




پیشگفتار
مقدمه
اخبار

تأسیسات فضایی می تواند هدف بالقوه تهدیدات سایبری در آینده باشد
دولت بایدن با تاخیر به ائتالفی سایبری پیمان پاریس می پیوندد

دولت بایدن بزرگترین ضد حمله سایبری خود را انجام داد
ــی تلفن هــای  یــک دالل اطالعــات میلیاردهــا داده “بســیار حســاس” از موقعیــت مکان

همــراه را بــا فرمانــداری دی ســی بــه اشــتراک گذاشــت

وزیر خارجه اسرائیل، دولت این رژیم را از اقدامات NSO Group مبرا دانست
شکایت واتساپ علیه NSO Group مختومه نخواهد شد

شش فعال حقوق بشر فلسطینی توسط نرم افزار جاسوسی Pegasus هک شدند
مقامــات مکزیکــی مــردی را بــه اتهــام اســتفاده از نــرم افزارهــای جاسوســی NSO بــرای 

هدف قرار دادن روزنامه نگاران دستگیر کردند 
مدیر عامل جدید NSO قبل از شروع کار از سمت خود کناره گیری کرد

بازاریابی ارائه دهندگان نرم افزارهای جاسوسی در نمایشگاه های بین المللی تسلیحات
یــک گــروه تــازه کشــف شــده از مــزدوران ســایبری روســی زبــان خبرنــگاران، فعــاالن و 

سیاســتمداران را هــدف قــرار دادنــد
چیــن: یــک آژانــس جاسوســی خارجــی خطــوط هوایــی ایــن کشــور را هــک کــرده و 

ســوابق مســافران را دزدیــده اســت
هکرهای مرتبط با چین در پاییز امسال حداقل به 9 سازمان نفوذ کردند

گروه جدید عصای موسی سازمان های اسرائیلی را در حمالت مخرب هدف قرار می دهد
هکرهای ایرانی شرکت های مخابراتی و اینترنتی خاورمیانه را هدف قرار می دهند

اف بــی آی: بازیگــر تهدیدکننــده ایرانــی در تــالش بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات لــو 
ــی اســت ــاره ســازمان های آمریکای ــه درب رفت

یک هکر 55 میلیون دالر از یک سایت ارز دیجیتال سرقت کرد
هکرها با رخنه به سیستم ایمیل رسانی FBI ، هزاران نامه ارسال کردند

ــداری  ــگاه طرف ــل پای ــی برزی ــت افراط ــاح راس ــا جن ــای Gettr، Parlerو Gab ب پلتفرم ه
خود را تقویت می کنند 

کشــورهای آســیای مرکــزی از راهنمایی هایــی روســیه بــرای تشــدید مقابلــه بــا 
کمپانی هــای بــزرگ فنــاوری اســتفاده مــی کننــد

ــده  ــم نماین ــه خان ــکا علی ــس امری ــرد مجل ــده م ــونت آمیز نماین ــوی خش ــار ویدئ انتش
اوکاسیو کورتز 
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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     

ــین  ــماره های پیش ــه ش ــبت ب ــترده تری نس ــای گس ــایبری ICDT، در بخش ه ــت س ــزارش امنی ــماره از گ ــن ش ای
تهیــه شده اســت. دولــت ایــاالت متحــده اقدامــات متعــددی در حــوزه ســایبر طــی هفتــه گذشــته انجــام داد از 
ــه فراخــوان امنیت ســایبر پیمــان پاریــس، تحریــم شــرکت جاســوس افزار NSO و  ــر پیوســتن ب ــه اعــالن خب جمل

 .REvil اعضــای گــروه هکــری

ــز  ــران را نی ــا ای ــط ب ــی و مرتب ــار مطــرح در خبرگزاری هــای بین الملل ــا اخب ــی ســعی نمــوده اســت ت گــزارش فعل
پوشــش دهــد.

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     

بنــا بــه گفتــه تحلیلگــران ســایبری ماهواره هــا و ســایر سیتســم هایی فضایــی در برابــر هــک هایــی کــه 
ــن رو، وزارت  ــر هســتند از همی ــد، بســیار آســیب پذی ــد بخــش بزرگــی از اقتصــاد را خــراب کن مــی توان
ــرای ایــن سیســتم ها  ــد تــا حفاظت هــای ســایبری ب امنیــت داخلــی امریــکا را تحــت فشــار قــرار داده ان

را ارتقــا دهــد.

ــتیرانی و  ــد کش ــر GPS( می توان ــه )نظی ــواره پای ــری ماه ــتم های ناوب ــک سیس ــال، ه ــوان مث ــه عن ب
ــود.  ــاد ش ــی اقتص ــبب ویران ــد و س ــل کن ــری را مخت ــای ناوب ــه ابزاره ــی ب ــل متک حمل ونق

کارشناســان می گوینــد ایــن خطــر در پــی افزایــش تعــداد سیســتم های فضایــی و از آنجایــی کــه بیشــتر 
آنهــا توســط شــرکت های خصوصــی ماننــد SpaceX »ایــالن ماســک« و Blue Origin »جــف بــزوس« اداره 

می شــوند، تشــدید شــده اســت.

ــده  ــیار پیچی ــه بس ــوند ک ــتم های IT اداره می ش ــط سیس ــی توس ــتگاه های فضای ــکیالت و دس ــر تش اکث
ــوردار  ــا از آن برخ ــی از هکره ــداد کم ــه تع ــی دارد ک ــش تخصص ــه دان ــاز ب ــا نی ــک آنه ــند و ه می باش
ــاری  ــروز تج ــتم های ب ــه سیس ــدًا( ب ــی عم ــده ای )و گاه ــور فزاین ــه ط ــتم ها ب ــن سیس ــا ای ــتند. ام هس

ــتند. ــص هس ــا متخص ــتن آن ه ــا در شکس ــه هکره ــوند ک ــل می ش متص

ــل 	  ــردن قف ــاز ک ــرای ب ــه ب ــکاری ک ــای خالف ــط بانده ــت توس ــن اس ــی ممک ــک های ــن ه چنی
ــیب  ــال آس ــه دنب ــه ب ــی ک ــورهای متخاصم ــط کش ــا توس ــد ی ــی می کنن ــتم ها باج خواه سیس

ــوند. ــدازی ش ــتند، راه ان ــده هس ــاالت متح ــاد ای ــه اقتص ــاندن ب رس
ــد و 	  ــل کنن ــا را مخت ــواره ه ــود ماه ــرل خ ــان و کنت ــا فرم ــه هکره ــت ک ــناریو آنس ــن س بدتری

ــوری در  ــل تص ــرات غیرقاب ــی اث ــن اتفاق ــد. چنی ــر کنن ــا یکدیگ ــورد ب ــه برخ ــور ب ــا را مجب آنه
ــت. ــد داش ــی خواه ــای صنعت بخش ه

کارشناســان امنیــت ســایبری امریــکا پیشــنهاد نموده انــد کــه صنعــت هوافضــا هفدهمیــن بخــش رســمی 
ــعه  ــرای توس ــت را ب ــت و صنع ــکاری دول ــًا هم ــر اساس ــن ام ــود. ای ــالم ش ــی اع ــاخت های حیات زیرس
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.

