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پیشگفتار
مقدمه

اخبار
ایــاالت متحــده 28 شــرکت محاســبات کوانتومــی در چیــن، روســیه، پاکســتان و ژاپــن را 

تحریــم کــرد
نگرانــی قانون گــذاران جمهوی خــواه بابــت خطــر هــک ابرهــای کامپیوتــری دولــت ایــاالت 

متحــده توســط چینی هــا

ــی  ــزار جاسوس ــط نرم اف ــده توس ــاالت متح ــفارت ای ــد س ــون 11 کارمن ــر داد: آیف ــل خب اپ
پگاســوس هــک شــده اســت

اســرائیل شــرکت های ]ســازنده[ جاســوس افزار را متعهــد می کنــد کــه از ایــن فنــاوری فقــط 
بــرای مــوارد خطرنــاک و مهــم اســتفاده کنند

اسرائیل فروشندگان نرم افزارهای جاسوسی را سرکوب می کند
حمالت متقابل سایبری ایران و اسرائیل

اســرائیل برنامــه نظــارت تلفنــی را بــرای ردیابــی مــوارد ابتــال بــه نوع جدیــد ویــروس کرونا 
از ســر می گیــرد

پلتفرم هــای توییتــر و ِمتــا بــا ضــد واکســنها و نشــردهندگان اطالعــات نادرســت چینــی 
ــد ــه می کنن مقابل

فیــس بــوک شــبکه هــای ارتباطــی نشــر اطالعــات نادرســت مربــوط بــه چندیــن گــروه 
تحــت حمایــت دولتــی را از بیــن بــرد

احتمال حمله دیجیتالی روسیه علیه اوکراین

هــدف قــرار دادن و ســرقت میلیاردهــا دالر از شــهروندان ایرانــی توســط هکرهــا در یــک 
نقشــه ی پیامکــی

صرافی رمزارز بیت مارت هک و زیان آن 196 میلیون دالر برآورد شد
کمپین فیشینگ Omicron صندوق ورودی کاربران را هدف گرفت
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امنیت سایبری     

مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــالش خــود را انجــام می دهــد کــه بــا بــه کارگیــری شــبکه ای از 
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 ها در آنــان جــای دهیــم. ناگفتــه نمــاد کــه ایــن 

دیدبــان خــود بخشــی از راه حــل کاهــش ســوءتفاهم اســت.   

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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امنیت سایبری     

ایــن شــماره از گــزارش امنیــت ســایبری ICDT، در بخش هــای متفاوتــی نســبت بــه شــماره های پیشــین تهیــه 
شده اســت. بخــش نخســت بــه اقدامــات امریــکا بــرای ارتقــای ســطح ایمنــی خــود در برابــر حمــالت و جرائــم 
ــار  ــاص اخب ــور خ ــه ط ــرائیل و ب ــایبری اس ــت س ــز وضعی ــزارش نی ــن گ ــش دوم ای ــردازد. در بخ ــایبری می پ س

ــد.  ــت دارن ــوس محوری ــوس افزار پگاس جاس

 disinformation بخــش ســوم نیــز اقدامــات پلتفرم هــای بــزرگ توئتــر و ِمتــا )فیس بــوک( بــرای مقابلــه بــا نشــر
ــز آســیب پذیری های ســایبری  ــی نی ــرار داده اســت. دو بخــش پایان در رســانه های اجتماعــی را مــورد بررســی ق
در دو بخــش بیــن الملــل )دولتــی( و خصوصــی را مدنظــر قــرار داده اســت. پروپاگانــدا علیــه اوکرایــن در فضــای 

ســایبر هم ســطح بــا آســتانه حملــه روســیه بــه ایــن کشــور در ســال 2014 شــده اســت.

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     

ایاالت متحده 28 شرکت محاسبات 
کوانتومی در چین، روسیه، پاکستان و 

ژاپن را تحریم کرد

ــن،  ــازمان از چی ــده 28 س ــاالت متح ــی ای وزارت بازرگان
روســیه، پاکســتان، ژاپــن و ســنگاپور را بــه دلیــل کمــک 
بــه پیشــرفت و توزیــع فناوری هــای محاســبات کوانتومی 
ــم  ــته ای تحری ــلیحات هس ــی و تس ــای نظام در برنامه ه

کــرده اســت.

ــی  ــط وزارت بازرگان ــده توس ــه ش ــل ارائ ــاد و دالی 28 نه
در زیــر فهرســت شــده اســت. یــک ســازمان روســی بــه 
 ”)MEU( فهرســت “تحریم هــای نظامــی ذی نفــع نهایــی
ــه  ــه ب ــه بقی ــی ک ــد، در حال ــه ش ــی اضاف وزارت بازرگان
فهرســت “مقــررات دولتــی صــادرات )EAR(” اضافــه 

شــدند.

 کامپیوترهــای کوانتومــی یــک مرحلــه تکامــل یافتــه تــر 
ــوند و از  ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــه ابررایانه ه ــبت ب نس
حالت هــای کوانتومــی بــه جــای ســیگنال های الکتریکــی 
میلیون هــا  ریاضــی  محاســبات  انجــام  منظــور  بــه 
برابــر ســریع تر از پیشــرفته ترین ابررایانه هــای جهــان 

اســتفاده می کننــد.

