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مقدمه

اخبار
داده	های	شرکت	های	رسانه	های	اجتماعی	امریکایی	به	روی	محققان	باز	می	شود	

ملحق	شدن	شرکتهای	خصوصی	به	دولت	برای	مقابله	با	هکرها	
مایکروسافت	فعالیت	یک	گروه	هکر	مستقر	در	چین	را	در	29	کشور	مختل	کرد	

جاســوس	افــزار	فقــط	علیــه	افــراد	خالفــکار	اســتفاده	نمــی	شــود-	کیفرخواســت	فعــال	
حقوق	زنان	سعودی	

ــاوری	 ــن	فن ــه	از	ای ــد	ک ــد	می	کن ــوس	افزار	را	متعه ــازنده	جاس ــرکت	های	س ــرائیل	ش اس
فقــط	در	مــوارد	خطیــر	اســتفاده	کننــد	

شرکت	تابع	Honeywell	قصد	فروش	کلید	رمزگذاری	کوانتومی	فوق	امن	را	دارد
روسیه	شروع	به	مسدود	کردن	دسترسی	به	سرویس	ناشناس	سازی	Tor	کرد	

ــرق	 ــرکت	ب ــک	ش ــک	ی ــئولیت	ه ــیه-	مس ــتقر	در	روس ــزار	Conti	-مس ــاج	اف ــد	ب بان
استرالیایی	را	بر	عهده	گرفت	

ــه	ســایبری	بــه	سیســتم	مالــی	جهانــی	را	 صنــدوق	بیــن	المللــی	پــول	و	10	کشــور	حمل
شبیه	سازی	نمود	
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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	ســه	بخــش	مختصرتــر	و	متفــاوت	لکــن	در	راســتای	گزارش	هــای	
ــاالت	متحــده	 ــار	ســایبری	ای ــه	اخب ــن	شــده	اســت.	بخــش	نخســت	هم	چــون	گذشــته	ب ــه	و	تدوی پیشــین	تهی
می	پــردازد.	قوانیــن	و	اقدامــات	اخیــر	امریــکا	بی	شــک	تحوالتــی	را	در	ســالهای	آتــی	بــر	فضــای	جهانــی	ســایبر	بــه	

همــراه	خواهــد	داشــت	کــه	توجــه	بــه	آنهــا	بــرای	پیش	بینــی	روندهــا	حائــز	اهمیــت	اســت.	

بخــش	دوم	و	ســوم	نیــز	تحــت	عنــوان	ســایبر	بیــن	الملــل	و	جاســوس	افــزار	تنظیم	شــده	اســت.	اعمــال	محدودیت	
ــر	 ــروش	و	اســتفاده	از	جاســوس	افزارها	–	خصوصــًا	نرم	افزارهــای	اســرائیلی-	هفته	هــای	اخی ــد،	ف ــر	نحــوه	تولی ب

موضــوع	بســیار	داغــی	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     

داده	های	شرکت	های	رسانه	های	اجتماعی	
امریکایی	به	روی	محققان	باز	می	شود

ــزرگ	 ــی	ب ــه	9	دســامبر	منتشــر	شــد،	پلت	فرم	هــای	رســانه	های	اجتماع ــد	ک ــس	طــرح	پیشــنهادی	جدی پیش	نوی
ــوم	و	کمیســیون	تجــارت	فــدرال	انجــام	 ــا	داده	هــا	را	از	طریــق	فرآینــدی	کــه	بنیــاد	ملــی	عل ــد	ت ــور	می	کن را	مجب
ــز	)D-Del.(	رئیــس	کمیتــه	 ــد.	ایــن	ایــده	توســط	ســناتور	کریســتوفر	آ.	کون ــه	محققــان	تحویــل	دهن ــد	ب می	دهن
فرعــی	حریــم	خصوصــی	کمیتــه	قضایــی	ســنا،	ســناتور	راب	پورتمــن،	جمهــوری	خــواه	ارشــد	کمیتــه	امنیــت	داخلــی	
ســنا.	و	امــی	کلوبوچــار	کــه	ریاســت	کمیتــه	فرعــی	ضــد	تراســت	کمیتــه	قضایــی	را	بــر	عهــده	دارد؛	اعــالم	شــد.

