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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     

ــی  ــا امن ــل و ن ــاالت متحــده، مناقشــه اوکرایــن، ســایبر بین المل ــان ســایبری در 4 محــور: ای ــد دیدب شــماره جدی
ســایبری تهیــه و در اختیــار مخاطبیــن قــرار گرفتــه اســت. 

ســه نهــاد اصلــی اطالعاتــی ایــاالت متحــده هفتــه گذشــته طــی بیانیــه مشــترکی خبــر از کشــف رخنــه هکرهــای 
روس بــه پیمانــکاران نظامــی ایــن کشــور دادنــد. طبــق اعــالن مقامــات، ایــن نفــوذ بــرای چندیــن ســال بــدون 

ایــن کــه کشــف شــود بــه اطالعــات نظامــی ایــاالت متحــده دسترســی داشــته اســت.

هــر چنــد در عرصــه میدانــی نشــانه هایی دال بــر فروکــش کــردن مناقشــه اوکرایــن و روســیه پدیــدار شــده، لکــن 
در عرصــه ســایبر نــزاع روز بــه روز تشــدید می گــردد. هــدف قــرار گرفتــن زیرســاخت های دو بانــک بــزرگ اوکرایــن 
و وزارت دفــاع ایــن کشــور توســط تیــم هکــری کــه بــا ظاهرســازی خــود را لهســتانی وانمــود می کــرد، تنش هــا 

را هم چنــان زنــده نگــه داشــته اســت.

توصیــه دیدبــان ســایبری بــه مخاطبــان خــود ایــن اســت کــه گــزارش تهیــه شــده از تهدیــدات ســایبری پیش بینی 
ــن و  ــرای متخصصی ــردی ب ــی راهب ــک پیش بین ــور ی ــزارش مذب ــد. گ ــت ندهن ــال 2022 را از دس ــرای س ــده ب ش

کارشناســان سیاســت بین الملــل و امــور اســتراتژیک 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     

مقامات اطالعاتی آمریکا یک سایت 
مالی را به تقویت تبلیغات روسیه 

متهم کردند

ــه  ــته ب ــراد وابس ــی از اف ــایت Zero Hedge مقاالت وبس
یــک بنیــاد تحــت تحریــم ایــاالت متحــده منتشــر کــرده 
اســت کــه دولــت بایــدن مدعــی اســت ایــن موسســه 
بــا آژانــس اطالعاتــی روســیه در ارتبــاط می باشــد. ایــن 
وبــالگ معمــواًل مقاالتــی در مــورد امــور مالــی و سیاســت 

اغلــب از دیدگاهــی محافظــه کارانــه منتشــر مــی کنــد.

مقامــات امریکایــی مدعــی هســتند Zero Hedge کــه 1.2 
میلیــون دنبــال کننــده در توییتــر دارد، مقاالتــی را منتشــر 
نمــوده کــه توســط رســانه هــای تحــت کنتــرل مســکو 
ایجــاد شــده و ســپس توســط رســانه هــا و افــرادی کــه 
از ارتبــاط آنهــا بــا اطالعــات روســیه اطــالع نداشــتند بــه 
ــد  ــات نگفتن ــن مقام اشــتراک گذاشــته شــده اســت. ای
ــد  ــه پیون ــد Zero Hedge از هرگون ــر می کنن ــا فک ــه آی ک
بــا آژانــس هــای جاسوســی اطــالع دارد یــا خیــر و دلیــل 
ــیه  ــایت و روس ــن وب س ــتقیم بی ــاط مس ــورد ارتب در م

ارائــه ندادنــد.

ایــن ســایت اتهامــات را رد کــرده و نوشــت: »ایــن 
ــتی  ــا همدس ــکاری ی ــیه هم ــا روس ــز ب ــایت هرگ وب س
ــا آژانــس  نداشــته اســت، و همچنیــن هیــچ پیونــدی ب
هــای جاسوســی )یــا دیگــر آژانس هــای روســیه( نــدارد. 
هــدف ایــن وبســایت ارائــه یــک بســتر مناســب بــرای 
ــرد و  ــی منحصربه ف ــه دیدگاه ــت ک ــانی اس ــدای کس ص
متفــاوت از دیــدگاه رایــج در رســانه های جریــان اصلــی 

ــد.« دارن
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ایاالت متحده می گوید هکرهای روسی 
به چندین پیمانکار وزارت دفاع آمریکا 

رخنه کرده اند

دولــت ایــاالت متحــده امــروز گفــت کــه بازیگــران تهدید 
کننــده دولتــی روســیه بیــن ژانویــه 2020 تــا فوریــه 2022 
چندیــن پیمانــکار دفاعــی را هــدف قــرار داده و بــه آنهــا 

نفــوذ کــرده انــد.

