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ایاالت متحده امریکا
وزارت دادگستری ایاالت متحده دیگر هکرهای “خوش نیت” را تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد

اداره مبارزه با مواد مخدر در حال بررسی هک آشکار یکی از پایگاه های داده خود است
دولت ایاالت متحده به روزرسانی یک معاهده بین المللی درباره جرایم سایبری را امضا کرد

سناتورها از FTC می خواهند که شرکت تأیید هویت ID.me را بررسی کند
قاضی می گوید که دادستان ها می توانند پرونده جنایی مربوط به ارز دیجیتال و فرار از تحریم ها را 

پیگیری کنند
رهبران امنیت سایبری در این هفته در برابر کنگره درباره تالش ها برای بهبود امنیت سایبری دولت فدرال 

شهادت خواهند داد
NSA متعهد شده است که در استانداردهای جدید رمزگذاری ضد کوانتومی »درهای پشتی« وجود ندارد
دموکرات های مجلس نمایندگان، فیس بوک را در مورد انتشار اطالعات نادرست درباره روسیه در اروپای 

شرقی تحت فشار قرار می دهند
قانون گذاران در حال رأی گیری در مورد لوایح امنیت سایبری هستند.

محاکمه وکیل امنیت سایبری در پرونده ترامپ و روسیه آغاز شد

تهدیدات سایبری
باج افزار  Conti می خواهد دولت کاستاریکا را سرنگون کند

مقامات ایاالت متحده هشدار می دهند که کارکنان فناوری اطالعات کره شمالی تهدیدهای داخلی هستند
فروشنده دیگری در حال فروش داده هایی است که زنگ خطر را در مورد ردیابی زنان سقط کننده جنین 

به صدا درمی آورد
تمرکز هیل روی حفاظت سایبری دولت کنونی است

CISA به آژانس های فدرال دستور می دهد تا نرم افزار آسیب پذیر VMware را اصالح یا حذف کنند
هکرهای چینی بخش دفاعی روسیه را هدف قرار داده اند

جنگ روسیه و اوکراین
حذف ۷۰ هزار ویدئوی مربوط به جنگ اوکراین در یوتیوب

نماینده روسیه در سازمان ملل: ارتش سایبری غرب در اوکراین جهان را تهدید می کند
دستور پوتین برای استفاده از فناوری ها و تجهیزات داخلی

تکنولوژی های سایبری
رهبری چین متعهد به حمایت از اقتصاد دیجیتال است

اتحادیه اروپا پیشنهاد اسکن پیام های رمزگذاری شده سرتاسری را ارائه داد
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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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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

مقدمه



تحلیل و بررسی سایبری

در هفته هــای اخیــر شــاهد هشــدارهای مختلفــی از ســوی دولتمــردان امریــکا دربــاره بــه خطــر افتــادن داده هــای 
مربــوط بــه شــهروندان امریکایــی بودیــم و انگشــت اتهــام اصلــی آنهــا بــه ســمت چیــن و روســیه بــوده اســت. در 
همیــن راســتا در هفتــه گذشــته بایــدن پیش نویــس فرمــان اجرایــی بــرای باالبــردن ســطح حفاظــت از داده هــای 
امریکایــی را صــادر کــرد. از ســوی دیگــر در حــوزه رســیدگی بــه جرایــم ســایبری شــاهد تصمیــم جالبــی بودیــم. 
ــد در کیفیــت احــکام  ــن موضــوع می توان ــرد و ای ــرار بگی ــرار اســت نیــت هکرهــا مــورد بررســی ق ازاین پــس ق
صــادره علیــه آنهــا مؤثــر باشــد. همچنیــن در خبــری دیگــر آمــده بــود کــه کنوانســیون بوداپســت بــرای تســهیل 
ــطح  ــه س ــت ک ــان دهنده آن اس ــر نش ــن ام ــه ای ــد ک ــد ش ــانی خواه ــایبری به روزرس ــم س ــه جرای ــیدگی ب رس

تهدیــدات ســایبری و اثــرات مخــرب آن بســیار فراگیــر شــده اســت.

در ســوی دیگــر دنیــا و در منطقــه اروپــای شــرقی کمــاکان جنــگ روســیه و اوکرایــن ادامــه دارد. البتــه در جبهــه 
ــن  ــکا و متحدی ــری شــاهد کمک هــای امری ــه از زمــان شــروع درگی ــا نیســت. چراک ــن تنه ــل روســیه اوکرای مقاب
غربــی اش در حوزه هــای گوناگــون نظیــر ارســال ســالح، اســتخدام مســلحین مــزدور، ایجــاد لشــکر ســایبری علیــه 
روســیه و ... بوده ایــم. در ایــن هفتــه نیــز دولــت امریــکا بــا تحت فشــار قــراردادن شــبکه اجتماعــی فیس بــوک، 
خواهــان حــذف و عــدم انتشــار اطالعــات ناخوشــایند علیــه جبهــه اوکرایــن و متحدیــن غربــی اش شــد. همچنیــن 
در اقدامــی دیگــر و تحــت قوانیــن حاکــم بــر یوتیــوب ســرویس پخــش ویدئــو، ایــن شــرکت اعــالم کــرد کــه 70 
هــزار ویدئــو خشــونت بار منتشــر شــده دربــاره درگیــری اوکرایــن را حــذف نمــوده اســت. در مقابــل نماینده روســیه 
ــه  ــه تحــت حمایــت همه جانب ــن ک ــزرگ ســایبری اوکرای ــا تبییــن فعالیت هــای لشــکر ب ــز ب ــل نی در ســازمان مل
غــرب هســتند، نه تنهــا ایــن لشــکر را تهدیــد بــزرگ امنیــت در حــوزه ســایبر دانســت بلکــه آن را عامــل دامــن زدن 
بــه جنــگ در فضــای حقیقــی توصیــف کــرد. همچنیــن گفــت اثــرات مخــرب ایــن لشــکر در آینــده تنهــا بــه روســیه 

محــدود نخواهــد شــد بلکــه ممکــن اســت دامــان حامیانشــان خــود را بگیــرد.

کمــی آن طرف تــر چیــن کــه امــروزه در جنــگ اقتصــادی شــدیدی بــا ایــاالت متحــده اســت در نشســتی ویــژه، 
حمایــت خویــش را از گســترش و تقویــت فناوری هــای دیجیتالــی در حــوزه اقتصــاد اعــالم کــرد. انتظــار میــرود 
ــه در نتیجــه توســعه بازارهــای  ــن حــوزه منجــر شــود ک ــه ای ــاوری ب ــول هــای فن ــه ورود غ ــن مســئله ب ــه ای ک

اقتصــادی و مالــی را در پــی خواهــد داشــت. 