کلوبوچــار	در	بیانیــه	ای	گفــت:	»ایــن	قانــون	شــفافیت	را	افزایــش	می	دهــد	و	بــه	مــا	کمــک	می	کنــد	ایــن	شــرکت	ها	
ــرا	 ــدام	ف ــان	اق ــد.	زم ــا	آن	چــه	می	کنن ــد	و	ب ــران	دارن ــی	از	کارب ــم	چــه	اطالعات ــم	و	بفهمی ــه	داری را	پاســخگو	نگ
ــه	ســر	 ــل	ب ــت	کام ــه	پلتفرم	هــای	رســانه	های	اجتماعــی	در	مصنونی ــی	ک ــم	در	حال ــا	نمی	توانی رســیده	اســت	-	م

می	برنــد،	آمــاده	بــه	خدمــت	باشــیم.	آمریکایــی	هــا	ســزاوار	بهره	منــدی	از	حقایــق	هســتند.«

ــا	در	 ــت	پلتفرم	ه ــای	مصونی ــا	از	ادع ــد	ت ــالح	می	کن ــش	230	را	اص ــی	بخ ــپر	قانون ــن	س ــنهاد	همچنی ــن	پیش ای
ــک	 ــن	ی ــد.	همچنی ــری	کن ــد	جلوگی ــروی	نمی	کنن ــود	از	آن	پی ــه	ش ــه	FTC	متوج ــی	ک ــاوی	در	صورت ــی	از	دع برخ
ــا	شــرکت	های	رســانه	های	اجتماعــی	را	 ــه	کمیســیون	اجــازه	می	دهــد	ت ــد	و	ب دفتــر	جدیــد	در	FTC	ایجــاد	می	کن

مجبــور	بــه	افشــای	»داده	هــا،	معیارهــا	یــا	ســایر	اطالعــات«	بــرای	محققــان،	عمــوم	یــا	هــر	دو	کنــد.
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امنیت سایبری

ملحق	شدن	شرکتهای	خصوصی	به	دولت	برای	مقابله	با	هکرها

ــل	بیشــتری	 ــج	تمای ــه	تدری ــاوری	ب ــزرگ	فن ــرکتهای	ب ش
بــرای	تعطیــل	کــردن	عملیاتهــای	هکــری	یافته	انــد،	
ــری	 ــی	و	مج ــای	انتظام ــه	نهاده ــی	ب ــه	زمان ــی	ک نقش
قانــون	اختصــاص	داشــت.	طــی	هفتــه	گذشــته	دو	
ــری	 ــای	هک ــا	گروه	ه ــارزه	ب ــرای	مب ــته	ب ــات	برجس عملی

ــد.	 ــام	ش ــافت	انج ــوگل	و	ماکروس ــط	گ توس

گــوگل	7	دســامبر	اعــالم	کــرد	یــک	عملیــات	جنایتکارانه	را	
کــه	قــدرت	محاســباتی	)رایانــه	ای(	را	از	حــدود	1	میلیــون	
دســتگاه	دیجیتــال	ربــوده	بــود،	مختــل	کــرد.	هکرهــا	در	
ایــن	عملیــات	قصــد	داشــتند	تــا	از	قــدرت	ایــن	رایانه	هــا	
ــراد	و	اســتخراج	ارز	 ــرای	ســرقت	اطالعــات	شــخصی	اف ب
دیجیتــال	اســتفاده	کننــد.	در	مــدت	عملیــات	هکــری،	آن	
دســته	از	کامپیوترهــای	ربــوده	شــده	بــه	صــورت	بات	نــت	
ــد.	 ــک	می	نمودن ــک	کم ــترش	ه ــه	گس ــرده	و	ب ــل	ک عم
ــام	 ــا	را	Glupteba	ن ــن	بات	نته ــایبری	ای ــان	س کارشناس

نهادنــد.