تأسیسات فضایی می تواند هدف بالقوه تهدیدات 
سایبری در آینده باشد
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امنیت سایبری

معــاون رئیــس جمهــور هریــس پــس از دیــدار بــا امانوئــل مکــرون، رئیــس جمهــور 
ــد.  ــاالت متحــده از “فراخــوان پاریــس” حمایــت مــی کن فرانســه، اعــالم کــرد کــه ای
ــد  ــدگان را متعه ــایر امضاکنن ــورها و س ــی کش ــور کل ــه ط ــی ب ــد بین الملل ــن تعه ای
می کنــد کــه بــا حمــالت ســایبری مهــم، ســرقت مالکیــت معنــوی آنالیــن و مداخلــه 

ــد. ــارزه کنن ــات مب در انتخاب

دولــت ترامــپ از امضــای ایــن تعهــد امتنــاع کــرده بــود. یکــی از مقامــات وزارت امــور 
خارجــه در ســال 2019 گفــت کــه دولــت در مــورد متــن و نحــوه تهیــه پیــش نویــس 
ــن  ــده ای ــاالت متح ــهر ای ــت و ش ــن ایال ــی” دارد. چندی ــل توجه ــات قاب آن “احتیاط

ــد. ــا کرده ان ــد را امض تعه

ــاالت  ــایبری ای ــی س ــرفتی در دیپلماس ــوان پیش ــه عن ــدام ب ــن اق ــدن از ای ــت بای دول
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 

ــت«. ــایبری اس ــائل س ــه مس ــی در زمین بین الملل

ــت  ــه در دوران دول ــور خارج ــایبری وزارت ام ــد س ــام ارش ــر، مق ــس پینت ــل کری تحلی
ــا: اوبام

ــه ایــن دلیــل کــه  ــی و خوشــایند اســت، هــم ب پیوســتن ایــاالت متحــده امــری عال
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 

ــد. ــی می ده ــا دسترس آنه

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.

دولت بایدن با تاخیر به ائتالفی سایبری پیمان 
پاریس می پیوندد
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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)REvil( ضربــه ســختی وارد کــرد. 
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــت اطالعات ــن باب ــرد. هم چی ــم ک ــود و آن را تحری ــرم نم ــالم ج ــروه اع ــن گ ــه ای ــفید علی کاخ س

دســتگیری اعضــای ایــن گــروه شــود پــاداش خواهــد داد. 

ــد کــه ایــن تالش هــا نشــانه ای از  ــار کردن ــت بایــدن اظه ــی از ایــن اقــدام دول کارشناســان ســایبری ضمــن قدردان
قصــد جــدی وزارت دادگســتری اســت ولــی چنیــن اقداماتــی بــر درصــد کوچکــی از رفتارهــای مجرمانــه ســایبری 

تأثیــر مــی گــذارد.

دولت امریکا اعالم کرد:

دســتگیری یاروســالو واسینســکی، یــک تبعــه اوکراینــی در لهســتان کــه ممکــن اســت بــه ایــاالت متحــده 	 
مســترد شــود و حــدود 2500 حملــه بــاج افــزار را انجــام داده کــه طــی آنهــا REvil در مجمــوع 767 میلیــون 

دالر از قربانیــان باج خواهــی نمــوده اســت.
اعالم جرم علیه دیگر هکر REvil، یوگنی پولیانین، که یک تبعه روسیه است.	 
ــدود 	  ــه ح ــی ک ــون اروپای ــان قان ــط مجری ــی توس ــه REvil در رومان ــته ب ــر وابس ــر دیگ ــتگیری دو هک دس

ــد. ــب زده بودن ــه جی ــاج ب ــوان ب ــه عن 600000 دالر ب
ــاج دریافــت شــده 	  ــا پرداخــت هــای ب ــه مــی شــود ب ــون دالر وجوهــی کــه گفت مصــادره حداقــل 6.1 میلی

ــط اســت. ــن مرتب توســط پولیانی
وزارت خزانــه داری تحریــم هایــی را علیــه صرافــی ارز مجــازی Chatex و شــرکت هــای وابســته بــه آن بــه 	 

اتهــام تســهیل تراکنــش هــای مالــی هکرهــای بــاج افــزار اعــالم کــرد.
وزارت امــور خارجــه REvil را بــه لیســت طــرح اعطــای پــاداش تــا ســقف 10 میلیــون دالر بابــت اطالعاتــی 	 

کــه منجــر بــه شناســایی هویــت یــا مــکان رهبــران ایــن گــروه هکــری شــود، اضافــه نمــود.

کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن اقدامــات اثــرات بازدارنــده بــرای مجرمانــی که در روســیه مســتقر نیســتند 
ایجــاد می کنــد و بــه همیــن خاطــر دولــت بایــد رایزنی هــا بــا کرملیــن را تــا حصــول نتیجــه ادامــه دهــد. 
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یک دالل اطالعات میلیاردها داده “بسیار حساس” از موقعیت 
مکانی تلفن های همراه را با فرمانداری دی سی به اشتراک گذاشت

طبــق ایمیل هــای داخلــی کــه بنیــاد Electronic Frontier از طریــق درخواســت “قانــون آزادی اطالعــات” بــه دســت 
آورده ، شــرکت Veraset داده هــا 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.

ــن داده هــا  ــا داشــتند. ای ــان کرون ــی مبتالی ــرای تســهیل ردیاب ــن داده هــا ب مقامــات دی ســی قصــد اســتفاده از ای
شــامل اطالعــات شــخصی ماننــد نــام افــراد نیســت. محققــان Electronic Frontier شــواهدی پیــدا نکردنــد کــه از 

داده هــا ســوء اســتفاده شــده اســت.

دالالن داده عمومًا برای جمع آوری داده ها به روش های ناجوانمردانه بدنام هستند.