ــال در حــوزه  ــه یــک شــرکت دفاعــی روس فع ــن علی ــه چی ــه هکرهــای وابســته ب ــر شــاهد حمل ــری دیگ در خب
ــرای دســتیابی بــه منافــع و  ارتباطــات و جنــگ الکترونیــک بودیــم. ایــن مســئله گویــای آن اســت کــه چیــن ب

ــرد. ــد ک ــذار نخواه ــز فروگ ــش نی ــان خوی ــه هم پیمان ــایبری ب ــه س ــی از حمل ــود حت ــداف خ اه
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امنیت سایبری     

وزارت دادگستری ایاالت متحده دیگر 
هکرهای “خوش نیت” را تحت پیگرد 

قانونی قرار نخواهد داد

وزارت دادگســتری ایــاالت متحــده )DOJ( اعــام کرد که 
در حــال تغییــر سیاســت خــود در مــورد نحوه رســیدگی 
بــه اتهامــات هکرهــا بــرای نقــض قانــون کاهبــرداری و 
سوءاســتفاده رایانــه ای اســت تــا هــک بــا نیــت خــوب 
را از هــک بــا نیــت مخــرب جــدا کنــد. ایــن سیاســت 
ــی بیشــتری  ــای قانون ــی حمایت ه ــان امنیت ــه محقق ب
می دهــد، امــا اینکــه آیــا هــک بــا نیــت خــوب 
انجــام شــده اســت، هنــوز تــا حــد زیــادی بــه تصمیــم 
دادســتان بســتگی دارد. ایــن تغییــر پــس از ماجــرای 
ــه  ــوری ک ــتقر در میس ــگر مس ــک گزارش ــو، ی ــاش رن ج
ــن  ــه ای ــی را ب ــایت ایالت ــک وب س ــیب پذیری در ی آس
صــورت کــه شــماره امنیــت اجتماعــی هــزاران کارمنــد 
سیســتم مدرســه میســوری را فــاش کــرد، رخ داد. رنــو 
ــات  ــایر مقام ــون و س ــک پارس ــدار مای ــط فرمان توس
ــام  ــه اته ــًا ب ــرار گرفــت و تقریب ــه ق ــی مــورد حمل ایالت

جنایــی متهــم شــد.
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امنیت سایبری

اداره مبارزه با مواد مخدر در حال 
بررسی هک آشکار یکی از پایگاه های 

داده خود است

دولت ایاالت متحده به روزرسانی یک 
معاهده بین المللی درباره جرایم سایبری 

را امضا کرد

برایــان کربــس گــزارش می دهــد کــه ایــن یــک نقــض 
ــث  ــتم موردبح ــرا سیس ــت زی ــده اس ــوه خیره کنن بالق
ــش از  ــا در بی ــد ت ــازه می ده ــود اج ــران خ ــه کارب ب
دوازده پایــگاه داده مجــری قانــون جســتجو کننــد. 
ــخصی  ــات ش ــه اطاع ــن ک ــن آنای ــک انجم ــر ی مدی
ــس  ــا کرب ــض را ب ــناد نق ــد، اس ــر می کن ــراد را منتش اف
ــه،  ــی جامع ــر قبل ــت. رهب ــته اس ــتراک گذاش ــه اش ب
LAPSUS$ را اداره می کنــد، یــک گــروه هکــری کــه بــه 
انتشــار اطاعــات شــخصی کــه از قربانیــان دزدیده انــد، 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــروف اســت. پایگاه هــای اطاعات مع
ــه  ــد ک ــتجو کنن ــی را جس ــد اموال ــازه دهن ــا اج هکره
ــه  ــای مجرمان ــا درآمده ــد ب ــدرال معتقدن ــوران ف مأم
ــه  ــد ب ــن می توانن ــا همچنی ــده اند. آنه ــداری ش خری
آنهــا اجــازه دهنــد تــا ســوابق جعلــی را در پایگاه هــای 
ــمنان و  ــت دش ــرای آزار و اذی ــی ب ــوان روش داده به عن
گیــج کــردن مجریــان قانــون، بارگــذاری کننــد. نیکاس 
ویــور، محقــق در مؤسســه بین المللــی علــوم کامپیوتــر 
ــر  ــه کربــس گفــت: »فک ــی، ب ــا، برکل دانشــگاه کالیفرنی
نمی کنــم ایــن ]مــردم[ متوجــه باشــند کــه چــه چیــزی 
ــرای  ــول ب ــدر پ ــا چق ــد، کارتل ه ــت آورده ان ــه دس ب
دسترســی بــه ایــن می پردازنــد«. DEA از اظهارنظــر بــه 
کربــس در مــورد ادعاهایــی مبنــی بــر نقــض سیســتم 
خــودداری کــرد. ایــن آژانــس گفــت: »امنیــت ســایبری 
ــن  ــام ای ــرد و تم ــدی می گی ــا را ج ــات نفوذه و اطاع

گزارش هــا را تاحدامــکان بررســی می کنــد«.

به روزرســانی کنوانســیون بوداپســت تاشــی بــرای 
تســهیل در دســتیابی کشــورها بــه مــدارک الکترونیکــی 
بــرای تحقیقــات ســایبری اســت. ایــن اقــدام تقریبــًا 16 
ســال پــس از تصویــب کنوانســیون اصلــی بوداپســت 
توســط ســنا صــورت می گیــرد. وزارت دادگســتری 
گفــت ایــن به روزرســانی بــه طــور خــاص بــا ابزارهــای 
ــدگان  ــا ارائه دهن ــه همــکاری مســتقیم ب ــد از جمل جدی
خدمــات و ثبت کننــدگان، اســتفاده از ابزارهــای ســریع 
بــرای به دســت آوردن اطاعــات مشــترکین و داده هــای 
ترافیکــی مرتبــط بــا فعالیــت مجرمانــه، و همــکاری در 
ــع  ــه ای در مواق تســریع به دســت آوردن داده هــای رایان
اضطــراری بــه مقامــات مجــری قانــون کمــک می کنــد 
ــد.  ــدا کنن ــی پی ــی دسترس ــواهد الکترونیک ــه ش ــا ب ت
ایــن وزارت می افزایــد: »همــه ایــن ابزارهــا تابــع 
سیســتمی از حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون هســتند.« 
محدودیت هــا: کنوانســیون بوداپســت مبــارزه بــا 
ــرده  ــان ک ــیار آس ــی را بس ــایبری بین الملل ــم س جرای
ــیه  ــدیدی دارد. روس ــای ش ــا محدودیت ه ــت، ام اس
ــم ســایبری  کــه یکــی از بزرگ تریــن پناهگاه هــای جرای

اســت، عضــو آن نیســت. چیــن هــم نیســت.
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سناتورها از FTC می خواهند که شرکت 
تأیید هویت ID.me را بررسی کند