ــعه  ــق و توس ــت تحقی ــا تح ــرای دهه ه ــاوری ب ــن فن ای
بــوده اســت بــا ایــن وجــود اولیــن رایانه هــای کوانتومــی 
کاربــردی در ســال های اخیــر در ایــاالت متحــده، ژاپــن و 
ــی  ــان پیش بین ــد. کارشناس ــه کار کرده ان ــروع ب ــن ش چی
می کننــد کــه عصــر جدیــد رقابــت تســلیحاتی در میــان 
ــرفته  ــه پیش ــی ب ــرای دسترس ــان ب ــر جه ــورهای برت کش
تریــن سیســتم هــای کوانتومــی جهــت کاربردهــای 

نظامــی و فضایــی آغــاز شــده اســت.
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Entity Country Reason 

Corad Technology Pte Ltd. Singapore 

Sales of technology from the United States and other Western nations to 
Iran’s military and space programs, Democratic People’s Republic of 
Korea (North Korea) front companies, and Chinese government and 
defense industry subordinate entities. 

Corad Technology Japan K.K. Japan 

Sales of technology from the United States and other Western nations to 
Iran’s military and space programs, Democratic People’s Republic of 
Korea (North Korea) front companies, and Chinese government and 
defense industry subordinate entities. 

Corad Technology 
(Shenzhen) Ltd.; China 

Sales of technology from the United States and other Western nations to 
Iran’s military and space programs, Democratic People’s Republic of 
Korea (North Korea) front companies, and Chinese government and 
defense industry subordinate entities. 

Hangzhou Zhongke 
Microelectronics Co., Ltd. China Support of the military modernization of the People’s Liberation Army. 

Hunan Goke 
Microelectronics China Support of the military modernization of the People’s Liberation Army. 

New H3C Semiconductor 
Technologies Co., Ltd. China Support of the military modernization of the People’s Liberation Army. 

Xi’an Aerospace Huaxun 
Technology China Support of the military modernization of the People’s Liberation Army. 

Yunchip Microelectronics China Support of the military modernization of the People’s Liberation Army. 
Hefei National Laboratory for 
Physical Sciences at 
Microscale 

China Acquiring and attempting to acquire U.S.-origin items in support of 
military applications. 

QuantumCTek Co. China Acquiring and attempting to acquire U.S.-origin items in support of 
military applications. 

Shanghai QuantumCTeck Co., 
Ltd. China Acquiring and attempting to acquire U.S.-origin items in support of 

military applications. 
Al-Qertas Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Q&N Traders Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
U.H.L. Company Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Jiuding Refrigeration & Air-
conditioning Equipment Co 
(Pvt) Ltd 

Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 

K-SOFT Enterprises Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Seljuk Traders (SMC-Private) 
Limited Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 

Global Tech Engineers Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Asay Trade & Supplies Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Jade Machinery Pvt. Ltd. Pakistan Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Shaanxi Zhi En 
Electromechanical 
Technology Co., Ltd 

China Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 

Peaktek Company Ltd. China Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Poly Asia Pacific Ltd. (PAPL) China Contributions to Pakistan’s unsafeguarded nuclear activities. 
Broad Engineering Pakistan Contributions to Pakistan’s ballistic missile program 

Prime Tech Pakistan Procuring items subject to the EAR on behalf of Techlinks, an entity 
located in Pakistan that was added to the Entity List in September 2018 

Muhammad Ashraf (Prima 
Tech employee) Pakistan Procuring items subject to the EAR on behalf of Techlinks, an entity 

located in Pakistan that was added to the Entity List in September 2018 
Muhammad Farrukh (Prima 
Tech employee) Pakistan Procuring items subject to the EAR on behalf of Techlinks, an entity 

located in Pakistan that was added to the Entity List in September 2018 
Moscow Institute of Physics 
and Technology Russia Aiding Russia’s military programs. 
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نگرانی قانون گذاران جمهوری خواه بابت خطر هک ابرهای 
کامپیوتری دولت ایاالت متحده توسط چینی ها 

ــری دولتــی  ــرای گســترش محاســبات اب طــرح کنگــره ب
بــا مخالفــت قانونگذارانــی روبــرو شــده اســت کــه مــی 
گوینــد آن طــرح سیســتم هــای رایانــش ابــری را در برابر 

ــد. ــر مــی کن هــک چینی هــا بســیار آســیب پذی

ــو(، جمهــوری خــواه ارشــد  ســناتور راب پورتمــن )اوهای
 ).R-Mo( کمیتــه امنیــت داخلــی ســنا، و جــاش هاولــی
مــی گوینــد کــه ایــن اصالحــات بــه انــدازه کافــی بــرای 
ــاالت  ــمنان ای ــر دش ــن و دیگ ــل چی ــری از تمای جلوگی
ــرای  ــرب ب ــای مخ ــرم افزاره ــتفاده از ن ــه اس ــده ب متح
نفــوذ بــه سیســتم هــای ابــری دولتــی کارســاز نیســت.

