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اخبار

ایاالت متحده آمریکا
تراشه ساز چینی با اتهامات نقض محدودیت های صادراتی ایاالت متحده در ارتباط با فروش به هوآوی 

مواجه است
کاخ سفید به ائتالف جهانی اینترنت می پیوندد

فعاالن حزب جمهوری خواه در حداقل هشت حوزه قضایی، سیستم های رأی گیری را دچار اختالل کرده یا 
سعی در ایجاد اختالل در آن داشته اند

تنش روسیه و اوکراین
مدیرعامل Clearview AI می گوید اوکراین بیش از 14000 جستجوی تشخیص چهره انجام داده است

مایکروسافت: هکرهای مورد حمایت روسیه یک سال قبل از حمله به اوکراین آماده سازی برای جنگ را 
آغاز کردند

هکرهای مرتبط با روسیه حجم زیادی از داده های اوکراینی ها را به سرقت برده اند

تهدیدات سایبری
APT 37 کره شمالی خبرنگاران را هدف قرار می دهد

انتشار الگوریتم های توییتر بعید است خطرات هک را افزایش دهد
مالک NSO سعی می کند محققانی را که عمل سوءاستفاده از ابزارهای هک آنها را افشا کرده بودند، 

بی اعتبار کند

سایبر بین الملل
حصول توافق بر سر قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا

ایالن ماسک توییتر را خرید
بر اساس اسناد فاش شده، فیس بوک در ردیابی داده های کاربران مشکل دارد
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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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ایــن شــماره از دیدبــان ســایبری در محورهــای ایــاالت متحــده آمریــکا، تنــش بیــن روســیه و اوکرایــن، ســایبر 
ــه و منتشــر شــده اســت.   ــالت ســایبری تهی ــل و حم بین المل

ــی  ــا اتهامــات نقــض محدودیت هــای صادرات ــی ب ــه گذشــت، یــک شــرکت تراشــه ســاز چین ــه ای ک طــی هفت
ایــاالت متحــده در ارتبــاط بــا فــروش بــه هــوآوی مواجــه شــده، کاخ ســفید بــه ائتــالف جهانــی اینترنــت پیوســته 
اســت و گــزارش هایــی منتشــر شــده مبنــی بــر اینکــه فعــاالن حــزب جمهوری خــواه در حداقــل هشــت حــوزه 
قضایــی، سیســتم های رأی گیــری را دچــار اختــالل کــرده یــا ســعی در ایجــاد اختــالل در آن داشــته اند. در خــالل 
ــخیص  ــتجوی تش ــش از 14000 جس ــن بی ــه اوکرای ــده ک ــخص ش ــن مش ــیه و اوکرای ــی روس ــای نظام ــش ه تن
چهــره بــا هــوش مصنوعــی انجــام داده اســت، مایکروســافت افشــا کــرده کــه هکرهــای مــورد حمایــت روســیه 
یــک ســال قبــل از حملــه بــه اوکرایــن آماده ســازی بــرای جنــگ را آغــاز کردنــد و نیــز خبــر هایــی منتشــر شــده 
ــد.  ــه ســرقت برده ان ــادی از داده هــای اوکراینی هــا را ب ــا روســیه حجــم زی ــط ب ــه هکرهــای مرتب ــر اینک ــی ب مبن
در تهدیــدات ســایبری هفتــه گذشــته یــک گــروه هکــری وابســته بــه کــره شــمالی کشــف شــده کــه خبرنــگاران 
ــی انتشــار عمومــی  ــا خطــرات احتمال ــی در رابطــه ب ــی های ــه زن ــن گمان ــرار مــی دهــد، همچنی مــورد هــدف ق
الگوریتم هــای توییتــر بــه گــوش مــی رســد. همچنیــن در روز هــای گذشــته شــاید مهــم تریــن خبــر ســایبر بیــن 

الملــل، خریــداری کامــل توییتــر توســط ایــالن ماســک بــود. 