قاضی می گوید که دادستان ها می توانند 
پرونده جنایی مربوط به ارز دیجیتال و 

فرار از تحریم ها را پیگیری کنند

ــا بــاس از بلومبــرگ نیــوز گــزارش  شــاون دانــان و دین
دادنــد کــه ســناتور ران وایــدن )D-Ore.( و ســه ســناتور 
ــه  ــد ک ــی کن ــتند بررس ــر از FTC خواس ــرات دیگ دموک
ــی را  ــازمان های دولت ــدگان و س ــا ID.me مصرف کنن آی
در مــورد نــوع فنــاوری تشــخیص چهــره کــه اســتفاده 
می کنــد گمــراه کرده اســت یــا خیــر. موضــوع، ادعاهای 
ایــن شــرکت در ســال گذشــته اســت مبنــی بــر اینکــه 
از فنــاوری اســتفاده نمی کنــد کــه بتوانــد چهره هــا 
را در پایگاه داده هــای گســترده تصاویــر ذخیره شــده 
جســتجو کنــد. ایــن سیســتم ها بحث برانگیزتــر از 
ــد تشــخیص  ــه ســعی می کنن ــی هســتند ک فناوری های
ــک  ــلفی و ی ــک س ــد ی ــر - مانن ــا دو تصوی ــد آی دهن
پاســپورت - یــک شــخص را نشــان می دهنــد یــا خیــر. 
ــت  ــری گف ــار خب ــک انتش ــته، ID.me در ی ــال گذش س
کــه از سیســتم پایــگاه داده اســتفاده نمی کنــد و گفــت: 
ــا  ــت«. ام ــاز اس ــده  و مشکل س ــیار پیچی ــن کار بس »ای
بلیــک هــال، مدیــر اجرایــی، در پســتی در لینکدیــن و 
ــاره  ــن ب ــًا در ای ــه قب ــی از CyberScoop ک ــا رایل تونی
 IRS ــتفاده ــد. اس ــت کردن ــد، مخالف ــزارش داده بودن گ
از فنــاوری ID.me در اوایــل ســال جــاری مــورد انتقــاد 
قانون گــذاران و حامیــان حریــم خصوصــی قــرار گرفــت 
ــزام  ــرای ال ــس از طــرح خــود ب ــه باعــث شــد آژان - ک
ــد  ــرای تأیی ــلفی ب ــال س ــه ارس ــدگان ب ــات دهن مالی
ــس  ــذاران مجل ــد. قانون گ ــت خــود صرف نظــر کن هوی
بــه طــور جداگانــه تحقیقاتــی را در مــورد فنــاوری 
 FTC آغــاز کرده انــد. درخواســت تحقیقــات ID.me
ــا،  ــوارو بدوی ــت آل ــد عضوی ــس از تأیی ــه پ ــک هفت ی
ــرد  ــورت می گی ــیون ص ــن کمیس ــی در ای ــد نظارت منتق
ــه  ــت می دهــد. Bedoya ک ــا اکثری ــه دموکرات ه ــه ب ک
مضــرات فنــاوری تشــخیص چهــره را موردمطالعــه قــرار 
ــدازی  ــت راه ان ــرای FTC جه ــد ب ــت، می توان داده اس
ــون،  ــک دورت ــی باشــد.  پاتری ــی حیات ــن تحقیقات چنی
ســخنگوی ID.me بــه خبرگــزاری بلومبــرگ گفــت: “مــا 
مشــتاقانه منتظــر همــکاری بــا همــه نهادهــای دولتــی 
مربوطــه بــرای رفــع هرگونــه ســوءتفاهم هســتیم.” او از 
پرداختــن بــه مســائل مطــرح شــده توســط ســناتورها 
ــه  ــرکت ب ــاوری ش ــه فن ــت ک ــا گف ــرد ام ــودداری ک خ
ــکاری  ــب در بی ــا تقل ــارزه ب ــی در مب ســازمان های دولت

کمــک کــرده اســت.

اسپنســر اس. هســو گــزارش می دهــد کــه یــک قاضــی 
دریافتــه اســت کــه تحریم هــای ایــاالت متحــده 
ــهروند  ــک ش ــه ی ــود ک ــون دالری می ش ــامل 10 میلی ش
آمریکایــی بــه یــک کشــور تحریــم شــده ارســال کــرده 
اســت - اگرچــه تراکنش هــا بــا اســتفاده از ارز دیجیتــال 
ــده  ــن پرون ــت. ای ــه اس ــنتی انجام گرفت ــای ارز س به ج
هنــوز کامــًا بــاز نشــده اســت، بنابرایــن هویــت 
متخلــف تحریم هــا و برخــی جزئیــات دیگــر هنــوز علنی 
نیســت. ایــن مســئله نقطــه عطفــی به ســوی کشــورها 
و مجرمــان ســایبری اســت کــه ســعی می کننــد از 
ــاالت  ــای ای ــرار از تحریم ه ــرای ف ــال ب ــای دیجیت ارزه
ــدید  ــا تش ــوع ب ــن موض ــد. ای ــتفاده کنن ــده اس متح
روســیه  علیــه  متحدانــش  و  آمریــکا  تحریم هــای 
ــود  ــایبری را در خ ــان س ــادی از مجرم ــداد زی ــه تع ک
جــای داده اســت، اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت. 
ــت:  ــه داری گف ــابق وزارت خزان ــام س ــورد، مق آری ردب
ایــن اولیــن پیگــرد کیفــری اســت کــه صرفــًا اســتفاده 
از ارز دیجیتــال را در یــک پرونــده تحریمــی هــدف قــرار 
می دهــد. ردبــورد بــه اسپنســر گفــت: آنچــه می بینیــم 
ایــن اســت کــه وزارت دادگســتری فعاالنــه بــه دنبــال 
ــال  ــد از ارز دیجیت ــاش می کنن ــه ت ــی اســت ک بازیگران
اســتفاده کننــد، امــا همچنــان اســتفاده از ارز دیجیتــال 
بــرای فــرار از تحریم هــا ســخت اســت. مقامــات 
ــایبری  ــان س ــر مجرم ــای اخی ــاالت متحــده در ماه ه ای
ادعایــی را کــه از ارزهــای دیجیتــال اســتفاده می کننــد، 
دنبــال کرده انــد .در ایــن مــاه، وزارت خزانــه داری اولیــن 
ــزاری  ــرد، اب ــم ک ــال را تحری ــای دیجیت ــر« ارزه »میکس
ــای  ــت دارایی ه ــد مالکی ــازه می ده ــردم اج ــه م ــه ب ک
دیجیتــال را پنهــان کننــد. بــه گفتــه مقامــات، هکرهــای 
کــره شــمالی از ایــن ســرویس بــرای پــردازش بیــش از 
ــتفاده  ــده اس ــرقت ش ــال س ــون دالر ارز دیجیت 20 میلی
ــد. وزارت دادگســتری در مــاه مــارس اعــام کــرد  کردن
کــه گــروه ضربــت “KleptoCapture” وزارت دادگســتری 
ــرای  ــال ب ــای دیجیت ــتفاده از ارزه ــرای اس ــا ب “تاش ه
ــیه  ــه روس ــده” علی ــاالت متح ــای ای ــرار از تحریم ه ف
ــتان ها  ــه، دادس ــاه فوری ــت. در م ــرده اس ــی ک را خنث
زوجــی را متهــم کردنــد کــه گفتــه می شــد قصــد 
ــال ســرقت شــده را  ــا دالر ارز دیجیت داشــتند میلیارده

بشــویند. 
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امنیت سایبری

رهبران امنیت سایبری در این هفته در برابر 
کنگره درباره تالش ها برای بهبود امنیت 

سایبری دولت فدرال شهادت خواهند داد

NSA متعهد شده است که در 
استانداردهای جدید رمزگذاری ضد 

کوانتومی »درهای پشتی« وجود ندارد

کریــس دروشــا، معــاون ملــی ســایبری و افســر ارشــد 
امنیــت اطاعــات فــدرال و اریــک گلدشــتاین، دســتیار 
مدیــر اجرایــی CISA، روز سه شــنبه در جلســه اســتماع 
ــدگان  ــس نماین ــی مجل ــت داخل ــی امنی ــه فرع کمیت
حاضــر خواهنــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــتانداردهای  ــانی اس ــال به روزرس ــه دنب ــذاران ب قانون گ
ــت  ــتورالعمل های امنی ــت و دس ــایبری دول ــت س امنی
ابــری هســتند. ایــن جلســه در بحبوحــه فعالیت هــای 
ســایبری کنگــره برگــزار می شــود. یــک الیحــه دوحزبــی 
باهــدف تقویــت امنیــت ســایبری زنجیــره تأمیــن 
ــرار اســت پــس از تصویــب مجلــس  ــت فــدرال ق دول
نماینــدگان در هفتــه گذشــته بــه قانــون تبدیــل شــود. 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــه آموزش ــک برنام ــه ی ــن الیح ای
کارگــران فــدرال ایجــاد می کنــد تــا مشــخص کننــد آیــا 
ــد  ــد می توان ــد آن را دارن ــد خری ــه قص ــزاری ک نرم اف
امنیــت ســایبری را تهدیــد کنــد یــا خیــر. اتــاق پاییــن 
همچنیــن الیحــه نیــروی کار امنیت ســایبری را تصویب 
کــرد و آن را بــه میــز بایــدن فرســتاد. ایــن الیحــه یــک 
ــایبری در  ــت س ــان امنی ــرای کارکن ــی ب ــه چرخش برنام
دولــت فــدرال ایجــاد می کنــد تــا راحت تــر از آژانســی 
بــه آژانــس دیگــر حرکــت کننــد. روز پنجشــنبه، بایــدن 
ــه وزارت  ــه ب ــرد ک ــایبری را امضــا ک ــت س ــون امنی قان
ــیوم  ــا کنسرس ــا ب ــد ت ــازه می ده ــی اج ــت داخل امنی
آمادگــی امنیــت ســایبری ملــی بــرای تقویــت آمــوزش، 
هماهنگــی و کمــک در امنیــت ســایبری همــکاری کنــد.