ــت:  ــالش گف ــن ت ــاره ای ــرد درب ــک میزگ ــن در ی پورتم
ــرای شناســایی و  ــی ب ــر کاف ــا تدابی »در حــال حاضــر، م
ــری  ــتم های اب ــی در سیس ــه خارج ــری از مداخل جلوگی
خــود نداریــم، و مــن معتقــدم کــه ایــن برنامــه قبــل از 

ــد.« ــد تغییــر کن ــی شــدن بای قانون

ــرف  ــته را ص ــه گذش ــم ده ــش اعظ ــکا بخ ــت امری دول
ــی  ــاخت های قدیم ــی از زیرس ــمت های بزرگ ــل قس تبدی
ــه ای تجــاری  ــه ابرهــای رایان ــات خــود ب ــاوری اطالع فن
ــیاری از  ــه بس ــه گفت ــه ب ــت ک ــاخته اس ــودمند( س )س
ــه  ــال ب ــت. انتق ــر اس ــک امن ت ــر ه ــان در براب کارشناس
ــرای  ــا ب ــدی تالش ه ــزای کلی ــی از اج ــری یک ــای اب فض
محافظــت از داده هــای حســاس دولتــی در برابــر حمالت 

ــوده اســت. ــن ب ســایبری از روســیه و چی

سیســتم هایی رایانــش ابــری کــه توســط اشــخاص 
و  آمــازون  ماننــد  می شــوند،  مدیریــت  ثالــث 
ــه ای  ــتم های رایان ــر از سیس ــب امن ت ــافت، اغل مایکروس
هســتند کــه مســتقیمًا توســط یــک ســازمان دولتــی یــا 
ســازمان های دیگــر اجــرا می شــوند. دلیــل آن ایــن 
اســت کــه آن ارائــه دهنــدگان خدمــات ابــری، کارکنــان 

ــد. ــری دارن ــوزش دیده ت ــر و آم ــی بهت امنیت

ــوق  ــن ف ــم قوانی ــا تنظی ــرای آنه ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
خــاص در مــورد اینکــه چــه کســی مــی توانــد بــه چــه 
داده ای دسترســی داشــته باشــد را آســان تــر مــی کنــد. 

پورتمــن اظهــار نگرانــی کــرد: بررســی های کافــی وجــود 
نــدارد بــرای اطمینــان از اینکــه سیســتم های مــورد 
تاییــد قانــون  FedRAMP محتــوی کدهــای کامپیوتــری 
نوشته شــده توســط مهندســان نرم افــزار در چیــن و 
مهندســان  نمی شــوند.  متخاصــم  کشــورهای  ســایر 
ــی را  ــه کدهــای مخرب ــزاری ممکــن اســت مخفیان نرم اف
ــا را در  ــه آنه ــد ک ــری کنن ــش اب ــتم های رایان وارد سیس

برابــر هــک آســیب پذیرتر می کنــد.

آژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت زیرســاخت، آژانــس 
هــای دولتــی را از اســتفاده از فنــاوری ارائه شــده توســط 

چندیــن شــرکت روســی و چینــی منــع کــرده اســت.
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اسرائیل – جاسوس افزار پگاسوس
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اپل خبر داد: آیفون 11 کارمند سفارت ایاالت متحده توسط 
نرم افزار جاسوسی پگاسوس هک شده است

ــده در  ــاالت متح ــفارت ای ــدان س ــه کارمن ــده ب ــک ش ــتگاه های ه ــل، دس ــه اپ ــه گفت ــا ب بن
Peg-  کامپــاال، اوگانــدا، تعلــق داشــته اســت. ایــن اولیــن مــورد تاییــد شــده جاســوس افــزار
asus اســت کــه مقامــات ایــاالت متحــده را هــدف قــرار مــی دهــد. ایــن قضیــه در حالــی 
مطــرح مــی شــود کــه دولــت بایــدن فشــار خــود را بــر NSO و ســایر شــرکت هــای متخصص 

در جاسوســی ســایبری افزایــش مــی دهــد.

Peg- مدعــی اســت شــماره تلفــن هــای مســتقر در ایــاالت متحــده نمــی تواننــد توســط NSO
asus مــورد هــدف قــرار گیرنــد. تحقیقــات اوایــل ســال جــاری توســط واشــنگتن پســت و 16 
ســازمان خبــری نشــان داد، دیپلماتهــای امریکایــی کــه شــماره تلفــن هــای خارجــی دارنــد، 
در معــرض خطــر هــک قــرار دارنــد. مشــخص نیســت دیپلمــات هایــی کــه هــک شــده انــد 

شــماره تلفــن هــای امریکایــی داشــته اند یــا خارجــی.

ــران  ــا شــدیدًا نگ ــود:» م ــان نم ــه خــود بی ــن اطالعی ــکا در آخری ــی امری ــت مل شــورای امنی
ــزار NSO Group یــک خطــر  ــرم اف ــد ن ــرم افزارهــای جاسوســی تجــاری مانن هســتیم کــه ن
ضــد جاسوســی و امنیتــی جــدی بــرای پرســنل ایــاالت متحــده ایجــاد کنــد؛ همیــن امــر یکــی 
از دالیلــی اســت کــه دولــت بایدن-هریــس چندیــن شــرکت دخیــل در توســعه و تکثیــر ایــن 

ابزارهــا را در فهرســت ســیاه نهادهــای وزارت بازرگانــی قــرار داده اســت.«
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اسرائیل شرکت های ]سازنده[ جاسوس افزار را 
متعهد می کند که از این فناوری فقط برای موارد 

خطرناک و مهم استفاده کنند

هاآرتــص گــزارش مــی دهــد: سیاســت جدیــد، فروشــندگان نــرم افزارهــای جاسوســی را از 
ایــن کــه بــه مشتریانشــان اجــازه اســتفاده از ابزارهایشــان جهــت ردیابــی افــراد صرفــًا بــه 

خاطــر بیان”یــک نظــر یــا انتقــاد” را منــع مــی کنــد.