مقامــات آمریکایــی در یــک هشــدار امنیتــی مشــترک که 
16 فوریه توســط NSA ، CISA و FBI منتشــر شــد، گفتند: 
“موسســات در معــرض خطــر شــامل پیمانــکاران دفاعــی 
ــروی هوایــی  ــاالت متحــده، نی هســتند کــه از ارتــش ای
ایــاالت متحــده، نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده، نیــروی 
ــای  ــاع و برنامه ه ــده، و وزارت دف ــاالت متح ــی ای فضای

اطالعاتــی پشــتیبانی مــی کننــد.” 

ــه ایمیل هــا  ــوذ، ب ــق نف ــر در مــوارد موف عوامــل تهدیدگ
رخنــه کــرده و داده هــای حســاس امــا طبقه بندی نشــده، 
ــع آوری  ــی را جم ــی و صادرات ــات اختصاص ــد اطالع مانن

نمودنــد.

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد: »ب ــح دادن ــس توضی ــن ســه آژان ای
طــی یــک عملیــات در ســال 2021، عوامــل تهدیــد 
صدهــا ســند مربــوط بــه محصــوالت شــرکتها، روابــط بــا 
ســایر کشــورها، و پرســنل داخلــی و مســائل حقوقــی را 

ــد.« ــتخراج کردن اس

مقامــات گفتنــد کــه ســرقت ایــن اطالعــات بــه مهاجمان 
“شــناخت قابــل توجهــی در مــورد جــدول زمانــی توســعه 
و اســتقرار ســکوهای تســلیحاتی ایــاالت متحــده، برنامــه 
هــای زیرســاخت هــای مخابراتــی و فنــاوری هــای 
ــت و  ــط دول ــده توس ــه ش ــه کار گرفت ــژه ب ــاص و وی خ

ارتــش ایــاالت متحــده” داده اســت.
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تحقیق و تفحص از جمع آوری انبوه 
داده ها توسط سیا

عامل تهدید کننده صنعت هوانوردی و 
خدمات ترابری شناسایی شد

نامــه ای کــه اخیــرًا توســط ســناتورها ران ویــدن و مارتین 
ــد  ــا می کن ــده ، ادع ــارج ش ــدی خ ــش از طبقه بن هاینری
کــه ســازمان ســیا بــدون حکــم ، اطالعاتــی را جمــع آوری 
ــر  ــا تأثی ــی آمریکایی ه ــم خصوص ــر حری ــه ب ــد ک می کن
می گــذارد، اگرچــه ماهیــت ایــن داده هــا محرمانــه 

باقــی مانــده اســت.

حریــم  بــر  نظــارت  هیئــت  پیشــنهادی  نامه هــای 
ــه  ــه غیرمحرمان ــز ک ــی نی ــای مدن ــی و آزادی ه خصوص
ــی  ــای اطالعات ــه آژانس ه ــد ک ــه می کردن ــد، توصی بودن
داده هــای  جمــع آوری  درخواســت  هنــگام  در  بایــد 
ــه صــورت مکتــوب دالیــل خــود را ارائــه  آمریکایی هــا ب
دهنــد. رســوایی های قبلــی، از جمله افشــاگری اســنودن، 
ــوه ابرداده هــای  ــه ممنوعیــت جمــع آوری انب کنگــره را ب
ــن پرســتان در ســال  ــون میه ــر اســاس قان ــی ب مخابرات
2015 ســوق داد، امــا داده هــای مــورد بحــث بــر اســاس 

ــد. ــع آوری ش ــی 12333 جم ــان اجرای فرم

ــت  ــه سیاس ــود ک ــی ش ــر م ــی منتش ــر در حال ــن خب ای
گــذاران آمریکایــی و اروپایــی در تــالش بــرای دســتیابی 
ــای  ــال داده ه ــورد انتق ــد در م ــق جدی ــک تواف ــه ی ب

ــتند. ــده هس ــاالت متح ــه ای ــی ب ــهروندان اروپای ش

ــل  ــک عام ــی Proofpoint ی ــرکت امنیت ــران ش تحلیلگ
تهدیــد را کشــف کردنــد کــه مســئول هــدف قــرار دادن 
ده هــا موسســه تجــاری صنایــع مختلــف از جملــه 
هوانــوردی، حمل ونقــل و صنایــع نظامــی از طریــق 
تروجان هــای دسترســی از راه دور طــی پنــج ســال 