ــه  ــد ک ــزارش می ده ــرگ گ ــون از بلومب ــا منس کاترین
ــده  ــه ش ــذاری ارائ ــای رمزگ ــات NSA الگوریتم ه مقام
توســط جامعــه امنیــت ســایبری را باهــدف مقاومــت 
ــی  ــای کوانتوم ــکنی رایانه ه ــز ش ــدرت رم ــر ق در براب
آینــده آزمایــش کرده انــد. راب جویــس، مدیــر امنیــت 
ــه  ــکا )NSA( ب ــی آمری ــت مل ــس امنی ــایبری آژان س
ــچ درب  ــا هی ــن الگوریتم ه ــت: »در ای ــبکه گف ــن ش ای
پشــتی و راه فــراری وجــود نــدارد«. ســخنگوی بخــش 
توســعه  را  الگوریتم هــا  ایــن  کــه  بازرگانــی  وزارت 
می دهــد، بــه بلومبــرگ نیــوز گفــت کــه NSA در 
ــت.  ــی نداش ــا دخالت ــاره الگوریتم ه ــری درب تصمیم گی
ــاره  ــق درب ــی دقی ــال ها بررس ــس از س ــه پ ــن بیانی ای
نقــش آژانــس مخفــی در تــاش بــرای شکســتن 
رمزگــذاری بــرای اهــداف جاسوســی منتشــر شــد: 
ــتی  ــزارش داد، یادداش ــال 2013 گ ــز در س نیویورک تایم
ــا  ــی بریتانی ــات اطاعات ــرای مقام ــال 2010 ب ــه در س ک
ــدت  ــه م ــه NSA ب ــح داد ک ــود، توضی ــده ب ــه ش تهی
ــرای  ــه ب یــک دهــه “یــک تــاش تهاجمــی و چندجانب
ــه  ــه ب ــی ک ــذاری اینترنت ــای رمزگ ــتن فناوری ه شکس
ــری  ــرد” رهب ــرار می گی ــتفاده ق ــترده مورداس ــور گس ط
کــرده اســت. NSA مخفیانــه آســیب پذیری هایی را 
ــرز در  ــرد. رویت ــه ک ــذاری اضاف ــه اســتانداردهای رمزگ ب
ــه شــرکت امنیتــی  ســال 2013 گــزارش داد کــه NSA ب
RSA قــراردادی 10 میلیــون دالری اعطــا کــرد تــا فرمــول 
ــرار  ــزار RSA ق ــرض در نرم اف ــورت پیش ف NSA را به ص
ــن رســانه  ــه ای ــان ب ــات شــرکت در آن زم دهــد. مقام
ــک  ــه NSA ی ــن شــرکت نمی دانســت ک ــه ای ــد ک گفتن
“در پشــتی” معرفــی کــرده اســت. “ ایــن افشــاگری ها 
باعــث شــد کــه برخــی از کارشناســان امنیتــی کنفرانس 
ــال 2014،  ــد. در س ــم کنن ــاالنه RSA را تحری ــی س امنیت
The Post گــزارش داد کــه NSA در حــال رقابــت بــرای 
ــگاری”  ــر رمزن ــد از نظ ــی مفی ــه کوانتوم ــاخت “رایان س
اشــکال  قوی تریــن  می توانــد  کــه  اســت  خــود 

ــکند. ــان بش ــذاری را در آن زم رمزگ
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دموکرات های مجلس نمایندگان، فیس بوک را 
در مورد انتشار اطالعات نادرست درباره روسیه 

در اروپای شرقی تحت فشار قرار می دهند

قانون گذاران در حال رأی گیری در مورد 
لوایح امنیت سایبری هستند

آدام ب. شــیف، رئیــس کمیتــه اطاعــات مجلــس 
نماینــدگان آمریــکا و چهــار دموکرات در کمیتــه اطاعات 
ــد کــه مقامــات اســلواکی  ــدگان می گوین مجلــس نماین
هنــگام بازدیــد اخیــر قانون گــذاران از فیس بــوک، 
ــیه  ــع روس ــه نف ــر” ب ــت “مض ــات نادرس ــه اطاع هجم
ــا از  ــد. آن ه ــف کردن ــنگین توصی ــوک س را در فیس ب
ــد  ــوک می خواهن ــل فیس ب ــرگ، مدیرعام ــارک زاکرب م
ــا  ــاری ب ــور انحص ــه ط ــه ب ــدی ک ــه جدی ــا در نام ت
همــکارم Cat Zakrzewski بــه اشــتراک گذاشــته شــده 
ــا  ــذف ی ــز را ح ــوای توهین آمی ــرعت محت ــت، به س اس
بررســی کنــد. بــر اســاس ایــن نامــه، یکــی از مقامــات 
ــی  ــوک را “عرصــه اصل ــی اســلواکی فیس ب ارشــد دفاع
تبلیغــات کرملیــن” توصیــف کرده اســت. آنها از شــرکت 
ــوای  ــورد محت ــه در م ــی ک ــه تحقیقات خواســتند هرگون
در راســتای منافــع روســیه انجــام می دهــد و جزئیــات 
اطاعــات  بــه  رســیدگی  بــرای  خــود  برنامه هــای 
نادرســت مضــر در آینــده را بــه اطــاع کمیتــه برســاند. 
ســخنگوی شــرکت مــادر فیس بــوک متــا گفــت کــه این 
شــرکت در حــال حــذف محتوایــی اســت کــه قوانیــن 
ــا حقیقت شناســان در منطقــه  ــد و ب آن را نقــض می کن
ــد.  ــت را رد کن ــای نادرس ــا ادعاه ــد ت ــکاری می کن هم
ــال  ــا در ح ــت: »م ــتر گف ــک آلیس ــن م ــخنگوی کوی س
برداشــتن گام هــای گســترده ای بــرای مبــارزه بــا انتشــار 
اطاعــات نادرســت در مــورد خدمــات خــود در منطقــه 
هســتیم و بــه مشــورت بــا کارشناســان خارجــی ادامــه 
می دهیــم«. یکــی از مقامــات کمیتــه کــه به شــرط 
ــای  ــورد برنامه ه ــث در م ــرای بح ــدن ب ــناس مان ناش
ــخ  ــوک پاس ــه فیس ب ــت ک ــرد، گف ــت ک ــه صحب کمیت
داد و متعهــد شــد کــه یــک جلســه توجیهــی تشــکیل 

دهــد.