اپراتورهــای	Glupteba	مکــررًا	ســعی	نمودنــد	قربانیــان	را	
ــا	نرم	افزارهــای	مخربــی	کــه	از	طریــق	Google Docs	و	 ب
Google Ads	منتشــر	شــده	بودنــد	آلــوده	نماینــد.	گــوگل	
گفــت	کــه	ایــن	شــرکت	بــه	عملیــات	توزیــع	بدافزارهــای	
ــون	ســندنگار	Google	و	 ــروه	توســط	بیــش	از	63	میلی گ

1183	حســاب	Google	خاتمــه	داد.

ــد	 ــر	ش ــس	از	آن	منتش ــک	روز	پ ــا	ی ــه	تنه ــن	اعالمی ای
کــه	مایکروســافت	فــاش	ســاخت	یــک	بانــد	جاسوســی	
ســایبری	چینــی	را	کــه	در	تــالش	بــرای	ســرقت	اطالعــات	

گروه	هــای	 و	 فکــر	 اتاق	هــای	 دولتــی،	 آژانس	هــای	
حقــوق	بشــر	در	ایــاالت	متحــده	و	28	کشــور	دیگــر	

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــد،	مخت بودن

ــاد	 ــام	نه ــکل	ن ــری	را	نی ــروه	هک ــن	گ ــافت	ای مایکروس
لیکــن	بــه	طــور	قطعــی	از	ربــط	دادن	آن	بــه	دولــت	چین	
اجتنــاب	کــرد.	امــا	ایــن	شــرکت	خاطرنشــان	کــرد:	“	بیــن	
ــن	همبســتگی	 ــک	چی ــع	ژئوپلیتی ــکل	و	مناف ــداف	نی اه

خیلــی	زیــادی	وجــود	دارد.”

تــام	بــرت،	معــاون	اعتمــاد	و	امنیــت	ماکروســافت	در	یک	
ــچ	 ــکل	از	هی ــای	نی ــود:	هکره ــان	نم ــی	بی پســت	وبالگ
ــافت	 ــتم	های	مایکروس ــدی	در	سیس ــیب	پذیری	جدی آس
ســوء	اســتفاده	نکردنــد،	لیکــن	قربانیانــی	را	هــدف	قــرار	
ــرده	 ــانی	نک ــود	را	به	روزرس ــتم	های	خ ــه	سیس ــد	ک دادن
ــده	 ــناخته	ش ــاًل	ش ــه	قب ــی	ک ــر	باگ	های ــد	و	در	براب بودن

بودنــد	مصــون	نبودنــد.

ــرای	انجــام	برخــی	اقدامــات	 شــرکت	های	تکنولوژیــک	ب
ــک	 ــه	مال ــای	وب	ک ــف	دامنه	ه ــد	توقی ــی،	مانن تهاجم
آن	نیســتند،	بایــد	از	دادگاه	اجــازه	بگیرنــد.	همیــن	
امــر	فراینــد	مقابلــه	بــا	عوامــل	تهدیــد	را	دشــوار	و	ُکنــد	

می	کنــد.

ــای	 ــرکت	ه ــه	ش ــد	ک ــی	ده ــان	م ــواردی	نش ــن	م چنی
ــورد	 ــری	در	م ــا	بهت ــابه	ی ــش	مش ــب	بین ــاوری	اغل فن
ــاالت	متحــده	 ــت	ای ــه	دول عملیاتهــای	هکــری	نســبت	ب

ــد. دارن
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مایکروسافت	فعالیت	یک	گروه	هکر	مستقر	در	چین	را	در	
29	کشور	مختل	کرد

ــه	ای	از	وب	 ــز	مجموع ــت	آمی ــف	موفقی ــا	توقی ــافت	)DCU(	ب ــال	مایکروس ــم	دیجیت واحــد	جرای
ــرد. ــل	ک ــن	را	مخت ــروه	هکــری	مســتقر	در	چی ــن	گ ــت	ای ــکل	در	29	کشــور،	فعالی ســایتهای	نی

 KeChang	و	APT15،	APT25	هــای	نام	ــا بازیگــر	تهدیــد	کننــده	مســتقر	در	چیــن،	نیــکل،	کــه	ب
ــی	)NGO(	را	 ــازمان	های	غیردولت ــک	و	س ــای	دیپلماتی ــا،	نهاده ــود،	دولت	ه ــناخته	می	ش ــز	ش نی
ــرار	داده	 ــکای	شــمالی	هــدف	ق ــا	و	آمری ــی،	کارائیــب،	اروپ ــکای	مرکــزی	و	جنوب در	سراســر	آمری

اســت.

