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امنیت سایبری     

مجمــعایرانــیدفــاعازحقیقــتمــادامهمــهتــالشخــودراانجــاممیدهــدکــهبــابــهکارگیــریشــبکهایاز
ــردارد. ــریازایجــادســوءتفاهمب ــیدرجهــتجلوگی ــفسیاســیوشــناختیگام ــگاندرحوزههــایمختل نخب
درهمیــنخصــوصمــادرمجمــعایرانــیدفــاعازحقیقــترســالتخــودمیدانیــمتــابــاتهیــهدیدبانهایــی
ازموضوعاتــیکــهبــهعنــوانکارویــژهبــرایخــودانتخــابکردهایــم،چشــمانــدازیازمســیرراارائــهدادهودر
صــورتتــوانپیشــنهاداتینیــزبــرایکاهــشایــنســوءتفاهمهادرآنــانجــایدهیــم.ناگفتــهنمــادکــهایــن

دیدبــانخــودبخشــیازراهحــلکاهــشســوءتفاهماســت.

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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امنیت سایبری     

ــی ــناصل ــت.عناوی ــدهاس ــهش ــتریتهی ــایبیش ــایبریICDT،دربخشه ــتس ــزارشامنی ــمارهازگ ــنش ای
ــت- ــاتنادرس ــل«،»اطالع ــنالمل ــایبربی ــایبر-امریکا«،»س ــتس ــتاز:»امنی ــارتاس ــایبری21عب ــانس دیدب

misinformation«،»قزاقستان«،»ناامنیسایبری«

دربخــشنخســتمحوریــتبــابررســیاقدامــاتبیــنالمللــیامریــکادرجهــتمقابلــهبــاتهدیــداتســایبری
علیــهایــنکشــورمیباشــد.شــیوهجدیــدتهدیــداتباجافــزاریعلیــهســازمانهایدولتــیوشــرکتهایخصوصــی

ایــنکشــوربــهوســیلهارســالبســتههایجعلــیمحتــوییواسبــیهــایآلــودهمیباشــد.

بخشبعدیتشکیلآژانسدفاعروانیدرسوئدروموردبررسیقراردادهاست.

بخــشســومکــهســببجذابیــتواهمیــتدیدبــانســایبری21شــده،کمپینهــایاطالعــاتجعلــیونادرســت
درفضــایمجــازیرامــوردبررســیقــرارمیدهــد.

بخــشچهــارموضعیــتاینترنــتوفضــایســایبریقزاقســتاندرپــیناآرامیهــایاخیــرایــنکشــورراارزیابــی
ــت. نمودهاس

ــاوبســایتاورشــلیم ــهحمــالتهکــریدراقصــینقــاطجهــان–ازدیپلماتهــایروست ــزب بخــشپایانــینی
پســتاســرائیل-پرداختــهاســت.

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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امنیت سایبری

افزایشهمکاریژاپنوایاالتمتحدهدرزمینه
تهدیداتباجافزاری

بــراســاسگزارشهــایرســانههایژاپنــی،مقامــاتدولــتژاپــنگفتنــدکــهایــاالتمتحــدهوژاپــندرحــال
برنامهریــزیبــرایتوافــقبــرســراقدامــاتمشــارکتیضــدبــاجافــزاریدرنشســتامنیتــیآینــدههســتند.

لویــدآســتینوزیــردفــاعایــاالتمتحــده،آنتونــیبلینکــنوزیــرامــورخارجــهایــاالتمتحــده،نوبــوکیشــیوزیــر
دفــاعژاپــنویوشیماســاهایاشــیوزیــرامــورخارجــهژاپــندرابتــداقــراربــوددر7ژانویــهدرواشــنگتنبــرای

کمیتــهمشــورتیامنیتــیژاپــنوایــاالتمتحــدهمالقــاتکننــد.

امــاایــناجــالسکــهانتظــارمــیرودبــرتجــاوزاتنظامــیچیــنمتمرکــزشــود،بــهدلیــلگســترشســریعنــوع
omicronکوویــد19-بــهصــورتآنالیــنبرگــزارخواهــدشــد.

بــراســاسگزارشهــا،امنیــتســایبرینیــزدردســتورکارقــرارخواهــدگرفــت–اگرچــهجزئیــاتکمــیدرمــورد
ــتر، ــاتبیش ــتراکگذاریاطالع ــاملاش ــهش ــیرودک ــارم ــاانتظ ــوددارد،ام ــزاریوج ــدباجاف ــایض توافقه

همــکاریدرشناســاییگروههــایهکــریوافزایــشمقاومــتبخــشخصوصــیدربرابــرحمــالتباشــد.

ــورای ــزارش ــدباجاف ــیض ــرحبینالملل ــهدرط ــودک ــریکیب ــورش ــیاز30کش ــنیک ــر،ژاپ ــایاخی درماهه
ــری ــهموجــبطــرحکاخســفیدهمکاریهــایفرامــرزیمحکمت ــیکاخســفیدمشــارکتداشــت.ب امنیــتمل

ــازخواهــدشــد. ــزارآغ ــدباجاف ــاتهدی ــارزهب ــرایمب ب
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FBI:هکرهایFIN7ازطریقUSBشرکتهای
آمریکاییرابراینصبباجافزارهدفقراردادند

ــه ــدک ــاالتمتحــدهمیگوی ــدرالای ــاتف ــرتحقیق دفت
ــه ــاماســتک ــکارســایبریبدن ــروهخالف ــکگ FIN7،ی
پشــتعملیاتباجافــزارDarksideوBlackMatterبوده
اســت.ایــنگــروهطــیچنــدمــاهگذشــتهدســتگاههای
ــال ــیارس ــایآمریکای ــرکته ــهش ــیراب USBمخرب
ــارا ــتمهایآنه ــهسیس ــدک ــنامی ــهای ــتب ــردهاس ک
بــهبدافــزارآلــودهکنــدودرآینــدهحمــالتانجــامدهــد.

