




پیشگفتار
مقدمه

اخبار
پیامرسانهایرمزگذاریشدهمعضلیبرایاداراتانتظامیوپلیسیشدهاند

CYBERWARCONپردهبرداریازیافتههایجدیدمحققاندرکنفرانس
ــرایهــککــردنشــرکتهایزیســتپزشــکی یــکدولــتخارجــیممکــناســتب

ایــاالتمتحــدهاقــدامکنــد

ــزرگ ــرهایب ــهیکــیازروزنامههــایزنجی ــات2020ب ــیپیــشازانتخاب هکرهــایایران
ایــاالتمتحــدهرخنــهکردنــد

هکرایرانیبهدنبالسرقتاطالعاتکاربریجیمیلواینستاگراماست
مقامــات3کشــورهشــدارمــیدهنــدکــههکرهــایتحــتحمایــتدولــتایــراندر

ــزارهســتند حــالاســتفادهازباجاف
نظافتچیخانهوزیردفاعاسرائیلبهیکگروهمرتبطباایرانبرایهککردنرئیساوکمککرد

گزارشدوخبرگزاریازهکرهایایرانی

طییکبررسی،200رمزعبوررایجمعلومشد

باندهایباجافزارروسیشروعبههمکاریباهکرهایچینیکردند
هکرهایکرهشمالیمحققانامنیتسایبریچینراهدفقراردادند

چیندرحالجمعآوریدادههایرمزگذاریشدهکنونیبرایرمزگشاییدرآیندهاست
بریتانیاوایاالتمتحدهبرایحملهدرفضایسایبرینیروهایخودرامتحدمیکنند

هکرهــادرپاکســتانیــکفروشــگاهاپلیکیشــنوشــمارزیــادیپروفایــلهــایجعلــی
بــرایهــدفقــراردادنمقامــاتمرتبــطبــادولــتافغانســتانراهانــدازیکردنــد
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امنیت سایبری     

ــابــهکارگیــریشــبکهایاز مجمــعایــراندفــاعازحقیقــتمــادامهمــهتــالشخــودراانجــاممیدهــدکــهب
ــردارد. ــریازایجــادســوءتفاهمب ــیدرجهــتجلوگی ــفسیاســیوشــناختیگام ــگاندرحوزههــایمختل نخب
درهمیــنخصــوصمــادرمجمــعایرانــیدفــاعازحقیقــترســالتخــودمیدانیــمتــابــاتهیــهدیدبانهایــی
ازموضوعاتــیکــهبــهعنــوانکارویــژهبــرایخــودانتخــابکردهایــم،چشــمانــدازیازمســیرراارائــهدادهودر
صــورتتــوانپیشــنهاداتینیــزبــرایکاهــشایــنســوءتفاهمهــادرآنــانجــایدهیــم.ناگفتــهنمانــدکــهایــن

دیدبــانخــودبخشــیازراهحــلکاهــشســوءتفاهماســت.

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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ایــنشــمارهازگــزارشامنیــتســایبریICDT،دربخشهــایگســتردهتریومتنوعتــرینســبتبــهشــمارههای
پیشــینتهیــهشدهاســت.یکــیازمهمتریــنمحورهــایایــنشــمارهازگــزارشامنیــتســایبریمجمــعبررســی

اخبــاروگزارشهــایمنتشــرشــدهازفعالیــتهکرهــایایرانــیعلیــهاهــدافامریکایــیواســرائیلیاســت.

گســترشهمکاریهــایبینالمللــیودولتــیدرجهــانبــرایمقابلــهبــاتهدیــداتســایبریازجملــهاصلیتریــن
رویدادهــایهفتــهگذشــتهبودهاســت.

ــامســائل ــاب ــنامــکانرافراهــممیســازدت ــاالتمتحــدهای ــارووضعیــتفضــایســایبردرای اطــالعازاخب
ــب ــهآنمصائ ــزب ــانی ــهکشــورم ــنک ــشازای ــنپی ــنحــوزهســریعترآشــناشــدهوهمچنی ومشــکالتای
ــهدر ــنک ــهای ــهب ــاتوج ــی،ب ــم.ازطرف ــینمایی ــیراپیشبین ــایاصالح ــردد،راهکاره ــارگ ــواریهادچ ودش
اظهــاراتعمومــیوجلســاترســمیمقامــاتایــنکشــوربرخــیازنقــاطضعــفدشــمندرزمینــهســایبریو
فناوریهــاینویــنبیــانمیگــرددوبــاتوجــهبــهایــننکتــهکــهبخــشســایبریایــرانتوانایــیآنراداردکــه
ــذامیتوانیــم ــهبزنــد؛فل ــرداریکنــدوبــهدشــمنضرب ــاایــاالتمتحــدهازهمیــنضعفهــابهرهب درتقابــلب
ازنقــاطضعــفحریــفاســتفادهنماییــموزمیــنبــازیرابــهنفــعخــودتغییــردهیــمودرموضــعآفنــدیقــرار

بگیریــم.

ایــنتذکــرضــروریاســتکــهبــاتوجــهبــهپیشــگامیکشــورامریــکادرعرصــهتکنولــوژی،بررســیپیشــرفتها
ــدهرا ــوژیدرآین ــاوریپیشبینــیمقصــدنهایــیمســیرتکنول ــهفن وبرنامهریزیهــایکالنایــنکشــوردرزمین

ــازد. ــنمیس ممک

ــن ــاینوی ــوژیوفناوریه ــایبر،تکنول ــوزهس ــاتکالنح ــارواتفاق ــماخب ــداه ــارداری ــهدراختی ــیک دربولتن
جمــعآوریشــدهاســتتــامخاطبیــنوفعالیــندرایــنزمینــهبتواننــدنســبتبــهوضعیــتایــاالتمتحــدهاز

ــهروزبرخــوردارشــوند. نگاهــیجامــع،کالنوب

دیدکلی

مقدمه
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پیامرسانهایرمزگذاریشدهمعضلی
برایاداراتانتظامیوپلیسیشدهاند

ــه وزارت  ــه ب ــه وثیق ــه ی ــد ک ــی گوی ــال م ــکای گلوب اس
ــت ــتری داده اس دادگس

برنامــه مــارس مــاه در امریــکا دادگســتری وزارت
پیامرســانیرمزگذاریشــدهSkyGlobalراتعطیــلو
ازکارانداخــتوپــسازآنادعــاکــردکــهایــنبرنامــه
اساســًابــرایتســهیلمــراوداتدالالنبینالمللــیمــواد
ــهدورازدسترســینهادهــایپلیســیو مخــدروداروب

ــیســاختهشــدهاســت. انتظام

اکنــونSkyGlobalادارهتحقیقــاتفــدرال)FBI(رااز
ــه ــدک ــیکن ــام ــدهوادع ــبران ــیاشعق ــعقبل موض
ــایی ــهدرشناس ــکطعم ــوانی ــهعن ــانآنب ازپیامرس