 DCU	،	متحــده	ایــاالت	ویرجینیــا	شــرقی	ناحیــه	دادگســتری	دیــوان	از	دادگاه	حکــم	دنبــال	بــه
ــده	و	 ــاالت	متح ــازمانها	در	ای ــه	س ــه	ب ــرای	حمل ــکل	ب ــه	نی ــایت	هایی	را	ک ــه	ای	از	وب	س مجموع
28	کشــور	دیگــر	در	سراســر	جهــان	اســتفاده	مــی	کــرد،	مســدود	نمــود.	بــه	گفتــه	مایکروســافت،	
توقیــف	ایــن	ســایت	ها	بــه	آن	هــا	ایــن	امــکان	را	می	دهــد	تــا	دسترســی	نیــکل	را	بــه	قربانیانــش	
ــری	 ــده	جلوگی ــالت	در	آین ــرای	حم ــرای	اج ــایت	ها	ب ــن	وب	س ــری	ای ــه	کارگی ــرده	و	از	ب ــع	ک قط

کننــد.

ــک	آن	 ــد	ترافی ــرب،	می	توان ــایت	های	مخ ــرل	وب	س ــت	آوردن	کنت ــه	دس ــا	ب ــافت	ب مایکروس
ــد	 ــک	می	کن ــا	کم ــه	آن	ه ــه	ب ــد	ک ــت	کن ــن	مایکروســافت	هدای ــرورهای	ام ــه	س ــایت	ها	را	ب س
ــکل	 ــای	نی ــاره	فعالیت	ه ــال	درب ــن	ح ــد	و	در	عی ــت	کنن ــده	محافظ ــود	و	آین ــان	موج »از	قربانی
اطالعــات	بیشــتری	کســب	کننــد«.	بــا	ایــن	حــال،	مایکروســافت	خاطرنشــان	کــرد،	ایــن	مانــع	از	

ادامــه	فعالیتهــای	دیگــر	هکــری	نیــکل	نخواهــد	شــد.

ــن	 ــرده	و	ای ــی	ک ــال	2016	ردیاب ــکل	را	از	س ــافت	)MSTIC(	نی ــد	مایکروس ــات	تهدی ــز	اطالع مرک
ــک	 ــه	تکنی ــی	ک ــد.	در	حال ــی	کن ــل	م ــه	و	تحلی ــال	2019	تجزی ــوص	را	از	س ــه	خص ــت	ب فعالی
هــای	نیــکل	پیچیــده	و	متنــوع	هســتند،	آنهــا	تقریبــا	همیشــه	یــک	هــدف	داشــتند:	قــرار	دادن	
ــل	تشــخیص	اســت	کــه	نفــوذ	و	نظــارت	و	ســرقت	اطالعــات	را	 ــه	ســختی	قاب ــزاری	کــه	ب بداف

ــد. تســهیل	مــی	کن
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جاسوس	افزار	فقط	علیه	افراد	خالفکار	استفاده	نمی	شود	-	
کیفرخواست	فعال	حقوق	زنان	سعودی

ــال	 ــک	فع ــب	ی ــده	از	جان ــاالت	متح ــوی	ای ــرح	دع ط
برجســته	حقــوق	زنــان	ســعودی،	هزینــه	هــای	انســانی	
چشــمگیر	صنعــت	جهانــی	جاســوس	افــزار	را	آشــکار	مــی	

کنــد.