ــت. ــته اس گذش

ــا برچســب TA2541 حداقــل از ســال 2017  ایــن گــروه ب
ــاده  ــبتًا س ــای نس ــک ه ــت و از تاکتی ــوده اس ــال ب فع
امــا مقــاوم اســتفاده مــی کنــد. بــا توجــه بــه انتخــاب 
قربانیــان TA2541 و اســتفاده از بدافزارهــای تجــاری، 
بــه نظــر مــی رســد کــه بــه جــای جاسوســی، بــزه کاری 

ــد. ــالت باش ــت حم ــی در پش ــزه اصل انگی

ــه فعالیت هایــی اشــاره  ســایر محققــان پیــش از ایــن ب
کرده انــد کــه اکنــون بــه TA2541 نســبت داده می شــود. 

ایــن گــروه هکــری مســتقر در نیجریــه می باشــد.
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ایالت تگزاس از متا به دلیل نقض 
قوانین حریم خصوصی توسط نرم افزار 

تشخیص چهره شکایت کرد

دادســتان کل تگــزاس روز دوشــنبه بــا اشــاره بــه نقــض 
ــده ، شــکایتی را  ــت از مصــرف کنن ــی حمای ــون ایالت قان
علیــه متــا تنظیــم کــرد. ایــن شــکایت ادعــا می کنــد کــه 
فیس بــوک داده هــای بیومتریــک را بــه منظــور اســتفاده 
ــب  ــدون کس ــرم ب ــن پلتف ــره ای ــخیص چه ــزار تش در اب
رضایــت آگاهانــه کاربــران جمــع آوری و نگهــداری کــرده 

اســت.

ســال گذشــته، متــا پرونــده مشــابهی را در ایلینویــز 
ــس  ــدگان پ ــه مصرف کنن ــی ک ــرد، جای ــل ک ــل و فص ح
از اســتفاده متــا از داده هــای بیومتریــک بــدون اجــازه از 
کاربــران، برنــده یــک دعــوی 650 میلیــون دالری شــدند. 
دادخواســت جدیــد در پــی انتشــار اخبــاری در روز 
ــت  ــا پرداخ ــوک ب ــت فیس ب ــر موافق ــی ب ــنبه مبن سه ش
۹۰ میلیــون دالر بــرای حــل و فصــل یــک دعــوی جداگانه 
مربــوط بــه حقــوق حریــم خصوصــی بــه خاطــر ردیابــی 
جســتجوهای اینترنتــی کاربــران در نقــض قوانیــن حریــم 

ــط ســری مکالمــات اســت. خصوصــی و ظب

متــا بــا چالش هــای مرتبــط بــا حریــم خصوصــی 
دیگــری نیــز مواجــه اســت؛ از جملــه ایــن کــه رقیــب این 
شــرکت، روز سه شــنبه گــوگل اعــالم کــردی بــه تبعیــت از 
اپــل محدودیت هــا بــرای دسترســی شــخص ثالــث بــه 

ــش خواهــد داد. ــران را افزای داده هــای کارب





مناقشه اوکراین



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 22

امنیت سایبری     



23  گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبری

رسانه های اجتماعی عرصه کلیدی نبرد در 
مناقشه روسیه و اوکراین 

ــیه و  ــن روس ــی بی ــه نظام ــدید مناقش ــا تش ــان ب همزم
غــرب در امتــداد مرزهــای اوکرایــن، درگیــری جداگانــه ای 
در رســانه های اجتماعــی در حــال رخ دادن اســت، جایــی 
کــه محققــان می گوینــد بازیگــران طرفــدار روســیه 
ــان  ــاوز نش ــی را متج ــای غرب ــه نیروه ــی ک ــا پیام های ب

ــد. ــوده ان ــر نم ــایت ها را پ ــد، س می دهن

ایــن رویکــرد در تضــاد بــا شــیوه پیــام رســانی روســیه در 
جریــان الحــاق شــبه جزیــره کریمــه در ســال 2014 اســت، 
ــت هــای  ــات هــا و اکان ــی از رب ــه شــبکه های ــی ک زمان
جعلــی بــر انــکار آرایــش نظامــی روســیه متمرکــز شــده 
ــات روســی و  ــون مقام ــان، اکن ــه محقق ــه گفت ــد. ب بودن
کمپین هــای  خودشــان  عمدتــًا  دولتــی  رســانه های 

ــد. ــری می کنن ــوذ را رهب نف

ــات  ــگاه تحقیق ــد آزمایش ــر ارش ــی، مدی ــام بروک گراه
ــن  ــه ای ــت ک ــک، گف ــورای آتالنتی ــال ش ــی دیجیت قانون
عملیــات هــای نفــوذ بــرای »بــه انحــراف رانــدن مســئله 
ــه  ــن و توجی ــرز اوکرای ــراف م ــان در اط ــش نظامی افزای
پیش دســتانه یــک حملــه نظامــی« طراحــی شــده انــد.