ــت. ــدهاس ــتفادهش ــطFBIاس ــکارانتوس تبه

درپرونــدهقضایــیشــرکتاســکایگلوبــالبیــان
میشــودکــهاپلیکیشــنایــنشــرکتتوســطاداره
ــه ــانب ــوقدادنمجرم ــورس ــهمنظ ــدرالب ــسف پلی
ــذاریشــده ــامرســانرمزگ ــهپی ــکبرنام اســتفادهازی
ــطFBIاداره ــهتوس ــهمخفیان ــامAnomک ــهن ــرب دیگ
مــیشــد،مــورداســتفادهقــرارگرفــت.ازآنجایــیکــه
FBIمدیریــتAnomرابــرعهــدهداشــت،مقامــات
توانســتندارتباطــاتبــهظاهــرمحرمانــهراجمــعآوری
کننــدوپرونــدههــایکیفــریتشــکیلدهنــدکــهمنجــر
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ــده، ــاالتمتح ــردرای ــشاز500نف ــتگیریبی ــهدس ب
ــد. ــنش ــاهژوئ ــترالیادرم ــاواس اروپ

ایــنپرونــدهســواالتیرادرمــورداینکــهچگونــهمجریان
از کــه رمزگذاریشــده پلتفرمهــای در بایــد قانــون
امنیــتوحریــمخصوصــیشــهروندانعــادیمحافظــت
میکننــدوازطرفــیهــمبــرایمجرمــانموهبتــیبــوده

اســت،بــهدنبــالشــکارتبهــکارانباشــند.

ــپ، ــواای ــارس،ژانفرانس ــاهم ــتریدرم وزارتدادگس
مدیرعامــلSkyGlobalرامتهــمکــردوبعــدازآنبیــش
از100دامنــهاینترنتــیراازایــنشــرکتمســدودنمــود
کــهعمــاًلموجــبشــدتــاایــنشــرکتازکاربیفتــد.

مــاهبعــد،افبــیآیفــاشنمــودکــهبــهطــورمخفیانــه
ــه ــتک ــتهاس ــرلداش ــتکنت ــانAnomراتح پیامرس
توســطگروههــایمختلــفخــالفکارنظیــرقاتــالن
قــراردادی،قاچاقچیــانکوکائیــنوهروئیــنودالالن

ــد. ــهمیش ــهکارگرفت ــلحهب اس

وزارتدادگســتریدربیانیــهایاعــالمکــردکــهنیــازبــه
AnomپــسازتعطیلــیSkyGlobalبــهطــورتصاعــدی
افزایــشیافــت.مــاهبعــدطــیدریــکگواهــیقضایــی
مقامــاتاعــالننمودنــدکــهحــدود6000کاربــر“درنتیجۀ
مســتقیماتهامــاتبــهSkyGlobal”بهAnomپیوســتند.

مشــکلمهــم:شــرکتهایفنــاوریازجملــهواتــساپ،
ســیگنالوچندیــنرقیــبکوچکتــردرســالهای
پیامرســانی ســرویس فزاینــدهای طــور بــه اخیــر
رمزگذاریشــدهسرتاســریراارائــهکردهانــد.ایــنبــدان
ــرازفرســتندهو ــرایکســیغی معناســتکــهپیامهــاب
ــس، ــهخــودســرویسپیامرســانوپلی ــدهازجمل گیرن

ــدننیســتند. ــلخوان قاب

ــنسیســتم ــهای ــررًاب ــاتوزارتدادگســتریمک •مقام
هــاحملــهکــردهانــد،چــراکــهبــهگفتــهآنهــافعالیــت
هــایگســتردهجنایــیازجملــهاشــتراکگــذاری
پورنوگرافــیکــودکانراامــکانپذیــرنمودهانــد.در
دوراندولتهــایاوبامــاوترامــپ،آنهــاازکنگــره
ــا ــد،ام ــدودکن ــتمهارامح ــنسیس ــهای ــتندک خواس

ــت. ــینداش ــدهچندان فای

ــاوری ــرکتهایفن ــایبریوش ــتس ــانامنی •کارشناس
ــای ــریفعالیته ــذاریسرتاس ــهرمزگ ــدک ــاندارن اذع
ــد ــامیگوین ــنآنه ــد،لیک ــانترمیکن ــهراآس مجرمان
ــنســرویسارزشــمندمیباشــد ــیای ــهطــورکل ــهب ک
ــر ــادیدربراب ــرانع ــودکارب ــثمیش ــهباع ــراک چ
هــکوتعــرضبــهحریــمخصوصــیوجاسوســیهای

ــوند. ــتش ــرمحافظ ــتبدبهت ــایمس رژیمه
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پردهبرداریازیافتههایجدیدمحققاندر
CYBERWARCONکنفرانس

کنفرانــسســاالنهویــکروزهدرواشــنگتندیســیبــهمــکاناصلــیبــرایافشــاییافتــههــایجدیــدوبــزرگدر
زمینــهســایبرتبدیــلشــدهاســت.دراینجــابرخــیازجالبتوجهتریــننتایــجبــهدســتآمــدهازتحقیقــاتاشــاره

میشــود:

•شــرکتامنیــتســایبریMandiantبــهطــوررســمیعملیــاتنشــراطالعــاتجعلــیGhostwriterرابــهدولــت
بــالروسمربــوطدانســت.محققــانمــیگوینــدGhostwriterروایــتهــاینفاقاکنانــهرادرسراســراروپــایشــرقی
ــد.پیــشازایــندولــتآلمــانGhostwriterرادرپــیهــدفقــراردادنسیاســتمداران ودرآلمــانپخــشمیکن

آلمانــیپیــشازانتخابــاتامســالبــهســرویساطالعاتــیارتــشروســیهنســبتدادهبــود.

•محققــانESETدریافتنــدهکرهــایمرتبــطبــاشــرکتجاســوسافزاراســرائیلیCandiru،نرمافزارهــایمخــربرا
ــد.دولــتبایــدن ــهدولتهــایمنطقــهقــراردادهان ــهوســایتهایمتعلــقب دریــکوبســایتخبــریخاورمیان
ــروش ــهف ــهمتوجــهشــدک ــسازاینک ــامNSOGroupراپ ــهن ــرب ــکشــرکتاســرائیلیدیگ ــرووی ــرًاکاندی اخی
ــگارانوفعــاالنرا ــان،روزنامــهن ــتهــایمســتبداجــازهمــیدهــدمخالف ــهدول ــاب ابزارهــایهــکتوســطآنه

هــدفقــراردهنــد،تحریــمکــرد.

•محققــانمایکروســافتاطالعــاتجدیــدیدربــارهگــروههــایبــاجافــزارایرانــیمنتشــرکردنــد.بــهگفتــهمحققان،
ایــنگــروههــاازتاکتیــکهــایتهاجمــیماننــدتــالشبــرایورودبــهزوربــهشــبکههــایقربانــیبــهســبکبــروت

فــورسیــاحملــهجســتجویفراگیــراســتفادهمــیکننــد
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امنیت سایبری

یکدولتخارجیممکناستبرایهککردنشرکتهای
زیستپزشکیایاالتمتحدهاقدامکند

با Tardigrade آشنا شوید: باگ مرموز و جدیدی که صنعت زیست پزشکی را هدف قرار میدهد

ــه ــزارهــکمرمــوزوبســیارپیچیــدهپیــداشــدهاســتکــهبــهشــرکتهــایتولیــدکننــدهزیســتیحمل یــکاب
میکنــد.

