
شــدن سیســتم ،داده هــا همچنــان رمزگــذاری
شــده مــی باشــند.
•چــک پوینــت گفــت کــه رمــز بــوت و کلیــد
رمزگــذاری در شــرایط خاصــی قابــل بازیابــی
هســتند.
•هکره ــا همچنی ــن ی ــک کان ــال تلگرام و حس ــاب
توییت ــر دارن ــد ک ــه در آن قربانی ــان جدی ــد خ ــود
را اع ــام م ــی کنن ــد.
محققــان چــک پوینــت از نســبت دادن ایــن گــروه بــه
کشــور خاصــی خــودداری کردنــد ،زیــرا هیــچ مــدرک
مشــخصی نداشــتند .بــا ایــن حــال ،آنهــا اشــاره کردنــد
کــه ماههــا قبــل از اولیــن حملــه  Moses Staffبرخــی
از نمونههــای بدافــزار ایــن گــروه از آدرسهــای IP
فلســطین توســط اســکنر بدافــزار وب VirusTotal
شناســایی شــده بودنــد.
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هکرهای ایرانی شرکت های مخابراتی و
اینترنتی خاورمیانه را هدف قرار می دهند

افبیآی :بازیگر تهدیدکننده ایرانی در
تالش برای به دست آوردن اطالعات لو
رفته درباره سازمانهای آمریکایی است

بــه گفتــه متخصصــان شــرکتهای امنیــت ســایبری
 Accentureو  ،Prevailionگــروه  Lyceumتــاش
کــرده اســت تــا ارائهدهنــدگان خدمــات اینترنتــی و
شــرکتهای مخابراتــی در اســرائیل ،مراکــش ،تونــس
و عربســتان ســعودی و همچنیــن وزارت امــور خارجــه
یــک کشــور آفریقایــی را هــک کنــد .بــه گفتــه محققــان،
بــه نظــر میرســد هکرهــا علیرغــم افشــای عمومــی
هکهایشــان ،همچنــان در حــال کاوش در سیســتم
هــای کامپیوتــری دو مــورد از قربانیــان هســتند.

دفتــر تحقیقــات فــدرال ایــاالت متحــده مــی گویــد کــه
یــک عامــل خطرنــاک کــه بــا ایــران مرتبــط اســت در
حــال حاضــر بــه دنبــال کســب اطالعــات از ســازمان
هــا در سراســر جهــان ،از جملــه اهــداف ایــاالت متحــده
اســت.

بــه گفتــه محققــان ،شــرکتهای مخابراتــی و اینترنتــی
مخصوصــا اهــداف ارزشــمندی بــرای هکرهــا هســتند
زیــرا «آنهــا عــاوه بــر سیســتمهای داخلــی بــه
ســازمانها و امــکان دسترســی بــه مشــترکان مختلــف
را مهیــان میکننــد کــه میتواننــد بــرای اعمــال نفــوذ
بیشــتر بــرای رفتارهــای مخــرب اســتفاده شــوند».
همچنیــن میتــوان از آنهــا بــرای جاسوســی از مشــتریان
شــرکتها اســتفاده کــرد.

افبـیآی گفــت کــه عامــل تهدیــد عالقـهای بــه صنعــت
خاصــی نــدارد ،امــا بــه دنبــال دادههــا بــه صــورت انبــوه
ا ست .
 FBIاکنــون از شــرکتهایی کــه در محوریــت هکهــای
گذشــته بودهانــد ،میخواهــد تــا اطمینــان حاصــل
کننــد کــه دادههــای فــاش شــده بــرای نقــض مجــدد
آنهــا مــورد ســوء اســتفاده قــرار نگیرنــد.