NSO Group

پرونده ویژه
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وزیر خارجه اسرائیل، دولت این رژیم را از 
اقدامات NSO GROUP مبرا دانست

یایــر الپیــد، وزیــر امــور خارجــه اســرائیل گفــت، اقــدام 
ــن شــرکت  ــه ای ــکا کــه صــادرات ب ــی آمری وزارت بازرگان
»هیــچ  اســت،  کــرده  محــدود  را  جاســوس افزاری 
ــدارد«.  ــرائیل ن ــت اس ــت های دول ــا سیاس ــی ب ارتباط
ــد  ــام ارش ــک مق ــارات ی ــن اظه ــد اولی ــارات الپی اظه
ــاالت  ــت ای ــه دول ــود ک ــی ب ــرائیل از زمان ــت اس دول
ــای”  ــیاه نهاده ــه “فهرست س ــده NSO Group را ب متح

ــرد. ــه ک ــود اضاف خ

ــرکت  ــن ش ــه ای ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــدان NSO اس منتق
دولــت  ضمنــی  موافقــت  بــدون  توانســت  نمــی 
ــوز  ــرائیل مج ــاع اس ــد. وزارت دف ــت کن ــرائیل فعالی اس
ــد.  ــد می کن ــروه NSO را تأیی ــوس افزار Pegasus گ جاس
در پــی گزارش هــای اســتفاده برخــی دولتهــا از نرم افــزار 
ــئله را  ــن مس ــرائیل ای ــی، اس ــد جاسوس ــه قص NSO ب
مــورد بررســی قــرار داد امــا یافتــه هــای خــود را تاکنــون 

ــرده اســت. منتشــر نک

ــگام  ــرائیل را پیش ــه اس ــود ک ــن ب ــال ای ــه دنب ــد ب الپی
ــاوری هــک معرفــی  ــرای فن ــه تنظیــم مقــررات ب در زمین
کنــد. او گفــت: »فکــر نمی کنــم کشــور دیگــری در جهــان 
ــایبری  ــگ س ــر جن ــه خاط ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش وج
چنیــن قوانیــن ســختگیرانه ای داشــته باشــد و بیشــتر از 
اســرائیل ایــن قوانیــن را اعمــال کنــد و مــا بــه ایــن کار 

ــم داد«. ــه خواهی ادام
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 NSO GROUP شکایت واتس اپ علیه
مختومه نخواهد شد

جاســوس افزار  شــرکت  از   2019 ســال  در  واتــس اپ 
ــه  ــه ب ــرد ک ــم ک ــرد و آن را مته ــکایت ک ــرائیلی ش اس
مشــتریانش اجــازه داده حداقــل 100 کاربــر واتســاپ را در 

ــد. ــک کنن ــان ه ــف جه ــاط مختل نق

 NSO ــتدالل ــده، اس ــاالت متح ــتیناف ای ــا دادگاه اس ام
مبنــی بــر اینکــه چــون نــرم افــزار جاسوســی Pegasus را 
در اختیــار دولــت هــای خارجی کــه “مصونیــت حاکمیتی” 
دارنــد، قــرار مــی دهــد بایــد از شــکایت مصــون باشــد، 
 NSO ــرای ــزرگ ب ــه ب ــک ضرب ــم دادگاه ی ــرد. تصمی رد ک
اســت و مــی توانــد ایــن شــرکت را مجبــور کنــد اســناد 
ــل  ــه دادگاه تحوی ــل ب ــن دلی ــد تأمی ــاس را در رون حس

دهــد.

ــریک  ــت و ۱۶ ش ــنگتن پس ــات واش ــاس تحقیق ــر اس ب
 NSO ــی ــزار جاسوس ــاری، از نرم اف ــال ج ــانه ای در س رس
بــرای هــک موفقیت آمیــز ۳۷ گوشــی هوشــمند متعلــق 
ــک  ــران و دو زن نزدی ــگاران، مدی ــاالن، روزنامه ن ــه فع ب
ــعودی  ــول س ــگار مقت ــقجی، روزنامه ن ــال خاش ــه جم ب

اســتفاده شــده اســت.

NSO قــول داده کــه بــا ایــن دادخواســت مقابلــه خواهد 
کــرد. NSO یــک مشــاور حقوقــی ویــژه را اســتخدام کرده 
ــاون ســابق دادســتان  اســت. راد جــی. روزنشــتاین، مع
ــه تیــم  ــه ایــن شــرکت مشــاوره حقوقــی داده و ب کل، ب

دفاعــی آن کمــک کــرده اســت.
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شش فعال حقوق بشر فلسطینی توسط 
نرم افزار جاسوسی PEGASUS هک شدند

ــگاه  ــو و آزمایش ــگاه تورنت ــهروندی دانش ــگاه ش آزمایش
ــش  ــر ش ــه ه ــد ک ــالم کردن ــل اع ــو بین المل ــی عف امنیت
فعــال بیــن جــوالی 2020 تــا آوریــل 2021 هــک 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 ســازمان های نظارتــی 
در اســرائیل و سراســر جهــان مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.

ادارات دولــت اســرائیل اســتفاده از نــرم افزارهــای 
جاسوســی NSO بــرای هــک فلســطینی هــا را رد کردنــد. 
ســخنگوی NSO اطالعاتــی در مــورد کســانی کــه از ایــن 
ــد، نمی دهــد و گفتــه اســت  ــرم افــزار اســتفاده کرده ان ن
 Pegasus ــه ــرادی ک ــات اف ــه اطالع ــن شــرکت ب ــه ای ک

ــدارد. ــرار داده دسترســی ن هــدف ق

دولــت بایــدن هفتــه گذشــته NSO را در لیســت ســیاه 
ــرار  ــدف ق ــرای ه ــاوری آن ب ــه فن ــت ک ــرار داد و گف ق
دادن فعــاالن، روزنامــه نــگاران و مقامــات دولتــی مــورد 
ــن  ــب ای ــه موج ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق سوءاس
ــاخت  ــوژی س ــه تکنول ــی ب ــا NSO از دسترس ــم ه تحری
ــاالت متحــده محــروم شــد. ایــن شــرکت پاســخ داد  ای
کــه بــه حقــوق بشــر احتــرام مــی گــذارد و قراردادهــای 
ــوء  ــای آن “س ــه از ابزاره ــی ک ــت های ــا دول ــود را ب خ

ــت. ــرده اس ــخ ک ــد، فس ــی کردن ــتفاده” م اس
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مقامات مکزیکی مردی را به اتهام استفاده 
از نرم افزارهای جاسوسی NSO برای هدف 

قرار دادن روزنامه نگاران دستگیر کردند

رســانه هــای محلــی ایــن مــرد را خــوان کارلــوس گارســیا 
ــرای شــرکت  ــوان تکنســین ب معرفــی کردنــد کــه بــه عن
خصوصــی KBH کار مــی کــرد. گارســیا “بــه اتهــام دســت 
داشــتن در شــنود غیرقانونــی تلفــن یــک روزنامــه نــگار” 

دســتگیر شــد.