ــای ــنهاودرمانه ــدگانواکس ــاملتولیدکنن ــهش ــیک ــایبریدربخش ــیبپذیریهایس ــوردآس ــدارهادرم هش
ــشاســت. ــهافزای ــامیشــود،روب کرون

مشــخصنیســتکــهایــنبــاگرایانــهایچــهکاریانجــامدادهاســت.امــاطبــقگزارشــیازگــروهاشــتراکگذاری
ــد ــدهوقدرتمن ــدرپیچی ــود،آنق ــناختهمیش ــامBIO-ISACش ــهن ــهب ــیک ــنبخــشصنعت ــایبریای ــداتس تهدی
اســتکــهتقریبــًابــهیقیــنمــیتــوانگفــتتوســطهکرهــایتحــتحمایــتدولــتتوســعهدادهشــدهاســت.

ــه ــوآوریهــایپزشــکیک ــهن ــوطب ــاتمرب ــرایســرقتاطالع ــاگب ــنب ــهای ــننشــانمــیدهــدک ــل،ای حداق
میتوانــدبــهنفــعدولــتهکرهــاباشــد،طراحــیشــدهاســت.ایــاالتمتحــدهقبــاًلچیــنرابــهاســتخدامباندهــای
جنایتــکاربــرایســرقتنتایــجتحقیــقوتوســعهشــرکتهایــیکــهرویدرمــانکرونــاکارمــیکننــدمتهــمکــرده

اســت.

احتمــاالتنگــرانکننــدهتــرینیــزوجــوددارد.چارلــزفراکیــا،رئیــسBIO-ISACوموســسBioBright،شــرکتیکــه
ایــناشــکالراکشــفکــرد،اظهــارداشــت:»ممکــناســتایــنابــزاربــرایمختــلکــردننرمافزارهــابــهروشهایــی

ســاختهشــدهباشــدکــهبتوانــدتولیــدداروهــایحیاتــیرامتوقــفکنــدیــاترکیــبآنهــاراتغییــردهــد.«

FracchiaوسایراعضایBIO-ISACخواهانافزایشحفاظتسایبریاینبخشهستند.

آنهــابــاوزارتامنیــتداخلــیرایزنــیکــردهانــدتــاتولیــدزیســتیرایــکبخــشزیرســاختحیاتــیاعــالمکنــد.
ایــننامگــذاری،انتقــالحفاظــتهــایســایبریوســایرمنابــعدولتــیرابــهایــنبخــشآســانتــرمــیکنــد.





کمپین های هکری ایرانی
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هکرهای ایرانی پیش از انتخابات 2020 به 
یکی از روزنامه های زنجیره ای بزرگ ایاالت 

متحده رخنه کردند

رایانههــای بــه خــود دسترســی از هکرهــا
LeeEnterprisesبــرایســنجشتغییــروتولیــدمحتــوا
دروبســایتهایروزنامههــایزنجیــرهایاســتفاده
ــض ــننق ــتریای ــتانهایوزارتدادگس ــد.دادس کردن
ــد، ــریحکردن ــنبهتش ــتهایروزپنجش رادرکیفرخواس
ــتانها ــد.دادس ــرهاینبردن ــهزنجی ــیازروزنام ــانام ام
ــاتنتوانســتند ــههکرهــاپــسازانتخاب ــدک مــیگوین
ــنشــرکت ــراای ــدزی ــداکنن ــهسیســتمدسترســیپی ب

ــرد. ــتک ــاریازFBIدریاف اخط

لــیاینترپرایــزصاحــبدههــاروزنامــهدرسراســرایــاالت
BuffaloNews،ــک ــرکتمال ــنش ــت.ای ــدهاس متح
OmahaWorld-Herald،RichmondTimes-Dispatch
ودیگــراناســت.ایــنشــرکتبــهدرخواســتهای
ژورنــالبــرایاظهــارنظرپاســخنــداد.وزارتدادگســتری
ازاظهــارنظــردرمــوردایــنرســانهخــودداریکــرد.
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هکر ایرانی به دنبال سرقت اطالعات 
کاربری جیمیل و اینستاگرام است

SafeBreachــی ــهروزچهارشــنبهتوســطشــرکتامنیت ــیک ــراســاستحقیقات ب
ــلســالجــاریکشــفشــد، ــهاوای ــیک ــدایران ــکعامــلتهدی منتشــرشــد،ی
مســئولحمــالتعلیــهاهــدافآمریکایــیاســتکــهبــرایجمــعآوریاطالعــات

ــدهاند. ــیش ــتاگرامطراح ــلواینس ــریجیمی کارب

درحالــیکــهدرابتــدافعالبــتایــنبازیگــردرمــاهســپتامبرافشــاشــد،تجزیــهو
تحلیــلبیشــترتوســطشــرکتSafeBreachنشــاندادکــهحمــالتفیشــینگتــا
مــاهجــوالیادامــهداشــتهاســت.تقریبــانیمــیازقربانیــانکمپیــنفیشــینگدر

ایــاالتمتحــدههســتند.

ــه ــردک ــانبرنامهنویســیowerShellراکشــفک ــدزب ــنک ــقهمچنی ــنتحقی ای
محققــانآنراPowerShortShellنامیدنــد،ومهاجمــانازآنبــرایســرقتطیفــی
ــتفاده ــراماس ــایتلگ ــروفایله ــدتصاوی ــانمانن ــیازقربانی ــایحیات ازدادهه

میکردنــد.

PowerShortShellمعمــواًلازطریــقاســنادآفیــسارســالشــدهبــهوســیلهایمیــل
ــلعــام ــیوشــواهدیاز“قت ــدهایازســربازانایران ــرفریبن ــاتصاوی کــههمــراهب

کرونــا”توســطرهبــرعالــیایــرانبــودمنتقــلمــیشــد.

محققــانبااشــارهبــهدیگرگروههــایهکرایرانیکــهمحققانمختلفدرســالهای
اخیــرنقــابازچهرهشــانبرداشــتهاند،گفتند:ایــنبازیگــرمیتواندباتهــرانمرتبط
باشــد“زیرااســتفادهازتلگرامجهتجاسوسیدربینعواملتهدیدکنندهایرانیمانند

Infy،FerociousKittenوRampantKittenمعمولاست.”

ــب ــرایاغل ــالهاب ــیس ــد،ط ــاطدارن ــرانارتب ــاای ــهب ــیک ــرانمخرب بازیگ
عملیاتهــایفیشــینگخــودبــهشــبکههایاجتماعــیمتکــیبودهانــد.