آشــکار  کمپین هــای  پلتفرم هــا،  کــه  جایــی  آن  از 
اطالعــات نادرســت را ســرکوب نمــوده انــد و رواج 
واقعیت هــای  کــردن  پنهــان  اجتماعــی  رســانه های 

میدانــی را دشــوارتر ســاخته ، ایــن رونــد نشــان می دهــد 
ــن  ــای آنالی ــانی و تاکتیک ه ــیوه پیام رس ــه ش ــه چگون ک

ــت. ــرده اس ــر ک ــیه تغیی روس

در ســال 2014، کرملیــن ارتشــی از ترول هــا و حســاب های 
ــا  ــت ت ــه کار گرف ــی ب ــانه های اجتماع ــی را در رس جعل
اطالعــات نادرســت را ایجــاد کنــد و درک دربــاره الحــاق 
ــان  ــه در جری ــس از اینک ــا پ ــد. ام ــکل ده ــه را ش کریم
ــاوری  ــات 2016 ایــاالت متحــده، شــرکت هــای فن انتخاب
تحــت نظــارت شــدید در مــورد دخالــت روســیه در 
فضــای مجــازی قــرار گرفتنــد، شــرکتهایی ماننــد فیــس 
بــوک، یوتیــوب و توییتــر ایــن تاکتیــک هــا را مســدود 

ــد. نمودن

ــد، کمپیــن هــای روســیه در  ــون محققــان مــی گوین اکن
منقاشــه بی ثمــر بــا اوکرایــن عمدتــًا بــرای تحــت نفــوذ 
در آوردن دیــدگاه عمــوم مــردم توســط رهبــران دولتــی 

انجــام مــی شــود.

ــرای پلتفرم هــای رســانه های  ــه پیام هــا کار را ب ــن گون ای
اجتماعــی ســخت تر می کنــد، چــرا کــه آنهــا تمایلــی بــه 
ورود بــه امــور جهانــی از طریــق ســاکت کــردن مقامــات 

دولتــی بــرای حفــظ نظــم و آرامــش کشــورها ندارنــد.
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وزارت دفاع اوکراین و بانک ها هدف 
حمله سایبری قرار گرفتند

بــر اســاس گــزارش مرکــز ارتباطــات اســتراتژیک و 
امنیــت اطالعــات اوکرایــن )CSCIS(، کــه بخشــی از 
وزارت فرهنــگ اســت، وزارت دفــاع اوکرایــن و دو بانــک 
ــرار  ــایبری ق ــه س ــورد حمل ــه م ــنبه 15 فوری در روز سه ش
گرفتنــد کــه دسترســی بــه وب ســایت ایــن وزارتخانــه را 

ــرد. مســدود ک

ــز شــناخته  ــز اســتراتکام نی ــوان مرک ــه عن ــه ب CSCIS  ک
ــه  ــن حمل ــئول ای ــی را مس ــه کس ــت چ ــود، نگف می ش
ــه  ــد ک ــان می ده ــز نش ــن مرک ــه ای ــا بیانی ــد، ام می دان
هکرهــای تحــت حمایــت دولــت روســیه ، متهــم اصلــی 

هســتند.

PrivatBank و Oschadbank اوکرایــن هــر دو تحــت 
ــه در  ــن حمل ــد. ای ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــن حمل ــر ای تأثی
بحبوحــه نگرانــی هــای فزاینــده مبنــی بــر اینکــه حملــه 
ــم  ــک تهاج ــه ی ــت مقدم ــن اس ــیه ممک ــایبری روس س
نظامــی تمــام عیــار بــه اوکرایــن باشــد، صــورت گرفــت.

پلیــس ســایبری اوکرایــن همچنیــن اعــالن نمــود: برخــی 
از شــهروندان اوکراینــی پیام هــای متنــی هرزنامــه ای 
دریافــت کردنــد کــه ادعــا می کــرد ســرویس خودپــرداز 
ــم،  ــا ه ــالت ب ــن حم ــوع ای ــت. مجم ــده اس ــل ش مخت
حداکثــر اندکــی از اعتمــاد عمومــی بــه امنیت موسســات 

مالــی را خواهــد کاســت.

