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ایاالت متحده امریکا
اعتراض پلتفرم ها به قانون عدم مسدودسازی کاربران بر اساس دیدگاه سیاسی

درخواست نمایندگان آمریکا از پلتفرم ها برای مدرک سازی علیه روسیه
NSA در حال تحقیق درباره غول ضدویروس روسی Kaspersky است
مقام اتهام زننده به انتخابات 2020 از نظارت بر انتخابات 2022 منع شد

دولت بایدن پیش نویس فرمان اجرایی را برای حفاظت از داده های ایاالت متحده تهیه می کند
گروه های صنعتی از قوانین پیشنهادی SEC برای گزارش هک ها به سرمایه گذاران انتقاد می کنند

تهدیدات سایبری
نصب عمدی دستگاه یا اپلیکیشن ردیاب روی وسائل شخصی ممنوع می شود

قوانین امنیت سایبری اتحادیه اروپا سختگیرانه تر شد
کاستاریکا پس از حمله باج افزار، وضعیت اضطراری ملی اعالم کرد

حمله سایبری به زیرساخت های حمل ونقل رژیم صهیونیستی
دولت اسپانیا رئیس سازمان اطالعات را در بحبوحه رسوایی نرم افزارهای جاسوسی برکنار کرد

اتحادیه اروپا می خواهد شرکت های فناوری را مجبور کند تا تصاویر سوءاستفاده از کودکان را اسکن کنند
یک تراکتورساز بزرگ آمریکایی مورد حمله باج افزار قرار گرفت

جنگ روسیه و اوکراین
تلویزیون های روسیه ظاهرًا به دلیل نشان دادن پیام های ضدجنگ در تعطیالت روز پیروزی هک شدند

تکنولوژی های سایبری
آمریکا و اروپا برای تولید تراشه برنامه ریزی می کنند

بریتانیا تولیدکنندگان اصلی تراشه روسیه را تحریم کرد
چین به دنبال حذف کامپیوترهای شخصی خارجی از ادارات دولتی است

Clearview AI با توقف فروش داده به بخش خصوصی موافقت کرد
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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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ــالت  ــت، حم ــوده اس ــه رو ب ــا آن روب ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــر دول ــای اخی ــه در هفته ه ــی ک از چالش های
ــر  ــه گذشــته عــالوه ب ــره شــمالی اســت. در هفت ــن و ک ــر روســیه، چی ســایبری از ســوی کشــورهای شــرقی نظی
ــتای  ــویی در راس ــغول پول ش ــًا مش ــه عموم ــمالی - ک ــره ش ــای ک ــای باج افزاره ــه خرابکاری ه ــه علی ــی ک اقدامات
دورزدن تحریم هــای ایــاالت متحــده هســتند - انجــام شــد، در اقدامــی پیشــگیرانه شــاهد ایــن بودیــم کــه آژانــس 
ــروس کسپرســکی را - کــه در بســیاری از در  ــاالت متحــده طــی هشــدارهایی اســتفاده از ضدوی ــی ای امنیــت مل
زیرســاخت ها و صنایــع حیاتــی اســتفاده می شــود - ممنــوع کــرد. همچنیــن امضــای پیش نویــس فرمــان اجرایــی 
ــور  ــه رئیس جمه ــب اســت ک ــن مطل ــای ای ــدن، گوی ــکا  توســط بای ــاالت متحــده آمری حفاظــت از داده هــای ای
ایــاالت متحــده بــه اهمیــت چالش هــای ناشــی از اقدامــات باج افزارهــا و بدافزارهــای دولت هــای متخاصــم یــا 

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

تحلیل و بررسی سایبری

مقدمه



ــار مخــرب ایــن حمــالت اســت. ــال به حداقل رســاندن آث ــه دنب ــوده و ب ــی واقــف ب هکرهــای محل

ــن  ــای قوانی ــه ارتق ــم ب ــز تصمی ــا نی ــه اروپ ــی اتحادی ــده یعن ــاالت متح ــتراتژیک ای ــد اس ــر متح ــویی دیگ از س
ــه  ــا ب ــایبری روس ه ــالت س ــوس و حم ــروژه پگاس ــد پ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــه اس ــود گرفت ــایبری خ ــت س امنی
زیرســاخت های اوکرایــن در جنــگ اخیــر مقامــات ایــن اتحادیــه را بــر آن داشــته اســت کــه تمهیداتــی را در ایــن 
زمینــه فراهــم آورنــد. البتــه در اســپانیا بــه دلیــل رســوائی های اخیــر در بــاب مســئله پگاســوس، شــاهد اخــراج 

رئیــس ســازمان اطالعــات ایــن کشــور بودیــم. 

ــگ  ــم از جن ــاه و نی ــن،  حــدود دو م ــری هــای روســیه و اوکرای ــان درگی ــای ســایبر و در جری در ســوی دیگــر دنی
ــالت  ــرف حم ــایبری دو ط ــگ س ــه جن ــدت در حیط ــن م ــذرد. در ای ــن می گ ــیه و اوکرای ــان روس ــی می فرسایش
ــب در  ــی جال ــر در اقدام ــه اخی ــا در هفت ــد ام ــام دادن ــر انج ــه یکدیگ ــون علی ــای گوناگ ــددی را در حوزه ه متع
ســالگرد روز پیــروزی یعنــی زمانــی کــه هرســاله روس هــا نقــش اتحــاد جماهیــر شــوروی در شکســت آلمــان نــازی 
ــد  را جشــن می گیرنــد شــاهد هــک شــدن ســرویس هایی کــه برنامه هــای تلویزیونــی روســیه را نشــان می دهن
ــوده اســت  ــن ب ــه اوکرای ــن علی ــا جوســازی های پوتی ــه ب ــه مقابل ــن حمل ــه نظــر می رســد هــدف از ای ــم. ب بودی
زیــرا در طــول زمانــی کــه ایــن جنــگ جریــان داشــته اســت، همــواره پوتیــن ســعی داشــته بــا مشابهت ســازی 
بیــن دولتمــردان اوکرایــن و ســران نــازی در جنــگ جهانــی دوم حملــه خــود بــه ایــن کشــور را مشــروع جلــوه 
ــا ارســال پیام هایــی نظیــر “خــون هــزاران اوکراینــی و صدهــا کــودک کشــته شــده روی  دهــد امــا مهاجمــان ب
دســتان شماســت” و “تلویزیــون و مقامــات دروغ می گوینــد، نــه بــه جنــگ” اقــدام بــه تنویــر افــکار عمومــی مــردم 

روســیه کردنــد.