ــب  ــه اغل ــی، ک ــگار تحقیق ــتگی، روزنامه ن ــن آریس کارم
توســط  فســاد  مــورد  در  گزارش هایــش  به خاطــر 
ــد می شــود،  سیاســتمداران و کارتل هــای مکزیکــی تهدی
بیــان کــرد کــه او در ســال های 2015 و 2016 هــدف 

ــت. ــوده اس ــی ب جاسوس

ایــن اولیــن دســتگیری توســط مقامــات مکزیکــی مربوط 
 NSO گــروه Pegasus بــه پرونــده نــرم افــزار جاسوســی
اســت. مقامــات مکزیکــی مــی گوینــد کــه میلیــون هــا 
ــا در  ــد ام ــرج کردن ــتفاده از Pegasus خ ــرای اس دالر ب
ســال 2017 بــه قراردادهایشــان پایــان دادنــد. محققــان 
ــای  ــن ه ــوس افزار NSO را در تلف ــی از جاس ــانه های نش
26 روزنامــه نــگار، فعــال و سیاســتمدار مکزیکــی از ســال 

2015 تــا 2017 یافتــه انــد.
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مدیر عامل جدید NSO قبل از شروع کار 
از سمت خود کناره گیری کرد

ــرات،  ــر ســابق صنعــت مخاب ــزاک بن بنیســتی “، مدی “آی
ــه  ــه تصمیمــش ب ــرای توجی ــه اســتعفای خــود ب در نام
ــن شــرکت  ــرار دادن ای ــس از ق ــه پ ــژه ای ک »شــرایط وی
ــدن ایجــاد شــده اســت،  ــت بای در فهرســت ســیاه دول
Shalev Hu�  اســتناد کــرد.« بــر اســاس بیانیــه شــرکت ،
lio، یکــی از بنیانگــذاران NSO، بــه دلیــل نیــاز بــه ثبات و 
پیوســتگی در ایــن دوره، بــرای مدتــی کوتــاه مدیرعامــل 

باقــی خواهــد مانــد.

NSO اشــاره کــرده بــود کــه انتصــاب بن بنیســتی 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 
ــک  ــر ی ــه NSO دیگ ــود ک ــه ب ــی گفت ــاًل در گفت وگوی قب
»بچــه شــرور« نیســت، بلکــه شــرکتی بــا تأثیــر جهانــی 

اســت.

ــتفاده  ــوء اس ــورد س ــه در م ــت ک ــول داده اس Hulio ق
احتمالــی از Pegasus تحقیــق کنــد، اگرچــه NSO در 
ــت و 16  ــنگتن پس ــات واش ــای تحقیق ــه ه ــدا یافت ابت
شــریک خبــری را اغــراق آمیــز و بــی اســاس می خوانــد.
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استعفای بن بنیستی هفته بدی را برای NSO رقم زد. 

اخبار بد برای NSO به همین جا ختم نمی شود.

یــک مقــام دولــت فلســطین گفــت کــه نــرم افــزار 
جاسوســی پگاســوس NSO در تلفــن هــای ســه دیپلمــات 
ارشــد فلســطینی پیــدا شــده اســت. احمــد الدیــک 
دســتیار وزیــر امــور خارجــه بــه آسوشــیتدپرس گفــت کــه 
یــک “موسســه حرفــه ای فلســطینی” تلفــن هــا را بازرســی 
ــای  ــتر ادعاه ــالف بیش ــا برخ ــن ادعاه ــت. ای ــرده اس ک
ــور  ــه ط ــده، ب ــد ش ــورد Pegasus تایی ــه در م ــری ک دیگ
ــی تاییــد نشــده اســت. مســتقل توســط کارشناســان فن

الدیــک دولــت اســرائیل را بــه هــک دیپلمــات هــا متهــم 
کــرد. او بــه نیویــورک تایمــز گفــت: »البتــه کــه ایــن اقــدام 
ــا  ــا تنه ــت. آنه ــده اس ــام ش ــا انج ــرائیلی ه ــط اس توس
کســانی هســتند کــه قــادر و عالقــه منــد بــه انجــام ایــن 

ــتند.« کار هس

ایــن ادعاهــا تنهــا چنــد روز پــس از آن مطــرح مــی شــود 
ــطینی از  ــال فلس ــش فع ــد ش ــالم کردن ــان اع ــه محقق ک
ژوئیــه 2020 تــا آوریــل 2021 بــا نــرم افزارهــای جاسوســی 

NSO هــک شــده انــد.





سایبر بین الملل
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ــه شــرکت های  ــه روز دوشــنبه منتشــر شــد نشــان می دهــد ک ــک ک ــات شــورای آتالنتی تحقیق
جاســوس افزاری و نظارتــی اروپایــی و خاورمیانــه در حــال فــروش نرم افزارهــای جاسوســی بــه 
دشــمنان ایــاالت متحــده و متحــدان اطالعاتــی ایــن کشــور و همچنیــن دشــمنان ناتــو هســتند.

ــی  ــگاه های بین الملل ــته در نمایش ــه گذش ــه در دو ده ــرکتی ک ــش از 200 ش ــه بی ــی ب ــا نگاه ب
تســلیحات شــرکت کرده انــد، محققــان دریافتنــد کــه 85 درصــد از شــرکت هایی کــه فناوری هــای 
ــارج  ــای خ ــه دولت ه ــا را ب ــن قابلیت ه ــًا ای ــند، غالب ــی را می فروش ــا جاسوس ــمع ی ــتراق س اس
 از کشورشــان عرضــه می کننــد. پنــج شــرکت، از جملــه Cellebrite مســتقر در اســرائیل و
ــاالت  ــمنان ای ــار دش ــا را در اختی ــن قابلیت ه ــوئد، ای ــتقر در س Micro Systemation AB مس

ــد. ــرار داده ان ــو ق متحــده و نات

ــای  ــا کنترل ه ــتند ت ــو خواس ــده و نات ــاالت متح ــای ای ــکده از نیروه ــن اندیش ــان در ای محقق
ــد  ــکاری کنن ــا نمایشــگاه های تســلیحاتی هم ــد و ب ــاوری را تشــدید کنن ــن فن ــر ای ــی ب صادرات
ــند،  ــم می فروش ــا متخاص ــتبد ی ــای مس ــه دولت ه ــود را ب ــاوری خ ــه فن ــرکت هایی ک ــا ش ت

ــود. ــدود ش ــان مح حضورش

بازاریابی ارائه دهندگان نرم افزارهای جاسوسی در 
نمایشگاه های بین المللی تسلیحات
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محققــان بیــش از 3500 هــدف گــروه مــزدوران ســایبری Void Balaur را شناســایی کردنــد. ایــن 
ــی و  ــن هــای ترافیک ــر دوربی ــی روســیه، تصاوی ــد ســوابق تلفن ــات حساســی مانن ــروه اطالع گ

داده هــای 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 25 روزنامــه نــگار و دو نامــزد ریاســت جمهــوری بــالروس 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 3 نوامبــر، دولــت بایــدن چهــار 
شــرکت متخصــص در ابزارهــای هــک، از جملــه گــروه NSO اســرائیل را در لیســت ســیاه قــرار 

داد.