ــن  ــی اوکرای ــع اینترنت ــه مناب ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ای
ــرار مــی  ــه ق ــاز تجــاوز نظامــی روســیه مــورد حمل از آغ
گیرنــد و هــدف از ایــن حمــالت بــی ثبــات کــردن اوضاع 

داخلــی ایــن کشــور اســت.

ــای  ــان از تاکتیک ه ــای CSCIC مهاجم ــه گفته ه ــا ب بن
و  اشــارات  از  و  می برنــد  بهــره  دروغیــن«  »پرچــم 
ــور  ــن ط ــا ای ــد ت ــتفاده می کنن ــی اس ــات مختلف ارجاع
بــه نظــر برســد کــه ایــن حمــالت از لهســتان سرچشــمه 

گرفته انــد.

ــی  ــرویس های اطالعات ــی، س ــع اوکراین ــه مناب ــه گفت ب
نشــر  منظــور  بــه  هکــری  روش هــای  از  روســیه 
ــردرگمی  ــدید س ــدف تش ــا ه ــت، ب ــای نادرس قضاوت ه
ــکاری  ــف هم ــایبری، تضعی ــالت س ــع حم ــورد منب در م
بین المللــی  انــزوای  ترویــج  و  لهســتان  و  اوکرایــن 

می کننــد. اســتفاده  اوکرایــن 

ــه  ــت ک ــه گف ــفید روز جمع ــد کاخ س ــام ارش ــک مق ی
ــای  ــایت ه ــر در وب س ــالالت اخی ــس اخت ــیه در پ روس

ــت. ــوده اس ــن ب ــت اوکرای ــی و دول بانک

آن نوبرگــر، معــاون مشــاور امنیــت ملــی در امــور 
ــرآورد  ــا ب ــور، گفــت: »م ــاوری هــای نوظه ســایبری و فن
کــرده ایــم کــه روســیه مســئول حمــالت منــع سرویســی 
]DDoS[ اســت کــه در اوایــل ایــن هفتــه رخ داد.« نوبرگــر 
مدعــی شــد ، ایــاالت متحــده “اطالعــات فنــی” در اختیــار 
دارد کــه نشــان مــی دهــد زیرســاخت هــای دیجیتــال 
متعلــق بــه اداره اصلــی اطالعــات روســیه، GRU، “حجــم 
باالیــی از ارتباطــات را بــه آدرس هــای IP و دامنــه هــای 
مســتقر در اوکرایــن مخابــره نمــوده انــد.” دولــت بریتانیا 

نیــز حمــالِت روز جمعــه را بــه GRU نســبت داد.
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صلیِب سرخ، نقص سرورش را به 
یک بازیگر دولتی نسبت داد

ــه  ــن نتیج ــه ای ــرخ ب ــب س ــی صلی ــن الملل ــه بی کمیت
ــه  ــت حمل ــی پش ــر دولت ــک هک ــه ی ــت ک ــیده اس رس
ســایبری بــه ســرورهای ایــن ســازمان بــوده اســت کــه 

ــد. ــف ش ــته کش ــاه گذش م

ــون  ــم میلی ــش از نی ــات شــخصی بی ــه اطالع ــن حمل ای
نفــر را بــه خطــر انداخــت کــه توســط طرح هــای 
کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ کمــک شــده اند؛ 
خانواده هایــی کــه بــر اثــر درگیــری، بحــران یــا مهاجــرت 
از هــم جــدا شــده اند، بــه واســطه ایــن برنامه هــا 
دوبــاره بــه هــم پیوســته اند. داده هــای شــخصی شــامل 
نــام، مــکان، و اطالعــات تمــاس افــرادی بــود کــه 
ــده  ــه می ش ــات ارائ ــا خدم ــه آنه ــروه ب ــن گ ــط ای توس
ــه  ــق ب ــتم متعل ــه سیس ــات ورود ب ــن اطالع و همچنی

ــت. ــه اس ــرقت رفت ــه س ــز ب ــان نی ــان و داوطلب کارکن

ــب  ــی صلی ــه بین الملل ــر کل کمیت ــی، مدی ــرت ماردین راب
ســرخ گفــت: »ایــن یــک حملــه پیچیــده و یــک اقــدام 
جنایتکارانــه بــود کــه اطالعــات حساســی را نقــض 
ــوده  ــد ب ــه هدفمن ــه حمل ــم ک ــی دانی ــا م ــرد. م می ک
ــه  ــد ک ــاخته بودن ــدی را س ــان ک ــرا مهاجم ــت زی اس
 ICRC منحصــرًا بــرای اجــرا در ســرورهای مربوطــه
ــرای  ــم ب ــا معتقدی ــه م ــی ک ــود؛ تکنیک طراحــی شــده ب
محافظــت از فعالیــت هــای هکرهــا در برابــر شناســایی و 