در خاورمیانــه امــا، حملــه ســایبری گســترده ای کــه در هفتــه اخیــر توســط گــروه ســایبری »الطاهــره« عــراق و بــا 
شــعار »یــا لثــارات ابومهــدی المهنــدس« علیــه زیرســاخت های بخــش حمل ونقــل رژیــم صهیونیســتی انجــام شــد، 
دســتاورد بســیار جــدی بــرای جبهــه مقاومــت بــود. پــس از آن کــه در ماه هــای اخیــر شــاهد حمــالت ســایبری 
ــی  ــروه عراق ــک گ ــم از ی ــه آن ه ــن حمل ــم، ای ــت بودی ــه مقاوم ــم جبه ــاخت های مه ــه زیرس ــت ها ب صهیونیس
نشــان از پــر بــودن دســت ایــران و متحدینــش در راســتای مقابلــه بــا تهدیــدات دشــمنان در حــوزه ســایبری دارد.

در هفتــه اخیــر در حــوزه تکنولوژی هــای ســایبری، چیــن بــرای کاهــش مخاطــرات ســایبری، اســتفاده از 
ــتای  ــگیرانه در راس ــی پیش ــوان اقدام ــن را می ت ــه ای ــرد ک ــوع ک ــی ممن ــخصی را در ادارات دولت ــای ش رایانه ه
ــه ها  ــاخت تراش ــه س ــت. در زمین ــی دانس ــان امریکای ــوی مهاجم ــایبری از س ــدات س ــاندن تهدی به حداقل رس
ــاز شــرکت های امریکایــی و انگلیســی انحصــار تولیــد و توســعه  ــه ای از دیرب ــز در حــوزه ســخت افزارهای رایان نی
ــگ  ــن، زن ــر چی ــب نظی ــورهای رقی ــعه کش ــر توس ــال های اخی ــا در س ــته اند. ام ــه را داش ــن زمین ــای ای فناوری ه

ــت. ــدا درآورده اس ــه ص ــدم ب ــرکت های متق ــرای ش ــر ب خط
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امنیت سایبری     

اعتراض پلتفرم ها به قانون عدم 
مسدودسازی کاربران بر اساس دیدگاه 

سیاسی

و  گــوگل  توییتــر،  فیس بــوک،  نماینــده  گروه هــای 
ــا درخواســتی اضطــراری  ــاوری ب ــر شــرکت های فن دیگ
بــه دادگاه عالــی آمریــکا خواســتار کنارگذاشــتن قانونــی 
در ایالــت تگــزاس شــده اند کــه اجــازه نمی دهــد 
ــاس  ــر اس ــران را ب ــی کارب ــزرگ اجتماع ــای ب پلتفرم ه
ــنبه  ــد. چهارش ــدود کنن ــان مس ــای سیاسی ش دیدگاه ه
هفتــه گذشــته ایــن قانــون در تگــزاس اجرایــی شــد و 
بــر اســاس آن شــبکه هــای اجتماعــی بــا بیــش از ۵۰ 
ــان  ــد کاربرانش ــاه نمی توانن ــال در م ــر فع ــون کارب میلی
را بــه دلیــل دیدگاه هــای سیاســی مســدود کننــد. 
همچنیــن ایــن قانــون پلتفرم هــا را ملــزم می کنــد 
ــوا را افشــا  ــی محت ــه طــور عمومــی شــیوه بازبین ــا ب ت
ــون را  ــن قان ــدار تگــزاس ای ــوت فرمان ــد. گــورگ آب کنن
در ســپتامبر ۲۰۲۱ میــادی امضــا کــرد. »نــت چویــس« 
ــای  ــات« )گروه ه ــه و ارتباط ــت رایان ــه صنع و »اتحادی
البی گــری اینترنــت( شــکایتی علیــه ایــن قانــون ثبــت 
ــزاس  ــتین تگ ــهر آس ــی در ش ــی دادگاه ــد و قاض کردن
دســتوری مقدماتــی در ایــن بــاره در دســامبر ۲۰۲۱ 
ــرکت های  ــی ش ــای الب ــرد. گروه ه ــادر ک ــادی ص می
دادگاه  از  خــود  اضطــراری  درخواســت  در  فنــاوری 
ــا زمانــی  ــا اجــازه دهــد ت عالــی آمریــکا خواســته اند ت
ــت، رأی دادگاه  ــان اس ــر در جری ــد تجدیدنظ ــه فراین ک
منطقــه ای بــه قــوت خــود باقــی بمانــد و اجــرا شــود. 
ــرای  ــری ب ــال تصمیم گی ــئولیتی در قب ــون مس ــن قان ای
ــا  ــر ی ــدگاه کارب ــر دی ــی ب ــه مبتن ــی ک ــل محتوای تعدی
شــخص دیگــری منتشــر شــده را ایجــاد می کنــد. 
چنیــن مســئولیتی ممکــن اســت ممنوعیــت محتــوای 
ــن  ــرم را غیرممک ــی پلتف ــی بازبین ــا حت ــی ی نفرت پراکن
ــاره  ــن ب ــه ای در ای ــس در بیانی ــت چوی ــر ن ــد. مدی کن
کســب وکارهای  حقــوق  قانــون  ایــن  می نویســد: 
ــه  ــا را وادار ب ــن آنه ــرد. همچنی ــن می ب ــن را از بی آنای

ــد. ــت می کن ــوای ناشایس ــغ محت ــار و تبلی انتش
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درخواست نمایندگان آمریکا از 
پلتفرم ها برای مدرک سازی علیه روسیه

NSA در حال تحقیق درباره غول 
ضدویروس روسی Kaspersky است

۴ نماینــده دموکــرات بــا ارســال درخواســتی بــه 
ــا  ــر و مت ــاک، توییت ــک ت ــوب، تی ــد یوتی ــران ارش مدی
ــوان از  ــه بت ــده اند ک ــی ش ــره محتوای ــان ذخی خواه
ــیه در  ــی روس ــم جنگ ــی از جرائ ــوان مدرک ــا به عن آنه
اوکرایــن اســتفاده کــرد. ایــن درخواســت ها بــه شــکل 
ــارک  ــه م ــالی ب ــه ارس ــده اند. در نام ــال ش ــمی ارس رس
زاکربــرگ مدیــر ارشــد اجرایــی متــا آمــده اســت: مــا بــا 
نوشــتن ایــن نامــه می خواهیــم فیس بــوک را تشــویق 
کنیــم تــا گام هایــی جهــت نگهــداری و آرشــیو محتوایی 
بــردارد کــه در پلتفرمــش بــه اشــتراک گذاشــته شــده و 
ــتفاده  ــدارک اس ــوان م ــا به عن ــوان از آنه ــااًل می ت احتم
کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت آمریــکا و 
مشــغول  بشــر  حقــوق  بین المللــی  ســازمان های 
بررســی جرائــم جنگــی روســیه، جرائــم علیــه انســانیت 