بــر	اســاس	شــکایتی	کــه	در	دادگاه	فــدرال	ایــاالت	
ــال	 ــول	،	فع ــن	الحثل ــت،	لوجی ــده	اس ــه	ش ــده	ارائ متح
ــکان	 ــی	م ــی	و	ردیاب ــوس	افزار	مخابرات ــا	جاس ــی،	ب مدن
شــرکت	DarkMatter	از	طریــق	آلــوده	نمــودن	آیفــون	وی	
Dark-	شــرکت	اســت.	گرفتــه	قــرار	هــدف	2017  در	ســال
ــد. ــتقر	می	باش ــی	مس ــده	عرب ــارات	متح Matter	در	ام

در	این	دادخواست	آمده	است:	

ــگام	 ــن	وی	هن ــادن	تلف ــر	افت ــه	خط ــس	از	ب ــول	پ الحثل
رانندگــی	در	بزرگراهــی	در	ابوظبــی	دســتگیر	شــد،	بــه	زور	
ــی	 ــا	زندان ــده	و	در	آنج ــعودی	بازگردان ــتان	س ــه	عربس ب
شــد،	در	آنجــا	بــا	شــوک	الکتریکــی	و	شــالق	مــورد	حملــه	
قــرار	گرفــت	و	تهدیــد	بــه	تجــاوز	جنســی	و	مــرگ	شــد.

ایــن	اتهامــات	وحشــتناک،	نشــان	دهنــده	ی	آســیب	های	
از	 اســتفاده	 هنــگام	 کــه	 اســت	 عظیمــی	 شــخصی	
ابزارهــای	نظارتــی	تجــاری	توســط	رژیــم	هــای	خودکامــه	
ایجــاد	می	شــود.	چنیــن	ابزارهایــی	بــه	عنــوان	راه	
ــه	 ــکاران	ب ــی	تروریســت	هــا	و	جنایت ــرای	ردیاب ــی	ب های
بــازار	عرضــه	مــی	شــوند.	منتقــدان	مــی	گوینــد،	امــا	در	
عمــل،	دولــت	هــا	اغلــب	از	آنهــا	بــرای	ردیابــی	روزنامــه	
ــف	 ــوق	بشــر	و	سیاســتمداران	مخال ــگاران،	فعــاالن	حق ن

ــد. ــی	کنن ــتفاده	م ــیون(	اس )اپوزس

طــرح	ایــن	اتهامــات	از	جنبــه	ی	دیگــری	نیــز	نگــران	کننده	
ــای	 ــال	هکره ــن	س ــی	DarkMatter	چندی ــت.	کمپان اس
ســابق	دولــت	ایــاالت	متحــده	را	کــه	بــه	توســعه	برخــی	
از	اکســپلویت	های	هکــری	آن	کمــک	می	کردنــد	بــه	

اســتخدام	خــود	در	آورده	اســت.	

•	مــارک	بایــر،	رایــان	آدامــز	و	دانیــل	گریــک	،	ســه	نفــر	
از	آن	هکرهــا	می	باشــند	کــه	جــزء	متهمــان	دادخواســت	

الحثلــول	هســتند.

ــاالت	 ــت	ای ــی	دول ــرد	قانون ــاب	از	پیگ ــرای	اجتن ــا	ب •	آنه
ــاه	 ــارات،	در	م ــان	در	ام ــر	فعالیت	ش ــه	خاط ــده	ب متح
قــرارداد	 آن	 کردنــد.	 منعقــد	 را	 قــراردادی	 ســپتامبر،	
دالر	 میلیــون	 	۱.۷ کــه	 می	کــرد	 ملــزم	 را	 اماراتی	هــا	
ــل	 ــا	تحوی ــه	آنه ــاغل	را	ب ــن	مش ــل	از	ای ــد	حاص از	درآم
ــده	را	 ــاالت	متح ــت	ای ــی	دول ــای	امنیت ــد	و	مجوزه دهن

ــد. ــت	آورن ــه	دس ب

داســتان	هکرهــای	ســابق	دولــت	ایــاالت	متحــده	کــه	در	
ــال	2019  ــار	در	س ــن	ب ــد	اولی ــی	کردن DarkMatter	کار	م
توســط	رویتــرز	گــزارش	شــد	و	منجــر	بــه	قانونــی	در	ســال	
2020	شــد	کــه	بررســی	دقیــق	تــر	چگونگــی	تأثیــر	چنیــن	
ــاب	 ــده	را	ایج ــاالت	متح ــی	ای ــت	مل ــر	امنی ــی	ب کارهای

می	کــرد.