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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ایاالت متحده آمریکا
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امنیت سایبری     

تراشه ساز چینی با اتهامات نقض 
محدودیت های صادراتی ایاالت متحده 

در ارتباط با فروش به هوآوی مواجه است

کاخ ســفید و وزارت بازرگانــی ایــاالت متحــده در حــال 
ــرکت  ــه ش ــر اینک ــی ب ــتند مبن ــی هس ــی ادعاهای بررس
 Yangtze Memory Technologies چینــی  دولتــی 
YMTC(( بــا تأمیــن تراشــه های هــواوی بــرای گوشــی 
Enjoy 20e، قوانیــن صــادرات ایــاالت متحــده را نقــض 
کــرده اســت. YMTC از فنــاوری آمریکایــی بــرای تولیــد 
ــی  ــن معن ــه ای ــد، ب ــتفاده می کن ــود اس ــوالت خ محص
ــی  ــوالت خارج ــون محص ــع قان ــرکت تاب ــن ش ــه ای ک
اســت کــه صــادرات فناوری هــای ایــاالت متحــده 
ــت  ــا صح ــر ادعاه ــد. اگ ــوع می کن ــواوی را ممن ــه ه ب
داشــته باشــند، YMTC ممکــن اســت در فهرســت 
ــی اش  ــرد و دسترس ــرار گی ــی ق ــم وزارت بازرگان تحری
ــن  ــد. ای ــر بیفت ــه خط ــده ب ــاالت متح ــاوری ای ــه فن ب
ــل  ــد اپ ــی مانن ــرکت های آمریکای ــرای ش ــد ب می توان
ــرای  ــه های YMTC ب ــد تراش ــر خری ــه فک ــرًا ب ــه اخی ک

ــد. ــاز باش ــتند، دردسرس ــون هس آیف
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کاخ سفید به ائتالف جهانی اینترنت 
می پیوندد

فعاالن حزب جمهوری خواه در حداقل 
هشت حوزه قضایی، سیستم های 

رأی گیری را دچار اختالل کرده یا سعی در 
ایجاد اختالل در آن داشته اند

ــه  ــه “اعالمی ــتن ب ــنبه پیوس ــدن روز پنجش ــت بای دول
ــزام آور  آینــده اینترنــت” را اعــالم کــرد، تعهــدی غیــر ال
ــت و  ــت در اینترن ــای دول ــش محدودیت ه ــرای کاه ب
حمایــت از آن بــرای ارتقــای حقــوق بشــر و دموکراســی. 
ــا: ــد ت ــد را امضــا کرده ان ــن تعه ــش از 50 کشــور ای بی

ــایبری  ــم س ــه جرای ــکاری علی ــه هم ــه ادام ــد ب - متعه
ــوند. ش

- از “چارچــوب رفتــار مســئوالنه دولــت در فضــای 
ســایبری” حمایــت کننــد.

- برای حفظ حریم خصوصی آنالین متعهد  شوند.

ــا  ــد ی ــه نکنن ــات مداخل ــه در انتخاب ــد ک ــول دادن - ق
ــاد  ــات “ ایج ــان اطالع ــت کاری پنه ــای دس “کمپین ه

ــد. نکنن

برخــی از نام هــای مهــم در فهرســت امضاکننــدگان 
ایــن بیانیــه وجــود نــدارد، از جملــه چیــن و روســیه کــه 
نســبت  رویکــرد محدودکننده تــری  از  مدت هاســت 
ــد  ــام ارش ــک مق ــد. ی ــت می کنن ــت حمای ــه اینترن ب
دولــت در تماســی بــا خبرنــگاران، روســیه و فیلترهــای 
اینترنتــی آن را در پــی جنــگ در اوکرایــن محکــوم 
ــاد  ــران ایج ــی از رهب ــیه را یک ــام، روس ــن مق ــرد. ای ک
یــک مــدل خطرنــاک جدیــد در سیاســتگذاری اینترنتــی 
خوانــد. البتــه هنگامــی کــه خبرنــگاری در مــورد ارتبــاط 
بــا چیــن یــا روســیه ســؤال کــرد، مقــام ارشــد دولــت 
دیپلماتیــک«  »بحث هــای  مــورد  در  اظهارنظــر  از 