ــتند. ــن هس ــره در اوکرای و غی

کارولیــن مالنــی )رییــس کمیتــه نظــارت مجلــس 
)رییــس  میکــز  گرگــوری  آمریــکا(،  نماینــدگان 
ــکا(،  ــدگان آمری ــس نماین ــه مجل ــور خارج ــه ام کمیت
ســناتور اســتفان لینــچ )رییــس کمیتــه زیــر مجموعــه 
ــام  ــکا( و ویلی ــدگان آمری ــس نماین ــی مجل ــت مل امنی
کیتینــگ )رییــس کمیتــه زیــر مجموعــه اروپــا، انــرژی، 
محیط زیســت و ســایبری مجلــس نماینــدگان آمریــکا( 
ــاص  ــور خ ــه ط ــا ب ــد. آنه ــا کرده ان ــه را امض ــن نام ای
ــوای  ــا محت ــته اند ت ــی خواس ــای اجتماع ــبکه ه از ش
حــاوی مــدارک احتمالــی از جرائــم جنگــی و خشــونت 
ــر و  ــاک، توییت ــک ت ــوب، تی ــد. یوتی ــخص کنن را مش
ــن  ــر در ای ــت اظهارنظ ــه درخواس ــوز ب ــوک هن فیس ب
ــی  ــت در حال ــن درخواس ــد. ای ــخی نداده ان ــاره پاس ب
بــرای شــبکه هــای اجتماعــی ارســال شــده کــه مدارکــی 
ــی در  ــبکه های اجتماع ــیه در ش ــی روس ــم جنگ از جرائ

ــت. ــش اس ــال افزای ح

ــر امنیــت ســایبری آژانــس امنیــت  راب جویــس، مدی
گفــت:  بلومبــرگ  از  منســون  کاترینــا  بــه  ملــی 
ــزان  ــی می ــه بررس ــی ب ــت مل ــس امنی ــات آژان تحقیق
ــازمان ها  ــط س ــکی توس ــزار کسپرس ــتفاده از نرم اف اس
و شــرکت های آمریکایــی می پــردازد. ایــن شــرکت 
امنیــت ســایبری روســی کــه خــود را “بزرگ تریــن 
ــان” می نامــد  شــرکت خصوصــی امنیــت ســایبری جه
نیــز بــا تحقیقــات وزارت بازرگانــی روبرو اســت. جویس 
بــه بلومبــرگ گفــت: »مــن هنــوز در مــورد شــرکت های 
می کننــد  اســتفاده  کسپرســکی  از  کــه  آمریکایــی 
بســیار نگــران هســتم.« جویــس همچنیــن گفــت 
ــع  ــاخت ها و صنای ــکی در زیرس ــزار کسپرس ــه نرم اف ک
ــده  ــاالت متح ــت ای ــود. دول ــتفاده می ش ــی اس حیات
مدت هاســت کــه کسپرســکی را تحــت نظــر دارد. 
ویویــان ســاالما و داســتین ولــز از وال اســتریت ژورنــال 
ــه  ــن ســازمان ب ــه ای ــد ک ــزارش دادن ــاه مــارس گ در م
ــتور داد  ــدرال دس ــت ف ــی در دول ــای غیرنظام آژانس ه
ــال 2017  ــکی را در س ــروس کسپرس ــزار ضدوی ــا نرم اف ت
ــد. ســازمان های اطاعاتــی ایــاالت متحــده  حــذف کنن
گفته انــد کــه کرملیــن می توانــد از نرم افــزار کسپرســکی 
بــرای جاسوســی اســتفاده کنــد. ایــن شــرکت ایــن ادعا 
را رد کــرده و می گویــد کــه بــه درخواســت دولــت 
روســیه عمــل نمی کنــد. ازآنجایی کــه از ســال 2017 
هیــچ مــدرک عمومــی یــا رونــد قانونــی بــرای توجیــه 
ــته  ــود نداش ــرکت وج ــن ش ــه ای ــدام علی ــه اق هرگون
ــترش  ــه گس ــت هرگون ــد اس ــکی معتق ــت، کسپرس اس
ارزیابــی  به جــای  محدودیت هــا  یــا  ممنوعیت هــا 
ــات کسپرســکی  ــع یکپارچگــی محصــوالت و خدم جام

ــت. ــتی اس ــدام نادرس اق
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مقام اتهام زننده به انتخابات 2020 از 
نظارت بر انتخابات 2022 منع شد

دولت بایدن پیش نویس فرمان اجرایی 
را برای حفاظت از داده های ایاالت 

متحده تهیه می کند

ــا  ــه تین ــرادو روز سه شــنبه حکــم داد ک ــک قاضــی کل ی
پیتــرز، کارمنــد منطقــه مســا، طرفــدار تئوری هــای 
ــواه  ــزد جمهوری خ ــات و نام ــب در انتخاب ــه تقل توطئ
بــرای وزارت امــور خارجــه، بــه دلیــل کیفرخواســت وی 
بــه اتهــام دســتکاری در تجهیــزات رای گیــری، از نظــارت 
بــر انتخابــات در شهرســتانش منــع شــده اســت. پیتــرز 
- کــه اجــازه نظــارت بــر انتخابــات محلــی ســال گذشــته 
را نداشــت - متهــم بــه اصــاح انتخابــات نیســت، بلکــه 
ــی  ــت. او ط ــون اس ــتن قان ــا گذاش ــر پ ــه زی ــم ب مته
ــه  ــوط ب ــات مرب ــبب اتهام ــه س ــدد ب ــات متع تحقیق
ــن  ــی و نقــض قوانی ــزات انتخابات نقــض امنیــت تجهی
ــت  ــت هیئ ــا کیفرخواس ــی ب ــارزات انتخابات ــی مب مال
بــزرگ مواجــه اســت. دو کارمنــد دیگــر  منصفــه 
ــی و  ــاون منش ــلی مع ــدا کنیس ــا، بلین ــتان مس شهرس
جولــی فیشــر نیــز از نظــارت بــر انتخابــات امســال منــع 
ــط  ــای مرتب ــل فعالیت ه ــه دلی ــلی ب ــده اند. کنیس ش
ــرو  ــم ســایبری روب ــات جرای ــا اتهام ــده ب ــن پرون ــا ای ب
ــرادو  ــا گریســولد، مســئول امــور خارجــه کل اســت. جن
ــری  ــزات رأی گی ــرز تجهی ــد پیت ــات کارمن ــت: »اقدام گف
و امنیــت انتخابــات شهرســتان مســا را بــه خطــر 
انداخــت. ایــن اقــدام یکــی از اولیــن تهدیــدات داخلــی 
ــام  ــک مق ــه ی ــی ک ــد، جای ــکیل می ده ــور را تش کش
انتخاباتــی در تــاش بــرای اثبــات تئوری هــای توطئــه 
بی اســاس، یکپارچگــی سیســتم انتخاباتــی را بــه خطــر 

