
Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبــــری

اردیبهشت 1401





پیشگفتار
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اخبار
اوباما در یک سخنرانی عمومی از افزایش اطالعات نادرست ابراز تاسف کرد

بررسی محققان از  آسیب پذیری ها در سیستم های حیاتی  زیرساخت 
آسانژ چند قدم به استرداد به آمریکا نزدیک شد

 
نرم افزار جاسوسی پگاسوس در دفتر نخست وزیر بوریس جانسون شناسایی شد
افشای فعالیت کمپین جاسوسی که جدایی طلبان کاتالونیا را هدف قرار می دهد

 REvil فعال شدن مجدد سایت افشای اطالعات
هکرهای کره شمالی، در حال پولشویی600 میلیون دالری خود

اسپانیا تحقیقاتی را در مورد هک با پگاسوس آغاز می کند

اداره سایبری اسرائیل پیش از »روز بیت المقدس« ایران هشدار ساالنه صادر کرد
ناتو رزمایش دفاع سایبری Locked Shields را برگزار می کند
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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     

در ایــن شــماره از دیدبــان ســایبری، اخبــاری تحــت محــور هــای ایــاالت متحــده آمریــکا، تهدیــد هــای ســایبری 
و ســایبر بیــن الملــل داریــم. رییــس جمهــور اســبق آمریــکا در مــورد افزایــش فعالیــت هــای مرتبــط بــا انتشــار 
اطالعــات غلــط ابــراز نگرانــی کــرد، همچنیــن در روز هــای گذشــته در آمریــکا رویــداد بررســی آســیب پذیــری هــای 
اساســی زیرســاخت هــای ایــن کشــور برگــزار شــد. آســانژ نیــز بــا تاییــد دادگاه لنــدن در خطــر جــدی اســترداد بــه 
آمریــکا قــرار گرفتــه اســت. در بخــش تهدیــد هــای ســایبری میخوانیــم کــه پگاســوس ایــن بــار در دفتــر نخســت 
وزیــری انگلیــس پیــدا شــده، همچنیــن تــالش هایــی از ســوی دولــت اســپانیا بــرای بــه کار گیــری ایــن بدافــزار 
علیــه مخالفــان خــود گــزارش شــده اســت. ســایت Revil مجــددا بــه فعالیــت هــای خــود و ارایــه داده هــای هک 
شــده قربانیــان اقــدام کــرده اســت. هکــر هــای کــره ی شــمالی پــول شــویی خــود را بــا وجــود اتخــاذ تدابیــر 
علیــه آن هــا ادامــه مــی دهنــد. در بخــش ســایبر بیــن الملــل میخوانیــم کــه اداره ســایبری رژیــم صهیونیســتی در 

آســتانه ی روز قــدس هشــداری در رابطــه بــا احتمــال حمــالت ســایبری از طــرف ایــران صــادر کــرده 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     

اوباما در یک سخنرانی عمومی از افزایش 
اطالعات نادرست ابراز تاسف کرد

بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور اســبق آمریــکا، از شــرکت 
هــای فنــاوری خواســته اســت تا خــود را بــرای محافظت 
از مــردم در برابــر اطالعــات نادرســت “بازطراحــی” کننــد. 
ــی  ــن مبن ــای دروغی ــر ادعاه ــدت ب ــه ش ــخنرانی او ب س
ــای  ــن ه ــه واکس ــات 2020 و اینک ــب در انتخاب ــر تقل ب
ــا  ــا ب ــود. اوبام ــز ب ــتند متمرک ــاد نیس ــل اعتم ــا قاب کرون
ایــن اســتدالل کــه فنــاوری جدیــد مــی توانــد تشــخیص 
اطالعــات نادرســت را پیچیــده تــر کنــد، گفــت: »اگــر مــا 
ــد  ــر خواه ــی بدت ــای کنون ــم، رونده ــام ندهی کاری انج
شــد. “بــدون اســتاندارد، پیامدهــای فنــاوری بــرای 
ــن و  ــی ، قوانی ــی ، دموکراس ــتم قانون ــات ، سیس انتخاب