ــت.« ــده اس ــی ش ــدی طراح ــی بع ــات قانون تحقیق



29  گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبری





ناامنی سایبری



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 32

امنیت سایبری     

گزارش: اصلی ترین تهدیدات امنیت سایبری سال 2022

بــا افزایــش جرایم ســایبری، احتمااًل در ســال 2022 شــاهد 
ــم  ــد خواهی ــی و جدی ــی قبل ــدات دیجیتال افزایــش تهدی
بــود. گــزارش کارشناســان Experian بــه جزئیــات هفــت 
ــی در  ــرداری جهان ــزرگ امنیــت ســایبری و کالهب خطــر ب

ــردازد. ــال 2022 می پ س

)Deepfake( جعل هویت – دیپ فیک

ــن  ــت، لک ــدی نیس ــز جدی ــا چی ــت مطمئن ــل هوی جع
ــخصی  ــات ش ــب اطالع ــد در ترکی ــل تهدی ــارت عوام مه
فــاش شــده افــراد بــا داده هــای موجــود در اینترنــت و 
ــش  ــه افزای ــی رو ب ــل هــای رســانه هــای اجتماع پروفای

می باشــد.

پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی بــه مجرمــان 
بــه خوبــی  تــا  را می دهــد  امــکان  ایــن  ســایبری 
ــس  ــد و پ ــل کنن ــخاص را جع ــای اش ــا و چهره ه صداه
ــد. ســپس  ــت را دور بزنن ــق هوی از آن کنترل هــای تصدی
می تواننــد از اطالعــات موجــود و هــوش مصنوعــی بــرای 
ایجــاد پروفایل هــای ســاختگی جدیــد بــا اســناد، تصاویــر 
چهــره و شبیه ســازی صــدا اســتفاده کننــد تــا درخواســت 

ــد. ــی کنن ــای اجتماع وام و اعانه ه

کالهبرداری در قالب ارائه خدمات

ــک  ــه ی ــی ک ــه خدمــت - جای ــرداری در شــکل ارائ کالهب
ــه  ــای متقلبان ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــد ب ــل تهدی عام
خدمــات ارائــه می کنــد - در حال خــودکار و مکانیزه شــدن 
اســت. مجرمــان ســایبری بــرای جعــل هویــت موسســات 
ــی  ــای صوت ــات ه ــه رب ــتریان ب ــب مش ــی و فری بازرگان
خــودکار روی مــی آورنــد. رونــق ایــن نــوع تهدید مســائل 

جانبــی را در پــی خواهــد داشــت ؛ بــه عنــوان مثال شــمار 
مهــارت هــای مــورد نیــاز یــک عامــل تهدیــد بــرای انجــام 

ــه حداقــل می رســاند. ــه را ب فعالیــت هــای مجرمان

 ،2022 ســال  در  کــه  می کنــد  پیش بینــی   Experian
توســط  تقلبــی  تراکنش هــای  از  بزرگــی  »بخــش 
ــر  ــه از نظ ــود ک ــام می ش ــی انج ــدگان قانون مصرف کنن
اجتماعــی مهندســی شــده اند تــا نــه تنهــا داده در 
اختیــار مجرمــان قــرار دهنــد، بلکــه از دســتگاه های خــود 
ــی  ــه تصورشــان قانون ــه ب ــی ک ــرای انجــام تراکنش های ب

هســتند، سوءاســتفاده می کننــد«.

تقلب در پرداخت های آنی

ــراه،  ــن هم ــق تلف ــه از طری ــی، از جمل ــای آن پرداخت ه
ــا  ــدی را مهی ــان ســایبری فرصت هــای جدی ــرای مجرم ب
ــا اجــازه  ــه آنه ــود و ب ــده نشــده ب ــاًل دی ــه قب ــد ک می کن
می دهــد مرتکــب کالهبــرداری شــوند و فــورًا پــول نقــد 
را از حســاب افــراد خــارج ســاخته و آن را بــه ارز دیجیتــال 

تبدیــل نماینــد.