ــت.«  انداخ

پیش نویــس اولیــه فرمــان اجرایــی بــه مریــک گارلنــد 
ــی  ــا معامات ــد ت ــار را می ده ــن اختی ــتان کل ای دادس
را کــه شــامل فــروش داده هــا یــا دسترســی بــه آن هــا 
می شــود، بررســی و مســدود کنــد. همچنیــن بــه وزارت 
بهداشــت و خدمــات انســانی می گویــد کــه شــروع بــه 
ــان حاصــل شــود  ــا اطمین ــد ت نوشــتن قانون هایــی کن
ــوض  ــای باع ــد کمک ه ــدرال، مانن ــای ف ــه کمک ه ک
ــا  ــه  ســامت ی ــه افشــای داده هــای مربــوط ب منجــر ب
بیولوژیــک افــراد ایــاالت متحــده بــه نهادهــای تحــت 
دولــت  همچنیــن  نمی شــود.  مالکیــت خصوصــی 
ــای  ــال داده ه ــد از انتق ــاش می کن ــده ت ــاالت متح ای
ــد.  ــری کن ــن جلوگی ــه چی ــده ب ــاالت متح ــاس ای حس
ــرای  ــت ب ــاش دول ــان دهنده ت ــس نش ــن پیش نوی ای
ــت  ــه امنی ــدات علی ــه تهدی ــر ب ــخگویی تهاجمی ت پاس
ملــی اســت. ایــن اقــدام در راســتای حفاظــت از داده ها 
ــه ای  ــه مجموع ــت ک ــی اس ــرکت های چین ــال ش در قب
ــه دســت  ــاالت متحــده را ب از داده هــای شــهروندان ای
می آورنــد. البتــه در همیــن راســتا دولــت ترامــپ 
ــتفاده  ــا اس ــتفاده چینی ه ــو اس ــری از س ــرای جلوگی ب
اجتماعــی  رســانه های  پلتفرم هــای  از  آمریکایی هــا 
محبــوب TikTok و WeChat را ممنــوع کــرده بــود کــه 

البتــه ناموفــق بــود. 
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امنیت سایبری

گروه های صنعتی از قوانین پیشنهادی 
SEC برای گزارش هک ها به 
سرمایه گذاران انتقاد می کنند

پیشــنهادی  قوانیــن  می گوینــد  گروه هــا  ایــن 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار کــه باهــدف افزایــش 
اقدامــات احتیاطــی و شــفافیت امنیــت ســایبری 
مجبــور  را  شــرکت ها  می توانــد  اســت،  شــرکت ها 
ــد.  ــه طــور عمومــی گــزارش دهن ــا هک هــا را ب ــد ت کن
آنهــا خواســتار قوانیــن انعطاف پذیرتــر بــا برخــی 
ــرکت ها  ــن، ش ــن قوانی ــق ای ــدند. طب ــا ش معافیت ه
بایــد حمــات امنیــت ســایبری را ظــرف چهــار روز کاری 
گــزارش کننــد و برخــی از سیاســت های امنیت ســایبری 
ــود را  ــره خ ــای هیئت مدی ــایبری اعض ــص س و تخص
افشــا کننــد. حامیــان گفته انــد ایــن قوانیــن شــرکت ها 
و  می کنــد  پاســخگوتر  ســرمایه گذاران  برابــر  در  را 
ــاق  ــرد. ات ــاال می ب ــی کشــور را ب بهداشــت ســایبری کل
بازرگانــی ایــاالت متحــده گفــت: “پیشــنهاد فعلــی 
 SEC دارای نقص هــای شــدیدی اســت کــه کمیســیون
را ملــزم بــه ارزیابــی مجــدد ایــن پیشــنهاد و برگــزاری 
میزگــردی بــا ســهام داران می کنــد.” BSA اتحادیــه 
نرم افــزاری هشــدار داد کــه تأثیــر ایــن اقــدام بــر 
ثبت نام کننــدگان، ســرمایه گذاران، مجریــان قانــون، 
ــش از  ــده بی ــاالت متح ــراد ای ــی اف ــامت و ایمن و س
ــال  ــران دیجیت ــبکه مدی ــود. ش ــد ب ــی خواه ــر مزیت ه
ــرکت ها  ــرای ش ــون ب ــن قان ــنهادهای ای ــزام پیش از ال
جهــت گــزارش تخصصــی امنیــت ســایبری بــه اعضــای 
هیئت مدیــره خــود قدردانــی کــرد و آن را کمتریــن 
تــاش بــا باالتریــن تأثیــر نامیــد کــه به طــور معنــاداری 
خطــرات ســایبری بــرای شــرکت های دولتــی آمریــکا را 

کاهــش می دهــد.