ــاک اســت.” کل نظــم اجتماعــی مــا خطرن

در همیــن حــال، سیاســتگذاران اروپایــی در حــال آمــاده 
شــدن بــرای پــرده بــرداری از یــک بســته قانونی هســتند 
ــر  ــود. ب ــی ش ــامل م ــز ش ــت را نی ــات نادرس ــه اطالع ک
تنظیم کننده هــا  قانــون خدمــات دیجیتــال،  اســاس 
قصــد دارنــد یــک روش اجبــاری بــرای وادار کــردن 
ــاوری بــه افشــای نحــوه واکنــش  شــرکت های بــزرگ فن
آنهــا بــه اطالعــات نادرســت بگنجاننــد. موتورهــای 
جســتجو نیــز تحــت تأثیــر قوانیــن جدیــد قــرار خواهنــد 
گرفــت، بــه ایــن معنــی کــه شــرکت هایی ماننــد گــوگل 
ــت  ــات نادرس ــار اطالع ــورد انتش ــرات را در م ــد خط بای
کاربــران در پلــت فــرم جســتجوی خــود ارزیابــی کــرده و 
کاهــش دهنــد. انتظــار مــی رود ایــن قوانیــن در اوایــل 

ــی شــود. روز جمعــه رونمای
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امنیت سایبری

بررسی محققان از  آسیب پذیری ها در 
سیستم های حیاتی  زیرساخت 

آسانژ چند قدم به استرداد به آمریکا 
نزدیک شد

هکرهــای اخــالق مــدار در مســابقه Pwn2Own در میامی 
ــرای اجــرای  ــرم افزارهــای مــورد اســتفاده ب توانســتند ن
ــبکه  ــه و ش ــوط لول ــد خط ــی مانن ــای صنعت ــتم ه سیس
ــابقه  ــن مس ــا در ای ــد. هکره ــک کنن ــرق را ه ــای ب ه
ــوذ  ــوه نف ــای نح ــر افش ــه خاط ــزه را ب ــزاران دالر جای ه
بــه سیســتم ها و نرم افــزار بــه عنــوان بخشــی از تــالش 
ــن  ــد. ای ــب کردن ــتم ها کس ــردن سیس ــر ک ــرای ایمن ت ب
رویــداد نگرانی هــای امنیتــی بیشــتری را در مــورد برخــی 
ــده  ــاالت متح ــه ای ای ــتم های رایان ــن سیس از حیاتی تری
در میــان ســیل هشــدارها دربــاره افزایــش تهدیــد هــک 
ــد.   ــاد می کن ــن ایج ــگ در اوکرای ــول جن ــیه در ط روس
ــف  ــاط ضع ــوز نق ــی، هن ــرل صنعت ــتم های کنت در سیس
ــب  ــه شــدت عق ــت ب ــادی وجــود دارد. امنی ــوذ زی و نف
ــیب پذیری های  ــا آس ــر هکره ــی اگ ــت. حت ــده اس مان
برجسته شــده در کنفرانــس را کشــف کننــد، هنــوز چنــد 
ــرا  ــد چ ــه دارن ــذار فاصل ــام کاری تاثیرگ ــا انج ــدم ب ق
ــه کار بســیار  ــات ایمــن ســازی واقعــی ب کــه یــک عملی
ــا  ــیب پذیری ی ــک آس ــن ی ــه یافت ــبت ب ــتری نس بیش

ــاز دارد.  ــک اکســپلویت نی توســعه ی

ــد  ــانژ را تایی ــان آس ــترداد جولی ــما اس ــدن رس دادگاه لن
کــرد، ایــن آخریــن ضربــه بــه بنیانگــذار ویکــی لیکــس 
اســت کــه در ایــاالت متحــده بــا اتهامــات جنایــی روبــرو 
اســت. دادســتان هــای ایــاالت متحــده آســانژ را متهــم 
کــرده انــد کــه قوانیــن ضــد هــک ایــاالت متحــده را زیــر 
ــزارش آسوشــیتدپرس، وکالی  ــه گ ــا گذاشــته اســت. ب پ
آســانژ یــک مــاه فرصــت دارنــد تــا اعتراضــات خــود را 
ــد.  ــا، مطــرح کنن ــر کشــور بریتانی ــل، وزی ــی پات ــا پریت ب
ــده  ــاالت متح ــه ای ــترداد ب ــرای اس ــا ب ــال ه ــانژ س آس
مبــارزه کــرده اســت. او از آوریــل 2019، زمانــی کــه 
ســفارت اکــوادور پناهندگــی سیاســی او را لغــو کــرد، در 