مارتیــن ماتیشــک، گزارشــگر The Record، گــزارش داد 
ــه  ــورد دو الیح ــه زودی در م ــد ب ــس می توان ــه مجل ک
امنیــت ســایبری رأی گیــری کنــد. یــک الیحــه  کــه قبــًا 
توســط ســنا تصویــب شــده اســت، همــکاری امنیــت 
ــی و  ــای ایالت ــدرال و دولت ه ــت ف ــن دول ــایبری بی س
محلــی را گســترش می دهــد. الیحــه دیگــر بــه دنبــال 
ــد کــه پــول  ایــن اســت کــه دولــت فــدرال را وادار کن
ــه  ــایبری ب ــت س ــوزش امنی ــرای آم ــی را ب ــک مال کم
ــد. در حــال حاضــر هفتــه شــلوغی  مــدارس توزیــع کن
بــرای قوانیــن امنیــت ســایبری در کاپیتــول هیــل بــوده 
ــه  ــدگان دو الیح ــس نماین ــنبه، مجل ــت. روز دوش اس
ــت  ــه رقاب ــی ک ــرد، یک ــب ک ــایبری را تصوی ــت س امنی
امنیــت ســایبری جــام رئیس جمهــور CISA را بــه 
ــت  ــه وزارت امنی ــری ک ــد و دیگ ــل می کن ــون تبدی قان
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــا گزارش ــد ت ــزم می کن ــی را مل داخل
نقش هــای امنیــت ســایبری در سراســر دولــت فــدرال 

بنویســد.
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محاکمه وکیل امنیت سایبری در پرونده 
ترامپ و روسیه آغاز شد

ــات دوران  ــرای تحقیق ــی ب ــون بزرگ ــده آزم ــن پرون ای
ــه  ــردازد ک ــن موضــوع می پ ــه ای ــه ب ــپ اســت ک ترام
ــپ در  ــن ترام ــه از کمپی ــور غیرمنصفان ــه ط ــا FBI ب آی
ســال 2016 بــه دلیــل ارتبــاط ادعایــی بــا روســیه تحقیق 
کــرده اســت یــا خیــر. ایــن اولیــن پرونــده ای اســت که 
توســط بــازرس ویــژه جــان دورهــام به عنــوان بخشــی 
از ایــن تحقیقــات مطــرح شــده و بــه محاکمــه مــی رود. 
وکیــل  ساســمن،  مایــکل  می گوینــد  دادســتان ها 
امنیــت ســایبری، زمانــی کــه داده هــای رایانــه ای را کــه 
نشــان دهنده ارتباطــات احتمالــی بیــن شــرکت ترامــپ 
 FBI ــه ــه مأمــوران داد، ب ــود، ب و یــک بانــک روســی ب
ــه  ــد. ب ــی کار نمی کن ــتری خاص ــرای مش ــه ب ــت ک گف
گــزارش دولیــن بــارت، اف بــی آی اعــام کــرد کــه 
داده هــا مشــکوک نیســتند، امــا دادســتان ها ساســمن 
را بــه دروغگویــی متهــم کرده انــد کــه بــه آن هــا نگفتــه 
ــاری  ــت جمهوری هی ــن ریاس ــرای کمپی ــه ب ــت ک اس
ــد.  ــاف کار می کن ــی ج ــاوری رادن ــر فن ــون و مدی کلینت
ــرده  ــام را رد ک ــن اته ــمن ای ــد: ساس ــن می نویس دولی
اســت. وکای او اصــرار دارنــد کــه او هرگــز قصــد 
ــد  ــا می گوین ــردن FBI را نداشــته اســت و آنه ــراه ک گم
دروغ گفتــن در مــورد اینکــه مشــتریان او چــه کســانی 
بودنــد غلــط اســت، زیــرا FBI از قبــل می دانســت کــه 
ــروز  ــت. وکا دی ــرده اس ــا کار می ک ــرای دموکرات ه او ب
در مــورد ایــن پرونــده اظهــارات خــود را ارائــه کردنــد. 
طبــق پیش بینی هــا دادگاه قــرار اســت دوهفتــه طــول 

بکشــد.





تهدیدات سایبری
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باج افزار  Conti می خواهد دولت 
کاستاریکا را سرنگون کند

مقامات ایاالت متحده هشدار می دهند 
که کارکنان فناوری اطالعات کره شمالی 

تهدیدهای داخلی هستند

ــزار  ــروع باج اف ــس از ش ــه پ ــار هفت ــی چه ــد کونت بان
ــه توقیــف رایانه هــای مؤسســات  ــد، شــروع ب ــن بان ای
دولتــی کاســتاریکا کــرد. ایــن گــروه تقاضــای 20 
میلیــون دالر را دارد. رودریگــو چــاوز، رئیس جمهــور 
جدیــد کاســتاریکا، هشــدار داد کــه معتقــد اســت بانــد 
باج افــزار مســتقر در روســیه بــا همــکاران خــود در 
ــت  ــور وضعی ــد. او در کش ــتاریکا کار می کن ــل کاس داخ
اضطــراری ملــی اعــام کــرده اســت. چــاوز گفــت: مــا 
در جنــگ هســتیم و ایــن اغــراق نیســت. بــه گــزارش 
رویتــرز، چــاوز گفــت: 9 مؤسســه مــورد حملــه هکرهــا 
بســیار متضــرر شــده اند. او گفــت کــه تعــداد کل 
ــه 27 رســیده اســت.  ــون ب مؤسســات آســیب دیده اکن
ــای  ــن تهدیده ــدی گرفت ــه ج ــبت ب ــان نس کارشناس
ــد.  ــدار می دهن ــت هش ــرنگونی دول ــرای س ــی ب کونت
بــرت کالــو، تحلیلگــر باج افــزار Emsisoft بــه AP گفــت: 
ــن  ــم و ای ــن ندیده ای ــه ای ــک ب ــزی نزدی ــًا چی ــا قب م
ــد  ــت. تهدی ــرد اس ــًا منحصربه ف ــت کام ــک موقعی ی
بــه ســرنگونی دولــت صرفــًا یــک ســروصدا نیســت و 

ــه شــود. ــد جــدی گرفت ــد اســت بای معتق

ــد  ــی جدی ــند راهنمای ــک س ــی در ی ــات آمریکای مقام
ــه  ــور مخفیان ــه ط ــمالی ب ــره ش ــه ک ــد ک ــدار دادن هش
برخــی از کارکنــان فنــاوری اطاعــات خــود را بــه 
ــرای  شــرکت های غربــی می فرســتد، جایــی کــه آنهــا ب
ــن  ــته ای ای ــکی و هس ــای موش ــی برنامه ه ــن مال تأمی
ــور  ــی آی، وزارت ام ــد. اف ب ــب می کنن ــول کس ــور پ کش
ــاوری  ــان فن ــد، کارکن ــه داری گفتن خارجــه و وزارت خزان
اطاعــات »از دسترســی ممتــازی کــه به عنــوان پیمانــکار 
ــره  ــک ک ــردن ه ــرای فعال ک ــد« ب ــت آورده ان ــه دس ب
ــواًل در  ــا »معم ــه آنه ــد، اگرچ ــتفاده کرده ان ــمالی اس ش
ــرب  ــای مخ ــز از فعالیت ه ــات متمای ــاوری اطاع کار فن
اشــاره  آژانس هــا  می کننــد«.  شــرکت  ســایبری 
ــمالی  ــره ش ــات ک ــاوری اطاع ــان فن ــه کارکن ــد ک کردن
ــای  ــایت های ارزه ــا وب س ــا ی ــدازی صرافی ه در راه ان
ــادی از  ــد زی ــا ح ــته اند و ت ــارکت داش ــال مش دیجیت
هکرهــا پشــتیبانی لجســتیکی ارائــه کرده انــد. بــه 
گفتــه ایــن آژانس هــا، برخــی از کارکنــان فنــاوری 
ــای آزاد  ــال قرارداده ــه دنب ــب ب ــه اغل ــات - ک اطاع
ــا کــره شــمالی پنهــان  هســتند - پیوندهــای خــود را ب
ــه  ــدان دورکاری ک ــوان کارمن ــود را به عن ــد و خ می کنن
در ایــاالت متحــده و ســایر کشــورها مســتقر هســتند، 
پنهــان می کننــد. آنهــا گفتنــد کــه برخــی بــرای پنهــان 
کــردن هویــت خــود از اســناد جعلــی یــا “حســاب های 
ــایت های  ــا در وب س ــد ت ــتفاده می کنن ــی” اس پروکس