در اطالعیــه وزارت دفــاع اســرائیل اشــاره ای بــه گــروه NSO نشــده اســت. امــا ایــن خبــر بــه 
دنبــال افشــاگری ها مبنــی بــر اســتفاده از جاســوس افــزار Pegasus NSO بــرای هــک کــردن 

تلفــن هــای کارمنــدان ســفارت ایــاالت متحــده در اوگانــدا منتشــر شــد.
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دولــت اســرائیل بــا تأخیــر گــروه NSO و ســایر فروشــندگان جاســوس افــزار را در بحبوحــه 
موجــی از رســوایی بیــن المللــی کــه متوجــه ایــن صنعــت شــده اســت، مهــار می کنــد. 
ایــن حرکــت نشــان دهنــده پیــروزی آشــکار ایــن ایــده اســت کــه کشــورها مــی تواننــد 

بــر برخــی از قوانیــن حاکــم بــر فضــای ســایبری غــرب اعمــال نفــوذ کننــد.

ــه دســت آورده ، وزارت  ــر اســاس فهرســتی کــه نشــریه تجــاری اســرائیل Calcalist ب ب
ــد ابزارهــای  ــاع اســرائیل تعــداد کشــورهایی را کــه شــرکت های اســرائیل حــق دارن دف
امنیــت ســایبری را بــدون مجــوز خــاص بــه آنهــا بفروشــند از 102 بــه 37 کاهــش داد.

چندیــن کشــور کــه در آن هــا از نرم افــزار جاسوســی Pegasus NSO بــرای جاسوســی و 
تعــرض بــه روزنامه نــگاران، معانــدان و گروه هــای جامعــه مدنی اســتفاده شــده اســت، از 
جملــه مراکــش، مکزیــک، عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی از فهرســت حذف 

شــده اند. 

مقامــات ایــاالت متحــده نیــز قصــد دارند هنجارهــای جدیــدی را بر فضــای ســایبری دنیا 
تحمیــل نماینــد تــا بدیــن وســیله اســتفاده از ابزارهــای هــک را بــرای ســرکوب دولتــی 
محــدود نماینــد. جــدای از ایــن، کشــورها را از هــک صنایــع مهــم و حیاتــی یکدیگــر بــاز 
دارنــد و فضــای امــن ســایبر را بــرای هکرهــای خالفــکار بــر هــم زننــد. امریکایی هــا تــا 
کنــون موفقیــت چندانــی در تغییــر رفتــار رقبــای ایــاالت متحــده ماننــد روســیه و چیــن 

نداشــته اند. 

کریــس پینتــر، دیپلمــات ارشــد ســایبری در دوران دولــت اوبامــا در خصــوص اقــدام اخیــر 
اســرائیل اظهــار داشــت:» ایــن عمــل نشــان می دهــد کــه اســرائیل کشــوری اســت کــه 
خــود را ملــزم بــه اصــول اساســی دموکراتیــک می دانــد و نمی خواهــد در طــرف مقابــل 

ایــاالت متحــده در مــورد مســائل ســایبری قــرار بگیــرد.«

ــورت  ــی NSO ص ــن الملل ــت بی ــی از محکومی ــس از موج ــرائیل پ ــری اس ــع گی  موض
می گیرد.

• دولــت بایــدن در اوایــل ایــن مــاه جــدی تریــن اقــدام خــود را علیــه NSO انجــام داد و 
شــرکت هــای آمریکایــی را از فــروش فنــاوری بــه ایــن شــرکت و یــک شــرکت جاســوس 

اسرائیل فروشندگان نرم افزارهای 
جاسوسی را سرکوب می کند
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افــزار اســرائیلی دیگــر بــه نــام Candiru منــع کــرد.

• کاخ ســفید قبــاًل شــرکت هــای آمریکایــی را از فــروش ابزارهــای هــک تجــاری بــه رژیــم 
هــای ســرکوبگر از جملــه چیــن و روســیه منــع کــرده بــود. ایــن اقــدام ایــاالت متحــده را 
بــا 42 کشــور دوســت و متحــد کــه اعضــای توافقنامه واســنار هســتند، همســو مــی کند. 
طبــق ایــن توافقنامــه صــادرات فنــاوری کــه مــی توانــد بــرای اهــداف نظامــی از جملــه 

جاسوســی و هــک اســتفاده شــود محــدود مــی گــردد.