ــه ــروزب ــهدی ــیک ــدارامنیت ــکهش ــردری ــندفت ای
ســازمانهایآمریکایــیارســالشــد،گفــت:»ازآگوســت
FBI،2021گزارشهایــیمبنــیبــرچندیــنبســتهحــاوی
ــه ــهب ــردهاســتک ــتک ــندســتگاههایUSBدریاف ای
مشــاغلایــاالتمتحــدهدرحملونقــل،بیمــهوصنایــع

دفاعــیارســالشــدهاســت.«

ــااســتفادهازخدمــات ایــنآژانــسافــزود:»بســتههاب
پســتیایــاالتمتحــدهارســالشــدند.«

HHSــهاز ــتههاییک ــوددارد-بس ــتهوج ــوعبس دون
ــده[ ــاالتمتح ــانیای ــاتانس ــتوخدم ]وزارتبهداش
الگوبــرداریکــردهونامههایــیشــاملدســتورالعملهای
ــده ــالش ــودهارس ــایآل ــاUSBه ــراهب COVID-19هم

ــدودر ــدکردن ــهازآمــازونتقلی ــیک ــد.وبســتههای ان
ــه ــکر،کارتهدی ــهتش ــکنام ــیی ــولههایتزئین مرس
تقلبــیویــکUSBوجــوددارد.درهــردومــورد،
LilyGOــامــارک بســتههاحــاویدســتگاههــایUSBب

ــد. بودن

USBــدگاندرایوهــای افبــیآیمیگویــدکــهاگــرگیرن
ــک ــتگاههای ــد،دس ــلکنن ــودوص ــایخ ــهرایانهه راب
USBــو ــهدرای ــیک ــد،جای ــرامیکنن ــهUSBرااج حمل
خــودرابهعنــوانصفحهکلیــدثبــتمیکنــدویــک
ــه ــدهراب ــشتنظیمش ــودکارازپی ــتوراتخ ــریدس س

ــد. ــالمیکن ــرارس ــخصیکارب ــهش رایان

اجــرا را PowerShell دســتورات کلیدهــا ایــن
مــیکننــدوانــواعمختلــفبدافــزاررادانلــودونصــب
مــیکنــد.ایــنبدافزارهــابــهعنــواندربپشــتی
ــد. ــیکنن ــلم ــیعم ــایقربان ــبکهه ــاندرش مهاجم

درجدیدتریــنمــوردایــنحمــالت،ایــنگــروههمچنیــن
ــاال ــدنامــهتشــکرآمــازونکــهدرب ــااســتفادهازترفن ب
توضیــحدادهشــد،یــکشــرکتصنایــعدفاعــیایــاالت

متحــدهرادرنوامبــر2021هــدفقــرارداد.
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پنتاگوندررقابتهایفناوریآهستهاما
هماهنگگامبرمیدارد

یــکمقــامارشــدپنتاگــونگفــت:وزارتدفــاعتاکنــون
ــن ــدچی ــامانن ــایهمت ــارقب ــاب ــقشــدهاســتت موف
ــد ــاوریمانن ــههــایپیشــرفتهفن ــرایتســلطدرزمین ب
ــگام ــاهم ــیودادهه ــایبری،هــوشمصنوع ــتس امنی

شــود.

دیــواســپیرک،مامــورارشــددادههــایوزارتدفــاع،در
ــندگان ــروهنویس ــازیدرگ ــویمج ــکگفتگ ــانی جری
ــن ــمای ــرمیکن ــعفک ــت:»درواق ــهگف ــنوزارتخان ای

ــد.« ــیکارمیکن ــهخوب ــهب وزارتخان

ویخاطرنشــانکــردکــهوزارتدفــاعاولیــناســتراتژی
دادهخــودرادرســال2020منتشــرکــردواخیــرًامراکــز
کلیــدیفنــاوریخــودراذیــلیــکمنصــبعالــیرتبــه
ــام ــت،ادغ ــدهاس ــرنش ــشذک ــوزنام ــههن ــدک جدی
ــه ــریعترب ــروس ــمتهاجمیت ــابتوانی ــت“ت ــردهاس ک
ســمتآینــدهدادهمحــوربــرایایــنوزارتخانــهحرکــت

کنیــم.“

پنتاگــونچیــنرابــهعنــوانیــک“تهدیــدپــرســرعت”
ــب ــهرقی ــیک ــنمعن ــهای ــت،ب ــردهاس ــفک توصی
ــی ــشآفرین ــتچال ــیدرجه ــلتوجه ــرفتقاب پیش

بــرایاســتراتژیدفاعــیایــاالتمتحــدهداشــتهاســت.
ــدتدر ــایدرازم ــدازدرگیریه ــیکن ــالشم ــونت پنتاگ
ــیا- ــیدرآس ــایامنیت ــرفچالشه ــهط ــهب خاورمیان

اقیانوســیهچرخــشنمایــد.

بــاایــنحــال،برخــیازسیاســتگــذارانوکارشناســان
نگــرانهســتندکــهتوانایــیپکــندراعمــالکنتــرلبــر
صنعــتخصوصــیطبــقتمایالتــش،همــراهبــامنابــع
ــه ــتک ــیاس ــنمعن ــهای ــت،ب ــمجمعی ــیوحج مال
واشــنگتندرنهایــتدرهــررقابــتفنــیعقــبخواهــد

افتــاد.