ــند. ــر برس ــه نظ ــی ب ــینگ قانون فریلنس

کــره شــمالی در جبهــه هــک مشــغول بــوده اســت. آنها 
بانک هــا و مؤسســات مالــی را بــرای کمــک بــه تأمیــن 
ــه  ــی مواج ــای بین الملل ــا تحریم ه ــه ب ــور ک ــی کش مال
اســت، هــدف قــرار داده انــد. در ســال های اخیــر، 
ــای  ــه ارزه ــود را ب ــه خ ــمالی توج ــره ش ــای ک هکره
ــت  ــل، دول ــاه آوری ــد. در م ــوف کرده ان ــال معط دیجیت
ایــاالت متحــده اعــام کــرد کــه هکرهــای کــره شــمالی 
ــازی  ــا ب ــط ب ــون دالری مرتب ــرقت 600 میلی ــه س را ب

ــت. ــرده اس ــط ک ــی Axie Infinity مرتب ویدئوی
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فروشنده دیگری در حال فروش داده هایی 
است که زنگ خطر را در مورد ردیابی زنان 

سقط کننده جنین به صدا درمی آورد

جــوزف کاکــس از Motherboard گــزارش می دهــد 
ــد  ــت هایی را می فروش ــازار داده Narrative لیس ــه ب ک
ــی را کــه  ــه می توانــد دســتگاه های تلفــن همراه ک
برنامه هــای محبوبــی را بــرای ردیابــی نصــب کرده انــد، 
شناســایی کنــد. ایــن داده هــا - اگرچــه ناشــناس 
هســتند - می تواننــد بــا داده هــای دیگــر ترکیــب 
شــوند تــا در صــورت غیرقانونــی شــدن ســقط جنیــن 
ــون  ــری قان ــازمان های مج ــه س ــرایط، ب ــی ش در برخ
کمــک کننــد تــا کاربــران برنامه هــا را شناســایی کننــد. 
برنامه هــا و ســرویس هایی کــه چنیــن داده هایــی 
را جمــع آوری می کننــد، در پــی گزارش هایــی مبنــی 
 Roe ــه ــه زدن ب ــرای ضرب ــی ب ــی دادگاه عال ــر آمادگ ب
v. Wade، هشــدار می دهنــد و راه را بــرای برخــی 
ــاز  ــن ب ــی کــردن ســقط جنی ایالت هــا جهــت غیرقانون
»Narrative شــرکتی  می نویســد:  کاکــس  می کنــد. 
نیســت کــه ایــن داده هــا را از تلفن هــای همــراه 
ــوان یــک واســطه  جمــع آوری می کنــد. در عــوض به عن
عمــل می کنــد و خریــد دسترســی بــه داده هــا را 
»ارائه دهندگانــی«  بــه  و  می کنــد  آســان تر  بســیار 
Narra- ــت.« ــی اس ــتند متک ــات هس ــع اطاع ــه منب  ک
 Planned Parenthood Direct ــه ــای برنام tive داده ه
ــس  ــد پ ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــه ب ــرد ک ــذف ک را ح
از تمــاس مادربــرد، برنامه هــای کنتــرل بــارداری و 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــفارش دهن ــود را س ــی پری ردیاب
Motherboard گفــت: »قبــًا هیــچ داده نصــب برنامــه 
Nar- ــرم ــق پلتف ــارداری از طری ــا ب ــی ی ــی قاعدگ  ردیاب
rative خریــداری نشــده اســت. بااین حــال، باتوجه بــه 
تغییــرات احتمالــی آتــی در قوانیــن مربــوط بــه حقــوق 
ــذف  ــرای ح ــود را ب ــت خ ــا سیاس ــان، م ــاروری زن ب
ــا از  ــم ت ــانی کرده ای ــازار به روزرس ــا از ب مجموعه داده ه
ــری  ــا جلوگی ــی از داده ه ــتفاده احتمال ــه سوءاس هرگون

ــم.« کنی

ــرایط  ــه ش ــت ک ــه Motherboard گف Marketplace ب
ــتفاده از  ــتریانش را از اس ــرکت، مش ــن ش ــات ای خدم
ــی  ــا ردیاب ــات ی ــارت، تحقیق ــرای نظ ــای آن ب داده ه

موضوعــات داده هایــش منــع می کنــد.
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امنیت سایبری     

تمرکز هیل روی حفاظت سایبری دولت 
کنونی است

ــورد حفاظــت  ــاالت متحــده در م ــات ســایبری ای مقام
ــت  ــه امنی ــه کمیت ــدرال در جلس ــت ف ــی دول دیجیتال
داخلــی مجلــس نماینــدگان شــهادت خواهنــد داد. این 
جلســه حــدود 18 مــاه پــس از کشــف نفــوذ بادهــای 
خورشــیدی برگــزار می شــود کــه در آن هکرهــای تحــت 
حمایــت کرملیــن مجموعــه ای از داده هــا را از چندیــن 
ــن حــدود یــک  ــد. ای ــه ســرقت بردن ــدرال ب آژانــس ف
ــدن  ــور بای ــی رئیس جمه ــان اجرای ــس از فرم ــال پ س
ــورت  ــت ص ــایبری دول ــت س ــازی امنی ــدف پاک س باه
اریــک  از  مهــم  نکتــه  چنــد  اینجــا  در  می گیــرد. 
گلدشــتاین، دســتیار مدیــر اجرایــی CISA کــه در جلســه 
اســتماع شــهادت خواهــد داد، توســط ســخنگوی 
 CISA .ــت ــده اس ــته ش ــان گذاش ــا در می ــا م CISA ب
ــرات  ــدات و خط ــه تهدی ــبت ب ــری نس ــد متمرکزت دی
ــه  ــت - از جمل ــت آورده اس ــه دس ــایبری ب ــت س امنی
ــدات در  ــایی تهدی ــرای شناس ــی ب ــتقرار ابزارهای ــا اس ب
لپ تاپ هــای کارمنــدان دولــت و ســایر دســتگاه ها 
ــاره تهدیــدات. دولــت در  ــا جســتجوی فعاالنــه درب و ب
حــال تغییــر بــه ســمت مــدل »اعتمــاد صفــر« اســت، 
ــه  ــا ب ــط هکره ــتگاه ها توس ــد دس ــرض می کن ــه ف ک
خطــر می افتنــد تــا زمانــی کــه خــاف آن ثابــت شــود 
سیســتم های  بیــن  می تــوان  کــه  را  داده هایــی  و 
ــدود  ــکان مح ــت تاحدام ــتراک گذاش ــه اش ــه ای ب رایان
پیمانــکاران  بیشــتر  شــفافیت  بــرای   CISA کــرد. 
ــه لیســت کامــل همــه نرم افزارهایــی  دیجیتــال از جمل
ــد. ــاش می کن ــتند، ت ــا هس ــتقرار آنه ــال اس ــه در ح ک
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CISA به آژانس های فدرال دستور می دهد 
تا نرم افزار آسیب پذیر VMware را اصالح یا 