ــن	 ــده	گرفت ــال	ها	نادی ــس	از	س ــرًا	پ ــدن	اخی ــت	بای دول
ایــن	مشــکل	توســط	دولــت	آمریــکا،	موضــع	ســختی	را	

ــرده	اســت. ــاذ	ک ــوس	افزار	اتخ ــه	جاس علی

ــرکت	 ــن	ش ــام	تری ــی	از	بدن ــت	یک ــته،	دول ــاه	گذش م
هــای	نــرم	افزارهــای	جاسوســی	)شــرکت	اســرائیلی	
را	بــه	لیســت	ســیاه	شــرکت	هایــی	 	)NSO Group
ــده	 ــاالت	متح ــت	صــادرات	ای ــه	از	دریاف ــرد	ک ــه	ک اضاف
منــع	شــده	انــد.	ایــن	لیســت	ســیاه	شــامل	ســه	شــرکت	
اســرائیل، 	Candiru می	شــد:	 دیگــر	  جاســوس	افزار	
 Computer و	 روســیه	 	Positive Technologies 
امــا ســنگاپور.	 	Security Initiative Consultancy 

DarkMatter	را	دربر	نمی	گرفت.
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هاآرتــص	گــزارش	مــی	دهــد	که	خــط	مشــی	جدید	]دولــت	اســرائیل[،	
فروشــندگان	نــرم	افزارهــای	جاسوســی	را	از	بــه	کارگیــری	ابزارهایشــان	
جهــت	ردیابــی	افــراد	صرفــًا	بــه	خاطــر	بیــان”	نظــر	یــا	انتقادشــان”	،	

منــع	مــی	کنــد.

آسوشــیتدپرس	نیــز	گــزارش	داد	کــه	در	اطالعیــه	وزارت	دفــاع	اســرائیل	
بــه	گــروه	NSO	هیــچ	اشــاره	ای	نشــده	اســت.	و	در	پــی	افشــاگری	ها	
ــرای	هــک	کــردن	 ــر	اســتفاده	از	جاســوس	افــزار	Pegasus		ب مبنــی	ب
تلفن	هــای	کارکنــان	ســفارت	ایــاالت	متحــده	در	اوگانــدا،	آن	اطالعیــه	
ــات	واشــنگتن	پســت	و	16	شــریک	رســانه	ای	 ــد.	تحقیق منتشــر	گردی
همچنیــن	نشــان	داد	کــه	Pegasus	بــرای	هــدف	قــرار	دادن	روزنامــه	
نــگاران،	مدافعــان	حقــوق	بشــر	و	مدیــران	تجــاری	در	بســیاری	
ــار	نظــر	 ــه	اســت.	NSO	از	اظه ــرار	گرفت ــورد	اســتفاده	ق از	کشــورها	م
ــیتدپرس	 ــرای	آسوش ــرائیل	ب ــد	اس ــتورالعمل	های	جدی ــورد	دس در	م

ــرد. خــودداری	ک

اسرائیل	شرکت	های	سازنده	جاسوس	افزار	
را	متعهد	می	کند	که	از	این	فناوری	فقط	در	

موارد	خطیر	استفاده	کنند





سایبر بین الملل
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ــه	در	 ــرد	ک ــالم	ک ــنبه	اع ــوم	روز	سه	ش ــج	کوانت ــی	کمبری ــای	کوانتوم ــزار	رایانه	ه ــرکت	نرم	اف ش
ــد	 ــن	تولی ــاده	ام ــگاری	فوق	الع ــد	کلیدهــای	رمزن ــه	می	توان ــی	اســت	ک ــدازی	پلتفرم حــال	راه	ان