ــرد. خــودداری ک

ایــن مســئله کــه پنــج ایالــت را در بــر می گیــرد، 
ــی  ــا فعاالن ــواه ی ــی جمهوری خ ــات محل ــامل مقام ش
ــور  ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــای دونال ــه ادعاه ــت ک اس
ســابق آمریــکا مبنــی بــر تقلــب در دســتگاه های 
رأی گیــری را بی اســاس مــی خواندنــد. چهــار کارشــناس 
قانــون انتخابــات گفتنــد کــه ایــن تخلفــات در تاریــخ 
ــت.  ــوده اس ــابقه ب ــده بی س ــاالت متح ــات ای انتخاب
»حــوادث مذکــور ، همگــی در ایالت هایــی اتفــاق 
ــد: دو  ــی بوده ان ــر رقابت ــات اخی ــه در انتخاب ــاده ک افت
ــر  ــیگان و در ه ــورد در میش ــه م ــرادو، س ــورد در کل م
یــک از ایــاالت اوهایــو، پنســیلوانیا و کارولینــای شــمالی 
یــک مــورد رخ داده اســت. بــه گفتــه مقامــات ایالتــی و 
محلــی، حداقــل پنــج مــورد از ایــن پرونده هــا توســط 
مجریــان قانــون محلــی یــا فــدرال، بــا ســه بازداشــت 
ــار  ــت. چه ــی اس ــت بررس ــت در دس ــک محکومی و ی
ــور  مــورد از ایــن نقض هــا، مقامــات انتخاباتــی را مجب
کــرد کــه تجهیــزات رأی گیــری را کــه دیگــر ایمــن نبــود، 

ــد.« ــن کنن ــا جایگزی ــر ی تعمی





تنش  روسیه و اوکراین
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مدیرعامل Clearview AI می گوید اوکراین 
بیش از 14000 جستجوی تشخیص چهره 

انجام داده است

مایکروسافت: هکرهای مورد حمایت 
روسیه یک سال قبل از حمله به اوکراین 

آماده سازی برای جنگ را آغاز کردند

هــوش  بنیان گــذاران  از  یکــی  تون-تــات،  هــوآن 
مصنوعــی Clearview بــه درو هــارول در یــک رویــداد 
ــز  ــاوری بحث برانگی ــت: فن ــت گف ــده از واشنگتن پس زن
ــار  ــل 14800 ب ــرکت، حداق ــن ش ــره ای ــخیص چه تش
توســط شــش آژانــس اوکراینــی و 410 کاربــر آنهــا 
اســتفاده شــده اســت. ایــن اســکن عمدتــًا بــرای 
شناســایی روس هــای کشــته شــده و هشــدار بــه 
ــت  ــش حمای ــرای کاه ــالش ب ــا در ت ــای آنه خانواده ه

از روســیه اســتفاده می شــود.

کــه  مدت هاســت   Clearview مصنوعــی  هــوش 
ــر  ــه از تصاوی ــود را ک ــگاه داده خ ــادی از پای ــدار زی مق
ــوز  ــب مج ــدون کس ــی، ب ــبکه های اجتماع ــی ش عموم
از پلتفرم هــا یــا کاربــران آنهــا جمــع آوری کــرده اســت، 
ایــن  از  اســتفاده  اســت.  داده  قــرار  مورداســتفاده 
ــرا  ــز اســت، زی ــی بحث برانگی ــاوری در مناطــق جنگ فن
ــد  ــه می توان ــتند ک ــران هس ــان نگ ــی از کارشناس برخ
ســابقه ای وحشــتناک بــرای درگیری هــای آینــده ایجــاد 
کنــد یــا نتیجــه معکــوس داشــته باشــد و روســیه را در 
ــات از  ــه تون-ت ــد. البت ــک کن ــگ تحری ــه دادن جن ادام
ایــن اقدامــات دفــاع کــرد. او گفــت: »هــر یــک از ایــن 
ــایی  ــرای شناس ــوه ب ــی بالق ــک بازرس ــت وجوها ی جس
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــت و اس ــی« اس ــکار جنگ ــک جنایت ی
ــت«.  ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــل بس ــاوری »در عم ــن فن ای
ــه  ــرد ک ــر نمی ک ــرکت  Clearview فک ــه ش ــت ک او گف
ــم باشــد. ــن مه ــدازه در اوکرای ــن ان ــه ای ــاوری آن ب فن