یک گروه تازه کشف شده از مزدوران سایبری روسی زبان 
خبرنگاران، فعاالن و سیاستمداران را هدف قرار دادند
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چین: یک آژانس جاسوسی خارجی خطوط هوایی این کشور را 
هک کرده و سوابق مسافران را دزدیده است

ـــی آن  ـــرکت هواپیمای ـــن ش ـــی چندی ـــی خارج ـــس اطالعات ـــک آژان ـــه ی ـــد ک ـــته گفتن ـــه گذش ـــی هفت ـــات چین مقام
ـــه  ـــک هفت ـــن ه ـــن کمپی ـــت. ای ـــرده اس ـــرقت ب ـــه س ـــافران را ب ـــفر مس ـــوابق س ـــرده و س ـــک ک ـــال 2020 ه را در س
ـــن�  ـــی چی ـــت غیرنظام ـــات امنی ـــی و اطالع ـــس مخف ـــس پلی ـــور � آژان ـــت کش ـــات وزارت امنی ـــط مقام ـــته توس گذش

ـــد. ـــاش ش ف

ـــه  ـــت کشـــور در ژانوی ـــات وزارت امنی ـــه مقام ـــن ب ـــی چی ـــی از خطـــوط هوای ـــزارش یک ـــس از گ ـــن هـــک پ ـــن کمپی ای
2020 کشـــف شـــد.

ـــان از  ـــه مهاجم ـــته اند ک ـــط دانس ـــی مرتب ـــان سفارش ـــک تروج ـــه ی ـــا را ب ـــک ه ـــن ه ـــت چی ـــد: دول ـــان گفتن محقق
ـــات  ـــد. تحقیق ـــتفاده کردن ـــی اس ـــدف مقدمات ـــن ه ـــا از ای ـــایر داده ه ـــافران و س ـــات مس ـــتخراج جزئی ـــرای اس آن ب

ـــد. ـــاده ان ـــر افت ـــه خط ـــب ب ـــن ترتی ـــه همی ـــز ب ـــی نی ـــوط هوای ـــایر خط ـــه س ـــان داد ک ـــدی نش بع

وزارت امنیت چین رسمًا این حمله را به هیچ سازمان یا کشور خارجی نسبت نداده است.

ـــس  ـــه آژان ـــد ک ـــر کردن ـــی را منتش ـــی Qihoo 360 و QiAnxin گزارش های ـــی چین ـــرکت امنیت ـــارس 2020، دو ش در م
ـــم  ـــی مته ـــوط هوای ـــه خط ـــی از جمل ـــازمان های چین ـــردن س ـــک ک ـــه ه ـــده را ب ـــاالت متح ـــزی ای ـــات مرک اطالع
ـــد. ـــاره می کردن ـــن 2019 اش ـــا ژوئ ـــپتامبر 2008 ت ـــن س ـــایبری بی ـــای س ـــه فعالیت ه ـــا ب ـــن گزارش ه ـــد. ای می کردن

ـــده  ـــام ش ـــالت انج ـــز حم ـــًا هرگ ـــن تقریب ـــت چی ـــرا دول ـــت، زی ـــادر اس ـــود ن ـــودی خ ـــه خ ـــی ب ـــه مطبوعات ـــن بیانی ای
ـــورهای  ـــورد کش ـــوه برخ ـــا نح ـــتقیم ب ـــاد مس ـــر در تض ـــن ام ـــد. ای ـــی کن ـــاش نم ـــی را ف ـــای خارج ـــط هکره توس
ـــک  ـــوع ی ـــه محـــض وق ـــی اســـت. ب ـــن حوادث ـــا چنی ـــایبری ب ـــت س ـــزات امنی ـــی و فروشـــندگان خصوصـــی تجهی غرب
رخنـــه امنیتـــی بـــزرگ، فروشـــندگان تجهیـــزات امنیتـــی غربـــی بالفاصلـــه پســـت های وبالگـــی دربـــاره حمـــالت 
منتشـــر کـــرده و بـــه حمـــالت رســـیدگی می کننـــد، و مقامـــات دولتـــی هفته هـــا یـــا ماه هـــا بعـــد بیانیـــه ای 

ـــد. ـــی می کنن ـــک را معرف ـــل ه ـــوده و عوام ـــر نم ـــمی منتش رس
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هکرهای مرتبط با چین در پاییز امسال حداقل 
به 9 سازمان نفوذ کردند

بـــه گفتـــه محققـــان واحـــد 42 شـــبکه پالـــو آلتـــو، قربانیـــان در صنایـــع تکنولوژیـــک، دفاعـــی، مراقبـــت هـــای 
بهداشـــتی، انـــرژی و آمـــوزش بودنـــد.

ـــا  ـــط ب ـــری مرتب ـــای هک ـــط گروه ه ـــروه توس ـــن گ ـــتفاده ای ـــورد اس ـــای م ـــی از تکنیک ه ـــان، برخ ـــه محقق ـــه گفت ب
ـــتقیمًا  ـــان مس ـــا محقق ـــت. ام ـــده اس ـــتفاده ش ـــز اس ـــای Emissary Panda و APT27 نی ـــه نام ه ـــن ب ـــت چی دول
ـــل و  ـــایی عوام ـــر روی شناس ـــال کار ب ـــوز در ح ـــد هن ـــد و گفتن ـــته ان ـــوط ندانس ـــن مرب ـــت چی ـــه دول ـــروه را ب ـــن گ ای

ـــتند. ـــروه هس ـــن گ ـــه ای ریش

ـــع آوری  ـــبکه و جم ـــه ش ـــداوم ب ـــتیابی م ـــر دس ـــی بازیگ ـــدف اصل ـــه ه ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــو “ب ـــو آلت ـــرکت پال ش
ـــت.” ـــوده اس ـــر ب ـــرض خط ـــازمان در مع ـــاس از س ـــناد حس ـــتخراج اس و اس

ـــی  ـــری م ـــد را پیگی ـــن تهدی ـــز ای ـــکا نی ـــات امری ـــت اطالع ـــایبری و امنی ـــت س ـــس امنی ـــی و آژان ـــت مل ـــس امنی آژان
ـــد. کنن





ایران
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ــه  ــام Moses Staff ب ــه ن ــد ب ــری جدی ــروه هک ــک گ ی
ــبکه های  ــه ش ــرده، ب ــه ک ــرائیلی حمل ــازمان های اس س
آن هــا رخنــه کــرده و داده هــای آن هــا را رمزگــذاری کــرده 
ــاع  ــاج امتن ــت ب ــاره پرداخ ــره درب ــی از مذاک ــت ول اس
کــرده اســت؛ چیــزی کــه محققــان امنیتــی آن را حمــالت 

ــد. ــف می کنن ــزه سیاســی توصی ــا انگی ــرب ب مخ

ایــن گــروه بــرای اولیــن بــار در اوایــل اکتبــر 2021 
و   Pay2Key گروه هــای  از  پــس  و  شــد  شناســایی 
ــه در  ــت ک ــری اس ــروه هک ــومین گ Black Shadow، س
ــازمان های  ــه س ــاری ب ــور انحص ــه ط ــر ب ــای اخی ماه ه
اســرائیلی حملــه نمــوده اســت. امــا طبــق گزارشــی کــه 
توســط شــرکت امنیتــی اســرائیل چــک پوینــت منتشــر 
شــد، عصــای موســی رفتــار متفاوتــی بــا دو مــورد قبلــی 