• اپــل هفتــه گذشــته از NSO بــه دلیــل هــک کردن مشــتریانش شــکایت کــرد. واتس اپ 
در ســال 2019 شــکایت مشــابهی را تنظیــم نمــود کــه در حــال ســپری نمــودن فرایندهــای 

ــت. حقوقی اس

• کارشناســان ســازمان ملــل متحــد خواســتار توقــف فــروش بیــن المللــی کلیــه فنــاوری 
ــرای  ــوه اج ــورد نح ــد در م ــورها بتوانن ــه کش ــی ک ــا زمان ــد ت ــده ان ــی ش ــای نظارت ه

ــد. ــق کنن ــوق بشــر تواف اســتانداردهای حق

برخــی از منتقــدان NSO تردیــد دارنــد کــه اقدامــات اســرائیل تفــاوت بزرگــی ایجــاد کنــد. 
آنهــا می ترســند NSO و شــرکت هــای مشــابه از مفرهایــی نظیــر فــروش نــرم افزارهــای 
جاسوســی بــه اشــخاص ثالثــی کــه بــه نوبــه خــود آنهــا را بــه رژیــم هــای مســتبد مــی 

ــره جویند. فروشــند، به

جــان اســکات ریلتــون، محقــق ارشــد Citizen Lab، ایــن اقــدام را در توییتــر بــه عنــوان 
“کنتــرل آســیب، هدایــت نادرســت و گزافــه گویــی بــرای مخاطبــان بین المللــی” توصیف 
Peg- تحقیقــات گســترده ای بــرای شناســایی نحــوه اســتفاده نادرســت Citizen Lab  کــرد.

asus و ســایر فروشــندگان جاســوس افــزار انجــام داده اســت.

حتــی اگــر اقدامــات اســرائیل موجــب اصالحــات گســترده در داخــل ایــن کشــور شــود 
لیکــن بعیــد بــه نظــر می رســد کــه مانــع اســتفاده نادرســت از نــرم افزارهــای جاسوســی 
توســط دولــت هــای دیگــر شــود. گــزارش اخیــر اندیشــکده شــورای آتالنتیک حــدود 224 
شــرکت را شناســایی کــرده اســت کــه ابزارهــای نظارتــی و هــک مــی فروشــند و تنهــا 27 

مــورد از آنهــا در اســرائیل مســتقر هســتند.
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دو مقــام دفاعــی ایــاالت متحــده در مصاحبــه بــا 
نیویــورک تایمــز گفتنــد: اســرائیل پشــت حملــه ســایبری 
ــه جایگاه هــای ســوخت ایــران  ــود کــه مــاه گذشــته ب ب
انجــام شــد و باعــث ایجــاد صف هــای طوالنــی در 

ــد. ــور ش ــن کش ــر ای ــای سراس ــپ بنزین ه پم

چنــد روز بعــد، یــک گــروه هکــری مرتبــط بــا ایــران کــه 
ــه  ــک برنام ــه ی ــد، ب ــی نامی ــود را Black Shadow م خ
دوســتیابی LGBTQ اســرائیل و شــبکه ای از کلینیــک 
ــورت  ــه ص ــروه ب ــن گ ــرد. ای ــه ک ــتی رخن ــای بهداش ه
ــه ســرقت  علنــی فایل هایــی را کــه در ایــن هــک هــا ب
رفتــه بودنــد، از جملــه اطالعــات 1.5 میلیــون اســرائیلی را 
منتشــر نمــود. ســه مقــام ارشــد اســرائیلی مدعــی شــدند 
ــت  ــازوی دول ــه طــور مســتقیم[ ب ــا ]ب ــروه ی ــن گ ــه ای ک

ــد. ــران کار می کنن ــرای ای ــه ب ــن ک ــا ای ــران اســت ی ای

شــهروندان عــادی در هــر دو حملــه گرفتــار شــدند. 
ــه نظــر مــی رســد هــک  نیویــورک تایمــز می نویســد: ب
ــوج  ــاد م ــدف ایج ــا ه ــران »ب ــوخت ای ــای س جایگاه ه
ــن کشــور  ــی« در ای دیگــری از ناآرامــی هــای ضــد دولت
 LGBTQ انجام شــده باشــد. هــک اپلیکیشــن دوســتیابی
ــالت  ــورد تمای ــکارا در م ــه آش ــرائیلی هایی را ک Atraf اس
ــت  ــه وحش ــد، ب ــرده بودن ــت نک ــود صحب ــی خ جنس

ــت. انداخ

بنــی کــوودی، ســردبیر رادیــو اســرائیل بــه تایمــز گفــت: 
»شــاید جنگــی بیــن اســرائیل و ایــران در جریــان باشــد، 
ــوان  ــه عن ــا ب ــک غیرنظامــی کوچــک، م ــا از منظــر ی ام
ــده  ــم و درمان ــاده ای ــر افت ــط گی ــن وس ــی در ای زندان

هســتیم«.

حمالت متقابل سایبری ایران و اسرائیل
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ــه  ــک برنام ــه ی ــس از آن ک ــری پ ــامانه رهگی ــن س ای
ــالح  ــت، اص ــال برانگیخ ــته جنج ــال گذش ــابه در س مش
شــده اســت. در ســامانه قبلــی، بــه اســرائیلی ها در 
صورتــی کــه سیســتم نشــان دهــد بــا افــرادی کــه تســت 
کرونــای آنهــا مثبــت باشــد در تمــاس نزدیــک بوده انــد، 
دســتور قرنطینــه داده مــی شــد. ایــن امــر باعــث چالــش 
ــی، سیاســتمداران  ــی از ســوی گروه هــای آزادی مدن های

ــد. ــرائیل ش ــی اس ــیون و دادگاه عال اپوزیس

ایــن سیســتم پیــش از ایــن مشــکالت عملکردی داشــت. 
دادگاه عالــی اعــالن نمــوده بــود کــه نزدیــک بــه 400000 

اســرائیلی بــه اشــتباه قرنطینــه شــدند.