ــکو از  ــا مس ــط ب ــای مرتب ــت: هکره ــافت گف مایکروس
ــرای  ــازی ب ــه »آماده س ــروع ب ــارس 2021 ش ــل م اوای
ســازمان های  علیــه  حمــالت  و  کردنــد  درگیــری« 
مســتقر در اوکرایــن یــا متحــدان ایــن کشــور را تشــدید 
ــتم های  ــه سیس ــترده تری ب ــی گس ــا دسترس ــد ت کردن
ــن  ــی، ای ــند. در گزارش ــته باش ــی داش ــه ای اوکراین رایان
شــرکت اعــالم کــرد: از زمــان تهاجــم، حــدود 40 حملــه 
مخــرب ، فایل هــای صدهــا سیســتم در ده هــا ســازمان 
در اوکرایــن را بــرای همیشــه از بیــن بردنــد. ایــن 
ــف از  ــل هشــت دســته مختل ــن حداق شــرکت همچنی
نرم افزارهــای مخــرب را پیــدا کــرده اســت کــه ســعی در 
ــته اند. ــی داش ــال اوکراین ــتم های دیجیت ــودی سیس ناب

در همیــن حــال، اوکرایــن از شکســت آشــکار هکرهــای 
روســی در گســترش بیشــتر عملیــات خــود ســخن 
از مقامــات امنیــت  می گویــد. ویکتــور ژورا، یکــی 
ــگاران  ــه خبرن ــنبه ب ــن، چهارش ــت اوکرای ــایبری دول س
ــدی  ــدی ج ــان تهدی ــی “همچن ــای روس ــت: هکره گف
بــرای اوکرایــن و بقیــه ]جهــان[ هســتند.” آنهــا همچنان 
بــه تهدیــد دموکراســی  و تهدیــد فضــای ســایبری 
اوکرایــن ادامــه می دهنــد، امــا بااین وجــود، مــن 
فکــر نمی کنــم کــه بتواننــد جنگجویــان ســایبری خــود 
ــدی  ــاًل جدی ــای کام ــا از فناوری ه ــد ی ــش دهن را افزای
اســتفاده کننــد کــه می توانــد بــه زیرســاخت های 

ــد. ــه کن ــن حمل اوکرای
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هکرهای مرتبط با روسیه حجم زیادی از 
داده های اوکراینی ها را به سرقت برده اند

بــه پایــگاه داده بیمــه خــودرو و وزارت کشــور اوکرایــن 
ــگاه داده  ــت. پای ــده اس ــه ش ــر حمل ــای اخی در ماه ه
هایــی کــه بــه طــور بالقــوه اطالعــات حســاس 
ــه ارتــش روســیه می دهــد کــه در صــورت  ــادی را ب زی
ــات  ــود. اطالع ــد ب ــد خواه ــور مفی ــن کش ــغال ای اش
ــاره شــهروندان اوکراینــی می توانــد  جمع آوری شــده درب
ــد کــه منتقــدان روســیه در کجــا زندگــی  مشــخص کن
می کننــد و چــه کســانی بــه احتمــال زیــاد بــه اشــغال 
اعتــراض می کننــد. مقامــات امنیــت ســایبری اوکرایــن 
جمــع آوری  بــه  روســی  هکرهــای  کــه  می گوینــد 
اطالعــات در زمانــی کــه روســیه در حــال تهاجــم خــود 

بــود، ســرعت بخشــیده اند.