ــت. ــته اس داش

ــردن  ــان ک ــرای پنه ــالش ب ــای ت ــه ج ــی ب ــای موس عص
ــزاری  ــاج اف ــرات ب حمــالت خــود و بعــد از آن کــه مذاک
شکســت خــورد، داده هــا را افشــا کنــد آشــکارا اعتــراف 

ــزه سیاســی دارد. ــا انگی ــوذ آنه ــه نف نمــود ک

ــرای  ــی ب ــه فرصت ــت، ک ــان چــک پوین ــه محقق ــه گفت ب
ــد، عصــای موســی  ــروه دارن بررســی حمــالت گذشــته گ

ــد: ــر عمــل مــی کنن ــا اســتفاده از الگوهــای زی ب

آســیب 	  از  اســتفاده  ســوء  بــا  گــروه  ایــن 
ــا  ــده ره ــالح نش ــه اص ــی ک ــای قدیم پذیری  ه
ــوذ  ــان نف ــای قربانی ــبکه ه ــه ش ــد، ب ــده ان ش

ــد. ــی کن م
نفوذهــای گذشــته بــه ســرورهای اصــالح نشــده 	 

مایکروســافت اکســچنج مربــوط بــوده اســت.

گروه جدید عصای موسی سازمان های اسرائیلی را در 
حمالت مخرب هدف قرار می دهد

هنگامــی کــه آنهــا یــک سیســتم را نقــض 	 
ماننــد  ابزارهایــی  از  گــروه  کننــد،   مــی 
PsExec، WMIC و Powershell بــرای حرکــت بــه 

عمــق شــبکه قربانــی اســتفاده مــی کننــد.
ســپس ایــن گــروه اطالعــات حســاس را از 	 

ــل از رمزگــذاری داده هــای آن  ــی قب شــبکه قربان
ــی دزدد. م

مجموعــه 	  از  معمــواًل  موســی  عصــای 
برنامه هــای منبــع بــاز DiskCryptor بــرای انجام 
ــای  ــه ه ــردن رایان ــل ک ــم و قف ــذاری حجی رمزگ
ــه دســتگاه  ــه ب ــودر ک ــوت ل ــک ب ــا ی ــان ب قربانی
ــح  ــدون پســورد صحی ــوت شــدن ب هــا اجــازه ب
ــر  ــی اگ ــد. حت ــی کن ــتفاده م ــد، اس را نمی ده
رمــز عبــور صحیحــی ارائــه شــود، پــس از بــوت 
ــذاری  ــان رمزگ ــا همچن ــتم، داده ه ــدن سیس ش

ــند. ــی باش ــده م ش
ــد 	  ــوت و کلی ــز ب ــه رم ــت ک ــت گف ــک پوین چ

ــی  ــل بازیاب ــی قاب ــرایط خاص ــذاری در ش رمزگ
ــتند. هس

هکرهــا همچنیــن یــک کانــال تلگرام و حســاب 	 
ــان جدیــد خــود  ــد کــه در آن قربانی ــر دارن توییت

را اعــالم مــی کننــد.

محققــان چــک پوینــت از نســبت دادن ایــن گــروه بــه 
ــدرک  ــچ م ــرا هی ــد، زی ــودداری کردن ــی خ ــور خاص کش
مشــخصی نداشــتند. بــا ایــن حــال، آنهــا اشــاره کردنــد 
ــه Moses Staff برخــی  ــن حمل ــل از اولی ــه ماه هــا قب ک
 IP از نمونه هــای بدافــزار ایــن گــروه از آدرس هــای
 VirusTotal وب  بدافــزار  اســکنر  توســط  فلســطین 

ــد. ــده بودن ــایی ش شناس
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دفتــر تحقیقــات فــدرال ایــاالت متحــده مــی گویــد کــه 
ــط اســت در  ــران مرتب ــا ای ــه ب ــاک ک ــل خطرن ــک عام ی
ــازمان  ــات از س ــب اطالع ــال کس ــه دنب ــر ب ــال حاض ح
هــا در سراســر جهــان، از جملــه اهــداف ایــاالت متحــده 

اســت.

اف بــی آی گفــت کــه عامــل تهدیــد عالقــه ای بــه صنعــت 
خاصــی نــدارد، امــا بــه دنبــال داده هــا بــه صــورت انبــوه 

. ست ا

ــون از شــرکت هایی کــه در محوریــت هک هــای  FBI اکن
گذشــته بوده انــد، می خواهــد تــا اطمینــان حاصــل 
ــرای نقــض مجــدد  ــاش شــده ب ــه داده هــای ف ــد ک کنن

ــد. آنهــا مــورد ســوء اســتفاده قــرار نگیرن

ــایبری  ــت س ــرکت های امنی ــان ش ــه متخصص ــه گفت ب
تــالش   Lyceum گــروه   ،Prevailion و   Accenture
ــی و  ــات اینترنت ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــت ت ــرده اس ک
ــس  ــش، تون ــرائیل، مراک ــی در اس ــرکت های مخابرات ش
ــه  ــور خارج ــن وزارت ام ــعودی و همچنی ــتان س و عربس
یــک کشــور آفریقایــی را هــک کنــد. بــه گفتــه محققــان، 
ــی  ــای عموم ــم افش ــا علیرغ ــد هکره ــر می رس ــه نظ ب
هک هایشــان، همچنــان در حــال کاوش در سیســتم 

ــتند. ــان هس ــورد از قربانی ــری دو م ــای کامپیوت ه

بــه گفتــه محققــان، شــرکت های مخابراتــی و اینترنتــی 
ــتند  ــا هس ــرای هکره ــمندی ب ــداف ارزش ــا اه مخصوص
زیــرا »آن هــا عــالوه بــر سیســتم های داخلــی بــه 
ــف  ــه مشــترکان مختل ســازمان ها و امــکان دسترســی ب
ــوذ  ــال نف ــرای اعم ــد ب ــه می توانن ــد ک ــان می کنن را مهی
بیشــتر بــرای رفتارهــای مخــرب اســتفاده شــوند«. 
همچنیــن می تــوان از آنهــا بــرای جاسوســی از مشــتریان 

ــرد. ــتفاده ک ــرکت ها اس ش

اف بی آی: بازیگر تهدیدکننده ایرانی در 
تالش برای به دست آوردن اطالعات لو 
رفته درباره سازمان های آمریکایی است