ــت  ــس امنی ــت، آژان ــه شــین ب ــزارش داد ک هاآرتــص گ
داخلــی اســرائیل، سیســتم جدیــد را بــه ردیابــی عفونــت 
هــای نــوع omicron محــدود مــی کنــد. بــه افــرادی کــه 
ــال هســتند دســتور  ــراد مبت ــا اف ــاس ب ــه تم مشــکوک ب
ــا دســتور  ــه آنه ــه داده نمــی شــود؛ در عــوض، ب قرنطین

داده مــی شــود کــه تســت کرونــا بدهنــد.

شــین بــت از آژانــس دیگــری مــی خواهــد کــه ردیابــی 
را انجــام دهــد. مقامــات ایــن آژانــس ایــن درخواســت 
ــه  ــروس کابین ــه کروناوی ــار در جلس ــن ب ــرای چندمی را ب
اســرائیل مطــرح کرده انــد. آنهــا اســتدالل مــی کننــد کــه 
ایــن عملیــات مــی توانــد اعتمــاد عمومــی را نســبت بــه 

ــد. ــف کن ــت تضعی ــین ب ــای ش ــر فعالیت ه دیگ

ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــتدالل م ــن اس ــت همچنی ــین ب ش
ــوارد  ــداد م ــه تع ــت ک ــر اس ــی مؤث ــا زمان ــتم تنه سیس
ــاور  ــن ب ــر ای ــص ب ــه هاآرت ــد. روزنام ــدک باش ــال ان ابت
ــورد omicron در  ــا م ــا صده ــا ی ــر ده ه ــه اگ ــت ک اس
اســرائیل ظاهــر شــود، آژانــس درخواســت خواهــد کــرد 

ــود. ــوش ش ــمند خام ــری هوش ــتم رهگی ــه سیس ک

اسرائیل برنامه نظارت تلفنی را برای 
ردیابی موارد ابتال به نوع جدید ویروس 

کرونا از سر می گیرد





شبکه های اجتماعی
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پلتفرم های توییتر و ِمتا با ضد واکسنها و نشردهندگان 
اطالعات نادرست چینی مقابله می کنند

ــا  ــر« مرتبــط ب ــور شــده اند هــزاران حســاب کاربــری »غیــر معتب غول هــای رســانه های اجتماعــی توییتــر و متــا مجب
کمپین هــای اطالعــات نادرســت مــورد حمایــت دولــت چیــن و شــایعه پراکن ضــد واکســن را حــذف کننــد.

چیــن در بخــش عمــده ای از ایــن فعالیت هــا حضــور داشــته اســت. توییتــر فــاش کــرد کــه بیــش از 3400 حســاب 
کاربــری را حــذف کــرده اســت کــه حــدود 2000 مــورد از آنهــا بــرای تقویــت روایــت هــای حــزب کمونیســت مربــوط 

بــه رفتــار بــا جمعیــت اویغــور در ســین کیانــگ اســتفاده مــی شــد.

در همیــن حــال، متــا چهــار عملیــات “رفتــار هماهنــگ نامعتبــر )CIB(” را حــذف کــرد. ایــن عملیاتهــا بــه انتشــار اخبــار 
نادرســت بــه نفــع چیــن در مــورد اعمــال فشــار آمریــکا بــر ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( بــرای مقصــر دانســتن 

ایــن کشــور بــه خاطــر همــه گیــری می پرداختنــد.

بــر اســاس گــزارش هــا، مخاطبــان انگلیســی زبــان در ایــاالت متحــده و بریتانیــا و مخاطبــان چینــی زبــان در تایــوان، 
هنــگ کنــگ و تبــت هــدف ایــن کمپیــن بــوده انــد.

ــوه« و  ــزارش انب ــود: »گ ــن شــرکت را تبییــن نم ــوارد نقــض خــط مشــی ای ــد از م ــن دو دســته ی جدی ــا همچنی مت
»تیپ ســازی«.

ــزارش  ــوه گ ــه صــورت انب ــوا را ب ــا محت ــک حســاب ی ــه شــبکه ای از حســاب ها ی ــد ک ــی کار می کن ــت اول زمان حال
ــا حــذف شــود. ــه اشــتباه توســط مت ــا ب ــد ت می دهن

ــه  ــا ب ــح داد: “آنه ــدام نمــود را شــرح و توضی ــر آن اق ــام در براب ــه در ویتن ــن شــبکه ها را ک ــن شــرکت یکــی از ای ای
طــور هماهنــگ فعــاالن و ســایر افــرادی را کــه بــه طــور علنــی از دولــت ویتنــام انتقــاد مــی کردنــد هــدف قــرار مــی 
دادنــد. ایــن حســاب هــا بــا گــزارش دهــی غلــط در مــورد تخلفــات گوناگــون  تــالش می کردنــد تــا کاربــران هــدف 

را از پلتفــرم مــا حــذف نماینــد.”

حالــت دوم یــا بریگادینــگ )تیپ ســازی( جایــی اســت کــه کاربــران فیــس بــوک بــا یکدیگــر همــکاری مــی کننــد تــا 
بــه طــور دســته جمعــی بــا رفتارهــای مکــرر افــراد را آزار یــا ســاکت کننــد.