یکــیازجدیدتریــنمــوارددرمــاهژوئیــهزمانــیرخدادکــهفیسبــوکفــاشکــرد
کــهگروهــیازهکرهــایایرانــیپرســنلارتــشآمریــکاراازطریــق»عملیاتــیبــا
منابــعخــوبومانــدگار«هــدفقــراردادنــدتــاآنهــارافریــبدهنــدتــااطالعــات
حســاسرابــهعنــوانبخشــیازیــککمپیــنگســتردهترجاسوســیآنالیــنارائــه

. دهند
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مقامات 3 کشور هشدار می دهند که 
هکرهای تحت حمایت دولت ایران در 

حال استفاده از باج افزار هستند

ــا، ــیآنه ــترالیاییوبریتانیای ــاناس ــدهوهمتای ــاالتمتح ــایای ــسه آژان
هکرهــارامتهــمبــههــدفقــراردادنفعاالنــهزیرســاختهــایحیاتــیایــاالت
ــد. ــهبخــشمراقبــتهــایبهداشــتیوحمــلونقــلکردن متحــده،ازجمل

ــرکت ــانش ــهمحقق ــدک ــرش ــسازآنمنتش ــکروزپ ــای ــدارتنه ــنهش ای
ــرای ــی»ب ــزارایران ــالتباجاف ــهحم ــدک ــایبریCrowdStrikeگفتن ــتس امنی
ایجــاددرآمــدبهانــدازهجاسوســی،پخــشاطالعــاتنادرســت،آزاروبرآشــفتن
دشــمنان-اســرائیل،اصلیتریــنآنهــا-واساســًابــرایازپــادرآوردناهــداف

ــدهاند.« ــینش ــاطراح آنه

ایــن3آژانــساطالعاتــیاعــالننمودنــدکــهایــنحمــالت“بــهجــایهــدف
قــراردادنبخــشهــایخــاص،بــررویبهــرهبــرداریازآســیبپذیــریهــای
شــناختهشــدهمتمرکــزشــدهانــد.”آنهــابــااســتفادهازآســیبپذیــریهــای
ــبکه ــهش ــایبریFortinetب ــتس ــرکتامنی ــافتوش ــزاریمایکروس ــرماف ن
هــادسترســیپیــدامــیکننــد.بنــابــهگفتــهآژانسهــایامنیتــیایــنســه
ــا ــزار،هکره ــاباجاف ــانب ــایقربانی ــردنرایانهه ــلک ــرقف ــالوهب ــور،ع کش

ــد. ــرقتمیکنن ــزس ــارانی ــبدادهه اغل

ایــنهــکهــانشــاندهنــدهمــرزبســیارمبهــممیــانتاکتیــکهــایمــورد
CNNاســتفادهدولــتهــاومجرمــانســایبریمــیباشــد.شــانلینــگاساز
ــهجــایدولتهــا ــزارمعمــواًلتوســطمجرمــانســایبریب مینویســد:»باجاف
اســتفادهمیشــودوایــننکتــهیــادآورآنســتکــهمشــکلبــاجافــزارآمریــکا
ــهروســیهنیســت.”ایــنگــزارشیــکروزپــسازآنمنتشــرشــد محــدودب
کــهمحققــانمایکروســافتگفتنــدشــشگــروهبــاجافــزارایرانــیرادر14مــاه

گذشــتهشناســاییکــردهانــد.
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نظافتچی خانه وزیر دفاع اسرائیل به 
یک گروه مرتبط با ایران برای هک کردن 

رئیس او کمک کرد

ــهرا ــیخان ــورننظافتچ ــریگ ــرائیلیعم ــاتاس مقام
BlackShadowــری ــروههک ــهگ ــهب ــدک ــمکردن مته
بابــتبــهخطــرانداختــنوزیــردفــاعبنــیگانتــزکمــک
کــردهاســت.ویبــهجاسوســیمتهــمشــدهاســتکــه
طــیآنبــه10تــا15ســالحبــسمحکــومخواهــدشــد.

بــهگفتــهآژانــسامنیــتداخلــیاســرائیل،کــهبــهنــام
ــا“یــک “شــینبــت”نیــزشــناختهمــیشــود،گــورنب
شــخصوابســتهبــهایــرانارتبــاطگرفتــهوبــاتوجــه
ــهاوپیشــنهادداده ــر،ب ــهوزی ــهخان ــهدسترســیاوب ب
اســتتــابــهطــرقمختلــفبــهآنهــاکمــککنــد.”

شــینبــتگفــتگــورنقبــلازاینکــهبتوانــدبــهامنیت
ملــیاســرائیلآســیببرســانددســتگیرشــد.گالولــف
وکیــلگــورناعــالننمــودهاســتکــهمــوکلویزمانــی
کــهبــرایگانتــزکارمــیکــردهیــچگونــهدسترســیبــه

ابــزارمهــمامنیتــینداشــتهاســت.

ایــناتهامــاتســواالتبزرگــیرادرمــوردرونــدبررســی
ــد ــیمقامــاتارش ــههــایداخل ــیبــرایحلق امنیت

ــد. ــیکن ــادم ــرائیلایج اس

ــه ــرارگرفت ــاق ــدفهکره ــهه ــتک ــدتهاس ــزم گانت
اســت.درســال2019،مقامــاتاســرائیلیبــهگانتــز
گفتنــدکــههکرهــایایرانــیبــهتلفــنهمــراهوینفــوذ
کــردهانــد.اودرآنزمــاننامــزدنخســتوزیــریبــود.
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گزارش دو خبرگزاری از 
هکرهای ایرانی
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گزارش واشنگتن پست: هکرهای ایرانی 
تهدیدی روبه رشد برای آمریکا هستند

ایــراندرحــالتبدیــلشــدنبــهیکــیازبدتریــن
دشــمنانســایبریایــاالتمتحــدهاســت.

ایــنیکــیازچندیــنبرداشــتواضــحازتحریــمهــاو
ــی ــرایران ــهدوهک ــهعلی ــیاســتک کیفرخواســتهای
بــهدلیــلتــالشبــرایمداخلــهدرانتخابــات2020

مطــرحشــد.

ایــرانحداقــلازســال2011،یکــیازمخالفــانســایبری
اصلــیایــاالتمتحــدهبــودهاســت؛زمانــیکــهرگبــاری
انجــامدادو راعلیــهمؤسســاتمالــی ازحمــالت
وبســایتهایآنهــاراپــرازترافیــکاینترنتــیکردنــد
ــهکلــی ــاحــدیکــهایــنفعالیــتایــنمؤسســاتب ت

مختــلشــد.

امــاایــندرمقایســهبــاعملیــاتمداخلــهدرانتخابــات
ــومرا ــکمرس ــهه ــودک ــهب ــازیکودکان ــکب 2020،ی
بــاعملیــاتاطالعاتــیبــاهــدفارعــابرایدهنــدگان
وایجــاداختــالفمیــانرایدهنــدگانایــاالتمتحــده
ــرانرا ــاتای ــیاریازاقدام ــاتبس ــود.مقام ــهب آمیخت

ــد. ــاشکردن ــاتکشــفوف ــلازانتخاب قب

دراینجــاخالصــهایازاتهامــاتموجوددرکیفرخواســت
ــت: آمدهاس

ــگاهدادهرای ــهپای ــتب ــکایال ــلدری ــاحداق •هکره
دهنــدگاننفــوذکردنــدواطالعــات100000نفــررادانلــود

کردنــد.

•آنهــاســعیکردنــدبــهسیســتمهــایکامپیوتــرییــک
شــرکتکــهسیســتمهــایمدیریــتمحتــوارادراختیــار
ــه ــرارمــیدهــد،رخن وبســایتهــایروزنامــههــاق
کننــدتــاپــسازانتخابــاتاطالعــاتنادرســتمنتشــر
کننــد.حملــهآنهــاخنثــیشــدچــراکــهFBIبــهشــرکت
ــدخــودرا ــزپدافن ــنشــرکتنی ــودوای هشــداردادهب

ارتقــادادهبــود.