حذف کنند

هکرهای چینی بخش دفاعی روسیه را 
هدف قرار داده اند

ــده فرصــت  ــه آین ــا هفت ــه آژانس هــا ت CISA گفــت ک
ــوالت  ــداد از محص ــه تع ــد چ ــن کنن ــا تعیی ــد ت دارن
آنهــا  و  دارد  وجــود  شبکه هایشــان  در  آســیب پذیر 
ــتورالعمل  ــن دس ــد. ای ــذف کنن ــا ح ــد ی ــه روز کنن را ب
روزی صــادر شــد  در همــان  آژانس هــا  بــه  نــادر 
در  آســیب پذیری جدیــد  دو  دربــاره   VMware کــه 
ــا  ــت: هکره ــدار داد. CISA گف ــود هش ــوالت خ محص
از  سوءاســتفاده  توانایــی  “به ســرعت  می تواننــد 
ایــن  در  شــده”  منتشــر  تــازه  آســیب پذیری های 
محصــوالت را توســعه دهنــد. CISA قبــًا از چنیــن 
بــه  بخشــیدن  ســرعت  بــرای  دســتورالعمل هایی 
 SolarWinds، جملــه  از  مخــرب  آســیب پذیری های 
کــرده  اســتفاده   Log4j و   Microsoft Exchange
اســت. CISA مــوارد متعــددی از سوءاســتفاده هکرهــا 
 VMware از آســیب پذیری های دیگــر در محصــوالت
در ســازمان های بــزرگ دیــده اســت. CISA گفــت، 
برخــی از هکرهایــی کــه از ایــن آســیب پذیری های 
ــای  ــامل گروه ه ــد، ش ــتفاده کرده ان ــر سوءاس قدیمی ت
ــای  ــا دولت ه ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــرفته ای هس پیش

ــند. ــط باش ــی مرتب ــات جاسوس ــا خدم ــی ی خارج

ــات  ــه ای از حم ــن مجموع ــا چی ــط ب ــای مرتب هکره
مؤسســات  از  گروهــی  علیــه  را   spearphishing
تحقیقاتــی کــه توســط Rostec - یــک شــرکت دفاعــی 
ــن  ــد. ای ــام دادن ــود - انج ــیه اداره می ش ــی روس دولت
ــات  ــه ارتباط ــات Rostec در زمین ــر تحقیق ــات ب حم
بــود.  متمرکــز  الکترونیــک  جنــگ  و  ماهــواره ای 
ــرای  ــواع فریب هــای spearphishing ب مهاجمــان از ان
 Rostec سیســتم های  سراســر  در  بدافــزار  پخــش 
اســتفاده کردنــد، اگرچــه مشــخص نیســت کــه آنهــا در 
ده ماهــی کــه بــه ســرورهای شــرکت دفاعــی دسترســی 
ــی  ــای چین ــد. هکره ــزی می دزدیدن ــه چی ــتند، چ داش
ــه،  ــاه فوری ــن در م ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــان حمل از زم
به ویــژه در شــبکه های روســیه و اعضــای ســازمان 

ــد. ــال بوده ان ــو( فع ــمالی )نات ــک ش ــان آتانتی پیم





جنگ  روسیه و اوکراین
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حذف ۷۰ هزار ویدئوی مربوط به جنگ 
اوکراین در یوتیوب

نماینده روسیه در سازمان ملل: ارتش 
سایبری غرب در اوکراین جهان را تهدید 

می کند

ــه  ــه روســیه در فوری ــرد از زمــان حمل ــا ک ــوب ادع یوتی
۲۰۲۲ میــالدی، بیــش از ۷۰ هــزار ویدئــوی مربــوط 
بــه ایــن درگیــری را حــذف کــرده اســت. ایــن شــرکت 
ــرد بســیاری از ویدئوهــا  ــن اعــالم ک ــه نشــریه گاردی ب
بــه دلیــل نقــض قانــون مربــوط بــه رویدادهــای 
خشــن حــذف شــده اند. بــر اســاس ایــن قانــون 
ــه  ــد حمل ــی مانن ــد رویدادهای ــا نمی توانن ارائه دهنده ه
هــای خشــن را انتشــار دهنــد. البتــه یوتیــوب دربــاره 
حــدود عملکــردش توضیــح زیــادی نــداده امــا در عمــل 
نــه هــزار کانــال را تعلیــق کــرده اســت. نیــل موهــان 
مدیــر تولیــد یوتیــوب در ایــن بــاره بــه گاردیــن گفــت: 
ــزرگ  ــونت بار ب ــای خش ــاره رویداده ــی درب ــا قانون م
ــک  ــز ی ــد نی ــاق می افت ــن اتف ــه در اوکرای ــم. آنچ داری
ــر  ــن ب ــت. او همچنی ــزرگ اس ــونت بار ب ــه خش حادث
ــد  ــی مانن ــدگان ویدیوی ــرویس دهن ــی س ــش حیات نق
ــت  ــات نادرس ــار اطالع ــری از انتش ــوب در جلوگی یوتی
در فضــای آنالیــن تاکیــد کــرد. ایــن شــبکه اجتماعــی 

ــر دارد. ــون کارب ــش از ۹۰ میلی ــیه بی ــط در روس فق

ــم روســیه در ســازمان  ــده دائ ــا«، نماین »واســیلی نبنزی
ملــل متحــد روز دوشــنبه گفــت کــه غــرب اوکرایــن را با 
ســالح های ســایبری تجهیــز و ارتشــی از هکرهــا ایجــاد 
کــرده کــه بعــدًا تهدیــدی بــرای غــرب خواهــد بــود. وی 
ــل متحــد در  ــت ســازمان مل در نشســت شــورای امنی
مــورد صلــح و امنیــت گفــت: »هم زمــان کــه اوکرایــن 
از ســالح های غربــی پــر و ســرریز می شــود، تســلیحات 
ســایبری و روش هــای اســتفاده از آن هــا به صــورت 
ــرد.«  ــرار می گی ــن ق ــار اوکرای ــی در اختی غیرقابل کنترل
ــان زلنســکی بیــش از  ــه اذع ــن دیپلمــات گفــت: »ب ای
۳۰۰ هــزار جنگجــو در ارتــش ســایبری اوکرایــن وجــود 
دارد.« نبنزیــا گفــت کــه در نتیجــه اقدامــات غــرب، یــک 
مهارت هــای  بــا  غیرقابل کنتــرل«  »ارتــش ســایبری 
ــه همین جــا  ــا ب ــن ایجــاد می شــود، ام ــاد در اوکرای زی
متوقــف نخواهــد شــد و دامــن دیگــران را نیــز خواهــد 
گرفــت. او بــه غــرب هشــدار داد: »هکرهایــی کــه شــما 
ــوند  ــش می ش ــان پخ ــر جه ــد در سراس ــیج کرده ای بس
ــز  ــی نی ــورهای غرب ــهروندان کش ــرای ش ــدی ب و تهدی
محســوب می شــوند.« نبنزیــا گفــت: »افزایــش فعالیــت 
ــری  ــر درگی ــایبری خط ــای س ــرب در فض ــه غ خصمان
ــازی  ــد. نظامی س ــش می ده ــتقیم را افزای ــی مس نظام
فضــای دیجیتالــی کــه توســط غــرب انجــام می شــود، 
ــری مســتقیم نظامــی را به شــدت افزایــش  خطــر درگی
ــال  ــور فع ــه ط ــف ب ــم کی ی ــه رژی ــژه ک ــد، به وی می ده
بــر تحــرکات در فضــای اطالعاتــی بــا اســتفاده از 
ــا  ــلط دارد، ام ــی تس ــی غرب ــتورالعمل های آموزش دس
ــالت  ــد وحشــتناک تر باشــد. حم ــا می توان ــب آنه عواق
ــد منجــر  ــی می توان ــه زیرســاخت های حیات ســایبری ب
بــه تلفــات انســانی واقعــی و در مقیــاس بــزرگ شــود.« 
ایــن دیپلمــات گفــت کــه اقدامــات اوکرایــن می توانــد 
ــود  ــر ش ــار منج ــایبری تمام عی ــی س ــک رویاروی ــه ی ب
کــه ســایر کشــورها را نیــز درگیــر خواهــد کــرد. نبنزیــا 
ــر  ــاًل ب ــش کام ــدید تن ــن تش ــئولیت چنی ــت: »مس گف
ــدون  ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه ــورهای غرب ــده کش عه
هیــچ ابایــی رهبــری کی یــف در ایــن نبــرد ســایبری را 