ــود. ــداری می ش ــدن نگه ــارش لن ــدان بلم زن





تهدیدهای سایبری
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امنیت سایبری     

نرم افزار جاسوسی پگاسوس در 
دفتر نخست وزیر بوریس جانسون 

شناسایی شد

گزارشــی کــه توســط Citizen Lab منتشــر شــده اســت، 
آلودگــی شــبکه های متعلــق بــه دفتــر نخســت وزیر 
ــترک  ــورهای مش ــه و کش ــور خارج ــر ام ــا و دفت بریتانی
المنافــع را بــه نرم افــزار جاسوســی Pegasus نشــان 
می دهــد. گــزارش Citizen Lab آلودگــی را بــه یــک 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــا ام ــط ب ــور Pegasus مرتب اپرات
نســبت داد و نتیجــه گرفــت کــه نفوذهــای متعــدد در دو 
ــه  ــروه NSO هرگون ســال 2020 و 2021 رخ داده اســت. گ
اطــالع از ایــن حملــه را رد کــرد، در همیــن حــال امــارات 
از اظهــار نظــر خــودداری کــرد. ایــن خبــر در پــی بررســی 
هــای ســال گذشــته دادگاه بریتانیــا مبنــی بــر اســتفاده 
ــر  ــر نظ ــرای زی ــوس ب ــزار پگاس ــوس اف ــارات از جاس ام
ــوم،  ــد آل مکت ــن راش ــد ب ــابق محم ــر س ــن همس گرفت
حاکــم دبــی در زمانــی کــه وی در بریتانیــا اقامــت 

داشــت، منتشــر شــد.



21  گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبری

افشای فعالیت کمپین جاسوسی که 
جدایی طلبان کاتالونیا را هدف قرار 

می دهد

ــتگاه های  ــد Citizen Lab، دس ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب
ــا  ــتقالل ب ــدار اس ــاالن طرف ــج کات ــصت و پن ــل ش حداق
ــرار  ــدف ق ــی Pegasus و Candiru ه ــزار جاسوس نرم اف
گرفتنــد. بیشــتر حــوادث بیــن ســال هــای 2017 و 2020 
و در بحبوحــه افزایــش تنــش هــا بــر ســر جدایــی 
ــا در  ــتقالل کاتالونی ــی اس ــه پرس ــا و هم ــی کاتالونی طلب
ســال 2017 رخ داده اســت. Citizen Lab شــواهدی از 
ــتگاه های  ــک« در دس ــر کلی ــای »صف ــری ه ــیب پذی آس
ــران  ــک کارب ــدون کلی ــی ب ــه حت ــرد ک ــدا ک ــان پی قربانی
ــوده  ــا را آل ــا و رایانه ه ــرب، تلفن ه ــای مخ روی پیونده
می کننــد. قربانیــان شناســایی شــده شــامل رئیــس 
دولــت کاتالونیــا، نماینــدگان پارلمــان اروپــا، قانونگــذاران 
 Citizen ــه ــتند. اگرچ ــی هس ــاالن سیاس ــا و فع کاتالونی
Lab از انتســاب ایــن حملــه خــودداری کــرد، ایــن گزارش 
خاطرنشــان کــرد کــه “شــواهد مســتدلی” وجــود دارد کــه 
مقامــات اســپانیایی را بــه ایــن حادثــه مرتبــط می کنــد.

فعال شدن مجدد سایت افشای 
 REvil اطالعات

گــروه بــاج افــزاری REvil کــه پــس از ضبــط ســرورهایش 
ــل  ــده منح ــاالت متح ــایبری ای ــی س ــط فرمانده توس
ــه اســت. 14  شــد، ظاهــرًا فعالیــت خــود را از ســر گرفت
ــرویس  ــط س ــه 2022 توس ــه REvil در ژانوی ــته ب وابس
امنیــت فــدرال روســیه )FSB( دســتگیر شــدند. ســایت 
آن  در  را  داده هــای شــرکت ها  و  اســامی  کــه   REvil
منتشــر می کنــد، در هفتــه گذشــته دو ورودی جدیــد بــه 
Vi� ــوی ــی فرانس ــرکت بازاریاب Oil India و ش ــای  نام ه
sotec اضافــه کــرد. ایــن گــروه همچنیــن بــه نظــر مــی 
رســد کــه فعاالنــه در حــال جــذب افــراد وابســته جدیــد 
ــا در ســه  ــن باج افزاره ــی از معروف تری اســت. REvil یک
ــه بــزرگ را انجــام  ســال گذشــته بــود کــه چندیــن حمل
داد، کــه شــاید مهم تریــن آن هــا علیــه ارائه دهنــده 