ــزاران ــهدرآنه ــدک ــالکردن ــیارس ــاایمیلهای •آنه
ــه ــدک ــدمیکردن ــراتراتهدی ــًادموک ــدهعمدت رایدهن
درصورتــیکــهوابســتگیحزبــیخــودراتغییــرندهنــد
ــه ــدترامــپرایندهنــد،حمل ــهرئیسجمهــوردونال وب
فیزیکــیبــهآنهــاخواهنــدکــرد.درایــنایمیلهــاادعــا
ــروهراســت ــهازطــرفProudBoys،یــکگ میشــدک

افراطــیبــاســابقهخشــونتارســالشــدهاســت.

بــرای را فیســبوکی ایمیلهــای و پیامهــا آنهــا •
قانونگــذارانجمهوریخــواه،مقامــاتســتادانتخاباتــی
ــا ــهادع ــدک ــالکردن ــانههاارس ــایرس ــپواعض ترام
میکردنــددموکراتهــاقصــدتقلــبدرانتخابــاترا

ــد. دارن

هیــچقرینــهروشــنیوجــودنــداردکــههکرهــایمتهــم
ســیدکاظمــیوســجادکاشــیانمســتقیمًابــرایدولــت
ایــرانکارمــیکردنــد.ولیکــنمقامــاتآمریکایــی
ــه ــرانب ــکشــرکتمســتقردرای ــرایی ــاب ــد،آنه گفتن
نــامEmennetPasargadکارمــیکردنــدکــهبــهارائــه

ــهدولــتایــرانمعــروفاســت. خدمــاتب

امنیــت درشــرکت اطالعاتــی معــاون مایــرز، آدام
ــاتهــای ــهعملی ســایبریCrowdStrikeهشــداردادک
ــد ــهایمیتوان ــمنانمنطق ــهدش ــرانعلی ــایبریای س
میــدانآزمایــشحمــالتعلیــهاهــدافایــاالتمتحــده
ــدار ــابههش ــورمش ــهط ــایبریب ــرانس ــد.تحلیلگ باش
دادهانــدکــههکهــایبــیباکانــهروســیهعلیــه
اوکرایــنمیتوانــدنشــانهایازحمالتــیباشــدکــه
ممکــناســتدرطــولدرگیــریشــدیدایــاالتمتحــده

ــد. ــیهرخده وروس

ــده ــاراتمتح ــه]ام ــرانعلی ــهای ــت:»آنچ ــرزگف مای
عربــی[وســعودیهاودیگــراهــدافمنطقــهایانجــام
ــد ــامیتوانن ــهآنه ــتک ــزیاس ــانچی ــد،هم میده

ــد«. ــامدهن ــدهانج ــاالتمتح ــهای علی
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ــرازکیفرخواســتآورده ــمدیگ ــهمه ــهنکت ــاس دراینج
شــدهاســت:

1. احســاس دخالــت در انتخابــات مــی توانــد بــه انــدازه 
یــک امــر واقعــی مخــرب باشــد.

ــا ــیب ــاتجعل ــراطالع ــراینش ــانب ــههایایرانی نقش
نگرانیهــاوروایتهــاینادرســتکــهازقبــلدرمیــان

ــد. ــازیمیکردن ــانداشــت،ب ــدگانجری رایدهن

ــایبیاساســی ــان،ادعاه ــهجمهوریخواه ــامب ــنپی ای
کــهترامــپقبــاًلابــرازکــردهبــودرابازتــابمــیکــرد-
ــات ــرایدزدیانتخاب ــاب ــهدموکراته ــراینک ــیب مبن
آمــادهمیشــوند.پیــامبــهدموکراتهــاایــنبــود
ــا ــاب ــدت ــالشمیکنن ــانآدمکــشترامــپت ــهحامی ک

ــایند. ــروزیبگش ــرایپی ــودراب ــدریراهخ قل

ــر ــننش ــنکمپی ــیای ــاتآمریکای ــوب:مقام ــرخ خب
ــدوآنرادر ــیکردن ــیراکشــفوبررس ــاتجعل اطالع

ــد. ــبتدادن ــراننس ــهای ــابقهایب ــیس ــانب زم

امــاایــنعملیــاتکمــککــردتــااحســاسغیرمعمــول
آســیبپذیــریانتخابــاتتشــدیدشــودتــاجایــیکــه
هنــوزتوســطترامــپوحامیانــشمــوردســوءاســتفاده

قــرارمــیگیــرد.

ــای  ــی و هکره ــش خصوص ــت، بخ ــن دول ــرز بی 2. م
جنایتــکار شــدیدًا مبهــم می باشــد.

درحالــیکــهکاظمــیوکاشــیانمســتقیمًابــرایتهــران
کارنمیکردنــد،اقدامــاتآنهــاقطعــًابــامنافــعدولــتدر
تحقیــربــاوربــهفرآیندهــایدموکراتیــکایــاالتمتحــده
ــتهای ــقهس ــهتواف ــپ،ک ــهترام ــاندنب ــیبرس وآس
ایــرانوآمریــکارالغــوکــردودســتورحملــهبــهفرمانــده
نظامــیایــرانسرلشــکرقاســمســلیمانیراصــادرکــرد،

همســوبــود.

ــن ــمبی ــکخــطمبه ــزی ــانهکرهــایروســینی درمی
کســانیکــهمســتقیمًابــرایدولــتکارمیکننــدو
آنهایــیکــهدرشــرکتهاوشــبکههایجنایــیهســتند
کــهدرصــورتدرخواســتبــهکرملیــنکمــکمیکننــد،
وجــوددارد.هکرهــایمــوردحمایــتدولــتکــره
ــه ــایمجرمان ــته ــولدرفعالی ــورمعم ــهط ــمالیب ش
بــرایکمــکبــهتأمیــنمالــیعملیــاتهــایدولتــیبــه

ــیشــوند. کارگماشــتهم

3. بــه ایــن زودی انتظار وقفــه ای از دخالــت در انتخابات 
نداشــته باشید.

و هــا تحریــم اکنــون متحــده ایــاالت دولــت
کیفرخواســتهاییرابــرایمداخلــهروســیهدرانتخابــات
2016ومداخلــهایــراندرســال2020صــادرکــردهاســت.
ــکاز ــکازطــرفهــایمســئولازهــری ــچی ــاهی ام
ــده ــاالتمتحــدهراندی ــندوکشــورداخــلدادگاهای ای

ــد. ان

واکنــشســایبریایــاالتمتحــدهمحــدودشــدهاســت.
آنچــهبــهطــورعمومــیدرمــوردایــنتــالششــناخته
شــدهاســت،بــرچیــزیمتمرکــزشــدهاســتکــه
مقامــاتآنرا“دفــاعفعــال”مــینامنــد-اساســًامختــل
کــردندشــمنانازطریــقآفالیــنکــردنآنهــاوحــذف

ــا. ــهابزارهــایهــکآنه دسترســیب

ــه در  ــده از مداخل ــع بازدارن ــا اندکــی موان نتیجــه: دشــمنان ب
ــرو مــی شــوند. ــده روب ــات آین انتخاب

انگیــزه ایــران بــرای مداخلــه در ســال 2024 بــه ویژه اگــر ترامپ 
دوبــاره نامــزد جمهــوری خواهــان باشــد، زیاد خواهــد بود.