ــوان	یــک	محصــول	تجــاری	بفــروش		خواهــد	رســاند. کنــد	و	آنهــا	را	بــه	عن

دانکن	جونز،	رئیس	امنیت	سایبری	این	شرکت	در	مصاحبه	با	رویترز	گفت	:

ــاص	 ــی	خ ــذاری	تصادف ــد	رمزگ ــک	کلی ــد	ی ــرای	تولی ــی	ب ــه	کوانتوم ــوم	از	رایان ــج	کوانت 	کمبری
ــری	نســبت	 ــذاری	تصادفی	ت ــد	رمزگ ــد	کلی ــی	می	توانن ــای	کوانتوم ــد.	رایانه	ه ــی	کن ــتفاده	م اس
ــالت	 ــر	حم ــر	و	در	براب ــا	ایمن	ت ــث	می	شــود	آنه ــه	باع ــد	ک ــد	کنن ــای	کالســیک	تولی ــه	رایانه	ه ب

ــند. ــیب	پذیر	باش ــر	آس ــایبری	کمت س

کمبریــج	کوانتــوم	اعــالم	کــرد	کــه	ســرویس	“کوانتــوم		ُاریجیــن”	خــود	را	قبــل	از	گســترش	آن	بــه	
ســایر	بخش	هــای	دارای	اولویــت	بــاال	ماننــد	مخابــرات،	انــرژی،	تولیــد،	دفــاع	و	دولــت،	بــرای	

ــرد. ــی	و	شــرکت	های	امنیــت	ســایبری	منظــور	خواهــد	ک شــرکت	های	خدمــات	مال

شرکت	تابع	Honeywell	قصد	فروش	کلید	رمزگذاری	
کوانتومی	فوق	امن	را	دارد
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ارســال	 بــرای	 	Tor از	 اغلــب	 باج	افــزار	 گروه	هــای	
داده	هــای	دزدیــده	شــده	و	برقــراری	ارتبــاط	بــا	قربانیــان	
خــود	اســتفاده	می	کننــد،	امــا	افــرادی	کــه	می	خواهنــد	از	
نظــارت	)دولتــی(	فــرار	کننــد	و	از	حریــم	خصوصــی	خــود	
نیــز	محافظــت	کننــد	از	آن	اســتفاده	می	کننــد.	رگوالتــور	
روســی	Roskomnadzor	وب	ســایت	Tor	را	مســدود	
کــرد	پــس	از	حکــم	دادگاه	مبنــی	بــر	ایــن	کــه	محتــوای	

ــد. ــاک	می	باش ــا	خطرن ــود	در	آنج ــی	موج غیرقانون

ــرای	 ــزرگ	ب ــه	ب ــک	ضرب ــوه	ی ــه	طــور	بالق ــاق	ب ــن	اتف ای
ــن	 ــه	می	شــود	ای ــت	در	روســیه	اســت.	گفت آزادی	اینترن
ــور	 ــن	کش ــر	در	ای ــدود	300000	کارب ــه	ح ــرویس	روزان س
ــی	Tor	اســت. ــران	جهان دارد	-	حــدود	15	درصــد	از	کارب

Tor	در	سراســر	جهــان	از	جملــه	در	بســیاری	از	دموکراســی	
ــی	شــود.	ریشــه	های	آن	در	آزمایشــگاه	 ــتفاده	م ــا	اس ه
ــه	 ــی	ک ــاالت	متحــده	اســت،	جای ــی	ای ــات	دریای تحقیق
محققــان	الگــوی	شــبکه	ای	را	کــه	بــر	آن	تکیــه	دارد	
ــت	 ــا	دریاف ــی	Tor،	ب ــروژه	غیرانتفاع ــد.	پ ــی	کردن طراح
ــود	را	 ــعه	ی	خ ــده	توس ــاالت	متح ــت	ای ــه	از	دول بودج

ــت. ــتمرار	داده	اس اس

روسیه	شروع	به	مسدود	
کردن	دسترسی	به	سرویس	

ناشناس	سازی	Tor	کرد
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ــان	اخــاذی	 ــک	وب	ســایت	در	فهرســت	قربانی ــری	Conti	شــرکت	CS Energy	را	در	ی ــروه	هک گ
باج	افــزار	نــام	بــرده	اســت.	ایــن	شــرکت	بــرق	متعلــق	بــه	ایالــت	کوئینزلنــد	در	شــمال	شــرقی	