ــورد  ــی در م ــه اطالعات ــد ک ــی می گوین ــات اوکراین مقام
ــد. ســرهی دمدیــوک،  ــز جمــع آوری کرده ان روس هــا نی
معــاون وزیــر ملــی اوکرایــن گفــت: ایــن کشــور دقیقــًا 
می دانــد کــه یــک ســرباز خــاص از کجــا و چــه زمانــی 
از مــرز اوکرایــن عبــور کــرده، در کــدام شــهرک اشــغالی 
توقــف کــرده، در کــدام ســاختمان شــب را ســپری کــرده 
و در ســرزمین مــا جنایــت کــرده اســت. ما شــماره تلفن 
همــراه آنهــا، نــام والدیــن، همســران، فرزنــدان، آدرس 
خانــه آنهــا، و نــام معلمــان، مــدارس و همســایگان آنها 
را می دانیــم. البتــه مشــخص نیســت اوکرایــن چگونــه 
چنیــن داده هایــی را بــه دســت آورده اســت یــا اینکــه 

ــز هســتند. ــا ادعاهــا اغراق آمی آی





تهدیدهای سایبری
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APT 37 کره شمالی خبرنگاران را 
هدف قرار می دهد

 APT در یــک کمپیــن پیچیــده ســایبری، عامــل تهدیــد
37 مرتبــط بــا کــره شــمالی از بدافــزار RokRAT بــرای 
ــران ســابق  ــی از مدی ــل یک ــردن حســاب ایمی هــک ک
ــی اســتفاده کــرد  ــره جنوب ــی ک ســرویس اطالعــات مل
و ایــن گــروه را قــادر ســاخت تــا اطالعــات مربــوط بــه 
مکاتبــات قبلــی ایــن مقــام بــا خبرنــگاران را بــه ســرقت 
ــام رســمی،  ــن مق ــت ای ــل هوی ــا جع ــا ب ــرد. هکره بب
ــق یــک حســاب  ــی را از طری ــره جنوب ــگاران ک روزنامه ن
جعلــی هــدف قــرار دادنــد و ایمیل هایــی حــاوی 
بدافــزار Goldbackdoor ارســال کردنــد. تجزیه وتحلیــل 
بدافــزار Goldbackdoor نشــان می دهــد کــه می تــوان 
ــناد  ــود اس ــور و آپل ــای عب ــرقت رمزه ــرای س از آن ب
ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــه هکره ــق ب ــری متعل ــاب اب  در حس
Goldbackdoor شــباهت های زیــادی بــه یــک بدافــزار 
دیگــر، بــه نــام Bluelight دارد کــه APT 37 از آن بــرای 
 هــدف قــراردادن وب ســایت یــک روزنامــه کــره جنوبی،

Daily NK، در سال گذشته استفاده کرد.
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انتشار الگوریتم های توییتر بعید است 
خطرات هک را افزایش دهد

ایــالن ماســک، مدیــر اجرایــی تســال کــه توییتــر را بــه 
ــت  ــه اس ــرد، گفت ــداری ک ــارد دالر خری ــغ 44 میلی مبل
ــی  ــبکه های اجتماع ــای ش ــد الگوریتم ه ــه می خواه ک
ــش  ــدف افزای ــی باه ــد - اقدام ــر کن ــر را منتش توییت
اعتمــاد در میــان کاربرانــی کــه معتقدنــد الگوریتم هــای 
ــن  ــا به کارگرفته شــده اســت. ای ــه آنه ــرم علی ــن پلتف ای
اقــدام درحالی کــه بعیــد اســت خطــرات هــک را 
افزایــش یابــد، می توانــد مســیر بــازی بــا الگوریتم هــا 
بــرای ســاخت کمپین هــای ترویــج اطالعــات نادرســت 
و انجــام ســایر تخلفــات را بــرای بازیگــران بــد آســان تر 
کنــد. به عنوان مثــال: بازیگــران مرتبــط بــا دولــت 
چیــن از نظــر تئــوری می تواننــد بــا الگوریتم هــای 
ایــن شــرکت بــازی کننــد تــا بــه توییت هــای طــرف دار 
ــن  ــدان ای ــای منتق ــد و توییت ه ــب دهن ــن ضری چی