ــعآوری ــیجم ــنتوانای ــهچی ــردک ــانک ــپارکاذع اس
دادههایــیرادرمــوردشــهروندانخــودداردکــهدولــت
ــه«ازآناســتفاده ــتخودکام ــک»مملک ــددری میتوان
ــرکــه ــمنظارتــیفراگی ــهرژی ــد،اشــارهایمحتمــلب کن

ــاوریایجــادنمــودهاســت. پکــنازطریــقفن

ویگفــت:“مــنلزومــًانمــیبینــمکــهچیــننســبتبــه
مــامزیتــیداشــتهباشــد”وافــزودکــهدولــتفــدرالباید
بــهکاربــابخــشخصوصی،بــهویژهفروشــندگانپیشــرو

خدمــاترایانــشابــریودانشــگاههاادامــهدهــد.





سایبر بین الملل
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راهاندازی“آژانسدفاعروانی”سوئد
برایمبارزهبااطالعاتنادرست

ــاهــدف ــدیراب ــسجدی ــالآژان ــدایس ــوئددرابت س
ــداو ــی،پروپاگان ــاتجعل ــراطالع ــاعازخــوددربراب دف

ــرد. ــدازیک ــی”راهان ــگروان “جن

آژانــسدفــاعروانــی،همانطــورکــهازنــامآنمشــخص
ــات ــراطالع ــرس ــیب ــردجهان ــراترادرنب ــت،خط اس
ــن ــهای ــخب ــردودرپاس ــرمیگی ــتنظ ــتتح نادرس
ســوالاساســیتاســیسشــده:وقتــیدولــتهــافکــر
ــدمیــداِنجنــگذهــنشهروندانشــاناســت، مــیکنن

دقیقــًاچــهبایــدبکننــد؟

ایــنســوالجدیــدنیســتولــییــکبحــثسیاســتی
ــارزه ــگاممب ــیهادرهن ــرادموکراس ــد،زی ــممیباش مه
ســایر و دولتهــا توســط نفــوذ کمپینهــای بــا
ــرایاشــتراکگذاریســریع ــتب ــهازاینترن ــیک بازیگران
اطالعــاتنادرســتاســتفادهمیکننــد،درجهــتحفــظ

ــد. ــالمیکنن ــزتق ــاننی آزادیبی

- متحــده ایــاالت جملــه از - کشــورها از بســیاری
ــه ــتهب ــانهایوابس ــازمانهایرس ــهس ــتک مدتهاس
دولــتراادارهمیکننــدکــهایــنمیتوانــددقــت
رابســیارتغییــردهــد.امــا آزادیروزنامهنــگاری و
کمپینهــایاطالعــاتنادرســتآنالیــنمــیتوانــد
تشــخیصمنبــعتالشهــایتبلیغاتــیرابســیارســخت
رژیمهــای از بســیاری حــال، همیــن در کنــد. تــر
اقتدارگــرانیــزاززبانــیمشــابهدرمــورددفــاعدربرابــر
ــای ــاتالشه ــدت ــتفادهمیکنن ــتاس ــاتنادرس اطالع
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ــد. ــکلدهن ــانش ــرلمخالف ــرایکنت ــودراب خ

فعــالشــامل را ماموریــتخــود آژانــسســوئدی
ایجــاد همچنیــن و نادرســت اطالعــات شناســایی
ــوذاز ــاینف ــرکمپینه ــهدربراب ــریجامع انعطافپذی
طریــقآمــوزشبیــانمــیکنــد.ریاســتآنراهنریــک

ــدهدارد. ــرعه ــوئدیب ــاتس ــمدیپلم الندرهول

ــوســوئدپــسازاعــالم ــارادی ــهب ــمدرمصاحب لندرهول
ــوان ــهعن ــرانب ــنوای ــهروســیه،چی انتصــابخــود،ب
منابــعکمپیــنهــایاطالعــاتنادرســتکــهایــنکشــور
ــای ــالشه ــردوت ــارهک ــداش ــیدهن ــرارم راهــدفق
ــوری ــاتریاســتجمه ــهدرانتخاب ــرایمداخل روســیهب

ــادآورشــد. ــاالتمتحــدهرای گذشــتهای

مقامــاتســوئدیسالهاســتدرمــوردافزایــشتهدیــد
اطالعــاتنادرســتهشــداردادهانــد.ایــنکشــور
همچنیــنبــاتالشهــایروســیهبــرایمداخلــهدر
ــت ــددول ــثش ــهباع ــدک ــروش ــرروب ــاتاخی انتخاب
چنیــن بــا مبــارزه بــرای را منســجمی تالشهــای

دهــد. انجــام کمپینهایــی

ــد ــزارانکارمن ــوزشه ــاملآم ــهش ــاتک ــناقدام ای
دولتــیبــرایپاســخبــهاطالعــاتنادرســتوهمچنیــن
ــانههای ــرکتهایرس ــگارانوش ــاروزنامهن ــکاریب هم
اجتماعــیجهــتمحــدودکــردنگســترشآناطالعــات
بــود،بــهالگوســازینقــشآژانــسجدیــدکمــککــرد.