ــد.« ــویق می کنن تش
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دستور پوتین برای استفاده از فناوری ها 
و تجهیزات داخلی

بــه گفتــه والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور روســیه 
ــه  ــی خارجــی علی حمــالت ســایبری ســاختارهای دولت
ــش  ــا کاه ــد ب ــیه بای ــه و روس ــورش افزایش یافت کش
اســتفاده از نرم افــزار و ســخت افزار خارجــی دفــاع 
ســایبری خــود را تقویــت کنــد. از زمــان حملــه روســیه 
بــه اوکرایــن در ۲۴ فوریــه، وب ســایت بســیاری از 
شــرکت های دولتــی و خبــری ایــن کشــور بــا حمــالت 
بــاره  ایــن  در  پوتیــن  شــده اند.  روبــرو  ســایبری 
ــازی  ــرای غیرفعال س ــدی ب ــای هدفمن ــت: تالش ه گف
ــی  ــی حیات ــاخت های اطالعات ــی زیرس ــع اینترنت مناب
ــه  روســیه در حــال انجــام اســت. حمــالت جــدی علی
ســایت ســازمان های دولتــی انجــام شــده اســت. 
شــبکه  بــه  غیرقانونــی  نفــوذ  بــرای  تالش هایــی 
شــرکت های برتــر روســیه نیــز بســیار زیــاد اســت. بــه 
گفتــه رئیس جمهــور روســیه، ایــن کشــور بایــد امنیــت 
ــا دهــد  ــدی خــود را ارتق ــات در بخش هــای کلی اطالع
ــد. او  ــی اســتفاده کن ــزات داخل ــا و تجهی و از فناوری ه
ــاوری  ــر فن ــت ب ــع محدودی ــزود: وض ــاره اف ــن ب در ای
اطالعــات، نرم افــزار و محصــوالت خارجــی بــه یکــی از 
ابزارهــای فشــار بــر روســیه تبدیــل شــده اســت. چنــد 
ــان در  ــی از تجهیزاتش ــتیبانی فن ــی پش ــده غرب تهیه کنن
ــور  ــه رئیس جمه ــه گفت ــد. ب ــف کرده ان ــیه را متوق روس
روســیه تعــداد برنامه هایــی کــه پــس از آپدیــت شــدن، 
مســدود می شــوند، نیــز در حــال افزایــش اســت. ایــن 
ــور ارتباطــات  ــی اســت کــه راســکامنادزر، رگوالت در حال
روســیه از مسدودســازی وب ســایتی خبــر داده کــه 
میزبــان داده هــای خصوصــی مشــتریان چنــد شــرکت 
ــر  ــانه ها خب ــی رس ــر برخ ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ب
ــک  ــن بان ــد شــماره تلفن بعضــی مشــتریان دومی دادن
بــزرگ روســیه )VTB(فــاش شــده اســت. همچنیــن در 
ــش از ۵۸  ــخصی بی ــات ش ــارس اطالع ــاه م ــل م اوای
هــزار کاربــر اپلیکیشــن ارســال غــذایYadex.Eda نیــز 
ــل  ــا قب ــیه از مدت ه ــت روس ــت. دول ــده اس ــاش ش ف
ــود  ــود را بهب ــی خ ــت داخل ــای اینترن ــد دارد زیربن قص
بخشــد. حتی ایــن کشــور در تابســتان ۲۰۲۱ میــالدی چند 

تســت قطــع ارتبــاط از اینترنــت جهانــی را انجــام داد.





تکنولوژی های سایبری
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رهبری چین متعهد به حمایت از 
اقتصاد دیجیتال است

در 17 مــاه مــه، کنگــره مشــورتی سیاســی خلــق چیــن 
ــج  ــوع “تروی ــا موض ــژه ای را ب ــت وی )CPPCC( نشس
توســعه پایــدار و ســالم اقتصــاد دیجیتــال” برگــزار کــرد. 
ــی  ــاوری خصوص ــرکت های فن ــت از ش ــات حمای مقام
ــه حمایــت از شــرکت های  ــد و متعهــد ب را تأییــد کردن
ــی  ــی و بین الملل ــرمایه داخل ــای س ــاوری در بازاره فن
شــدند. برخــی ایــن تحــوالت را به عنــوان معکــوس دوره 
نظارتــی شــدید غول هــای فنــاوری چیــن می داننــد کــه 
اختــالالت قابل توجهــی در بازارهــای مالــی ایجــاد کــرده 
بــود. آن هــا همچنیــن بــه دنبــال چالش هــای مرتبــط 
بــا کوویــد کــه منجــر به کنــدی رشــد شــرکت های 
اســت، هســتند.  اول شــده  در ســه ماهه  فنــاوری 
ــه  ــاز ب ــن نی ــوازن بی ــاد ت ــه ایج ــت ب ــال، دول بااین ح
رشــد دیجیتــال و هدایــت شــرکت ها بــه ســمت 
حمایــت از اهــداف اجتماعــی و سیاســی بزرگ تــر 

ــد داد. ــه خواه ادام
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اتحادیه اروپا پیشنهاد اسکن پیام های 
رمزگذاری شده سرتاسری را ارائه داد

شــرکت های  از  اروپــا  کمیســیون  اســت  ممکــن 
ــده را  ــذاری ش ــای رمزگ ــه پیام ه ــد ک ــاوری بخواه فن
بــرای یافتــن محتــوای کــودک آزاری اســکن کننــد. 
اگــر شــرکت ها در پلتفرم هــای خــود سوءاســتفاده 
ــون  ــد، قان ــایی کنن ــودکان را شناس ــی از ک ــا بهره کش ی
ــرده و  ــذف ک ــر را ح ــه تصوی ــد ک ــزم می کن ــا را مل آنه
ــور  ــه ط ــت ب ــن حرک ــد. ای ــزارش دهن ــات گ ــه مقام ب
ــذاری  ــه در آن رمزگ ــد ک ــاد می کن ــه ای ایج ــر نقط مؤث
می شــوند  اســکن  پیام هــا  و  می شــود  شکســته 
کــه دیگــران  را معرفــی می کننــد  آســیب پذیری  و 
ــد.  ــوه از آن سوءاســتفاده کنن ــور بالق ــه ط ــد ب می توانن
ایــن قانــون بــه دلیــل تأثیــر آن بــر حریــم خصوصــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــن م آنالی
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