ــد. ــوه دهن ــت جل ــور را کم اهمی کش

انتشــار الگوریتــم می توانــد نــکات مثبتــی نیــز داشــته 
ــاره  ــه آن اش ــک ب ــه ماس ــفافیتی ک ــوع ش ــد. ن باش
ــا  ــه مدت هاســت ب ــر ک ــرای توییت ــد ب ــد می توان می کن
اتهامــات محدودکــردن دسترســی بــه محتــوا از ســوی 
گروه هــای خاصــی از کاربــران مواجــه می شــود، مفیــد 
باشــد. ماهیــت مبهــم نحــوه رتبه بنــدی و انتشــار 
محتــوا توســط شــرکت های رســانه های اجتماعــی 
ماننــد توییتــر نیــز مدت هــا محــل مجادلــه محققانــی 
اســت کــه بــه دنبــال درک ســوگیری ها در ایــن پلتفــرم 

هســتند.

مالک NSO سعی می کند محققانی را که 
عمل سوءاستفاده از ابزارهای هک آنها را 

افشا کرده بودند، بی اعتبار کند

ــه  ــی Novalpina ک ــهامی خصوص ــرکت س ــران ش مدی
در آن زمــان مالــک NSO بودنــد، تالش مــی کننــد 
تــا تحقیقــات Citizen Lab را کــه نشــان مــی داد نــرم 
ــرای  ــب ب ــروه NSO اغل ــی Pegasus گ ــزار جاسوس اف
مــورد  فعــاالن  و  روزنامه نــگاران  هدف قــرار دادن 
ــه  ــد. در فوری ــار کنن ــت، بی اعتب ــرار می گرف ــتفاده ق اس
نــام ویــوک  بــه  NSO و Novalpina وکیلــی   ،2019
ــص  ــاور متخص ــوان “مش ــمًا به عن ــنامورتی را رس کریش
خارجــی “ اســتخدام کردنــد. امــا اســنادی کــه توســط 
ران دیبــرت، مدیــر آزمایشــگاه ســیتیزن و جــان اســکات 
ریلتــون، محقــق ارشــد به دســت آمده، نشــان می دهــد 
کــه او بــه ایــن دلیــل اســتخدام شــده اســت کــه قبــاًل 
به عنــوان دســتیار پژوهشــی بــرای دیبــرت کار می کــرده 
اســت. دیبــرت از مالقــات بــا کریشــنامورتی خــودداری 
ــدت  ــه از م ــت ک ــن گف ــه گاردی ــنامورتی ب ــرد. کریش ک
ــیمان  ــال 2019 پش ــا در س ــه نووالپین ــاوره ب ــاه مش کوت
اســت و افــزود کــه ســوابق همدســتی NSO در نقــض 
فاحــش حقــوق بشــر نشــان می دهــد کــه او چقــدر در 
ایــن بــاور کــه نووالپینــا در ایجــاد تغییــرات واقعــی در 

ــوده اشــتباه کــرده اســت.  NSO جــدی ب

ــعی  ــن س ــا، همچنی ــریک نووالپین ــل، ش ــتفان پی اس
ــاردر  ــوروس، میلی ــورج س ــه ج ــی ب ــرد در ایمیل های ک
ــار کنــد.  بشردوســت، »آزمایشــگاه ســیتیزن« را بی اعتب
مشــخص نیســت کــه هــدف پیــل چــه بــوده اســت، 
امــا یــک فــرد آشــنا بــه گاردیــن گفــت کــه آنهــا فکــر 
ــه  ــی ب ــل می خواهــد ســوروس کمــک مال ــد پی می کنن
ــل  ــد. وکالی پی ــف کن ــگاه Citizen Lab را متوق آزمایش
ــف و  ــات “ضعی ــن اتهام ــه ای ــد ک ــن گفته ان ــه گاردی ب
غیرقابل اثبــات” بــوده و پیــل بــه “حکومــت داری خــوب 

و حقــوق بشــر” متعهــد اســت.