ــی  ــًا غیرقانون ــی عمدت ــال فضای ــه ارز دیجیت ــی ک از آنجای
ــد  ــل تهدی ــد؛ عوام ــد مان ــی خواه ــررات باق ــدون مق و ب
ــویی  ــع پول ش ــدد موق ــرق متع ــه ط ــد ب ــعی می کنن س

ــد. ناشــناس بمانن

ــگ  ــده اســت: »پرداخت هــای بی درن ــزارش آم ــن گ در ای
)RTP( بیــن ســال های 2019 تــا 2020 41 درصــد افزایــش 
یافتــه و قــرار اســت بیــن ســال های 2020 تــا 2025 

ــد. ــاره 23 درصــد افزایــش یاب دوب

کالهبرداری به شیوه نسیه
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گونــه ای از فعالیــت هــای مجرمانــه مربوط به خرید نســیه 
ــدًا پرداخــت  ــد بع ــون بخری ــه اصطــالح مــدل »اکن ــا ب ی
ــه  ــان ب ــیعی از خرده فروش ــه وس ــت. مجموع ــد« اس کنی
ــدی  ــت، خری ــل از پرداخ ــد قب ــازه می دهن ــتریان اج مش

انجــام دهنــد، کــه هــم راحــت و هــم پرخطــر اســت.

از نفــوذ بــه حســابهای کاربــری تــا اســتفاده از کارت 
ــرای پرداخــت نســیه ها،  ــاری ســرقت شــده ب هــای اعتب

ــود دارد. ــرداری وج ــرای کالهب ــادی ب ــای زی مجال ه

حمالت باج افزار

باج افــزار در طــول همه گیــری ســروصدای زیــادی بــه پــا 
کــرد. بــه موجــب حمــالت باج افــزاری مؤسســات بــزرگ 
ــدند و  ــه ش ــالل مواج ــا اخت ــی ب ــاخت های حیات و زیرس
 Experian .ــاج شــدند ــه پرداخــت میلیون هــا ب ــور ب مجب
بیــان می کنــد کــه اســتفاده بیشــتر از هــوش مصنوعــی 
حمــالت باج افــزار را تقویــت نمــوده و داده های مشــتریان 
و همیــن طــور اطالعــات مهــم تجــاری را در معــرض افشــا 

ــد. ــرار می ده ق

بحــث هــای زیــادی بــر ســر کارآمــدی پرداخــت بــاج بین 
کارشناســان وجــود داشــته اســت. در حالــی کــه بســیاری 
ــد،  ــت دارن ــه پرداخ ــم ب ــه تصمی ــای بیم ــرکت ه از ش
کارشناســان پیشــنهاد مــی کننــد کــه چنیــن تصمیمــی نــه 
تنهــا بــه جرایــم ســایبری دامــن مــی زنــد، بلکه بازگشــت 
داده هــا را نیــز تضمیــن نمــی کنــد. بهترین شــیوه دفاعی 
در ایــن شــرایط، جلوگیــری از وقــوع حادثــه در وهلــه اول 

اســت.

کالهبرداری در بازار

فعالیــت مجرمانــه دیجیتــال اغلــب بــا مســائل اجتماعــی 
 Experian .و سیاســی موجــود ارتبــاط تنگاتنگــی دارد
اظهــار داشــت کــه بــه دنبــال تــورم و مشــکالت مــداوم 
زنجیــره تامیــن در ســال 2022، مــوارد بیشــتری از تقلــب 

ــازار در آینــده وجــود خواهــد داشــت. در ب

ــازار  ــا تقاضــای ب ــد کــرد ت عوامــل تهدیــد تــالش خواهن
ــد و شــکاف هــای  ــرآورده کنن ــی ب ــا محصــوالت جعل را ب
عرضــه را بــا زنجیــره ای از کالهبــرداری پر کننــد. در نتیجه، 
ــد،  ــًا وجــود ندارن ــرای چیزهایــی کــه حقیقت مشــتریان ب
پــول پرداخــت مــی کننــد. تعــداد وب ســایت های جعلــی 

ــد. ــااًل افزایــش می یاب ــز احتم نی

تقلب در تایید هویت دیجیتالپ

ــتند:  ــیون هس ــادگی و اتوماس ــال س ــه دنب ــتریان ب مش
ــور  ــای عب ــد رمزه ــردم مایلن ــی از م ــداد کم ــع، تع در واق
ــه  ــف ب ــای مختل ــتم ه ــه سیس ــرای ورود ب ــده را ب پیچی
خاطــر بســپارند یــا فرآیندهــای طوالنــی پرداخــت را طــی 
کننــد. موسســات بازرگانــی اکنــون بــر روی تجربــه مــورد 
ــب  ــن کار اغل ــه ای ــده اند ک ــز ش ــتریان متمرک ــند مش پس