ناامنی سایبری
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یک هکر  55میلیون دالر از یک سایت
ارز دیجیتال سرقت کرد

ایــن یکــی از بزرگتریــن ســرقتهای رمزارزهــای
دیجیتــال در ســال جــاری اســت .بــه گفتــه ایــن ســایت،
هکــر توانســته اســت وجــوه شــرکت مالــی غیرمتمرکــز
 bZxرا بــا ارســال یــک ایمیــل فیشــینگ بــه آدرس
ایمیــل شــخصی متعلــق بــه یکــی از کارمنــدان آن بــه
ســرقت ببــرد.
این شرکت این پیام را در توییتر منتشر کرد:
“ هــر گونــه شکســت [در پــروژه رمزارزهــا] بــه ضــرر کل
جامعــه ارزهــای دیجیتــال تمــام مــی شــود .بیاییــد بــا
هــم بایســتیم و بــه دنیــا نشــان دهیــم کــه قــادر بــه
شــکل دادن آینــده هســتیم”.
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هکرها با رخنه به سیستم ایمیلرسانی
 ، FBIهزاران نامه ارسال کردند

بــه گفتــه ایــن آژانــس و متخصصــان امنیتــی ،هکرهــا
روز شــنبه سیســتم ایمیلرســانی اداره تحقیقــات فــدرال
ِ(افبــیای) را بــه خطــر انداختنــد و ده هــا هــزار پیــام
هشــدار دهنــده دربــاره حملــه ســایبری احتمالــی ارســال
کردنــد.
 FBIدر بیانیــه ای اعــام کــرد کــه ایمیــل هــای جعلــی
از یــک آدرس ایمیــل قانونــی  FBIکــه بــه @ic.fbi.gov
ختــم مــی شــود ارســال شــده اســت .ســخت افزارهــای
تحــت تأثیــر ایــن حادثــه بــه محــض کشــف ایــن
موضــوع بــه ســرعت آفالیــن شــد.
ایــن حادثــه بــرای اولین بــار توســط ســازمان غیرانتفاعی
اطالعــات تهدیــد  SpamHausبــه صــورت علنــی فــاش
شــد Spamhaus .در توییتــر یــک کپــی از ایمیــل جعلــی
را قــرار داد .ایمیلهــای جعلــی تحــت عنــوان « فــوری:
عامــل تهدیــد در سیســتمها» و بــا امضــای وزارت
امنیــت داخلــی ارســال شــده اســت.

شبکههای اجتماعی
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پلتفرمهای GETTR، PARLERو GAB
با جناح راست افراطی برزیل پایگاه
طرفداری خود را تقویت میکنند