هکرهای ایرانی شرکت های مخابراتی و 
اینترنتی خاورمیانه را هدف قرار می دهند





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

رمزارزهــای  ســرقت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  ایــن 
دیجیتــال در ســال جــاری اســت. بــه گفتــه ایــن ســایت، 
ــی غیرمتمرکــز  هکــر توانســته اســت وجــوه شــرکت مال
bZx را بــا ارســال یــک ایمیــل فیشــینگ بــه آدرس 
ــه  ــدان آن ب ــی از کارمن ــه یک ــق ب ــل شــخصی متعل ایمی

ــرد. ــرقت بب س

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 
ــه  ــادر ب ــه ق ــم ک ــا نشــان دهی ــه دنی هــم بایســتیم و ب

ــده هســتیم.” شــکل دادن آین



41  گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبری

هکرها با رخنه به سیستم ایمیل رسانی 
FBI ، هزاران نامه ارسال کردند

ــه گفتــه ایــن آژانــس و متخصصــان امنیتــی، هکرهــا  ب
روز شــنبه سیســتم ایمیل رســانی اداره تحقیقــات فــدرال 
ــام  ــد و ده هــا هــزار پی ــه خطــر انداختن ــی ای( را ب )ِاف ب
هشــدار دهنــده دربــاره حملــه ســایبری احتمالــی ارســال 

کردنــد.

ــی  ــل هــای جعل ــه ایمی ــرد ک ــه ای اعــالم ک FBI در بیانی
 @ic.fbi.gov ــه ــی FBI کــه ب ــل قانون از یــک آدرس ایمی
ختــم مــی شــود ارســال شــده اســت. ســخت افزارهــای 
ــن  ــف ای ــض کش ــه مح ــه ب ــن حادث ــر ای ــت تأثی تح

ــن شــد. ــه ســرعت آفالی موضــوع ب

ایــن حادثــه بــرای اولین بــار توســط ســازمان غیرانتفاعی 
اطالعــات تهدیــد SpamHaus بــه صــورت علنــی فــاش 
شــد. Spamhaus در توییتــر یــک کپــی از ایمیــل جعلــی 
ــوری:  ــوان » ف ــی تحــت عن ــرار داد. ایمیل هــای جعل را ق
بــا امضــای وزارت  عامــل تهدیــد در سیســتم ها« و 

امنیــت داخلــی ارســال شــده اســت. 





شبکه های اجتماعی
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 GAB وGETTR، PARLER پلتفرم های
با جناح راست افراطی برزیل پایگاه 

طرفداری خود را تقویت می کنند

رهبــران حــزب جمهوری خــواه امریــکا مدت هاســت 
ــر و  ــبوک، توئیت ــر فیس ــی نظی ــبکه های اجتماع ــه ش ک
یوتیــوب را متهــم بــه سانســور دیدگاه هــای ایــن جنــاح 
ــانه ی  ــک رس ــال ی ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب می کنن
ــا  ــون تالش ه ــا تاکن ــی محافظــه کار هســتند. ام اجتماع
ــده  ــاالت متح ــی در ای ــب واقع ــک رقی ــاد ی ــرای ایج ب

ــت. ــته اس ــی نداش ــت چندان موفقی

امــا پلتفرم هــای جایگزیــن در برزیــل توانســته اند ظهــور 
موفقــی داشــته باشــند. در برزیــل حامیــان رئیس جمهــور 
راســت افراطــی، ژایــر بولســونارو، در ســایت های آزاد از 
جملــه Parler، Gab، و Gettr پایــگاه اجتماعــی جدیــدی 
ــتیار  ــط دس ــرم Gettr توس ــت. پلتف ــکیل داده اس را تش
قدیمــی ترامــپ، جیســون میلــر راه انــدازی شــده اســت.

طبــق اعالم شــرکت داده Sensor Tower کــه از رتبه بندی 
ــل و بارگیری هــای  ــوگل و اپ فروشــگاه های اپلیکیشــن گ
ــب  ــات نص ــداد دفع ــن تع ــرای تخمی ــده ب ــزارش ش گ
بارگیری هــای  شــمار  می کنــد،  اســتفاده  محصــوالت 
ــده،  ــاالت متح ــس از ای ــل، پ Parler و Gettr را در برزی
ــخیص  ــان تش ــورهای جه ــن کش ــه در بی ــن مرتب دومی

ــت. داده اس

تعــداد مــوارد تخمیــن زده شــده دانلــود بــرای Parler در 
برزیــل دو برابــر بیشــتر از محبــوب تریــن کشــور بعــدی 
 Gettr در مــورد Sensor Tower .بریتانیــا( بــوده اســت(
تخمیــن زد کــه دانلودهــا در برزیــل 20 درصــد از کل 
ــد.  ــزار را تشــکیل می ده ــن نرم اف ــای ای ــداد دانلوده تع

ــرای Parler و Gettr در  ــی ب ــای تخمین ــداد دانلوده تع
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مقایســه بــا پایــگاه هــای کاربــران فیــس بــوک، واتــس 
اپ، تلگــرام و ســایر برنامــه هــای اصلــی در برزیــل کــم 
ــر  ــون کارب ــش از 100 میلی ــوک بی ــت. )فیس ب ــگ اس رن
ــاالت متحــده،  ــد ای ــه در کشــور دارد(. مانن ــال ماهان فع
ــادی  ــداد زی ــی از تع ــی حاک ــواداران اختصاص ــگاه ه پای
ــای  ــه از پلتفرم ه ــت ک ــت اس ــاح راس ــران در جن از کارب

ــده اند. ــته ش ــی خس ــان اصل جری

یکــی از عوامــل مهــم در رشــد روزافــزون ایــن دو 
ــرانش  ــی از پس ــونارو و برخ ــه بولس ــت ک ــرم آنس پلتف
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 
ــد Gettr درصــدد  ــن رو، ســایت هایی مانن ــد. از همی کنن
بــر آمده انــد خــود را بــه عنــوان ســنگرهای آزادی بیــان 
معرفــی کننــد و متعهــد شــده اند کــه رویکــردی نــرم در 
نظــارت بــر محتــوا داشــته باشــند. همیــن امــر فرصتــی 
ــه  ــا ب ــت ت ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــرم ه ــن پلتف ــرای ای را ب

بزرگتریــن بــازار آمریــکای التیــن نفــوذ کننــد.