اطالعات نادرست
)misinformation(
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)misinformation(کارشناساننسبتبهانتشاراطالعاتنادرست
آبوهواییدرفضایمجازیهشدارمیدهند

یــکســالپــسازهجــومگروهــیازحامیــاندونالــد
ــهســاختمانکنگــره، ــکاب ترامــپ،رئیــسجمهــورآمری
ــرای ــاب ــهتنه ــدیران ــرجدی ــگخط ــانزن کارشناس
ــی ــهصــدادرم ــنب ــرهزمی ــرایک ــهب دموکراســی،بلک
آورنــد:انتشــاراطالعــاتنادرســتدرمــوردتغییــراتآب

ــن. ــهصــورتآنالی ــیب وهوای

ــت ــهکاروراس ــاالنمحافظ ــهفع ــدازهک ــانان ــههم ب
افراطــیدررســانههایاجتماعــیاز»دروغبــزرگ«-کــه
ترامــپدرانتخابــاتریاســتجمهوری2020پیــروزشــد
ــتراکگذاری ــرایاش ــزب ــوننی ــد،اکن ــتفادهکردن -اس
مــورد در گمراهکننــده یــا نادرســت پســتهای
هواشناســیوسیاســتهایآبوهوایــیخیــزبرداشــته

انــد.

بــهگفتــهکارشناســانیکــهبــاTheClimate202صحبت
ــتدر ــاتنادرس ــالاطالع ــال2021س ــرس ــد،اگ کردن
مــوردهمــهگیــریویــروسکرونــابــود،ســال2022مــی
توانــدســالاطالعــاتنادرســتدرمــوردبحــرانآبو

هــواباشــد.

ســیاراناوکانــر،تحلیلگــرمؤسســهگفتگــویاســتراتژیک،
ــا ــارزهب ــالمب ــهدنب ــهب ــیک ــهغیرانتفاع ــکموسس ی
ــًا ــاواقع ــهم ــهک ــت:»آنچ ــت،گف ــیاس ــراطگرای اف
دیدهایــمایــناســتکــهواکنشهــابــهکوویــد،قبایــل

ــرد، ــادک ــنایج ــورتآنالی ــهص ــدیراب ــعجدی متقاط
ازجملــهتأثیرگــذارانضــدواکســنونظریهپــردازان
توطئــهراســتافراطــی.واکنــون،تغییــراتاقلیمــیدر
ــهدر ــدیاســتک ــوزهجدی ــهح ــلشــدنب ــالتبدی ح
آنجوامــعمجــزابــاایدئولــوژیهــایمتمایــزدرحــال
ــتند.« ــترکهس ــزهمش ــدفوانگی ــنه ــامویافت ادغ

رویکردهای توییتر و فیسبوک

ــکاتلند ــوایCOP26دراس ــسآبوه ــشازکنفران پی
ــرای ــریــکاســتراتژیب ــرســالگذشــته،توییت درنوامب
مبــارزهبــااطالعــاتنادرســتآبوهــواارائــهکــرد.بــر
pre-bunk- پاســاسایــناســتراتژی،کــهشــرکتآنرا“
ــاتآبو ــمتاطالع ــهس ــرانب ــد،کارب ــینام ing”م
هوایــیقابــلاعتمــادبــاســابقهتــرهدایــتمــیشــوند.

ــی ــوک،درایمیل ــخنگویفیسب ــتر،س ــنمکآلیس کوی
گفــتکــهایــنشــرکتبــهدنبــال»مبــارزهبــااطالعــات
نادرســتپیرامــونتغییــراتآبوهوایــیازطریقاتصال
افــرادبــهاطالعــاتقابــلاعتمــادازســازمانهایپیشــرو
بــهواســطهمرکــزعلــومآبوهــوااســتوهــمچنیــن
ــان ــیازحقیقتیاب ــبکهایجهان ــاش ــکاریب ــدهم قص
ــرایبررســیوارزیابــیمحتوهایــیاینترنتــی مســتقلب

رادارد.«
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تلگرام و توطئه »قرنطینه آب و هوایی«.

ــر، ــوکوتوییت ــدفیسب ــرازپلتفرمهــایســنتیمانن غی
ــاره ــراماش ــزونتلگ ــتروزاف ــهمحبوبی ــانب کارشناس
اپلیکیشــنپیامرســانرمزگذاریشــده کردنــد،یــک
ــی ــایافراط ــرگروهه ــطProudBoysودیگ ــهتوس ک
ــتفاده ــرهاس ــوایکنگ ــرایبل ــزیب ــوربرنامهری ــهمنظ ب

میشــد.

ــود ــدهب ــیش ــوازپیامهای ــرامممل ــته،تلگ ــالگذش س
ــایر ــنوس ــاتواکس ــک،الزام ــتوراتماس ــادس ــهب ک
اقداماتــیکــهبــرایکاهــشســرعتگســترشکووید19-
ــرًا، ــد.اخی ــیکردن ــتم ــد،مخالف طراحــیشــدهبودن
برخــیازهمیــنکاربــرانتلگــرامبــهانتشــاریــکتئــوری
توطئــهدرمــورد“قرنطینــهآبوهوایــی”قریــبالوقــوع

پرداختــهانــد.