سایبر بین الملل



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 28

امنیت سایبری     

حصول توافق بر سر قانون خدمات 
دیجیتال اتحادیه اروپا

ایالن ماسک توییتر را خرید

در 23 آوریــل، اتحادیــه اروپــا )EU( بــه توافقــی دربــاره 
ــدف  ــه ه ــت یافت ک ــال دس ــات دیجیت ــون خدم قان
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــای اینترنت ــردن پلتفرم ه آن وادار ک
ــخنان  ــت، س ــات نادرس ــد اطالع ــکالتی مانن ــه مش ب
ــد  ــی و تبلیغــات هدفمن ــوای غیرقانون ــز، محت نفرت انگی
ــتاگرام و  ــوک، اینس ــد فیس ب ــی مانن ــت. پلتفرم های اس
ــد  ــرار می گیرن ــاالنه ق ــای س ــت ممیزی ه ــوب تح یوتی
ــث اجــازه  ــه قانون گــذاران و محققیــن شــخص ثال و ب
فرایندهــای  و  داده هــا  جمــع آوری  تــا  می دهنــد 
الگوریتمــی شــرکت ها را بررســی کننــد. بــه نظــر 
ــم  ــب تصمی ــن موج ــری در اوکرای ــه درگی ــد ک می رس
محدودیت هایــی  اعمــال  بــرای  سیاســت گذاران 
بــرای شــرکت های اینترنتــی اســت کــه می توانــد 
ــود، از  ــال ش ــی اعم ــت مل ــای امنی ــول بحران ه در ط
ــا تبلیغــات دولتــی در  ــارزه ب جملــه اقداماتــی بــرای مب
ــا  ــه اروپ ــتمداران اتحادی ــی. سیاس ــانه های اجتماع رس
ــاه  ــال در م ــت دیجیت ــده ای را در سیاس ــرات عم تغیی
ــای  ــون بازاره ــه قان ــد، از جمل ــالم کرده ان ــته اع گذش
ــاوری  ــرکت های فن ــی ش ــار ضدرقابت ــه رفت ــال ک دیجیت

ــد. ــم می کن بــزرگ را تنظی

ایــالن ماســک توییتــر را را در یــک معاملــه 44 میلیــارد 
دالری خریــداری کــرد. بــا وجــود برخــی مخالفت هــای 
ــرد  ــالم ک ــنبه اع ــر روز دوش ــره توییت ــه، هیئت مدی اولی
کــه به اتفــاق آرا راضــی بــه فروختــن توییتــر بــه 
ایــالن ماســک شــده اند. ایــن اعالمیــه بالفاصلــه مــورد 
بررســی قــرار گرفــت، زیــرا منتقــدان هشــدار می دهنــد 
کــه ایــن کار بــه ماســک کنتــرل بی ســابقه ای بــر یــک 
پلتفــرم بــزرگ رســانه اجتماعــی می دهــد. توییتــر 
ــران  ــوم کارب ــر دارد و دو س ــون کارب ــش از 217 میلی بی
ــرم  ــن پلتف ــه ای ــد ک ــا می کنن ــر ادع ــی توییت آمریکای
ــود  ــل خ ــک تمای ــت. ماس ــار آنهاس ــم اخب ــع مه منب
را بــرای تغییــر توییتــر بــرای ترویــج آزادی بیــان 
ــان  ــا را در می ــن نگرانی ه ــه ای ــت ک ــرده اس ــراز ک اب
ــه او در  ــر اینک ــی ب ــت مبن ــه اس ــش برانگیخت منتقدان
نهایــت سیاســت های تعدیــل محتــوا را تضعیــف 
ــران را بیشــتر  ــر کارب ــان، اقلیت هــا و دیگ ــد و زن می کن
در برابــر آزار و اذیــت آســیب پذیر می کنــد. عــالوه 
ــرح  ــه ط ــد ک ــدار می دهن ــان هش ــن، کارشناس ــر ای ب
ــر  ــای توییت ــردن الگوریتم ه ــاز ک ــرای منبع ب ــک ب ماس
می توانــد بــه عوامــل مخــرب قــدرت دهــد تــا از 
الگوریتم هــا بــرای کمپین هــای اطالعــات نادرســت 