ــداد  ــه تع ــت چ ــخص نیس ــا مش ــه دقیق ــی ک در حال
ــف  ــا مخال ــدار ی ــا طرف ــرم ه ــن پلتف ــران در ای از کارب
بولســونارو هســتند، هشــتگ هــای برتــر مرتبــط بــا نــام 
او در هــر دو ســایت بســیار مثبــت بــود. ایــن هشــتگ ها 
ــت« ،  ــتکار اس ــونارو درس ــر »بولس ــی نظی ــامل عبارات ش
»انتخــاب مجــدد بولســونارو 2022« و »بولســونارو افتخــار 

ــد. ــل«. بودن برزی

کــه  بزنــد  تخمیــن  نتوانســته   Sensor Tower
ــرا در  ــت، زی ــده اس ــود ش ــار دانل ــد ب ــرم Gab چن پلتف
ــترس  ــل در دس ــوگل و اپ ــن گ ــگاه های اپلیکیش فروش
ــات  ــگاه تحقیق ــل “آزمایش ــه و تحلی ــا تجزی ــت. ام نیس
ــه  ــان داد ک ــک” نش ــورای آتالنتی ــال ش ــی دیجیت قانون
ــس از ســرکوب  ــا پ ــی ه ــی از برزیل ــل توجه ــداد قاب تع
ــال 2018  ــر در س ــی توییت ــت افراط ــای راس ــاب ه حس
بــه Gab پیوســتند و برزیلــی هــا “بــه یکــی از بزرگتریــن 
ــایت  ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــده ان ــل ش ــی تبدی ــروه های گ

ــد”. ــی دارن دسترس

ــدف  ــه ه ــود ک ــالن نم ــر Gettr اع ــر مدی ــون میل جیس
ایــن شــرکت آنســت کــه تــا اوایــل ســال 2022 تعــداد 
کل کاربــران خــود را بــه 10 میلیــون برســاند. او گفــت: در 
حــال حاضــر Gettr تقریبــًا 3 میلیــون کاربــر در کل و بــه 
ــه دارد.  ــر روزان ــه 400000 کارب ــک ب طــور متوســط  نزدی
راه دیگــری کــه ایــن شــرکت ســعی مــی کنــد کاربــران 
را از پلتفــرم هــای بــزرگ در ســطح جهانــی جــذب کنــد، 
ــی  ــه رقیب ــت، از جمل ــد اس ــای جدی ــی ه ــه ویژگ ارائ
ــتاگرام  ــو در اینس ــتراک ویدی ــای اش ــژه ه ــرای کاروی ب
ــر  ــوان ت ــران ج ــذب کارب ــدف ج ــا ه ــه ب و TikTok، ک
ــز  ــک مرک ــد دارد ی ــن قص ــود. Gettr همچنی ــد ب خواه
ــران  ــه کارب ــه ب ــد ک ــدازی کن ــک راه ان ــارت الکترونی تج
ــای  ــا ارزه ــه ب ــی، از جمل ــد تراکنش های ــازه می ده اج
رمزنگاری شــده، بــه قصــد رقابــت بــا برنامه هایــی 

ــد. ــام دهن ــد Apple Pay و Google Pay انج مانن

در حــال حاضــر بیــش از 15 میلیــون کاربر و بیــن 700000 
تــا یک میلیــون کاربرفعــال ماهانــه دارد.



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 46

امنیت سایبری     

انتشار ویدئوی خشونت آمیز نماینده 
مرد مجلس امریکا علیه خانم نماینده 

اوکاسیو کورتز

کشورهای آسیای مرکزی از راهنمایی هایی 
روسیه برای تشدید مقابله با کمپانی های 

بزرگ فناوری استفاده می کنند

ــر  ــتاگرام و توییت ــار در اینس ــل آ. گوس ــه پ ــی ک ویدئوی
ــرده اســت، او را در حــال کشــتن الکســاندریا  منتشــر ک
ــاب  ــدگان و ت ــس نماین ــده مجل ــز، نماین ــیو کورت اوکاس
ــه  ــدن ب ــور بای ــس جمه ــمت رئی ــه س ــیر ب دادن شمش
تصویــر مــی کشــد. ایــن امــر موجــب درخواســت هایــی 
بــرای تعلیــق حســاب هــای گوســار شــده اســت؛ لیکــن 
هنــوز ایــن ویدئــو روی پلتفرم هــای باقــی مانــده اســت. 

ــت  ــنبه گف ــر روز دوش ــر اواخ ــخنگویان توییت ــی از س یک
ــار درج  ــت گوس ــی” در تویی ــح عموم ــار مصال ــه “اخط ک
شــده چــرا کــه خــط مشــی ایــن شــرکت در مقابلــه بــا 
رفتــار نفــرت انگیــز نقــض شــده اســت. ایــن ویدئــو بــا 

ــرت دارد.  ــز مغای ــن اینســتاگرام نی قوانی

دیدگاه هــای  دلیــل  بــه  کــه  مدت هاســت  گوســار 
افراطــی خــود، از جملــه نشــر تئوری هــای توطئــه دربــاره 
ــان  ــه ســاختمان کنگــره توســط حامی ــه ب ــه 6 ژانوی حمل
ترامــپ و تظاهــرات مرگبــار ملی گرایــان سفیدپوســت در 
شارلوتســویل، مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. ُپســت 
ــر از اظهــارات  ــه نظــر می رســد فرات یکشــنبه شــب او »ب
ــی و پســت های رســانه های اجتماعــی وی  ــی قبل جنجال
باشــد و انــگاره خشــونت سیاســی را بــه شــیوه ای شــبیه 
ــلحانه،  ــالب مس ــه انق ــپ ب ــد ترام ــارات دونال ــه اش ب

ترویــج مــی دهــد.«

حــال  در  مدت هاســت  مرکــزی  آســیای  کشــورهای 
ارزیابــی نحــوه محــدود نمــودن آزادی اینترنــت هســتند. 
ــزرگ در  ــذار ب ــرمایه گ ــن، س ــای چی ــا از راهنمایی ه آنه
ــد. ــره مــی برن ــه و متحــد سنتی شــان، روســیه به منطق

کشــورهای آســیای مرکــزی هماننــد مســکو � کــه 
ــرس  ــش داده � از ت ــود را افزای ــور خ ــای سانس تالش ه
واکنــش شــدید عمومــی بایــد بــا احتیــاط گام بردارنــد. 
بــه  را  فنــاوری  غول هــای  معمــول  به طــور  روســیه 
ــور  ــن کش ــه ای ــی ک ــذف محتواهای ــاع از ح ــل امتن دلی
ممنوعــه ای نام گــذاری نمــوده، جریمــه کــرده اســت، امــا 
مقامــات روس تاکنــون در مــورد ایــن کــه بــه طــور کامــل 
شــبکه های محبــوب ماننــد یوتیــوب را در لیســت ســیاه 

ــد. ــردد بوده ان ــد م ــرار دهن ق

هفتــه گذشــته مقامــات ازبکســتان در حــدود یــک 
ــوب  ــتاگرام، یوتی ــوک، اینس ــس ب ــرام، فی ــاعت تلگ س
و ســایر پلتفرم هــا را بــه موجــب قانــون جدیــدی 
ــور  ــن کش ــا را در ای ــود داده ه ــته ب ــا خواس ــه از آنه ک
ذخیــره کننــد، مســدود کردنــد. پــس از خشــم کاربــران 
ــد. ــات عقــب نشــینی کردن رســانه های اجتماعــی، مقام
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