ــرًا آن را  ــا اخی ــود کــه مت ــه جنبــش توطئــه “V_V” ب ــق ب ایــن قضیــه در مــورد شــبکه ای از ضــد واکســن هــا متعل
حــذف کــرد. ایــن کمپیــن در ایتالیــا و فرانســه آغــاز شــد و متخصصــان پزشــکی، روزنامــه نــگاران و مقامــات منتخــب 

را بــا آزار و اذیــت گســترده هــدف قــرار داد.
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فیس بوک شبکه های ارتباطی نشر 
اطالعات نادرست مربوط به چندین گروه 

تحت حمایت دولتی را از بین برد

ایــن شــرکت شــبکه های نشــردهنده اطالعــات نادرســت 
مرتبــط بــا گــروه شــبه نظامی فلســطینی حمــاس، 
گروه هــای دولتــی چیــن و گروه هایــی را کــه بــر بحــران 
مهاجــرت در مــرز بــالروس و لهســتان متمرکــز بودنــد را 
ــه  ــی را ک ــن اکانتهای ــن شــرکت همچنی ــرد. ای ــدم ک منه
ــکان  ــه پزش ــه ب ــرای حمل ــن ب ــد واکس ــای ض ــروه ه گ

ــود. ــذف نم ــد، ح ــتفاده می کردن ــی اس اروپای

ــد  ــزارش تهدی ــن گ ــه در آخری ــه ک ــوش و گرب ــازی م ب
ــد  ــی ده ــان م ــده ، نش ــح داده ش ــرکت توضی ــن ش ای
کــه چگونــه رســانه هــای اجتماعــی یــک میــدان جنــگ 
فعــال هســتند کــه در آن دولــت هــا و احــزاِب بــا 
ــتکاری  ــی را دس ــکار عموم ــد اف ــی کنن ــالش م ــزه ت انگی
ــی را نشــان  ــد. همچنیــن قــدرت ایــن پلتفــرم جهان کنن
ــترش  ــش در گس ــل نقش ــه دلی ــرًا ب ــه اخی ــد ک می ده
آســیب های اجتماعــی مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.

 





امنیت سایبری بین المللی
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یــک مقــام ارشــد دولــت بایــدن مدعــی شــد:» روســیه مــی توانــد بــه جــای تهاجــم نظامــی ســنتی بــه 
اوکرایــن، یــک کمپیــن گســترده ســایبری و ضداطالعاتــی علیــه ایــن کشــور و دولــت آن راه انــدازی کنــد.« 
ــی را  ــیر متفاوت ــد مس ــری[ می توان ــه از درگی ــن مرحل ــیه ]در ای ــت:» روس ــگاران گف ــه خبرن ــام ب ــن مق ای
انتخــاب کنــد. روســیه قــادر اســت در اســتراتژی جدیــد خــود بیشــتر بــه عملیــات اطالعاتــی، ســایبری و 
فعالیتهــای بی ثبــات کننــده در داخــل اوکرایــن متکــی باشــد. ایــن عملیــات از لحــاظ تاریخــی بخشــی از 

اســتراتژی روســیه بــوده و می توانــد بخشــی از طــرح راهبــردی آنهــا در آینــده نیــز باشــد.«

بــه گفتــه ایــن مقــام ناشــناس امریکایــی:» افزایــش قابــل توجهــی در تبلیغــات ضداوکراینــی در رســانه های 
اجتماعــی وجــود داشــته اســت. ســطح ایــن فعالیتهــا بــه حــدی رســیده اســت کــه مــا آخریــن بــار در 

ســال 2014 شــاهد حملــه روســیه بــه اوکرایــن بودیــم.«

ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــتر آزمایش ــه بس ــر ب ــال های اخی ــوروی در س ــورهای پساش ــر کش ــن و دیگ اوکرای
ــرای  ــی را ب ــزاران اوکراین ــی ه ــه دیجیتال ــک حمل ــامبر 2015، ی ــل شــده اند. در دس ــایبری روســیه تبدی س
ســاعت ها در شــرایط دمــای انجمــاد بــدون بــرق گذاشــت. ســال گذشــته مقامــات اوکراینــی ابــراز تاســف 

کردنــد کــه چنیــن یورش هــای ناگهانــی بــه جنبــه ای از زندگــی روزمــره مــردم تبدیــل شــده اســت.

احتمال حمله دیجیتالی روسیه 
علیه اوکراین
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تحقیقــات جدیــدی کــه یــک دســامبر منتشــر شــد نشــان داد هکرهــای بــا انگیــزه مالــی کــه 
ــی را از طریــق یــک کمپیــن  ــا موفقیــت شــهروندان ایران ــران مســتقر هســتند، ب احتمــااًل در ای

ــد. ــرقت برده ان ــه س ــا ارز را ب ــرار داده و میلیارده ــدف ق ــی ه پیامک

شــرکت امنیــت ســایبری اســراییلی-آمریکایی Check Point Research شــواهدی پیــدا کــرد کــه 
نشــان می دهــد ده هــا هــزار ایرانــی در ایــن نقشــه مــورد هــدف قــرار گرفته انــد کــه طــی ایــن 
نقشــه فریــب، پیامکهایــی بــرای کاربــران اندرویــدی توســط هکرهــا ارســال می شــد و هویــت 

شــعب دولــت ایــران جعــل مــی شــد.