مایــرزگفــت:»اگــراودوبــارهنامــزدشــود،مطمئــنهســتم
ــااًل ــدواحتم ــرانخــوبنمیدانن ــرایای ــنراب ــاای ــهآنه ک
ازابزارهایــیبــرایجلوگیــریازایــناتفــاقاســتفادهخواهنــد

کــرد.«
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وزارتدادگســتریآمریــکادوشــهروندایرانــیرابــه
ــت ــاتریاس ــوذدرانتخاب ــفونف ــرایتضعی ــالشب ت
ــات ــریعملی ــکس ــقی ــکاازطری ــوری2020آمری جمه
هــکونفــوذکــهبیــنســپتامبرتــانوامبــر2020انجــام

ــردهاســت. ــمک شــدهاســت،مته

ــی)24( ــیکاظم ــینموس ــیدمحمدحس ــون،س دومظن
ــم ــتیازجرای ــهفهرس ــمب ــیان)27(مته ــجادکاش وس

ــراســت: ــهشــرحزی ــهمشــروحآنب هســتندک

• هــک وب ســایت هــای رأی دهنــدگان 11 ایالــت ایــاالت 
متحــده-درســپتامبرواکتبــر2020،اعضــایایندسیســه
تقریبــًایــازدهوبســایترأیدهنــدگانایالتــی،ازجملــه
ــیو ــدگانایالت ــیرأیدهن ــاینامنویس ــایته وبس
وبســایتهــایاطالعــاترأیدهنــدگانایالتــیرا
ــد. ــهخطــربیاندازن ــدب ــدوســعیکردن شناســاییکردن
ایــنتالشهــامنجــربــهاکســپلویتموفقیتآمیــز
ــدینادرســتدر ــاپیکربن ــریب ازیــکسیســتمکامپیوت
ــا ــهازآنج ــدک ــکاش ــایامری ــیازایالته ــلیک حداق
اطالعــاتبیــشاز100000رایدهنــده،ازجملــهدادههــای

غیــرعمومــیرابــهســرقتبردنــد.

ــواه  ــوری خ ــزب جمه ــای ح ــا اعض ــری ب ــاط گی •ارتب
انتخاباتــی  تقلــب  جعلــی  ویدیوهــای  وســیله  بــه 
ــه ــندسیس ــایای ــر2020،اعض ــا-دراکتب ــرات ه دموک
ــان ــربازانداوطلب ــیازس ــد“گروه ــیکردن ــام ــهادع ک
ProudBoys”هســتند،پیــامهــایفیــسبوکــیو
ــرای ــی”(راب ــیانتخابات ــایجعل ــی)“پیامه ایمیلهای
ــواه ــوریخ ــواه،اعضــایجمه ــوریخ ــناتورهایجمه س
کنگــره،افــرادمرتبــطبــاکمپینریاســتجمهــوریدونالد
جــی.ترامــپ،مشــاورانکاخســفیدواعضــایرســانهها

ارســالکردنــد.ایــنپیامهــایانتخاباتــیدروغیــنمدعی
بودنــدکــهحــزبدمکــراتدرحــالبرنامهریــزیجهــت
ــی« ــدیامنیت ــیبپذیریهایج ــتفادهاز»آس ــوءاس س
موجــوددروبســایتهاینامنویســیرأیدهنــدگان
ایالتــیبــرای»ویرایــشبرگههــایرأیپســتییــاحتــی

ثبــتنــامرایدهنــدگانناموجــود«اســت.

راســت گرای گــروه  کــه  کردنــد  مــی  وانمــود  •
ارســال  را  ایمیل هایــی  و  هســتند   ProudBoys
ــه  ــد ب ــرات را تهدی ــدگان دموک ــه رأی دهن ــد ک می کردن
ــر ــن،دراکتب ــد-همچنی ــپ می نمودن ــه ترام رای دادن ب
2020،توطئهگــراندریــککمپیــنارعــابرأیدهنــدگان
ــام ــکپی ــاری ــاملانتش ــهش ــدک ــرکتکردن ــنش آنالی
تهدیدآمیــزبــود)»ایمیلهــایتهدیــدرأیدهنــدگان«(،و
وانمــودمــیکردنــدکــهازگــروهپســرانمغــرورهســتند
وبــهدههــاهــزاررایدهنــدهثبــتنــامشــدهپیامهــای
خــودراارســالمــینمودنــد.ازجملــهایــنرایدهندگان
افــرادیبودنــدکــهاطالعــاتآنهــاراعواملایــنتوطئهاز
وبســایتState-1بــهدســتآوردهبودنــد.ایــن
ــال ــدهارس ــامش ــایثبتن ــرایدموکراته ــاب ایمیله
شــدوگیرنــدگانآنهــاراتهدیــدکردنــدکــهدر
ــه ــیورأیدادنب ــروابســتگیحزب ــدمتغیی صــورتع
ــد. ــددی ــورترامــپ،آســیبجســمیخواهن رئیسجمه

ــده-در ــاالت متح ــانه ای ای ــرکت رس ــک ش ــک ی •ه
4نوامبــر2020،یــکروزپــسازانتخابــاتریاســت
ــهگــران ــاالتمتحــدهدرســال2020،توطئ جمهــوریای
بــهکمــکنفوذهــایاوایــلســپتامبرواکتبــر2020تــالش
نمودنــدبــهشــبکههــایکامپیوتــرییــکشــرکت
ــوند. ــی)MediaCompany-1(واردش ــانهایآمریکای رس

گزارش رکورد مدیا: ایاالت متحده هکرهای ایرانی 
 Proud Boys را به استفاده از ایمیل های جعلی

جهت تهدید رأی دهندگان آمریکایی متهم می کند



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 30

امنیت سایبری     

ــود ــاتخ ــونعملی ــدارکدادگاه،دومظن ــاسم ــراس ب
ــت ــکشــرکتامنی ــهدری ــدک ــیانجــامدادن رادرحال
ــانــتگســتر)امــننــت ــامایلی ــهن ــیب ســایبریایران

ــد. ــهکاربودن ــابق(مشــغولب ــارگادس پاس

ــهگفتــهمــارکلچتیــک،محقــقامنیتــیکسپرســکی، ب
ــک ــرکتی ــنش ــهای ــردک ــالمک ــتریاع وزارتدادگس
ــت ــراناس ــتای ــرایدول ــایبریب ــتس ــکارامنی پیمان
ــد. ــیکن ــدم ــگان،یراتایی ــبدوخت ــاراتل ــهاظه ک
لبدوختــگانیــکگــروههکتویســتبــاســابقهافشــای

ــت. ــراناس ــایبریای ــایس عملیاته

هــمچنیــنایــاالتمتحــدهبــهمنظــورتادیــبعوامــل
ــارا ــانآنه ــونوکارفرمای ــندومظن ــات،ای ــنعملی ای
ــن ــود.ای ــمنم ــکاتحری ــهداریآمری توســطوزارتخزان
ــهداری ــردکــهخزان تحریمهــاپــسازآنصــورتمیگی
آمریــکادراکتبــرگذشــتهچهــارنهــادایرانــیدیگــررابــه
ــذاری ــهســعیدرتأثیرگ ــایمشــابهیک ــلکمپینه دلی
بــرنتایــجانتخابــاتریاســتجمهوری۲۰۲۰آمریــکا

داشــتند،تحریــمکــرد.