تهدیدات سایبری
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امنیت سایبری     

نصب عمدی دستگاه یا اپلیکیشن ردیاب 
روی وسائل شخصی ممنوع می شود

قوانین امنیت سایبری اتحادیه اروپا 
سختگیرانه تر شد

الیحــه ای بــه نــام  HB۶۷۲ درصورتی کــه تصویــب 
ــن  ــا اپلیکیش ــتگاه ی ــک دس ــدی ی ــب عم ــود، نص ش
ــت  ــدون رضای ــرد ب ــخصی ف ــک ش ــی روی مایمل ردیاب
ــری  ــبکه خب ــه ش ــس از آنک ــد. پ ــوع می کن وی را ممن
۳News گزارشــی از افزایــش اســتفاده از دســتگاه هایی 
ماننــد اپــل ایــر تــگ توســط مزاحمــان بــرای تعقیــب 
افــراد ارائــه داد، قانون گــذاران اوهایــو تصمیــم گرفتنــد 
ــد.  ــرل کنن ــب از راه دور را کنت ــزون تعقی ــش روزاف چال
گــزارش ایــن شــبکه خبــری در مــاه فوریــه نشــان داد 
شــکافی در قانــون ایــن ایالــت به افــرادی بدون ســابقه 
مزاحمــت یــا خشــونت خانگــی اجــازه می دهــد بــدون 
ــق  ــد. طب ــب کنن ــر را تعقی ــراد دیگ ــی اف ــچ مجازات هی
ــاالت  ــی از ای ــداد کم ــری، تع ــبکه خب ــن ش ــق ای تحقی
ــد و  ــک دارن ــب الکترونی ــه تعقی ــی علی ــکا قانون آمری
ــون  ــه قان ــت ک ــی اس ــه ایالت های ــز از جمل ــو نی اوهای
خاصــی در ایــن زمینــه تصویــب نکرده اســت. از ســوی 
ــی  ــگ چالش ــتفاده از ایرت ــا اس ــراد ب ــب اف ــر تعقی دیگ
محــدود بــه چند رویــداد معــدود نیســت. پــس از آنکه 
ــد واحــد  ــگ در چن ــور ســوابق رصــد ایرت نشــریه مذک
ــزارش  ــا ۱۵۰ گ ــرد ب ــکا را درخواســت ک ــس در آمری پلی
ــرو شــد. از ایــن تعــداد، ۵۰ پرونــده شــامل زنانــی  روب
بــود کــه تصــور می کردنــد فــردی بــا اســتفاده از ایرتــگ 
آنهــا را ردیابــی می کنــد. اپــل در مــاه فوریــه اعــام کــرد 
ــری از تعقیــب  ــرای جلوگی قابلیــت امنیتــی جدیــدی ب
ــم دارد  ــرکت تصمی ــن ش ــد. ای ــرا می کن ــگ اج ــا ایرت ب
ــای  ــکان آیفون ه ــه مال ــه ب ــد ک ــال کن ــی را فع قابلیت
ــناس  ــگ ناش ــه ایرت ــد هرگون ــازه می ده ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اج
را ردیابــی کننــد. ایــن ابــزار جهــت و مســافت ایرتــگ 
ــن  ــد. همچنی ــان می ده ــون را نش ــا آیف ــته ب ناخواس
ــته را  ــی ناخواس ــدارهای ردیاب ــم دارد هش ــل تصمی اپ
ــه  ــی ب ــان احتمال ــاره مزاحم ــا درب ــد ت ــت کن ــز آپدی نی

افــراد آگاهــی دهــد.

اعمــال  بــرای  اروپایــی  قانون گــذاران  و  دولت هــا 
بــرای  ســختگیرانه تر  ســایبری  امنیــت  قوانیــن 
ــور  ــل، ام ــرژی، حمل ونق ــوزه ان ــزرگ ح ــرکت های ب ش
ــره  ــال و غی ــرویس های دیجیت ــدگان س ــی، تهیه کنن مال
ــا  ــه نگرانی ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــق کردن تواف
بیش ازپیــش  اخیــرًا  ســایبری  حمــات  دربــاره 
افزایش یافتــه اســت. در همیــن راســتا کمیســیون 
ــاره  ــن درب ــن قوانی ــل، ای ــال قب ــا دو س ــه اروپ اتحادی
امنیــت ســایبری شــبکه و سیســتم های اطاعاتــی 
 »NIS ۲ ــتورالعمل ــام »دس ــه ن ــه ب ــرد ک ــنهاد ک را پیش
نــام گرفــت. ایــن مجموعــه قوانیــن در حقیقــت 
را   »   NIS »دســتورالعمل  فعلــی  قوانیــن  گســتره 
ــطه ها  ــام واس ــد تم ــن جدی ــد. قوانی ــیع تر می کن وس
ــه  ــی از جمل ــای حیات ــزرگ در بخش ه ــرکت های ب و ش
انــرژی، حمل ونقــل، بانکــداری، زیرســاخت بــازار مالــی، 
بهداشــت، واکســن و تجهیزات پزشــکی، آب آشامیدنی، 
ســازمان های  دیجیتــال،  زیرســاخت  دورریــز،  آب 
همچنیــن  برمی گیــرد.  در  را  فضایــی  و  عمومــی 
در بخــش  بــزرگ  تمــام واســطه ها و شــرکت های 
ســرویس های پســتی، مدیریــت پســماند، محصــوالت 
شــیمیایی، تولیــد مــواد غذایــی، دســتگاه های پزشــکی، 
رایانــه و الکترونیــک، تجهیــزات ماشــینی، وســایل نقلیه 
ــای  ــد بازاره ــال مانن ــدگان دیجیت ــوری و تهیه کنن موت
ــبکه  ــرم ش ــن و پلتف ــتجوهای آنای ــن، موتورجس آنای
ــوند.  ــن می ش ــن قوانی ــمول ای ــی، مش ــای اجتماع ه
ــایبری  ــت س ــک امنی ــتند ریس ــزم هس ــرکت ها مل ش
ــی و  ــات فن ــه اقدام ــد و هرگون ــی کنن ــود را ارزیاب خ
ــام  ــک ها را انج ــا ریس ــه ب ــرای مقابل ــازمانی الزم ب س
ــن  ــروی از قوانی ــدم پی ــد. شــرکت ها در صــورت ع دهن
ــرو  ــان روب ــد جهانی ش ــد درآم ــا ۲ درص ــه ت ــا جریم ب
ــورهای  ــده، کش ــه ش ــوارد گفت ــار م ــوند. در کن می ش
اتحادیــه اروپــا و ســازمان امنیــت ســایبری ایــن 
حیاتــی  ریســک های  می تواننــد   )ENISA(منطقــه

ــد. ــی کنن ــن ارزیاب ــت قوانی ــر را تح ــره ذخای زنجی
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امنیت سایبری

کاستاریکا پس از حمله باج افزار، 
وضعیت اضطراری ملی اعالم کرد

حمله سایبری به زیرساخت های 
حمل ونقل رژیم صهیونیستی

رودریگــو چــاوز، رئیس جمهــور جدیــد کاســتاریکا، 
بافاصلــه پــس از ادای ســوگند در روز یکشــنبه، وضعیت 
ــه  ــان ب ــت همچن ــرا دول ــرد، زی ــام ک ــاده اع فوق الع
تــاش بــرای بهبــودی از تبعــات حملــه باج افــزار گــروه 
Conti کــه مــاه گذشــته بــه آژانس هــای دولتــی حملــه 
کــرد، ادامــه می دهــد. خــوزه فیگــورس، رئیس جمهــور 
ــتی  ــاج درخواس ــون دالر ب ــت 10 میلی ــابق، از پرداخ س
ــن  ــه ای ــث شــد ک ــن باع ــرد و ای ــی خــودداری ک کونت
گــروه بــا انتشــار علنــی بیشــتر 672 گیگابایــت اطاعاتی 
ــی  ــد، تاف ــرده بودن ــرقت ب ــه س ــه ب ــن حمل ــه در ای ک
ــی  ــی و مالیات ــزار سیســتم های گمرک ــن باج اف ــد. ای کنن
ــرژی  ــدگان ان کاســتاریکا و همچنیــن یکــی از تأمین کنن
را مختــل کــرد و حــدود 200 میلیــون دالر خســارت 
ناشــی از قطعــی سیســتم ایجــاد کــرد. ایــاالت متحــده 
مــورد  در  اطاعــات  بــرای  جایــزه  دالر  میلیــون   10