ایــن پیــام هــا قربانیــان را بــه فعالیــت وا مــی داشــت تــا برنامه هــای مخربــی را دانلــود کننــد 
ــد و  ــه ای را می دزدن ــاری و کدهــای احــراز هویــت دو مرحل کــه بعــد از آن اطالعــات کارت اعتب
ــرای گســترش بیشــتر کمپیــن  ــوان ربــات توســط هکرهــا ب ــه عن ــوده ســپس ب دســتگاه های آل
مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. قربانیــان بــه طــور متوســط بیــن 1000 تــا 2000 دالر از دســت 
دادنــد و محققــان Check Point دریافتنــد کــه داده هــای ســرقت شــده بــه راحتــی بــه صــورت 

آنالیــن بــرای اشــخاص ثالــث قابــل دسترســی اســت.

هدف قرار دادن و سرقت میلیاردها دالر از شهروندان 
ایرانی توسط هکرها در یک نقشه ی پیامکی
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آخریــن هــک صرافــی متمرکــز ممکــن اســت یکــی از مخــرب تریــن هــا تــا بــه امــروز باشــد زیــرا 
بیــت مــارت 196 میلیــون دالر در ارزهــای دیجیتــال مختلــف از دســت داده اســت.

توییتــی از شــرکت تحلیــل امنیتــی PeckShield ابتــدا توجــه را بــه هــک ادعایــی شــنبه شــب 
جلــب کــرد. یکــی از آدرس هــای BitMart در حــال حاضــر جریــان خروجــی ثابتــی از کل موجودی 

توکن هــا را نشــان می دهــد کــه برخــی از آنهــا ده هــا میلیــون دالر ارزش دارنــد.

PeckShield در توئیــت بعــدی، ضــرر را 100 میلیــون دالر در ارزهــای دیجیتــال مختلــف در بــالک 
چیــن اتریــوم و 96 میلیــون دالر در زنجیــره هوشــمند بایننــس تخمیــن زد.

ــا  ــه خروجی ه ــد ک ــا کردن ــدا ادع ــارت در ابت ــدگان بیت م ــرام، نماین ــمی تلگ ــال رس ــک کان در ی
ــد. ــی« نامیدن ــار جعل ــک را »اخب ــه ه ــوط ب ــای مرب ــوده و گزارش ه ــی ب ــت های معمول برداش

ــه  ــرد ک ــد ک ــیا، تأیی ــلدون ش ــارت، ش ــل بیت م ــر عام ــد، مدی ــاعاتی بع ــال، س ــن ح ــا ای ب
جریان هــای خروجــی در واقــع یــک هــک ناشــی از »نقــض امنیتــی« بــوده اســت.

صرافی رمزارز بیت مارت هک و زیان آن
196 میلیون دالر برآورد شد
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ــینگ  ــل فیش ــن ایمی ــک کمپی ــا ی ــی ب ــرداران اینترنت ــران، کالهب ــه ناظ ــه گفت ب
بــه اخبــار مربــوط بــه نــوع جدیــد و وخیــم کوویــد19- واکنــش نشــان داده انــد. 
ــه ای  ــه  گون ــا ب ــوی هکره ــالی از س ــای ارس ــینگ، ایمیل ه ــن فیش ــن کمپی در ای
طراحــی شــده انــد کــه بــه نظــر برســد از ســوی NHS ارســال شــده انــد. محتــوای 
ــرای  ــدی را ب ــش PCR جدی ــه آزمای ــت ک ــدگان می خواس ــا از گیرن ــن ایمیل ه ای

ــد. ــوع Omicron انجــام دهن ن

 ».contact-nhs]AT[nhscontact.com« ــا اســتفاده از آدرس ــی ب ایمیل هــای جعل
 NHS ــاب رجــوع ــا ارب ــاط ب ــه بخــش ارتب ــچ ربطــی ب ــه هی ارســال می شــدند ک
نــدارد. ایــن ایمیــل عــالوه بــر ادعــای دروغ مبنــی بــر اینکــه نــوع جدیــد کوویــد 
ــود  ــی نم ــوت م ــدگان دع ــاز دارد، از خوانن ــد نی ــت هــای آزمایشــی جدی ــه کی ب
تــا از ســایت نشــان داده شــده در تصویــر بازدیــد کننــد. امــا بــا کلیــک بــر روی 
پیونــد، فــرد قربانــی بــه آدرس اینترنتــی “healt-service-nh.com” کــه نســخه ای 
ــت  ــده هدای ــدازی ش ــش راه ان ــد روز پی ــت و چن ــایت NHS اس ــی از وب س جعل

مــی شــد.

ــد،  ــخ تول ــام کامــل، تاری ــه ن ــران می خواهــد ک ســپس ســایت فیشــینگ از کارب
آدرس، شــماره موبایــل و آدرس ایمیــل و همچنیــن نــام خانوادگــی مادرشــان را 
وارد کننــد تــا از آنهــا بــرای انجــام حمــالت کالهبــرداری هویتــی بعــدی اســتفاده 
ــت  ــش دریاف ــای آزمای ــت ارســال کیته ــد باب ــغ 24/1 پون ــن مبل ــد. هــم چنی کنن
ــات کارت  ــند، جزئی ــام داده باش ــن کار را انج ــران ای ــر کارب ــاال اگ ــد. احتم میش

ــت.  ــه اس ــرقت رفت ــه س ــز ب ــان نی بانکی ش

کمپین فیشینگ Omicron صندوق 
ورودی کاربران را هدف گرفت
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