ــد. ــتفاده کنن سوءاس
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بر اساس اسناد فاش شده، فیس بوک 
در ردیابی داده های کاربران مشکل دارد

مهندســان حریــم خصوصــی فیس بــوک در یــک ســند 
داخلــی به دســت آمده می گوینــد کــه ایــن شــرکت 
ــوه  ــورد نح ــح در م ــرل و توضی ــی از کنت ــطح کاف “س
ــن  ــدارد و ای اســتفاده سیستم هایشــان از داده هــا” را ن
مســئله پیــروی از الزامــات قانونــی بــرای کنتــرل نحــوه 
اســتفاده از داده هــای کاربــر دشــوار می کنــد. ایــن 
ــوک  ــا فیس ب افشــاگری ســؤاالتی را در مــورد اینکــه آی
از  حفاظــت  قوانیــن  کامــل  طــور  بــه  می توانــد 
داده هــای اتحادیــه اروپــا را پــاس کنــد ایجــاد می کنــد. 
از داده هــای عمومــی اتحادیــه  مقــررات حفاظــت 
اروپــا محدودیت هــای ســختی را در مــورد نحــوه 
اســتفاده شــرکت ها از داده هــای کاربــران و زمانــی 
ــتفاده  ــدد اس ــداف متع ــرای اه ــد از آن ب ــه می توانن ک
کننــد، تعییــن می کنــد. بــر اســاس ســند فــاش شــده، 
فیس بــوک ممکــن اســت حتــی توانایــی محدودکــردن 
ــران را نداشــته باشــد.  نحــوه مدیریــت داده هــای کارب
بــا  را  فیس بــوک  داده هــای  انبــوه  کارشناســان، 
داده هایــی کــه از ســایت خودشــان و اشــخاص ثالــث 
در سراســر جهــان جمــع آوری می شــود، بــا یــک 
ــری  ــاس، بط ــه کردنــد. در قی ــر مقایس ــری جوه بط
از آب ریختــه می شــود کــه  جوهــر در دریاچــه ای 
ــن  ــؤال ای ــال س ــت. ح ــوک اس ــان دهنده فیس ب نش
ــه بطــری برمی گردانیــد؟  ــه آن جوهــر را ب اســت چگون
ــاره  ــه دوب ــید چگون ــد پرس ــر بای ــور واضح ت ــه ط ــا ب ی
آن را ســازماندهی می کنیــد، به طوری کــه فقــط بــه 

ــد؟ ــان یاب ــه جری ــاز در دریاچ ــای مج مکان ه

فیس بــوک ایــن مســاله را رد کــرد کــه این ســند نشــان 
ــظ  ــن حف ــرکت بــا قوانی ــن ش ــن ای ــد قوانی می ده
حریــم خصوصــی مطابقــت نــدارد. یکــی از ســخنگویان 
ســند  ایــن  اینکــه  باتوجه بــه  گفــت:  فیس بــوک 
فرایندهــا و کنترل هــای گســترده مــا را بــرای مطابقــت 
بــا مقــررات حفــظ حریــم خصوصــی را توصیــف 
ــدم  ــان دهنده ع ــه نش ــری ک ــن نتیجه گی ــد، ای نمی کن

ــت. ــت اس ــت، نادرس ــاق اس انطب
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