ــرده اســت. اپراتورهــای Conti اعــام ک

بــه  گســترده ای  ســایبری  حملــه  از  رســانه ها 
زیرســاخت های بخــش حمل ونقــل رژیــم صهیونیســتی 
ــایبری  ــروه س ــوی گ ــه از س ــن حمل ــد. ای ــر دادن خب
ــدی  ــارات ابومه ــا لث ــعار »ی ــا ش ــراق و ب ــره« ع »الطاه
ــادن  ــه ازکارافت ــر ب ــه منج ــد ک ــام ش ــدس« انج المهن
بزرگ تریــن   »Egged« شــرکت حمل ونقــل عمومــی
شــرکت ترابــری رژیــم صهیونیســتی شــد. این رســانه ها 
همچنیــن اعــام کردنــد کــه گــروه ســایبری »الطاهــره« 
پیش تــر ایــن هشــدار را منتشــر کــرده بودنــد: »بیاییــد 
ــت  ــم«. فعالی ــازی کنی ــاخت ها ب ــا زیرس ــار ب ــا این ب ت
شــرکت حمل ونقــل عمومــی »Egged«، بزرگ تریــن 
ــه  ــن حمل ــی ای ــل صهیونیســتی در پ شــرکت حمل ونق
ســایبری متوقــف شــد، و امــکان ثبت نــام بــرای 
محموله هــای جدیــد بــه حالــت تعلیــق درآمــد. گفتــه 
می شــود کــه بــه دنبــال حملــه ســایبری مذکــور امــکان 
پرداخــت بــا کارت هــای اعتبــاری در سیســتم راه آهــن 
ــوی، متوقــف شــده  ــا اطــاع ثان رژیــم صهیونیســتی ت
ــم از  ــن رژی ــه ای ــق ب ــگاه متعل ــد پای ــن چن و همچنی
ــری »۰۴۰۴«  ــگاه عب دســترس خــارج شــده اســت. پای
ــادن ســه زیرســاخت رژیــم صهیونیســتی  ــه از کار افت ب

ــرد. ــان ک ــه ســایبری اذع ــن حمل ــی ای در پ
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دولت اسپانیا رئیس سازمان اطالعات را 
در بحبوحه رسوایی نرم افزارهای جاسوسی 

برکنار کرد

اتحادیه اروپا می خواهد شرکت های فناوری را 
مجبور کند تا تصاویر سوءاستفاده از کودکان را 

اسکن کنند

ســازمان  رئیــس  اســتبان،  پــاز  اســپانیا،  دولــت 
اطاعــات خــود را در بحبوحــه دو رســوایی مربــوط بــه 
ــار کــرد.  هــک نرم افزارهــای جاسوســی پگاســوس برکن
ــز  ــات اســتبان، مرک ــر گزارش هــا، ســازمان اطاع ــا ب بن
اطاعــات ملــی )CNI(، از ابــزار هــک گوشــی هوشــمند 
ــاش  ــا ت ــتقال کاتالونی ــرای اس ــه ب ــی ک ــه رهبران علی
می کننــد، اســتفاده کــرده اســت. مقامــات دولتــی 
اســپانیا از جملــه نخســت وزیر ایــن کشــور نیــز هــدف 
ــار  ــه خودمخت ــد. منطق ــرار گرفتن ــوس ق ــه پگاس حمل
ــث  ــی در بح ــه کانون ــک نقط ــه ی ــپانیا ب ــا اس کاتالونی
ــروه  ــی Pegasus گ ــزار جاسوس ــاره نرم اف ــی درب جهان
NSO و نحــوه سوءاســتفاده دولت هــا از ایــن ابــزار 
بــرای ردیابــی روزنامه نــگاران، فعــاالن و سیاســتمداران 
 Citizen مخالــف تبدیــل شــده اســت. گــروه تحقیقاتــی
ــهروند  ــش از 60 ش ــه بی ــت ک ــه اس ــرًا دریافت Lab اخی
کاتالونیایــی هــدف ایــن جاســوس افزار قــرار گرفته انــد. 
دولــت ائتافــی چپ گــرای اســپانیا تحت فشــار شــدید 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــران کاتالونی رهب
ــخگو  ــوس پاس ــی پگاس ــزار جاسوس ــتفاده از نرم اف اس
ــای  ــر مثال ه ــا ذک ــن ب ــران همچنی ــن رهب ــد. ای باش
ــزار جاسوســی  ــا از نرم اف ــددی از اســتفاده دولت ه متع
ــی در  ــات بین الملل ــتار تحقیق ــهروندان، خواس ــه ش علی

ــتند. ــا هس ــورد هک ه م

ــا  ــیون اروپ ــط کمیس ــه توس ــنهادی ک ــاس پیش ــر اس ب
منتشــر شــد، شــرکت های فنــاوری از جملــه گــوگل، اپــل 
ــایی،  ــدم شناس ــورت ع ــوک در ص ــادر فیس ب ــا م و مت
حــذف و گــزارش تصاویــر غیرقانونــی سوءاســتفاده 
جنســی از کــودکان ممکــن اســت جریمــه شــوند. 
ــوق  ــای حق ــاوری و گروه ه ــرکت های فن ــن ش همچنی
ــد.  ــال می کنن ــی را دنب ــن نهای ــت قوانی ــودک به دق ک
ــه  ــتند ک ــران هس ــاوری نگ ــرکت های فن ــاالن و ش فع
ــذاری  ــد راه دورزدن رمزگ ــعی کنن ــی س ــات اروپای مقام
ــط  ــد فق ــن می کن ــه تضمی ــد ک ــدا کنن ــری را پی سرتاس
بخواننــد.  را  پیــام  گیرنــده می تواننــد  و  فرســتنده 
ــت  ــاده اس ــال به تعویق افت ــک س ــًا ی ــون قب ــن قان ای
چــرا کــه مذاکراتــی پیچیــده روی یــک الیحــه موقــت 
ــرکت های  ــرد ش ــخص می ک ــه مش ــت ک ــورت گرف ص
در  را  کــودک آزاری  داوطلبانــه  می تواننــد  فنــاوری 
سیســتم عامل های خــود بررســی کننــد. عــاوه بــر 
ــی در مــورد اینکــه  ــه دلیــل نگران ایــن در کمیســیون ب
چگونــه قانــون بــر حریــم خصوصــی تأثیــر می گــذارد، 
ــذاران  ــت. قانون گ ــود داش ــی وج ــای داخل مخالفت ه
ــون  ــام قان ــه ن ــابهی ب ــن مش ــده قوانی ــاالت متح ای
ــد.  ــش می برن ــد را پی ــب درآم ــات کس ــاوری اطاع فن
ــا کارشناســان امنیــت ســایبری برخــی نگرانی هــا را  ام
ــد  ــد و می گوین ــرح کرده ان ــون مط ــن قان ــورد ای در م
ایــن قانــون می توانــد شــرکت های فنــاوری را وادار 
کنــد کــه ارائــه رمزگــذاری سرتاســری را متوقــف کننــد. 
ــن الیحــه برخــی  ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــن ام ــل ای دلی
شــرکت های  کــه  را  طوالنی مدتــی  حمایت هــای  از 
ــه  ــد و ب ــد حــذف می کن ــاوری از آن هــا بهــره می برن فن
طــور بالقــوه راه را بــرای شــکایت های بیشــتر در مــورد 
پســت هایی کــه شــامل مطالــب سوءاســتفاده جنســی 