ــد. ــون	هــا	اســترالیایی	خدمــات	رســانی	مــی	کن ــه	میلی اســترالیا	اســت	و	ب

رســانه	های	اســترالیایی	قبــاًل	هکرهــای	مرتبــط	بــا	دولــت	چیــن	را	مقصــر	ایــن	حملــه	ســایبری	
می	دانســتند.

ــرای	 ــی	ب ــه	تاسیســات	و	ســایر	ســازمان	هــای	حیات ــزار	ب ــاج	اف ــه	ب ــن	حمل ــن	رخــداد	آخری ای
جامعــه	اســت.	“Conti	و	ســایر	باندهــا	حمــالت	خــود	را	بــه	تاسیســات،	بیمارســتان	هــا	و	ســایر	
زیرســاخت	هــای	حیاتــی	در	ســال	گذشــته	افزایــش	داده	انــد.”	مقامــات	و	محققــان	غربــی	گفتــه	
انــد	کــه	برخــی	از	ایــن	گــروه	هــا	بــا	ســازمان	هــای	اطالعاتــی	روســیه	ارتبــاط	دارنــد،	امــا	چنیــن	

اتهامــی	علیــه	چینــی	هــا	مطــرح	نشــده	اســت.”

باند	باج	افزار	Conti	-مستقر	در	روسیه-	مسئولیت	
هک	یک	شرکت	برق	استرالیایی	را	بر	عهده	گرفت
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اســرائیل	10	دســامبر	یــک	شــبیه	ســازی	بــا	مشــارکت	10	کشــور	را	از	یــک	حملــه	ســایبری	بــزرگ	به	
سیســتم	مالــی	جهانــی	را	بــه	منظــور	افزایــش	همــکاری	در	بــه	حداقــل	رســاندن	هرگونــه	آســیب	

احتمالــی	بــه	بازارهــای	مالــی	و	بانــک	هــا،	رهبــری	کــرد.

ایــن	عملیــات	شــبیه	ســازی	بــا	نــام	»بــازی	جنگــی«	از	ســال	گذشــته	برنامــه	ریــزی	شــده	بــود	و	
ــی	 ــار	جعل ــه	مــدت	10	روز	انجــام	می	شــود.	در	ایــن	شبیه	ســازی	هم	چنیــن	از	گزارش	هــای	اخب ب
اســتفاده	شــد	کــه	در	ایــن	ســناریو	باعــث	هــرج	و	مــرج	در	بازارهــای	جهانــی	و	بانکهــا	شــد.	

ایــن	شــبیه	ســازی	انــواع	مختلفــی	از	حمــالت	را	نشــان	مــی	دهــد	کــه	بــر	بازارهــای	ارز	و	اوراق	
قرضــه	جهانــی،	نقدینگــی،	یکپارچگــی	داده	هــا	و	معامــالت	بیــن	واردکننــدگان	و	صادرکننــدگان	

تأثیــر	مــی	گــذارد.

ــه	داری	 ــات	خزان ــامل	مقام ــی”	ش ــدرت	جمع ــه	“ق ــوم	ب ــکار	موس ــن	ابت ــدگان	در	ای ــرکت	کنن ش
اســرائیل،	ایــاالت	متحــده،	بریتانیــا،	امــارات	متحــده	عربــی،	اتریــش،	ســوئیس،	آلمــان،	ایتالیــا،	
هلنــد	و	تایلنــد	و	همچنیــن	نمایندگانــی	از	صنــدوق	بیــن	المللــی	پــول	،	بانــک	جهانــی	و	بانــک	

تســویه	حســاب	هــای	بیــن	المللــی	)BIS(	بودنــد.

صندوق	بین	المللی	پول	و	10	کشور	حمله	سایبری	به	
سیستم	مالی	جهانی	را	شبیه	سازی	نمود
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