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــراد را ب ــت اف امنی

احــراز هویــت همــراه بــا قوانیــن متناقــض یــا محــدود 
ــه  ــد. حرکــت ب یــک موضــوع بغرنــج باقــی خواهــد مان
ــما  ــه ش ــه ب ــد، ک ــز جدی ــت غیرمتمرک ــک هوی ــمت ی س
امــکان مــی دهــد تمــام هویــت هــای خــود را خودتــان 
مدیریــت کنیــد، کنتــرل بیشــتری بــر اطالعاتتــان به شــما 
مــی دهــد و بــه نظــر می رســد خطــرات را بــرای ســازمان 

ــد. ــش می ده ــا کاه ه
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بدافزار Qbot می تواند ایمیل شما را بخواند

 Check یــک کمپیــن فیشــینگ جدیــد کــه توســط
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــل ش ــه و تحلی Point تجزی
چگونــه یــک تروجــان بدافــزار قدیمــی بــا ربایــش رشــته 
ــن  ــت. ای ــب داده اس ــا را فری ــراد، آنه ــل اف ــای ایمی ه
ــار در ســال 2007  ــن ب ــرای اولی ــام Qbot ب ــا ن ــزار ب بداف
ــرای رایانه هــای  ــدی ب ــان تهدی ــا همچن ظاهــر شــد، ام

ــت. ــدوزی اس ــخصی وین ش

ــز  ــا QuakBot نی ــای Qakbot ی ــام ه ــا ن ــه ب Qbot ک
شــناخته مــی شــود، یــک تهدیــد نــرم افــزاری قدیمــی 
ــه جمــع  ــزار ب ــن بداف ــدوز اســت. ای ــران وین ــرای کارب ب
ــی  ــای بانک ــرقت داده ه ــر و س ــای مرورگ آوری داده ه
ــت.  ــهور اس ــان مش ــی از قربانی ــات مال ــایر اطالع و س
بدافــزار Qbot بــه خوبــی مهندســی شــده و دارای چنــد 
الیــه اســت و بــه طــور مــداوم بــا ویژگــی هــای جدیــد 
بــرای گســترش قابلیــت هــای خــود توســعه داده شــده 

اســت.

در حــال حاضــر، بــه نظــر مــی رســد کــه Qbot ماژولــی 
ــل را  ــای ایمی ــته ه ــًا رش ــه تمام ــت آورده ک ــه دس را ب
را  پیــام  ظاهــری  درســتی  تــا  می کنــد  بازخوانــی 
ــر، شــرکت  ــاه اکتب ــود بخشــد. در م ــان بهب ــرای قربانی ب
ــه ای از  ــت نمون ــایبر DFIR توانس ــت س ــی امنی تحقیقات
ــکل  ــر روی ش ــز را ب ــت آورد و آنالی ــه دس ــزار را ب بداف

و فــرم فعلــی آن انجــام دهــد. شــرکت مذکــور متوجــه 
ــی از  ــه راحت ــد ب ــان می توان ــزار همچن ــن اب ــه ای شــد ک
برنامه هــای کلیــدی از جملــه Microsoft Outlook ســوء 

ــد. اســتفاده کن

اپراتورهــای ایــن بدافــزار بــه پیام هــای فیشــینگ قابــل 
کلیــک تکیــه دارنــد. آنهــا تاکتیک هــای مهندســی 
ــات،  ــب یادآوری هــای پرداخــت مالی ــی را در قال اجتماع
پیشــنهادات شــغلی و هشــدارهای Covid-19 بــه کار 
ــای  ــک روی پیونده ــه کلی ــان را ب ــا قربانی ــد ت می گیرن

ــد. ــب کنن ــرب ترغی مخ

ــزار  ــه بداف ــت ک ــه اس ــی Kaspersky گفت ــرکت امنیت ش
Qbot در شــش مــاه منتهــی بــه جــوالی 2021، 65 درصــد 
ــوده  ــخصی را آل ــای ش ــته رایانه ه ــال گذش ــتر از س بیش

کــرده اســت.

ــر  ــه خاط ــزار Qbot ب ــی بداف ــه اثربخش ــافت ب مایکروس
طراحــی مــاژوالری کــه تشــخیص آن را دشــوار ســاخته، 

تاکیــد ورزیــده اســت.

ــرای  ــای Qbot ب ــت: از تروجان ه ــدار داده اس FBI هش
مدیریــت  تحــت  باج افــزار  -یــک   ProLock توزیــع 

انســان- اســتفاده می شــود.
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