مظنونان برای یک شرکت امنیت سایبری 
ایرانی کار می کردند
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ایمن سازی سایبر
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طییکبررسی،200رمزعبوررایجمعلومشد

ــوزاز ــرادهن ــهاف ــاندادک ــطNordpassنش ــدهتوس ــرش ــردمنتش ــایپرکارب ــاالنهرویگذرواژهه ــهس مطالع
اعتبارنامههــایضعیفــیاســتفادهمیکننــدکــهآنهــارادرمعــرضخطــراتجــدیقــرارمیدهنــد.

Nordpassگــزارشســاالنهخــودرابــاعنــوان“200رمــزعبــوررایــج”درمــورداســتفادهازرمــزعبــورمنتشــرکــرده
اســت.ایــنگــزارشنشــانمــیدهــدکــهاکثــرکاربــرانهمچنــانازرمزهــایعبــورضعیــفاســتفادهمــینماینــد.

ــاحمایــتمحققــانمســتقلمتخصــصدرتجزیــهوتحلیــلنقــضدادههــاگــردآوری ــورب فهرســترمزهــایعب
شــدهاســت.ایــنمطالعــهبــراســاستجزیــهوتحلیــلیــکپایــگاهداده4ترابایتــیحــاویرمزهــایعبــوردر50

کشــوراســت.

ــانqwerty،12345،123456789،123456و“password”هســتند. ــوراســتفادهشــدههمچن بیشــترینرمزهــایعب
کســبوکارهــانمــیتواننــدرمزهــایعبــورقــویرااعمــالکننــدوبــهنــدرتازکارمنــداندرخواســتمــیکننــدتــا

احــرازهویــتچنــدعاملــی)MFA(رافعــالکننــد.

اینگزارشنشاندادکهرایجترینرمزهایعبوردرسال2021عبارتنداز:

123456.1)103,170,552بازدید(
123456789.2)46,027,530بازدید(

12345.3)32,955,431بازدید(
qwerty)22,317,280.4بازدید(

password)20,958,297.5بازدید(
12345678.6)14,745,771بازدید(

111111.7)13,354,149بازدید(
123123.8)10,244,398بازدید(

1234567890.9)9,646,621بازدید(
1234567.10)9,396,813بازدید(

درزیرنقشهایاستکهسرانهافشایگذرواژههارانشانمیدهد:
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بــراســاسایــنگــزارش،تعــدادخیــرهکننــدهایازمردم
عــادتبــداســتفادهازنــامخــودرابــهعنــوانرمــزعبــور
دارنــد.نــام“لیورپــول”بــهعنــوانیکــیازمحبــوبتریــن
ــراری”و“پورشــه” ــز“ف ــانونی تیمهــایورزشــیدرجه
ــه ــانازجمل ــودرودرجه ــایخ ــنبرنده ــوبتری محب

ــند. ــردمیباش ــرکارب ــایپ گذرواژهه

ــاناســتفاده ــور“iloveyouis”بیشــترتوســطزن ــزعب رم
ــهاز ــیک ــدادزنان ــدهتع ــاالتمتح ــود؛درای ــیش م
ــی ــتدرحال ــراس ــد222287نف ــیکنن ــتفادهم آناس
ــورمشــابهاســتفاده ــزعب ــهازرم ــیک ــهتعــدادمردان ک

96785اســت. میکننــد





فضای سایبر بین الملل
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ــوع ــالوق ــایبریروســیزباندرح ــانس ــایمجرم ــادیدرانجمنه ــایغیرع برخــیفعالیته
ــاس ــیتم ــانچین ــاهمتای ــکاریب ــرایهم ــاب ــدهکره ــرمیرس ــهنظ ــهب ــیک ــت،جای اس

میگیرنــد.

ــنهــک ــًادرانجم ــیعمدت ــدچین ــرانتهدی ــنبازیگ ــتگرفت ــهخدم ــرایب ــاب ــنتالشه ای
ــرکت ــاش ــددرگفتگوه ــویقمیکن ــانراتش ــرانچینیزب ــهبازیگ ــود،ک ــدهمیش RAMPدی

ــد. ــکاریکنن ــالتهم ــدودرحم ــهاشــتراکبگذارن ــکاتراب ــد،ن کنن

کاربرانچینیدرانجمنهایروسی

طبــقگــزارشجدیــدیکــهتوســطFlashpointمنتشــرشــدهاســت،کاربــرانردهبــاالومدیــران
ــااعضــایجدیــدانجمــنازطریــق ــاطب ــرایبرقــراریارتب ــهدرتــالشب RAMPاکنــونفعاالن

ترجمــهماشــینیزبــانچینــیهســتند.

طبــقگــزارشهــا،ایــنانجمــنحداقــل30نامنویســیجدیــدکاربــرانداشــتهاســتکــهبــه
ــلتوجــه ــدشــروعامــریقاب نظــرمــیرســدازچیــنآمــدهاســت،بنابرایــنایــنمــیتوان

باشــد.

محققــاناظهــارمــیکننــدکــهمحتمــلتریــنعلــتایــناســتکــهباندهــایبــاجافــزارروســی
ــداف ــهاه ــایبریعلی ــالتس ــامحم ــرایانج ــیب ــرانچین ــابازیگ ــادب ــاداتح ــالایج ــهدنب ب
ایــاالتمتحــده،آســیبپذیــریهــایتجــاری،یــاحتــیاســتخداماســتعدادهایجدیــدبــرای

عملیــاتRansomware-as-a-Service)RaaS(خــودهســتند..

ــهشــرکتهای ــراشــتراکاســتک ــیب ــدلمبتن ــکم ــوانســرویس)RaaS(ی ــزاربهعن باجاف
ــزار ــالتباجاف ــرایحم ــرایاج ــزارتوســعهیافتهب ــایباجاف ــازدازابزاره ــادرمیس وابســتهراق
اســتفادهکننــد.شــرکتهــایوابســتهدرصــدیازهــرپرداخــتموفــقبــاجرابــهدســتمــی
آورنــد.بــاجافــزاربــهعنــوانیــکســرویس)RaaS(اقتباســیازمــدلتجــارینــرمافــزاربــه

عنــوانســرویس)SaaS(اســت.

بــاایــنحــال،تــالشهکرهــایروســیبــرایهمــکاریبــاعوامــلتهدیــدچینــیبــهانجمــن
هــکRAMPمحــدودنمــیشــود،زیــراFlashpointنیــزشــاهدهمــکاریمشــابهدرانجمــن

هــکXSSبــودهاســت.

باندهایباجافزارروسیشروعبههمکاریبا
هکرهایچینیکردند
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ــرایســرقتابزارهــاوتکنیــک آنهــاظاهــرًادرتــالشب
هــایهــکازمحققــانهســتند.