از کــودکان در پلتفرم هایشــان اســت بــاز می کنــد.
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یک تراکتورساز بزرگ آمریکایی مورد 
حمله باج افزار قرار گرفت

ــد  ــای تولی ــی از کارخانه ه ــایبری برخ ــه س ــن حمل ای
تراکتورســازی AGCO را تحت تأثیــر قــرارداد و ایــن 
شــرکت انتظــار دارد کــه فعالیت هــای آن »بــرای چنــد 
ــرار  ــوب ق ــر نامطل ــر تحت تأثی ــااًل طوالنی ت روز و احتم
ــت  ــرای صنع ــختی ب ــان س ــک در زم ــن ه ــرد«. ای گی
مــارس  مــاه  در  رویتــرز  می دهــد.  رخ  کشــاورزی 
ــران و  ــود کارگ ــا کمب ــت ب ــن صنع ــه ای ــزارش داد ک گ
ــت.  ــه اس ــده مواج ــورم فزاین ــن ت ــات و همچنی قطع
ــر  ــای هک ــه گروه ه ــدار داد ک ــته، FBI هش ــاه گذش م
ــم  ــول مه ــاورزی را در فص ــرکت های کش ــد ش می توانن
ــپتامبر،  ــاه س ــد. در م ــرار دهن ــدف ق ــت ه ــن صنع ای
هشــدار داد کــه تولیدکننــدگان ممکــن اســت در میــان 

ــد. ــرار گیرن ــدف ق ــرکت های ه ش





جنگ  روسیه و اوکراین
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تلویزیون های روسیه ظاهرًا به دلیل 
نشان دادن پیام های ضدجنگ در 
تعطیالت روز پیروزی هک شدند

ایــن هک هــا زمانــی اتفــاق افتــاد کــه روســیه نقــش 
اتحــاد جماهیر شــوروی را در شکســت دادن آلمان نازی 
ــا  ــگ در تلویزیون ه ــای ضدجن ــت. پیام ه ــی داش گرام
ــاوری  ــول فن ــط غ ــه توس ــمندی ک ــای هوش و پلتفرم ه
ــه  ــوند، از جمل ــرا می ش ــی Yandex اج ــات روس اطالع
نشــان  را  تلویزیونــی  برنامه هــای  کــه  سرویســی 
می دهــد پخــش شــدند. آنهــا شــامل پیام هایــی 
بودنــد کــه می گفتنــد “خــون هــزاران اوکراینــی و 
صدهــا کــودک کشــته شــده روی دســتان شماســت” و 
“تلویزیــون و مقامــات دروغ می گوینــد، نــه بــه جنــگ.” 
ایــن هک هــا در روز پیــروزی رخ داد، زمانــی کــه 
روس هــا نقــش اتحــاد جماهیــر شــوروی در شکســت 
ــن  ــا همچنی ــتند. آنه ــی می داش ــازی را گرام ــان ن آلم
Ru- ــی ــوب روســیه، یعن ــر روی ســایت مشــابه یوتی  ب
tube تأثیــر گذاشــتند. ایــن ســایت گفــت کــه متحمــل 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــت ک ــده اس ــدی ش ــایبری قدرتمن س
ایــن پلتفــرم را ممکــن نمی کنــد. Rutube بعــدًا گفــت 
ــا  ــت و هکره ــرده اس ــرل ک ــه را کنت ــن حادث ــه ای ک
قــادر بــه دسترســی بــه آرشــیو ویدیوهــای آن نبودنــد. 
ــور روســیه در ســخنرانی  ــن، رئیس جمه ــر پوتی والدیمی
ــا  ــرد ام ــاع ک ــن دف ــه اوکرای ــم ب ــروزی از تهاج روز پی
مطلبــی مبنــی بــر تشــدید جنــگ آن طــور کــه بســیاری 

ــرد. ــان نک ــیدند، بی ــران از آن می ترس از تحلیلگ
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تکنولوژی های سایبری
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آمریکا و اروپا برای تولید تراشه 
برنامه ریزی می کنند