ــود. ــن 2021 ب ــات Kaseya در ژوئ ــاوری اطالع فن
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اسپانیا تحقیقاتی را در مورد هک با 
پگاسوس آغاز می کند

هکرهای کره شمالی، در حال 
پولشویی 600 میلیون دالری خود

ــه  ــای اینک ــورد افش ــپانیا در م ــی اس ــرویس اطالعات س
ده هاتــن از مقامــات، وکال و فعــاالن منطقــه خودمختــار 
 Pegasus ــی ــزار جاسوس ــه نرم اف ــدف حمل ــا ه کاتالونی
گــروه NSO قــرار گرفته انــد، تحقیــق خواهــد کــرد. 
ــمی  ــرار رس ــیون اس ــن کمیس ــپانیا همچنی ــت اس دول
ــس  ــه رئی ــی ک ــد داد، جای ــکیل خواه ــان را تش پارلم

ــود. ــر ش ــا حاض ــد در آنج ــور بای ــات کش اطالع

ــئول  ــپانیا مس ــت اس ــه دول ــد ک ــان می ده ــواهد نش ش
ــی  ــند قطع ــچ س ــا هی ــت، ام ــوده اس ــا ب ــن هک ه ای
وجــود ندارد. گــروه تحقیقاتــی ســایبری Citizen Lab که 
ــه توســط Pegasus هــدف  ــی را ک تلفن هــای کاتالونیای
ــت  ــمًا دول ــرار داد، رس ــی ق ــورد بررس ــد م ــرار گرفته ان ق
اســپانیا را بــه خاطــر هــک کــردن مقصــر ندانســت، امــا 
گفــت کــه شــواهد “نشــان دهنــده ارتبــاط بــا مقامــات 
ــه اســت  ــاع اســپانیا نگفت اســپانیایی اســت.” وزارت دف
کــه آیــا از Pegasus یــا ســایر نــرم افزارهــای جاسوســی 
 NSO اســتفاده مــی کنــد، امــا یکــی از کارمنــدان ســابق
بــه نیویورکــر گفــت کــه ایــن شــرکت در اســپانیا حســاب 

ــری دارد. کارب

بــه  گذشــته  هفتــه  دفــاع  وزارت  ســخنگوی  یــک 
ــق  ــت اســپانیا همیشــه طب آسوشــیتدپرس گفــت: »دول
ــا  ــر کاتالونی ــس، رهب ــر آراگون ــد«. پ ــل می کن ــون عم قان
بــه روزنامــه اســپانیایی El Pais گفــت کــه اعتمــاد بیــن 
ــن  ــن تری ــپانیا در پایی ــت اس ــا و دول ــات کاتالونی مقام
ــه در »گزارش هــای  ــی NSO گفــت ک حــد اســت.از طرف
نادرســت و غیرمســتند« و ادعاهــای »کاذب« هــدف قــرار 

ــه اســت.  گرفت

ــم  ــس از تحری ــگ پ ــگ یان ــا پیون ــو ب ــای همس هکره
کیــف پــول دیجیتــال آنهــا توســط دولــت ایــاالت 
متحــده، همچنــان در حــال پولشــویی میلیــون هــا دالر 
ــه آن  ــوش و گرب ــازی م ــتند. ب ــال هس ــای دیجیت ارزه
ــه  ــه چگون ــد ک ــان می ده ــون نش ــان قان ــا مجری ــا ب ه
ــتفاده  ــوء اس ــوب س ــای معی ــد از کده ــا می توانن هکره
کننــد، ردپــای خــود را پنهــان کننــد و از ناهماهنگی هــای 
بــه  دســتیابی  بــرای  بین المللــی  قانــون  اجــرای 
دســتاوردهای غیرقانونــی خــود اســتفاده کننــد. همچنین 
ایــن مســاله ســبب رویکــرد منفــی نســبت بــه صنعــت 
ــل  ــت قاب ــالش اس ــه در ت ــت ک ــال اس ــای دیجیت ارزه
ــرمایه گذاران  ــا، س ــرای تنظیم کننده ه ــش ب ــاد بودن اعتم