ــا ــته ــده،دول ــهدرآین ــدک ــیگوی ــوریم ــنتئ ای
ــود ــهروندانخ ــرایش ــابهیراب ــایمش ــته محدودی
اعمــالخواهنــدکــردتــاانتشــارکربــنراکــهبــه
تغییــراتآبوهوایــیکمــکمــیکنــد،کاهــشدهنــد.
بــرایمثــال،دولتهــامیتواننــدتوانایــیمــردمرا
بــرایخــوردنگوشــتقرمــز،رانندگــیبــاوســایلنقلیــه

ــد. ــدودکنن ــامح ــروازدرهواپیم ــاپ ــوزی گازس
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دســتکاریافــکارعمومــیدررســانههــایاجتماعــیهمچنــانتهدیــدیحیاتــیبــرایدموکراســیوتجــارتاســت.
درچنــدســالگذشــتهشــاهدبودیــمکــهچگونــهاســتفادهعمــدیازاطالعــاتنادرســت-اطالعــاتدروغیــانیمــه
حقیقــی-بــرایمغشــوشنمــودن،تحریــکیــاخشــمگینســاختنمــردممــیتوانــدمنجــربــهآســیباقتصــادی،

خســارتفیزیکــیوحتــیتلفــاتجانــیشــود.

پخــشاطالعــاتجعلــی)Disinformation(-عمــلترکیــباطالعــاتواقعــیوجعلــیبــاهــدففریــبدادنیــک
دولــتیــاتأثیرگــذاریبــرافــکارعمومــی-توســطدولــتهــایمختلــفدرطــولاعصــارمختلــفمــورداســتفاده
قــرارگرفتــهاســت.امــاحیطــهکنتــرلاطالعــاتنادرســتدیگــردرانحصــارآژانسهــایاطالعاتــیدولتــینیســت.

معمــواًلاطالعــاتنادرســتیــااخبــارجعلــیازطریــقکانــالهــایرســانههــایاجتماعــیبــدونکنتــرلمحتوایــی،
بــاهــدفتضعیــفصحــتانتخابــاتوهمچنیــنســالمتوبهداشــتعمومــی،وارائــهوضعیــتمالــینادرســت

ازیــکشــرکتاســتفادهشــدهاســت.

سیاســتمداراندرسراســرجهــانبــهطــورفزاینــدهایشــرکتهــایخصوصــیرابــرایانتشــاراطالعــاتنادرســت
ــارآندر ــادوانتش ــت.ایج ــدهاس ــودآورش ــارتس ــکتج ــتی ــاتنادرس ــدواطالع ــیکنن ــتخدامم ــناس آنالی
پلتفرمهــاازجملــهشــبکههایاجتماعــیووبســایتهایخبــری،درآمــدقابــلتوجهــیرابــرایبســیاریازاحــزاب
ایجــادمیکنــد.درعیــنحــالاعتمــادعمومــیرابــهگونــهایازبیــنمیبــردکــهمیتوانــدمنجــربــهآســیبدر

ــااطالعــاتنادرســتشــود. ــطب ــایواقعــیومرگهــایمرتب دنی

تحقیقــاتموسســهاینترنــتآکســفورد)OII(نشــانمیدهــدکــهبــازار»بــهکارگیــریاطالعــاتنادرســت«درحــال
ــرای ــنراب ــکارآنالی ــااف ــدت ــنهادمیکنن ــیپیش ــطعموم ــیورواب ــی،بازاریاب ــرکتهایتبلیغات ــقاســتوش رون
احــزابودولتهــادســتکاریکننــد.موسســهاینترنــتآکســفوردفعالیــتهــایمربــوطبــهنشــراطالعــاتنادرســت
تحــتحمایــتدولــترادر81کشــوروکســبوکارهــایتجــاریبــرســراطالعــاتنادرســترادر48کشــورردیابــی

کــردهاســت.

عرصــهاخبــارجعلــیبــهبازارگاهــیتبدیــلشــدهاســتکــهدرآننظــراتبــیشــرمانهوخواننــدگانجعلــیخریــدو
فــروشمــیشــوند.ایــنصنعــتدرسراســرجهــاننوظهــوراســت.برخــیازبازیگــرانبخــشخصوصــیبــاانگیــزه
ــط ــندو.شــرکتهایرواب ــیازای ــاترکیب ــرب ــاســودوبرخــیدیگ ــتمــیشــوند،برخــیب هــایسیاســیهدای
عمومــیافــرادتأثیرگــذاررســانههایاجتماعــیرادراروپــاجهــتنشــرمطالــبنادرســتاســتخدامکردهانــد.حتــی

ــد. ــهکارگرفتهان ــوکب ــیفیسب ــرایایجــاداکانتهــایجعل ــیراب ــزکارکنان برخــیازسیاســتمداراننی

اطالعاتجعلی؛تهدیدیرایج
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قطعگستردهاینترنتهمزمانبا
اعتراضاتقزاقستان

ــت ــتان،اینترن ــلدرقزاقس ــهقب ــعهفت ــانوقای درجری
درایــنکشــوربــهقصــدآرامنمــودناعتراضــاتقطــع
شــد.قزاقســتانیــککشــورنفتخیــزدرآســیایمیانــه
وازکشــورهایاســتقاللیافتــهپســاشــورویاســت.

گزارشهــایاولیــهازاختــالالتارتباطــاتدرحالــیاز2
ژانویــهآغــازشــدکــهدراولیــنروزازاعتراضاتمــردمدر
آلماتــیودیگــرشــهرهادرمخالفــتبــاافزایــشقیمــت
ــا ــهخیابانه ــادیب ــرایطاقتص ــتش ــوختووخام س
ــی ــیفن ــاورحقوق ــوا،مش ــاکراپی ــد.ناتالی ــدهبودن آم
ــن ــتای ــالAccessNowگف ــوقدیجیت ــروهحق درگ
ــراهو ــنهم ــهتداخــلشــبکهتلف گزارشهــامحــدودب
مســدودنمــودنترافیــکبــرایبرخــیازســرویسهای

ــود. ــیگنالب ــراموس ــهتلگ ــانازجمل پیامرس

Kentikبــراســاسدادههــایشــرکتنظــارتبــرشــبکه
،اولیــنمــوجقطعــیگســتردهاینترنــتدرســاعت4:45
ــهوقــتمحلــیدر5ژانویــهآغــازشــد. بعــدازظهــرب
ــلروز ــتاوای ــزارشNetBlocks،ســرویساینترن ــهگ ب

پنجشــنبهمجــددًامختــلشــد.