رهبــران حــزب جمهور یخــواه امریــکا مدتهاســت
کــه شــبکههای اجتماعــی نظیــر فیســبوک ،توئیتــر و
یوتیــوب را متهــم بــه سانســور دیدگاههــای ایــن جنــاح
میکننــد بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال یــک رســانهی
اجتماعــی محافظــهکار هســتند .امــا تاکنــون تالشهــا
بــرای ایجــاد یــک رقیــب واقعــی در ایــاالت متحــده
موفقیــت چندانــی نداشــته اســت.
امــا پلتفرمهــای جایگزیــن در برزیــل توانســتهاند ظهــور
موفقــی داشــته باشــند .در برزیــل حامیــان رئیسجمهــور
راســت افراطــی ،ژایــر بولســونارو ،در ســایتهای آزاد از
جملــه  ،Parler، Gabو  Gettrپایــگاه اجتماعــی جدیــدی
را تشــکیل داده اســت .پلتفــرم  Gettrتوســط دســتیار
قدیمــی ترامــپ ،جیســون میلــر راهانــدازی شــده اســت.
طبــق اعالم شــرکت داده  Sensor Towerکــه از رتبهبندی
فروشــگاههای اپلیکیشــن گــوگل و اپــل و بارگیر یهــای
گــزارش شــده بــرای تخمیــن تعــداد دفعــات نصــب
محصــوالت اســتفاده میکنــد ،شــمار بارگیر یهــای
 Parlerو  Gettrرا در برزیــل ،پــس از ایــاالت متحــده،
دومیــن مرتبــه در بیــن کشــورهای جهــان تشــخیص
داده اســت.
تعــداد مــوارد تخمیــن زده شــده دانلــود بــرای  Parlerدر
برزیــل دو برابــر بیشــتر از محبــوب تریــن کشــور بعــدی
(بریتانیــا) بــوده اســت Sensor Tower .در مــورد Gettr
تخمیــن زد کــه دانلودهــا در برزیــل  20درصــد از کل
تعــداد دانلودهــای ایــن نرمافــزار را تشــکیل میدهــد.
تعــداد دانلودهــای تخمینــی بــرای  Parlerو  Gettrدر
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مقایســه بــا پایــگاه هــای کاربــران فیــس بــوک ،واتــس
اپ ،تلگــرام و ســایر برنامــه هــای اصلــی در برزیــل کــم
رنــگ اســت( .فیسبــوک بیــش از  100میلیــون کاربــر
فعــال ماهانــه در کشــور دارد) .ماننــد ایــاالت متحــده،
پایــگاه هــواداران اختصاصــی حاکــی از تعــداد زیــادی
از کاربــران در جنــاح راســت اســت کــه از پلتفرمهــای
جریــان اصلــی خســته شــدهاند.
یکــی از عوامــل مهــم در رشــد روزافــزون ایــن دو
پلتفــرم آنســت کــه بولســونارو و برخــی از پســرانش
کــه از سیاســتمداران برزیــل هســتند ،در هــر دو پلتفــرم
حســاب کاربــری دارنــد .دونالــد ترامــپ و بولســونارو هــر
دو علیــه شــرکت هــای بــزرگ رســانه هــای اجتماعــی بــه
بهانــه “سانســور” انتقــاد کــرده انــد و از اختیــارات نســبی
خــود بــرای هــدف قــرار دادن شــرکت هــا اســتفاده مــی
کننــد .از همیــن رو ،ســایتهایی ماننــد  Gettrدرصــدد
بــر آمدهانــد خــود را بــه عنــوان ســنگرهای آزادی بیــان
معرفــی کننــد و متعهــد شــدهاند کــه رویکــردی نــرم در
نظــارت بــر محتــوا داشــته باشــند .همیــن امــر فرصتــی
را بــرای ایــن پلتفــرم هــا ایجــاد کــرده اســت تــا بــه
بزرگتریــن بــازار آمریــکای التیــن نفــوذ کننــد.
در حالــی کــه دقیقــا مشــخص نیســت چــه تعــداد
از کاربــران در ایــن پلتفــرم هــا طرفــدار یــا مخالــف
بولســونارو هســتند ،هشــتگ هــای برتــر مرتبــط بــا نــام
او در هــر دو ســایت بســیار مثبــت بــود .ایــن هشــتگها
شــامل عباراتــی نظیــر «بولســونارو درســتکار اســت» ،
«انتخــاب مجــدد بولســونارو  »2022و «بولســونارو افتخــار
برزیــل» .بودنــد.
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 Sensor Towerنتوانســته تخمیــن بزنــد کــه
پلتفــرم  Gabچنــد بــار دانلــود شــده اســت ،زیــرا در
فروشــگاههای اپلیکیشــن گــوگل و اپــل در دســترس
نیســت .امــا تجزیــه و تحلیــل “آزمایشــگاه تحقیقــات
قانونــی دیجیتــال شــورای آتالنتیــک” نشــان داد کــه
تعــداد قابــل توجهــی از برزیلــی هــا پــس از ســرکوب
حســاب هــای راســت افراطــی توییتــر در ســال 2018
بــه  Gabپیوســتند و برزیلــی هــا “بــه یکــی از بزرگتریــن
گــروه هایــی تبدیــل شــده انــد کــه بــه ایــن ســایت
دسترســی دارنــد”.
جیســون میلــر مدیــر  Gettrاعــان نمــود کــه هــدف
ایــن شــرکت آنســت کــه تــا اوایــل ســال  2022تعــداد
کل کاربــران خــود را بــه  10میلیــون برســاند .او گفــت :در
حــال حاضــر  Gettrتقریبــاً  3میلیــون کاربــر در کل و بــه
طــور متوســط نزدیــک بــه  400000کاربــر روزانــه دارد.
راه دیگــری کــه ایــن شــرکت ســعی مــی کنــد کاربــران
را از پلتفــرم هــای بــزرگ در ســطح جهانــی جــذب کنــد،
ارائــه ویژگــی هــای جدیــد اســت ،از جملــه رقیبــی
بــرای کارویــژه هــای اشــتراک ویدیــو در اینســتاگرام
و  ،TikTokکــه بــا هــدف جــذب کاربــران جــوان تــر
خواهــد بــود Gettr .همچنیــن قصــد دارد یــک مرکــز
تجــارت الکترونیــک راهانــدازی کنــد کــه بــه کاربــران
اجــازه میدهــد تراکنشهایــی ،از جملــه بــا ارزهــای
رمزنگار یشــده ،بــه قصــد رقابــت بــا برنامههایــی
ماننــد  Apple Payو  Google Payانجــام دهنــد.
در حــال حاضــر بیــش از  15میلیــون کاربر و بیــن 700000
تــا یک میلیــون کاربرفعــال ماهانــه دارد.
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کشورهای آسیای مرکزی از راهنماییهایی
روسیه برای تشدید مقابله با کمپانیهای
بزرگ فناوری استفاده می کنند