بریتانیا تولیدکنندگان اصلی تراشه 
روسیه را تحریم کرد

بــه گفتــه یــک مقــام ارشــد دولــت آمریــکا ایــن کشــور 
ــاب از  ــرای اجتن ــترک ب ــی مش ــا طرح ــه اروپ و اتحادی
ــالم  ــد تراشــه اع ــرای تولی ــه« ب »مســابقه اعطــای یاران
ــد.  ــرل کنن ــت را کنت ــن صنع ــت ای ــا وضعی ــد ت می کنن
ایــن در حالــی اســت کــه آمریــکا و اروپــا تــالش 
ــد.  ــا دهن ــانا را ارتق ــه های نیمه رس ــد تراش ــد تولی دارن
ــارت  ــورای تج ــت ش ــن »نشس ــور در دومی ــرح مذک ط
 )TTC( ــا ــه اروپ ــده و اتحادی ــاالت متح ــاوری ای و فن
ــزار می شــود، اعــالم خواهــد شــد.  ــه در پاریــس برگ ک
ــن  ــه در ای ــدن روز جمع ــو بای ــت ج ــد دول ــام ارش مق
بــاره بــه خبرنــگاران گفــت: مــا یــک روش واحــد بــرای 
ســرمایه گذاری آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در بخــش 
ــن  ــدف آن تضمی ــه ه ــم ک ــالم می کنی ــاناها اع نیمه رس
ــکا و  ــزود: آمری ــه اف ــت. او در ادام ــر اس ــت ذخای امنی
ــرمایه گذاری در  ــویق س ــتار تش ــا خواس ــه اروپ اتحادی
ــه  ــد ایــن کار را ب بخــش تراشــه هســتند و قصــد دارن
ــط  ــه فق ــه اینک ــد، ن ــام دهن ــگ انج ــیوه ای هماهن ش
یــک مســابقه اعطــای یارانــه راه بیندازنــد. ســال 
ایــن اجــالس در  گذشــته در نخســتین کنفرانــس 
ــان  ــد همکاری هایش ــد کردن ــرف تعه ــبورگ دو ط پیتس
ــرل  ــر تراشــه، کنت ــره ذخای ــرای قدرتمندترشــدن زنجی ب
ــن و اتخــاذ روشــی  ــازاری چی شــیوه های تجــاری غیرب
واحــد بــرای قانونمندســازی شــرکت های فنــاوری بــزرگ 
ــه در  ــیع تراش ــود وس ــد. کمب ــر کن ــی را عمیق ت و جهان
از  سراســر جهــان، تولیــد در بخش هــای مختلــف 
خودروســازی و الکترونیــک گرفتــه تــا موبایــل را مختــل 
ــد  ــه کاهــش تولی ــور ب ــرده و برخــی شــرکت ها مجب ک
ــکا الیحــه ای  ــه آمری ــی اســت ک ــن در حال شــده اند. ای
ــک  ــت کم ــارد دالری جه ــرای ســرمایه گذاری ۵۲ میلی ب
ــا  ــه اســت. ام ــد تراشــه ســازان در نظــر گرفت ــه تولی ب
الیحــه مذکــور همچنــان در کنگــره تحــت بررســی 

اســت.

بریتانیــا شــصت و ســه شــرکت جدیــد روســیه را تحریم 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــورد از مهم تری ــه دو م ــرد، از جمل ک
الکترونیــک و مرکــز  بایــکال  ایــن کشــور،  تراشــه 
نهادهــای   .)MCST( مســکو   SPARC فناوری هــای 
طرح هــای  بــه  دسترســی  دو  هــر  شــده  تحریــم 
ــتقر در  ــرکت مس ــک ش ــه از Arm - ی ــه هایی را ک تراش
بریتانیــا - اجــاره می کننــد، از دســت خواهنــد داد. ایــن 
ــاز بــه طراحــی مجــدد تراشــه های  اقــدام می توانــد نی
بایــکال و SPARC داشــته باشــد، فراینــدی کــه تخمیــن 
ــا ســه ســال طــول بکشــد. روســیه  زده می شــود دو ت
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه ســازندگان تراشــه های 
ــا  ــور ب ــن کش ــاط ای ــرا ارتب ــت، زی ــی اس ــی متک محل
تأمین کننــدگان غربــی ماننــد اینتــل، AMD و IBM قطــع 
شــده اســت. ایــن تحریم هــا همچنیــن می توانــد 
ــار در  ــرای اولین ب ــه ب ــیه را ک ــه روس ــه جاه طلبان برنام
آوریــل اعــالم شــد، بــرای ســرمایه گذاری ســه تریلیــون 
روبلــی در صنعــت میکروالکترونیــک داخلــی خــود 

ــد. ــل کن مخت
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چین به دنبال حذف کامپیوترهای 
شخصی خارجی از ادارات دولتی است

Clearview AI با توقف فروش داده به 
بخش خصوصی موافقت کرد

آژانس هــا و  بــه  گزارش هــا، دولــت چیــن  طبــق 
شــرکت های دولتــی خــود دســتور داده اســت کــه 
اســتفاده از رایانه هــای شــخصی ســاخت شــرکت های 
ــه  ــال ب ــرض دو س ــد و در ع ــار بگذارن ــی را کن خارج
جایگزین هــای داخلــی روی آورنــد. حداقــل پنجــاه 
میلیــون کامپیوتــر فقــط از دولــت مرکــزی وجــود 
دارد کــه بایــد تعویــض شــوند. عــالوه بــر ایــن، چیــن 
برنامه هایــی بــرای جایگزینــی نرم افزارهــای عامــل 
ــس دارد.  ــر لینوک ــی ب ــتم های مبتن ــا سیس ــدوز ب وین
ایــن تصمیــم بــه دنبــال اتهامــات مکــرر چیــن مبنــی بر 
جاسوســی ایــاالت متحــده از کشــور و انتشــار اطالعــات 
نادرســت در مــورد هــک چینــی اســت. مقامــات چینــی 
ــد و  ــادر کرده ان ــابهی ص ــای مش ــته اعالمیه ه در گذش
ایــن سیاســت در تضــاد بــا اظهــارات دولــت چیــن در 
نوامبــر 2021 اســت، زمانــی کــه ســخنگوی وزارت امــور 
ــاوری  ــی فن ــرای جایگزین ــه ای ب ــه برنام ــه هرگون خارج

ــرد. ــب ک خارجــی را تکذی

شــرکت جنجالــی Clearview AI کــه قبــاًل نرم افــزار 
ارتش هــا  و  دولت هــا  بــرای  را  چهــره  تشــخیص 
ــی  ــای مدن ــه آزادی ه ــا اتحادی ــود، ب ــرده ب ــه ک عرض
 Clearview .ــی دســت یافت ــه توافقــی قضای ــکا ب آمری
ــارد  ــش از ده میلی ــگاه داده بی ــه پای ــرد ک ــت ک موافق
ــد  ــی نفروش ــرکت های خصوص ــه ش ــراد را ب ــس اف عک
ــه از  ــرد ک ــد ک ــه خواه ــی را ارائ ــط الگوریتم های و فق
تشــخیص چهــره بــرای اعتبارســنجی تراکنش هــای 
تجــاری اســتفاده می کننــد. Clearview بــه دلیــل 
ــدون رضایــت  ــگاه داده خــود کــه اغلــب ب ســاخت پای
کاربــران بــوده اســت، مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 
اســت. Clearview اخیــرًا ارائــه پایــگاه داده خــود را بــه 
ــون  ــا اکن ــود، ام ــرده ب ــاز ک ــی آغ ــرکت های خصوص ش
محــدود بــه همــکاری بــا بیــش از 1800 ســازمان محلــی 
اجــرای قانــون و 10 آژانــس فــدرال اســت کــه بــا آنهــا 

ــرارداد دارد. ق
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