زمانــیکــهخدمــاتاینترنــتدردســترسقــرارگرفــت،
ــی ــکســخنرانیتلویزیون ــفدری ــورتوکای رئیــسجمه
ازروســیهدرخواســتکمــکبــرای“حفاظــتازدولــت”

کــرد.

افزایــشقیمــتســوختدرپــیلغــوکنتــرلقیمتهــا
ــاخت ــرانزیرس ــابح ــهب ــرایمقابل ــتب ــطدول توس
انــرژیکــهتــاحــدیناشــیازاســتخراجارزهــای

دیجیتــالمیباشــد،اتفــاقافتــادهاســت.
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ــت: ــیKentikگف ــلاینترنت ــرتحلی ــدوری،مدی داگم
ــیرا ــتمل ــهاینترن ــنمرتب ــتانچندی ــتقزاقس »دول
ــع ــیقط ــددولت ــتردهض ــاتگس ــهاعتراض ــخب درپاس

ــت.« ــودهاس نم

ــانآشــفتهاســت، ــیقزاقســتانهمچن وضعیــتمیدان
رئیــسجمهــورقاســمژومــارتتوکایــفکابینــهخــودرا
منحــلکــردهوازدیگــرمتحــدانبلــوکشــورویســابق
درخواســتکمــکنمــودهاســت.عــالوهبــرایــنبــرای
محــدودکــردنپوشــشبیــنالمللــیســرویساینترنــت

رانیــزخامــوشکــرد.

ــب ــتاغل ــیاینترن ــهخاموش ــتک ــواگف ــاکراپی ناتالی
نتیجــهمعکــوسمیدهــدوباعــثناآرامــیاقتصــادی
بیشــترمیشــودوافــرادبیشــتریرابــراییافتــنپاســخ

ــاند. ــیکش ــام ــهخیابانه ب

مرکز ارزهای دیجیتال

ــهدر ــِیاولی ــگاهاجمال ــتدرن ــناس ــتانممک قزاقس
ــابســیاریازهمســایگانپساشــورویخــود مقایســهب
ــن ــیای ــهغرب ــتدرمنطق ــمنف ــرعظی ــهلطــفذخای ب
کشــوریــکنمونــهاقتصــادیموفــقبــهنظــربرســد.بــا
ایــنحــال،نابرابــریاقتصــادیوفســادگســتردهاینیــز
وجــوددارد–ویژگیهــایبــارزدولــتنفتــیکــهدرآن
اســتخراجســوختهایفســیلیدردرجــهاولبــهنفــع

صاحبــانقــدرتاســت.

یکــیازراههــایاصلــیکــهرهبــرانچنیــنکشــورهایی
ــد، ــاممیدهن ــودانج ــلطهخ ــظس ــرایحف ــبب اغل

ــا ــت.ام ــیاس ــوختمحل ــتس ــهقیم ــهدادنب یاران
درســالگذشــته،قیمــتارزانانــرژیدرقزاقســتان
ــهنســبتمنطقــهوســختگیریدرخصــوصارزهــای ب
دیجیتــالدرکشــورچیــنوهمســایه،ایــنکشــوررابــه
ــال ــایدیجیت ــتخراجارزه ــزاس ــنمراک ــیازبزرگتری یک
درجهــانمبــدلســاخت–کــهبیشــترآنتوســط
ــرار ــنف ــرراتدرچی ــهازمق ــیک ــرمایهگذارانخارج س

میکننــد،تامیــنمالــیمیشــود.

ــر ــنمقادی ــتکوی ــداســتخراجبی ــهفرآین ــیک ازآنجای
زیــادیانــرژیمصــرفمــیکنــد،کاررابــهجایــی
خواهــدرســاندکــهزیرســاختشــبکهبــرقمــوردنیــاز
ــاند. ــیرس ــهشکســتم ــهنقط ــیراب ــردممحل م

ــان ــانوبوت ــیپروپ ــایداخل ــال،کمبوده ــنح درعی
ــیتوســطشــرکتهای ناشــیازصــادراتســوختداخل
خارجــیبــهبازارهــایدیگــرجایــیکــهمــیتوانســتند
ــای ــشه ــند،تن ــربفروش ــایباالت ــته ــهقیم آنراب
موجــودبــرســرشــرایطزندگــیراتشــدیدنمــود.
ــوختهای ــهس ــورب ــردمکش ــنم ــیاریازفقیرتری بس

ــتند. ــیهس ــیلیمتک فس

ــرژیدر ــرفان ــممص ــرایتنظی ــیراب ــتاقدامات دول
ــا ــامداد،ام ــرانج ــالدرنوامب ــایدیجیت ــتارزه صنع
پــسازآندراولژانویــهاصالحــاتداخلــیدرقیمــت
ــانو ــترپروپ ــرهبیش ــدفذخی ــاه ــوختب ــذاریس گ
بوتــاندرداخــلکشــورنتیجــهمعکــوسدادوقیمــت
ــان ــهخیاب ــردمراب ــردوم ــاالب ــردمب ــرایم ــاراب ه

ــاند. کش
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همزمانبااعتراضاتمرگباردرقزاقستان،تقاضا
برایVPNهاافزایشیافتهاست

ــه ــی،پایتخــتقزاقســتاندســتب ــانهــایآلمات ــهدرخیاب ــدروزیاســتک هــزارانشــهروندخشــمگینچن
ــد. تظاهــراتزدهان

ــساپ ــوکووات ــرام،فیسب ــهتلگ ــوبازجمل ــتواپلیکیشــنهایپیامرســانمحب ــهاینترن ــودک ــدروزیب چن
بــرایجلوگیــریازتجمــعمــردمقطــعشــدهبــود.حکومــتهمچنیــندسترســیبــهوبســایتهایرســانهای

برجســتهرامحــدودکــردهاســت.