انتشار ویدئوی خشونتآمیز نماینده
مرد مجلس امریکا علیه خانم نماینده
اوکاسیو کورتز

کشــورهای آســیای مرکــزی مدتهاســت در حــال
ارزیابــی نحــوه محــدود نمــودن آزادی اینترنــت هســتند.
آنهــا از راهنماییهــای چیــن ،ســرمایه گــذار بــزرگ در
منطقــه و متحــد سنتیشــان ،روســیه بهــره مــی برنــد.

ویدئویــی کــه پــل آ .گوســار در اینســتاگرام و توییتــر
منتشــر کــرده اســت ،او را در حــال کشــتن الکســاندریا
اوکاســیو کورتــز ،نماینــده مجلــس نماینــدگان و تــاب
دادن شمشــیر بــه ســمت رئیــس جمهــور بایــدن بــه
تصویــر مــی کشــد .ایــن امــر موجــب درخواســت هایــی
بــرای تعلیــق حســاب هــای گوســار شــده اســت؛ لیکــن
هنــوز ایــن ویدئــو روی پلتفرمهــای باقــی مانــده اســت.

کشــورهای آســیای مرکــزی هماننــد مســکو  -کــه
تالشهــای سانســور خــود را افزایــش داده  -از تــرس
واکنــش شــدید عمومــی بایــد بــا احتیــاط گام بردارنــد.
روســیه بهطــور معمــول غولهــای فنــاوری را بــه
دلیــل امتنــاع از حــذف محتواهایــی کــه ایــن کشــور
ممنوعـهای نامگــذاری نمــوده ،جریمــه کــرده اســت ،امــا
مقامــات روس تاکنــون در مــورد ایــن کــه بــه طــور کامــل
شــبکههای محبــوب ماننــد یوتیــوب را در لیســت ســیاه
قــرار دهنــد مــردد بودهانــد.
هفتــه گذشــته مقامــات ازبکســتان در حــدود یــک
ســاعت تلگــرام ،فیــس بــوک ،اینســتاگرام ،یوتیــوب
و ســایر پلتفرمهــا را بــه موجــب قانــون جدیــدی
کــه از آنهــا خواســته بــود دادههــا را در ایــن کشــور
ذخیــره کننــد ،مســدود کردنــد .پــس از خشــم کاربــران
رســانههای اجتماعــی ،مقامــات عقــب نشــینی کردنــد.

یکــی از ســخنگویان توییتــر اواخــر روز دوشــنبه گفــت
کــه “اخطــار مصالــح عمومــی” در توییــت گوســار درج
شــده چــرا کــه خــط مشــی ایــن شــرکت در مقابلــه بــا
رفتــار نفــرت انگیــز نقــض شــده اســت .ایــن ویدئــو بــا
قوانیــن اینســتاگرام نیــز مغایــرت دارد.
گوســار مدتهاســت کــه بــه دلیــل دیدگاههــای
افراطــی خــود ،از جملــه نشــر تئور یهــای توطئــه دربــاره
حملــه  6ژانویــه بــه ســاختمان کنگــره توســط حامیــان
ترامــپ و تظاهــرات مرگبــار ملیگرایــان سفیدپوســت در
شارلوتســویل ،مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســتُ .پســت
یکشــنبه شــب او «بــه نظــر میرســد فراتــر از اظهــارات
جنجالــی قبلــی و پســتهای رســانههای اجتماعــی وی
باشــد و انــگاره خشــونت سیاســی را بــه شــیوهای شــبیه
بــه اشــارات دونالــد ترامــپ بــه انقــاب مســلحانه،
ترویــج مــی دهــد».
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