ــد. ــان ده ــتریان را نش و مش

ــا  ــد از تحریم ه ــب می توانن ــگاری اغل ــاب های رمزن حس
فــرار کننــد. در بررســی واشــنگتن پســت از حســاب هــای 
رمزنــگاری تحریــم شــده توســط وزارت خزانــه داری طــی 
ــت  ــول یاف ــف پ ــار کی ــته، چه ــم گذش ــال و نی ــک س ی
شــد کــه مــاه هــا پــس از قــرار گرفتــن در لیســت ســیاه 

دولــت، در تراکنــش هــا فعــال باقــی ماندنــد. 
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سایبر بین الملل
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اداره سایبری اسرائیل پیش از »روز 
بیت المقدس« ایران هشدار ساالنه 

صادر کرد

اداره ملــی ســایبری اســرائیل روز یکشــنبه بــه مناســبت 
روز قــدس ایــران و پایــان مــاه مبــارک رمضــان هشــدار 
ســاالنه خــود را نســبت بــه حمــالت ســایبری احتمالــی 
ــایبری  ــای س ــزود عملیات ه ــن اف ــرد. همچنی ــادر ک ص
ــایت های  ــه وب س ــوذ ب ــرای نف ــل ب ــی 29 آوری در حوال
ــه  ــه ب ــی و حمل ــای تبلیغات ــار پیام ه ــرائیل و انتش اس

ــی رود. ــار م ــرائیل انتظ ــی اس ــتم های اطالعات سیس

ــال  ــدس را در س ــت المق ــا روز بی ــدس ی ــران روز ق ای
ــا  ــن روز ب ــرد. ای ــاز ک ــالمی آغ ــالب اس ــال انق 1979، س
ــرائیلی  ــد اس ــای ض ــا و تهدیده ــخنرانی ها، رویداده س
ــزار  ــرائیل برگ ــرل اس ــلیم از کنت ــازی« اورش ــرای »آزادس ب
ســایت  وب  بــه  احتمالــی  هــای  نفــوذ  می شــود. 
ــا  ــاری ی ــال ج ــل س ــخ 29 آوری ــرائیلی در تاری ــای اس ه
حوالــی آن پیــش بینــی مــی شــود و توســط هکرهــای 
عنــوان تحــت  جهــان  سراســر  در  اســرائیلی   ضــد 

“#OPJerusalem” هماهنگ می شود.
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 ناتو رزمایش دفاع سایبری
Locked Shields را برگزار می کند

ــج  ــر از شــصت و پن ــزار نف ــش از دو ه روز سه شــنبه، بی
کشــور در اســتونی گــرد هــم آمدنــد تــا در تمرین ســاالنه 
دفــاع ســایبری »ســپرهای قفل شــده« ناتــو شــرکت 
کننــد. هــدف ایــن تمریــن تقویــت همــکاری و هماهنگی 
ــک  ــرای کم ــرکت کنندگان ب ــرا ش ــت، زی ــی اس بین الملل
بــه یــک کشــور خیالــی در واکنــش بــه حمــالت ســایبری 
ــت  ــال اهمی ــداد امس ــد. روی ــالش می کنن ــگ ت بالدرن
بیشــتری دارد، زیــرا توجــه بین المللــی بــه حمــالت 
ســایبری مرتبــط بــا درگیــری روســیه و اوکرایــن معطــوف 
شــده اســت. در مــاه مــارس، کشــورهای ناتــو بــه اتفــاق 
آرا بــه پذیــرش اوکرایــن در مرکــز عالــی دفــاع ســایبری 
ــارکت  ــده مش ــرکت کنن ــوان “ش ــه عن ــو، ب ــی نات تعاون
ــد  ــی بتوانن ــان اوکراین ــا کارشناس ــد ت ــده” رای دادن کنن
ــایبری  ــش س ــز دان ــه مرک ــد و ب ــرکت کنن ــن ش در تمری
 Locked معتبــر ناتــو دسترســی پیــدا کننــد. در حالــی کــه
ــی  ــای عملیات ــی قابلیت ه ــرای ارزیاب ــی ب Shields فرصت
کشــورها اســت، کارشناســان بــه چالش هــای متعــددی 
ــواری در  ــه دش ــایبری، از جمل ــای س ــرای تمرین ه در اج
ــد. ــاره می کنن ــی اش ــی واقع ــای آموزش ــاد محیط ه ایج
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