ــبکههای ــا)ش ــد.VPNه ــیرویآوردهان ــایاجتماع ــانهه ــهرس ــاتب ــردناقدام ــگک ــرایهماهن معترضــانب
ــتفادهاز ــت،اس ــروراینترن ــگامم ــودراهن ــیخ ــکانواقع ــدم ــیدهن ــکانم ــماام ــهش ــازی(ب خصوصــیمج

ــد. ــیکنی ــیمخف ــعدولت ــاموان ــوری ــریازسانس ــیوجلوگی ــانههایاجتماع رس

سانســورشــدیداینترنــتدرقزاقســتاندرروزهــایاخیــرمانــعازتجمــعمــردمنشــدهاســت.معترضــانعمدتــًا
بــرایدورزدنمحدودیتهــاوحفــظارتبــاطبیــنخــودبــهVPNرویآوردنــد.

بــاتوجــهبــهGoogleTrends،جســتجویVPNدرهفــتروزگذشــتهدرآلماتــیوســایرمناطــقایــنکشــور
افزایــشیافتــهاســت.
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ســپتامبرگذشــته،پارلمــانقزاقســتانالیحــهایراتصویــبکــردکــهبــراســاسآنصاحبــانرســانههای
اجتماعــیواپلیکیشــنهایپیامرســانخارجــیبایــددفاتــریرادرایــنکشــورراهانــدازیکننــد،درغیــر
ــزارش ــهگ ــهآزارواذیــتســایبریمســدودمیشــوند.ب ــنعلی ــوانبخشــیازکمپی ــنصــورتبهعن ای
رویتــرز،ایــنالیحــهصاحبــانچنیــنبرنامــههایــیراملــزممــیکنــدکــهدرمقامــاترســمیثبــتنــام

کننــدودفاتــرخــودرادرایــنکشــورآســیایمرکــزیبــازکننــد.





ناامنی سایبری
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هکرهایکرهشمالیبااستفادهازپیامتبریکسالنو،
دیپلماتهایروسراهدفقراردادند

شــمالی  کــره  ســایبری  جاسوســی  گــروه  یــک 
دیپلمات هــای ســفارت روســیه را در تعطیــالت زمســتانی 
بــا ایمیل هایــی کــه حــاوی پیام هــای تبریــک ســال نــو 
بودنــد، هــدف قــرار دادنــد، بــه ایــن امیــد کــه آنهــا را بــه 

ــد. ــوده کنن ــزار آل بداف

شــرکت امنیــت ســایبری Cluster 25 در گزارشــی کــه روز 
دوشــنبه منتشــر شــد، گفــت کــه ایــن حمــالت بــا یــک 
عامــل تهدیــد بــه نــام Konni مرتبــط بــوده و حداقــل از 

20 دســامبر رخ داده اســت.

از  محققــان Cluster 25 می گوینــد: »ایــن ایمیل هــا 
ــده  ــی فریبن ــوان موضوع ــو 2022 به عن ــال ن ــن س جش

می کردنــد.« اســتفاده 

ــته  ــات گذش ــالف اقدام ــمالی برخ ــره ش ــروه APT ک » گ
ــت  ــوان پیوس ــه عن ــوده ب ــناد آل ــار از اس ــن ب ــود، ای خ
اســتفاده نکــرد. در عــوض، آنهــا یــک نــوع فایــل .zip بــه 
ــای  ــه معن ــی ب ــه در روس ــام “поздравление.zip” ک ن
“تبریــک” اســت، ضمیمــه کردنــد کــه حــاوی یــک فایــل 

اجرایــی جاســازی شــده اســت کــه نشــان دهنــده 
ــت.« ــی اس ــه اول آلودگ مرحل

ــک  ــاوی ی ــای ZIP ح ــزارش Cluster25، فایل ه ــق گ طب
ــد  ــدوز ).scr( بودن ــش وین ــظ صفحه نمای ــل محاف فای
کــه همزمــان بــا نمایــش پیــام تبریــک ســال نــو 
یــک تروجــان دسترســی از راه دور Konni )RAT(، در 

سیســتم های هــدف نصــب می شــد.

Cluster25 گفــت کــه فقــط ایمیــل هــای ارســال شــده 
بــه ســفارت روســیه در اندونزی را شناســایی کرده اســت، 
امــا ایــن حملــه بــه احتمــال زیــاد دیگــر ســفارتخانه ها 

را نیــز هــدف قــرار داده اســت.

ــرای  ــا ب ــل ه ــود ایمی ــالن نم ــن اع Cluster25 همچنی
ــا  ــند، ب ــر برس ــه نظ ــر ب ــکان معتب ــد ام ــا ح ــه ت اینک
اســتفاده از حســاب @mid.ru بــه عنــوان فرســتنده 
جعــل شــده انــد تــا وانمــود کننــد کــه ایمیــل از ســفارت 

ــت. ــده اس ــتان آم ــیه در صربس روس
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ازویژگینظردهیGoogleDocsدر
عملیاتفیشینگسوءاستفادهشد

فایل هــای  نظــر   اظهــار  ویژگــی  از  تهدیــد  عوامــل 
ــه  ــران جهــت ورود ب ــن کارب ــرای فریفت Google Docs ب
ــه  ــوده ب ــود فایل هــای آل ــا دانل ســایت های فیشــینگ ی

بدافــزار اســتفاده می کننــد.