کــه نیســت مشــخص CrowdStrike تحقیقــات از
آیــاعوامــلکرهشــمالیتوانســتهاندقربانــیبگیرنــد
ــردن ــرایهــکک ــالِشصــرفب ــیت ــاحت ــر،ام ــاخی ی
محققــانامنیتــیدرهمســایگیچیــننشــانمیدهــد
کــهایــنتیمهــایهکــریدرمــوردمأموریتهــای
ــه ــدب ــتندونمیتوانن ــرمهس ــودبیش ــکدزدیخ ه

ــاشــد. ــعآن ــیمان راحت

ــت ــارداش ــایبریCrowdStrikeاظه ــتس ــرکتامنی ش

هکرهایکرهشمالیمحققانامنیتسایبریچین
راهدفقراردادند

ــق ــربراازطری ــااًلپیوســتهایمخ ــااحتم ــههکره ک
ــد. ــرایمحققــانارســالکــردهان ایمیــلب

ایــنکمپیــنهــکبــهدنبــالمجموعــهایازهکهــای
ــی ــشفن ــرقتدان ــرایس ــهب ــمالیرخدادهک ــرهش ک
ــی ــورهاطراح ــایرکش ــایبریدرس ــتس ــانامنی محقق
شــدهاند.گــوگلدرژانویــهاعــالمکــردکــهکــرهشــمالی
ــی ــایتحقیقات ــی،وبالگه ــرجعل ــابهایتوییت ازحس
ســاختگیودیگــرترفندهــابــرایجلــباعتمــادمحققان
ــودفایلهــای ــهدانل ــاب ــرایوادارکــردنآنه وتــالشب

مخــرباســتفادهکــردهاســت.
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ــای ــهایازدادهه ــعآوریگنجین ــهجم ــروعب ــنش ــشازای ــاالپی ــناحتم ــیچی ــرویسهایاطالعات س
ــدهتوســط ــددرآین ــونرمزگــذاریشــدهاندامــامیتوانن حســاسایــاالتمتحــدهکــردهباشــندکــهاکن

ــوند. ــاییش ــدرمزگش ــادهقدرتمن ــیفوقالع ــایکوانتوم رایانهه

ایــاالتمتحــدهدرحــالرقابــتبــاچیــنوســایرکشــورهاجهــتتوســعهچنیــنکامپیوترهــایکوانتومــی
اســتکــهمیتوانــددههــازمینــهصنعتــیوهمچنیــنامنیــتملــیرامتحــولکنــد.محققــانانتظــار

دارنــدمحاســباتکوانتومــیدریکــیدودهــهآینــدهقابــلاجــراواقــعشــود.

ــدری ــهق ــهب ــدک ــلمیکنن ــاتبدی ــتههاییازکاراکتره ــهرش ــاراب ــذاری،پیامه ــیرمزگ ــکالکنون َاش
پیچیــدههســتندکــهتوســطرایانههــایامــروزیقابــلکشــفنیســتند.کامپیوترهــایکوانتومــی،بــاایــن
حــال،نیــرویکافــیبــرایشکســتنایــنکدهــاودرکپیــامهــاخواهنــدداشــت.اکنــونمحققــاندر
حــالتوســعهاشــکالرمزگــذاریقــویهســتندکــهبتواننــددربرابــرکامپیوترهــایکوانتومــیمقاومــت

کننــد.

چیندرحالجمعآوریدادههایرمزگذاریشده
کنونیبرایرمزگشاییدرآیندهاست
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آنهــاگفتنــدکــهایــناقــدامترکیبــی“تهدیدهــایدرحــالتکامــلبــاطیــفکاملــیازقابلیــتهــا”رارفــع
میکنــد.دراعالمیــهایــنهمــکارینــامدشــمنانمشــترکذکــرنشــدهاســت،لیکــنایــناتفــاقدرپــی

افزایــشنگرانیهــادرمــوردحمــالتبــاجافــزاریمســتقردرروســیهرخدادهاســت.

ایــنطــرحهفتــهگذشــتهدرنشســتســاالنهرؤســایاطالعاتــیدرایــاالتمتحــدهمــوردبحــثقــرار
گرفــت.

ژنــرالســرپاتریــکســندرزوســرجرمــیفلمینــگ،مدیــرســتادارتباطــاتدولــت)GCHQ(وژنــرالپــل
ناکاســون،رئیــسفرماندهــیســایبریایــاالتمتحــده،تعهــدخــودرابــرایایجــاداختــاللوجلوگیــریاز

تهدیــداتســایبریجدیــدونوظهــور»دوبــاره«تأییــدکردنــد.

ــاتمتناســبو ــهانجــامعملی ــدب ــکمتعه ــوانکشــورهایدموکراتی ــهعن ــهدوکشــورب ــدک ــاگفتن آنه
ــد. ــونبودن ضــروریدرچارچــوبقان

بریتانیاوایاالتمتحدهبرایحملهدرفضایسایبری
نیروهایخودرامتحدمیکنند
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هکرهادرپاکستانیکفروشگاهاپلیکیشنوشمارزیادیپروفایلهایجعلی
برایهدفقراردادنمقاماتمرتبطبادولتافغانستانراهاندازیکردند

ـــا ـــه“ب ـــتک ـــراردادهاس ـــدفق ـــرادیراه ـــناف ـــنکمپی ـــبوک(،ای ـــادرفیس ـــرکتم ـــا)ش ـــانمت ـــهمحقق ـــهگفت ب
ـــنکارزار ـــان،ای ـــایمحقق ـــقیافتهه ـــد.”طب ـــاطدارن ـــلارتب ـــوندرکاب ـــانقان ـــشومجری ـــتان،ارت ـــتافغانس دول

ـــت. ـــودهاس ـــدهب ـــدیدش ـــتانتش ـــورافغانس ـــدهازکش ـــاالتمتح ـــشای ـــروجارت ـــلازخ ـــایقب درماهه

ـــت ـــدهاس ـــزارشآم ـــنگ ـــد.درای ـــذبکنن ـــودراج ـــدافخ ـــقانهاه ـــایعاش ـــاترفنده ـــدب ـــعیمیکردن ـــاس هکره
ـــای ـــااســـتفادهاز“اغواگریه ـــودهوب ـــادنم ـــوانایج ـــانج ـــوانزن ـــهعن ـــریخـــودراب ـــایکارب ـــاحســـابه ـــهآنه ک
ـــد ـــیکنن ـــکهای ـــررویلین ـــکب ـــهکلی ـــبدادهوتشـــویقب ـــااهـــدافخـــودرافری ـــدت ـــیکردن عاشـــقانه”ســـعیم

ـــد. ـــیکردن ـــودم ـــیرادانل ـــایجعل ـــهه ـــابرنام ـــدهی ـــارادزدی ـــاتآنه ـــهاطالع ک

ـــود. ـــنب ـــنکمپی ـــتای ـــامSideCopyپش ـــهن ـــتانب ـــتقردرپاکس ـــریمس ـــروههک ـــکگ ـــهی ـــودک ـــالننم ـــااع مت
ـــتفاده ـــتاناس ـــتپاکس ـــادول ـــطب ـــکمرتب ـــروهه ـــکگ ـــابهی ـــیمش ـــکهای ـــودازتکنی ـــاتخ SideCopyدرعملی

ـــت. ـــدهاس ـــبتدادهنش ـــتاننس ـــتپاکس ـــهدول ـــتب ـــاقطعی ـــت.SideCopyب ـــردهاس ک
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