در گــزارش شــرکت امنیتــی ایمیــل Avanan آمــده اســت 
کــه در مــاه گذشــته، در دســامبر 2021، شــاهد ســوء 
اســتفاده از ایــن تکنیــک در کمپین هــای توزیــع بدافــزار 

بــوده اســت.

ایــن تکنیــک کــه بــرای اولیــن بــار در پاییــز 2020 ثبــت 
شــد، بســیار ســاده اســت و مــی تــوان آن را بــه راحتــی 

بــرای حمــالت انبــوه بــه طــور خــودکار اســتفاده کــرد.

• یــک عامــل تهدیــد یــک فایــل Google Docs ایجــاد 
مــی کنــد.

• عامــل تهدیــد یــک پیونــد مخــرب را در قســمت نظرات 
فایــل اضافــه مــی کند.

• عامــل تهدیــد از ویژگــی »@« بــرای نــام بــردن از 
ــد. ــی کن ــتفاده م ــل اس ــران جیمی کارب

• همــه کاربرانــی کــه از طریــق @ ذکــر شــده انــد، ایمیلی 
ــن  ــل Google Docs، و همچنی ــه فای ــدی ب ــاوی پیون ح
ــه  ــد ب ــه پیون پیــش نمایشــی از بخــش نظــرات، از جمل

ســایت مخــرب، دریافــت خواهنــد کــرد.

آوانــان می گویــد ایــن تکنیــک بــرای توزیــع فیشــینگ و 
بدافــزار ایــده آل اســت، زیــرا آدرس ایمیــل عامــل تهدیــد 
ــی و  ــام غیرواقع ــط ن ــه فق ــود، بلک ــان داده نمی ش نش
ــه  ــد ب ــه می توان ــد، ک ــان می ده ــا را نش ــر آن ه مدنظ
راحتــی روی نــام شــخص دیگــری از یــک ســازمان 

ــم شــود. مشــابه تنظی

Goo� ــتم های ــا از سیس ــه ایمیل ه ــن، هم ــر ای ــالوه ب  ع
ــا را  ــوان آنه ــه نمی ت ــی ک ــن معن ــه ای ــد، ب gle می آین
بــدون قــرار دادن زیرســاخت ایمیــل Google در لیســت 

ســیاه، متوقــف کــرد.

ــن  ــت ای ــد فعالی ــوگل را از تجدی ــه گ ــر داد ک ــان خب آوان
ــرده  ــع ک ــد مطل ــای جدی ــی در کمپین ه ــک قدیم تکنی

اســت.
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روزنامهاسرائیلیJerusalemPostهک
وظاهروبسایتآنمخدوششد

ــک  ــایت ی ــنبه وب س ــداد روز دوش ــی بام ــل خارج عوام
روزنامــه مطــرح اســرائیلی را مخــدوش کردنــد و تصویری 
از تأسیســات هســته ای تخریــب شــده اســرائیل توســط 
یــک موشــک را همــراه بــا متنــی تهدیدآمیــز بــه دو زبــان 

انگلیســی و عبــری منتشــر نمودنــد.

ــام  ــن پی ــار ای ــال انفج ــات در ح ــر تاسیس ــاالی تصوی ب
بــود: »مــا از آن چــه تصــور مــی کنیــد بــه شــما نزدیکتــر 

هســتیم«.

ایــن حملــه دی فیــس در دومیــن ســالگرد شــهادت قاســم 
ــا،  ــاس گزارش ه ــر اس ــرد. ب ــی گی ــورت م ــلیمانی ص س
ــه  ــده ک ــاالت متح ــات ای ــه عملی ــرائیلی ب ــات اس مقام
ســردار ســلیمانی را بالفاصلــه پــس از ورود او بــه بغــداد 
بــا یــک حملــه پهپــادی هــدف قــرار داد، کمــک کردنــد.

مشــخص نیســت کــه چــه کســی مســئول تخریــب وب 
ســایت بــوده اســت، اگرچــه یــک مقــام ســایبری ســابق 
ــن  ــه ای ــی زد ک ــدس م ــرائیل ح ــی اس ــای دفاع نیروه
بخشــی از یــک عملیــات نفــوذ همزمــان بــا مــرگ ســردار 
ــا مذاکــرات هســته ای  ســلیمانی و همچنیــن همزمــان ب
ــران و  ــامل ای ــه ش ــا - ک ــد. گفت وگوه ــی باش ــن م وی
ــده  ــاالت متح ــت ای ــان، و دول ــزرگ جه ــت ب ــج دول پن
بــه طــور غیرمســتقیم اســت - بــه دنبــال یافتــن راهــی 
بــرای ترمیــم توافــق هســته ای ایــران اســت کــه دولــت 
ــپ  ــابق ترام ــور س ــده در دوران رئیس جمه ــاالت متح ای

ــرد. آن را رهــا ک

ــام  ــه ن ــری ب ــری دیگ ــر و وب ســایت خب حســاب توییت
ــه روز دوشــنبه هــدف قــرار گرفــت. ــز در حمل ــو نی معاری



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 42

امنیت سایبری     

Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبــــری


