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ایاالت متحده امریکا
ایاالت متحده تایید کرد که عملیات سایبری تهاجمی علیه روسیه انجام داده است

دیوان عالی قانون رسانه های اجتماعی تگزاس را مسدود کرد
مدیر اف بی آی ایران را به حمله سایبری به بیمارستان کودکان بوستون متهم می کند

هیئت منصفه وکیل امنیت سایبری را درمورد دروغگویی به FBI بی گناه می داند
ژنرال پل ناکاسون می گوید که فرماندهی سایبری در بحبوحه جنگ اوکراین اقدام به هک کرده است

بایدن در آستانه انتخاب مدیران سایبری برای رهبری دفتر جدید وزارت خارجه است

سایبر بین الملل
پیش نویس قوانین امنیت سایبری چین برای صنعت بورس منتشر شد

هکر های چینی از یک آسیب پذیری جدید روز صفر استفاده می کنند
سیستم های مراقبت بهداشتی کاستاریکا پس از هک مختل شدند

تهدیدات سایبری
وب سایت یک وزارتخانه در روسیه هک شد

سایت بندر لندن هک شد
هشدار آلمان درباره افزایش حمالت سایبری

تکنولوژی های سایبری
اتحادیه اروپا درباره درگاه شارژ یکسان برای دستگاه ها توافق می کند

تایوان صادرات تراشه به روسیه و بالروس را ممنوع کرد
رایانه کوانتومی جدید با سرعت خارق العاده ساخته شد

تاکسی کامال خودران در سن فرانسیسکو مجوز گرفت
کمپانی ByteDance بازگشت به هند را در بحبوحه بررسی دقیق فناوری های چینی دنبال می کند

جنگ روسیه و اوکراین
ارتش سایبری غرب در اوکراین جهان را تهدید می کند

تعقیب قضایی روسیه برای وابستگان REvil متوقف شد
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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 و  ــه آن مصائ ــز ب ــا نی ــور م ــه کش ــن ک ــن پیش ازای ــده و همچنی ــنا ش ــریع تر آش ــوزه س ــن ح ــکالت ای و مش
دشــواری ها دچــار گــردد، راهکارهــای اصالحــی را پیش بینــی نماییــم. از طرفــی، باتوجه بــه ایــن کــه در اظهــارات 
عمومــی و جلســات رســمی مقامــات ایــن کشــور برخــی از نقــاط ضعــف دشــمن در زمینــه ســایبری و فناوری هــای 
ــا  ــه ایــن نکتــه کــه بخــش ســایبری ایــران توانایــی آن را دارد کــه در تقابــل ب نویــن بیــان می گــردد و باتوجه ب
ــاط  ــم از نق ــذا می توانی ــد؛ فل ــه بزن ــمن ضرب ــه دش ــد و ب ــرداری کن ــا بهره ب ــن ضعف ه ــده از همی ــاالت متح ای
ضعــف حریــف اســتفاده نماییــم و زمین بــازی را بــه نفــع خــود تغییــر دهیــم و در موضــع آفنــدی قــرار بگیریــم. 

ایــن تذکــر ضــروری اســت کــه باتوجه بــه پیش گامــی کشــور امریــکا در عرصــه تکنولــوژی، بررســی پیشــرفت ها 
ــده  ــوژی در آین ــیر تکنول ــی مس ــد نهای ــی مقص ــاوری پیش بین ــه فن ــور در زمین ــن کش ــای کالن ای و برنامه ریزی ه
ــوژی و  ــایبر، تکنول ــوزه س ــات کالن ح ــار و اتفاق ــم اخب ــد اه ــار داری ــه در اختی ــی ک ــازد. در بولتن ــن می س را ممک
فناوری هــای نویــن جمــع آوری شــده اســت تــا مخاطبیــن و فعالیــن در ایــن زمینــه بتواننــد نســبت بــه وضعیــت 

ایــاالت متحــده از نگاهــی جامــع، کالن و بــه روز برخــوردار شــوند.

مقدمه



تحلیل و بررسی سایبری

همانطــور کــه شــاهد بودیــم طــی هفتــه هــا و مــاه هــای گذشــته اقدامــات تهاجمــی متعــدد ســایبری از ســوی 
طــرف هــای شــرقی شــامل چیــن و روســیه بــه ســمت جبهــه غربــی و خصوصــًا ایــاالت متحــده بــا هــدف هــای 
مختلــف از جملــه زیرســاخت هــا و دیگــر اهــداف صــورت پذیرفــت کــه از نــکات برجســته ایــن سلســله عملیــات 
موضــع تدافعــی طــرف هــای غربــی در ایــن مــورد بــود و اینکــه اقدامــات آمریــکا و دیگــر متحــدان غربــی اش 
بیشــتر بجــای اینکــه در پــی اقدامــات تالفــی جویانــه و پیش دســتانه تهاجمــی جهــت هــدف قــرار دادن اهــداف 
ــا داشــتن  ــا تقویــت ســازوکارهای دفاعــی خــود و برپ ــب ب ــان شــرقی خــود باشــند اغل ســایبری در قلمــرو رقیب
تمهیــدات الزم جهــت آمادگــی هــر چــه تمام تــر بــرای مقابلــه و دفــاع در برابــر حمــالت ســایبری پرداختــه بودنــد. 
ــی در جبهــه درگیریهــای ســایبری ایــن  ــه، طــرف غرب ــق گــزارش هــای واصل ــر طب در حالیکــه طــی روزهــای اخی
بــار تصمیــم بــه اتخــاذ رویکــرد تهاجمــی گرفــت و آن طــور کــه گــزارش شــده ایــاالت متحــده عملیــات ســایبری 
تهاجمــی را علیــه اهــداف روســیه و در خــالل تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن بــه انجــام رســانده اســت اگرچــه هنــوز 
بــرای قضــاوت در مــورد آینــده تنــش هــای ســایبری بیــن دو جبهــه شــرق و غــرب زود اســت امــا شــاید ایــن 
ــی  ــت گیری هــای تهاجم ــه ســوی جه ــی ب ــی از اخــذ موضــع تدافع ــرد طــرف غرب ــرای تغییــر رویک ــه ای ب جرق

باشــد.

نکتــه قابــل تأمــل در اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت ارتقــاء امنیــت ســایبری در کشــور چیــن در چنــد روز اخیــر 
تهیــه پیــش نویــس قوانیــن امنیــت ســایبری ایــن کشــور جهــت پیــاده ســازی در صنعــت بــورس بــوده اســت. 
ایــن اقــدام از ســوی دولــت چیــن در حالــی صــورت مــی پذیــرد کــه علــی الخصــوص پــس از بــاال گرفتــن زد و 
خــورد هــای ســایبری بیــن شــرق و غــرب از جملــه چیــن و روســیه و در ســوی دیگــر آمریــکا و متحــدان غربــی 
اش نگرانی هــا از افزایــش ســطح نــا امنــی هــای ســایبری در هــر دو طــرف بــاال گرفتــه بــود و در هــر دو ســمت 
درگیریهــا شــاهد اتخــاذ تدابیــر مختلــف امنیتــی جهــت افزایــش ســطح ایمنــی در برابــر حمــالت احتمالــی بــوده 
ایــم و اکنــون بــه دنبــال ایــن خــط مشــی شــاهد تدابیــر سیاســت گــذاری از ســوی دولــت چیــن هســتیم کــه 
ایــن اقــدام گامــی در جهــت حفاظــت از از زیرســاخت هــای خصوصــًا اقتصــادی ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود.

در ســوی دیگــر دنیــای ســایبر و تکنولــوژی خبــر اخــذ نهایــی مجوز تاکســی های خودران در شــهر ســن فرانسیســکو 
در ایالــت کالیفرنیــا منتشــر شــد خبــری کــه از مدتهــا پیــش ، عالقــه منــدان بــه فناوریهــای مرتبــط بــا خــودکار 
ســازی کامــل ماشــین منتظــر شــنیدن آن بودنــد. مســئله کســب مجــوز ماشــین هــای خــودران بیــش از همــه در 
گــرو دو مســئله حســاس یعنــی حفــظ امنیــت فیزیکــی خــودرو و سرنشــینان در جــاده و همچنیــن حفــظ امنیــت 
ســایبری شــبکه هــای مرتبــط بــا ایــن تکنولــوژی بــود کــه همیــن امــر باعــث بــه تعویــق افتــادن نســبتًا طوالنــی 
کســب مجــوز بــرای ایــن خــودرو هــا شــده بــود. اکنــون بــا صــدور نهایــی مجــوز بــرای ایــن خودروهــا احتمــاال 
ــن امنیــت واجــب  ــوق العــاده جــدی در جهــت تامی می بایســت شــاهد قانونگــذاری هــا و اخــذ سیاســتهای ف
بــرای شــبکه هــای مربــوط بــه تکنولــوژی حمــل و نقــل خــودکار باشــیم در غیــر ایــن صــورت عواقــب عــدم تامیــن 

کافیــه امنیــت ایــن شــبکه هــا نتایــج هولنــاک در پــی خواهــد داشــت.
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ایاالت متحده آمریکا
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امنیت سایبری     

ایاالت متحده تایید کرد که عملیات سایبری 
تهاجمی علیه روسیه انجام داده است

ــی و  ــت مل ــس امنی ــر آژان ــون، مدی ــل ناکاس ــرال پ ژن
فرمانــده فرماندهــی ســایبری ایــاالت متحــده، روز 
ــاالت متحــده  ــه ای گفــت کــه ای چهارشــنبه در مصاحب
عملیــات ســایبری تهاجمــی را علیــه اهــداف روســیه در 
جریــان تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن انجــام داده اســت. 
ژنــرال ناکاســون همچنیــن گفــت کــه ایــاالت متحــده از 
شــبکه هــای ســایبری اوکراینــی دفــاع کــرده و عملیــات 
اطالعاتــی را انجــام داده اســت، اگرچــه وی از مشــخص 
ــن اســت شــامل  ــات ممک ــن عملی ــه ای ــن ک ــردن ای ک
چــه چیــزی باشــد خــودداری کــرده اســت. در نظــرات 
قبلــی، ناکاســون بــر نقــش عملیــات »شــکار بــه جلــو« 
ــا  ــده ب ــاالت متح ــه در آن ای ــت ک ــرده اس ــد ک تأکی
متحــدان خــود بــرای دسترســی مســتقیم بــه شــبکه ها 
ــتفاده های  ــا سوءاس ــی ی ــای احتمال ــذف بدافزاره و ح
ــل  ــی در اوای ــات در لیتوان ــک عملی ــه ی ــر، از جمل دیگ

ــد. ــکاری می کن ــاری، هم ــال ج س
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دیوان عالی قانون رسانه های اجتماعی 
تگزاس را مسدود کرد

مدیر اف بی آی ایران را به حمله سایبری به 
بیمارستان کودکان بوستون متهم می کند

دادگاه عالــی ایــاالت متحــده بــه طــور موقــت قانــون 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــی ک ــرد. قانون ــدود ک ــزاس را مس تگ
رســانه هــای اجتماعــی را از مســدود کــردن یــا تعدیــل 
ــد.  ــی کن ــع م ــی من ــای سیاس ــاس مبن ــر اس ــوا ب محت
ایــن قانــون فقــط بــرای ســرویس هــای رســانه هــای 
ــه  ــر ماهان اجتماعــی کــه بیــش از پنجــاه میلیــون کارب
دارنــد، ماننــد توییتــر، فیــس بــوک و اینســتاگرام اعمال 
ــون  مــی شــود. شــرکت های رســانه های اجتماعــی قان
ــوم  ــش محک ــق ویرای ــض ح ــوان نق ــزاس را به عن تگ
کرده انــد و اســتدالل کرده انــد کــه ایــن قانــون توانایــی 
آنهــا را بــرای تعدیــل محتــوای نژادپرســتانه و افراطــی 
ــد کــه ایــن  ــد. محافظــه کاران گفتــه ان محــدود می کن
قانــون بــرای حمایــت از حقــوق آزادی بیــان کاربــران در 
پلتفــرم هــای رســانه هــای اجتماعــی ضــروری اســت. 
ــاز  ــه دادگاه بــدوی ب ــرای رســیدگی بیشــتر ب ــده ب پرون

مــی گــردد.

کریســتوفر ای. رای، مدیــر اف بــی آی، گفــت کــه حملــه 
ــز  ــن مراک ــی از بزرگتری ــه یک ــتان - ک ــن بیمارس ــه ای ب
ــن  ــرت انگیزتری ــی از نف ــت - »یک ــور اس ــال کش اطف
حمــالت ســایبری بــود کــه تــا بــه حــال دیــده ام«. بــه 
گفتــه داســتین ولــز از وال اســتریت ژورنــال، اف بــی آی 
ــالع داد  ــتان اط ــه بیمارس ــد ب ــالع از تهدی ــس از اط پ
و اف بــی آی “توانســت بــه آنهــا کمــک کنــد تــا تهدیــد 
ــد:  ــی نویس ــز م ــد.” ول ــش دهن ــایی و کاه را شناس
ــان حمــالت ســایبری را  ــدرت قربانی ــه ن ــی آی ب »اف ب
شناســایی مــی کنــد و چنیــن اطالعاتــی معمــواًل طبقــه 
بنــدی شــده اســت. بیمارســتان بــه Volz گفــت کــه بــا 
کمــک FBI “بــه طــور فعــال تهدیــد هــا را خنثــی کــرده 
اســت”. مشــخص نیســت اگــر هکرهــا مــی توانســتند 
بــه طــور کامــل بــه شــبکه بیمارســتان نفــوذ کننــد، چــه 
مــی کردنــد. یــک مقــام آگاه بــه Volz گفــت کــه آنهــا 
ــی  ــد و برخ ــل کنن ــا را تعطی ــبکه ه ــتند ش ــی توانس م
از مراقبــت هــای پزشــکی را بــا مشــکل مواجــه کننــد. 
ــده و  ــا را دزدی ــتند داده ه ــن می توانس ــا همچنی آن ه
ــات  ــی از مقام ــه یک ــد، اگرچ ــتقر کنن ــزاری را مس باج اف
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــک ب ــن ه ــه ای ــت ک ــه Volz گف ب
توســعه نیافتــه اســت تــا بفهمــد آیــا می توانســت بــه 

ــر. ــا خی ــود ی ــر ش ــزاری منج ــه باج اف حمل
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هیئت منصفه وکیل امنیت سایبری را 
درمورد دروغگویی به FBI بی گناه می داندر

ــه  ــت منصف ــم هیئ ــارت، تصمی ــن ب ــزارش دولی ــه گ ب
ــت  ــل امنی ــمن، وکی ــکل ساس ــه مای ــرای تبرئ ــدرال ب ف
ــرای جــان دورهــام،  ــزرگ ب ــک شکســت ب ســایبری، ی
ــپ  ــت ترام ــه در دوران دول ــت ک ــژه اس ــرس وی بازپ
ــوران  ــی مام ــات احتمال ــورد تخلف ــق در م ــرای تحقی ب
FBI کــه بــه کمپیــن انتخاباتــی دونالــد ترامــپ، رئیــس 
ــی  ــیدگی م ــال 2016 رس ــکا در س ــابق آمری ــور س جمه
کردنــد، منصــوب شــد. دولیــن مــی نویســد: »ساســمن 
ــی از  ــه یک ــن ب ــه دروغ گفت ــم ب ــپتامبر 2016 مته در س
 FBI شــد، زمانــی کــه او ادعاهــای FBI مقامــات ارشــد
ــن  ــی بی ــه ای مخف ــی رایان ــال ارتباط ــک کان ــاره ی درب
ــیه را  ــتقر در روس ــک مس ــا بان ــپ و آلف ــازمان ترام س
مطــرح کــرد. مامــوران FBI داده هــا را بررســی کردنــد 
امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هیــچ چیــز مشــکوکی 
در مــورد آن وجــود نــدارد. دورهــام ساســمن متهم شــد 
ــه  ــا گفت ــه آن ه ــد و ب ــی آی دروغ می گوی ــه اف ب ــه ب ک
اســت کــه اطالعــات را از طــرف مشــتری خاصــی ارائــه 
ــد، او  نمی دهــد، در حالــی کــه دادســتان ها می گوین
واقعــًا از طــرف رادنــی جافــه، مدیــر اجرایــی فنــاوری و 
کمپیــن ریاســت جمهــوری هیــالری کلینتــون ایــن کار را 

انجــام مــی داد.

ساســمن گفــت کــه “در نهایــت عدالــت در مــورد مــن 
حاکــم شــد” و افــزود: “مــن مشــتاقانه منتظــر هســتم تا 
بــه کاری که دوســت دارم برگــردم.” دورهــام در بیانیه ای 
ــه  ــتیم، ب ــد هس ــه ناامی ــه از نتیج ــی ک ــت: در حال گف
تصمیــم هیئــت داوران احتــرام می گذاریــم و از خدمــات 
آنهــا تشــکر می کنیــم. در پاییــز، دورهــام قصــد دارد در 
مــورد یــک محقــق کــه متهم بــه دروغگویــی بــه FBI در 
مــورد تحقیقــات دربــاره ترامــپ اســت، محاکمــه شــود. 
ایــن محقــق، ایگــور دانچنکــو، منبــع اصلــی پرونــده ای 
در ســال 2016 علیــه ترامــپ بــود کــه توســط جاســوس 

ســابق بریتانیایــی کریســتوفر اســتیل ایجــاد شــد.
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ژنرال پل ناکاسون می گوید که فرماندهی 
سایبری در بحبوحه جنگ اوکراین اقدام به 

هک کرده است

بایدن در آستانه انتخاب مدیران سایبری 
برای رهبری دفتر جدید وزارت خارجه است

ژنــرال پــل ناکاســون، رئیــس فرماندهی ســایبری ایاالت 
متحــده، بــه الکســاندر مارتیــن از اســکای نیــوز گفــت. 
هکرهــای تحــت حمایــت ایــاالت متحــده یــک ســری 
عملیــات در طیــف کامــل انجــام داده انــد. ایــن اولیــن 
اعتــراف عمومــی اســت کــه هکرهــای مــورد حمایــت 
ــایبری  ــالت س ــام حم ــا انج ــده ب ــاالت متح ــت ای دول
تهاجمــی از اوکرایــن حمایــت مــی کننــد. ناکاســون بــه 
یــک حملــه ســایبری بــه شــرکت ماهــواره ای آمریکایــی 
Viasat در اوایــل درگیــری اشــاره کــرد کــه دولــت 
ــئول آن  ــیه را مس ــش روس ــده و متحدان ــاالت متح ای
می داننــد. کاریــن ژان پیــر، ســخنگوی کاخ ســفید 
گفــت کــه دولــت بایــدن معتقــد نیســت کــه حمــالت 
ــاب از  ــرای اجتن ــده ب ــاالت متح ــع ای ــایبری موض س

ــد. ــا روســیه را نقــض مــی کن ــری نظامــی ب درگی

ــد  ــی ده ــزارش م ــمالی از CyberScoop گ ــوزان اس س
کــه ناتانیــل فیــک احتمــااًل اولیــن رهبــر دفتــر جدیــد 
فضــای ســایبری و سیاســت دیجیتــال وزارت امــور 
ــرکت  ــت ش ــر کل امنی ــه مدی ــک ک ــت. فی ــه اس خارج
ــراق  ــزاری االســتیک اســت، در افغانســتان و ع ــرم اف ن
در  و  کــرد  دریایــی خدمــت  تفنگــدار  عنــوان  بــه 
ــرات در ســال 2008 ســخنرانی  ــی دموک کنوانســیون مل
ــالم  ــک را اع ــزدی فی ــما نام ــدن رس ــت بای ــرد. دول ک
نکــرده اســت. اســمالی مــی نویســد: فــردی کــه از ایــن 
ــا  ــک ت ــت: »فی ــمالی گف ــه اس ــود ب ــع ب ــم مطل تصمی
چنــد هفتــه پیــش هنــوز در حــال بررســی بــود و ایــن 
ــای  ــان امض ــا زم ــت ت ــن اس ــان ممک ــاب همچن انتص
ــان برســد. وزارت امــور  ــه پای رئیــس جمهــور بایــدن ب
 CyberScoop خارجــه و فیــک از اظهــار نظــر در مــورد
ــای  ــت ه ــه درخواس ــفید ب ــد. کاخ س ــودداری کردن خ
ــداد. وزارت  ــر پاســخی ن ــار نظ ــرای اظه ــانه ب ــن رس ای
ــایبری  ــت س ــر امنی ــل دفت ــاه آوری ــه در م ــور خارج ام
ــش  ــای نق ــرای ایف ــه ب ــن برنام ــرد. ای ــدازی ک را راه ان
کلیــدی در گفتگوهــا در مــورد قوانیــن بین المللــی 
 5G ســایبری و باج افــزار، دیپلماســی بــر ســر تجهیــزات
ســاخته شــده توســط غــول فنــاوری چینــی Huawei و 
مســائل مربــوط بــه حاکمیــت اینترنــت طراحــی شــده 
اســت. الیحــه ای کــه ایجــاد چنیــن دفتــری را الزامــی 
مــی کنــد، را مجلــس نماینــدگان تصویــب کــرد امــا در 
ــر مشــابهی در زمــان روســای  ســنا متوقــف شــد. دفات
جمهــور ســابق بــاراک اوبامــا و دونالــد ترامــپ بــدون 
یــک مقــام منصــوب شــده توســط رئیــس جمهــور در 

ــا وجــود داشــت. راس آنه





سایبر بین الملل
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پیش نویس قوانین امنیت سایبری چین 
برای صنعت بورس منتشر شد

 )CSRC( کمیســیون تنظیــم مقــررات اوراق بهــادار چیــن
پیــش نویــس اقدامــات اجرایــی بــرای امنیــت ســایبری 
در صنعــت اوراق بهــادار و معامــالت آتــی ایــن کشــور را 
بــرای ثبــت نظــرات عمومــی منتشــر کــرد. بــه گــزارش 
لکســولوژی، پیــش نویــس قانــون مذکــور در خصــوص 

۳ نــوع موسســه اجرایــی خواهــد شــد کــه عبارتنــد از:

1. موسســاتی کــه اشــاره بــه شــرکت هایــی دارد 
ــا  ــد ی ــی دهن ــام م ــی انج ــای عموم ــات ه ــه عملی ک
ــادار و  ــازار اوراق به ــش ب ــات در بخ ــاخت اطالع زیرس
ــات  ــن موسس ــد. همچنی ــی کنن ــت م ــی را مدیری آت

ــوند. ــی ش ــته م ــن دس ــامل ای ــز ش ــابداری نی حس

ــه شــرکت هایــی  2. موسســات عملیاتــی کــه اشــاره ب
دارد کــه عملیــات هــای مربــوط بــه بــورس و معامــالت 
ــای  ــزاری ه ــد کارگ ــد، مانن ــی دهن ــام م ــی را انج آت
بــورس، شــرکت هــای انجــام معامــالت آتــی و شــرکت 

هــای مدیریــت ســرمایه

ــاوری  ــای فن ــرویس ه ــده س ــه کنن ــات ارائ 3. موسس
اطالعــات کــه بــه شــرکت هایــی اشــاره دارد کــه 
توســعه، آزمایــش، یکپارچــه ســازی، ارزیابــی، نگهــداری 
و مدیریــت روزانــه محصــوالت و ســرویس هــای 
ــرای سیســتم هــای اطالعاتــی  ــورس را ب ــه ب ــوط ب مرب

ــد. ــی کنن ــم م ــی فراه ــالت آت ــورس و معام ب

هرچنــد موسســات اصلــی و موسســات عملیاتــی محــور 

ــه  ــا تهی ــتند، ام ــات هس ــس اقدام ــش نوی ــز پی تمرک
ــد  ــز بای ــط نی ــی مرتب ــای اطالعات ــاوری ه ــدگان فن کنن
ــون  ــن قان ــق ای ــد. طب ــت کنن ــن مربوطــه را رعای قوانی
موسســات اصلــی و عملیاتــی بایــد بــا اجــرای مجموعــه 
ــان  ــبکه اطمین ــتم ش ــت سیس ــات از امنی ای از اقدام
ــت  ــای مدیری ــتم ه ــد سیس ــا بای ــد. آنه ــل کنن حاص
ــامل  ــه ش ــد ک ــاد کنن ــالمی ایج ــن و س ــایبری ایم س
ــم  ــات، تصمی ــاوری اطالع ــر فن بخــش هــای نظــارت ب
گیــری، مدیریــت، اجــرا و رصــد اســت. همچنیــن 
ــوال  ــه )معم ــردی در موسس ــد ف ــا بای ــرکت ه ــن ش ای
نماینــده قانونــی( را مســئول امنیــت ســایبری و فــردی 
ــاز  ــورد نی ــاوری م ــتقیم فن ــئول مس ــوان مس ــه عن را ب
ــن  ــار ای ــد. در کن ــاب کنن ــایبری انتخ ــت س ــرای امنی ب
مــوارد شــرکت هــا بایــد تضمیــن کننــد تعــداد کارمنــد 
شایســته و ســرمایه کافــی بــرای فعالیــت هــای کســب 
و کاری وجــود دارد. همچنیــن موسســات مذکــور بایــد 
از عملکــرد، ظرفیــت، اعتبــار ، قابلیــت گســترش و 
امنیــت سیســتم هــای اطالعاتــی و زیربنــای ســاختاری 
خــود اطمینــان حاصــل کننــد. طبــق ایــن قانــون 
ــد  ــا چن ــایبری ب ــت س ــرح امنی ــد ط ــا بای ــرکت ه ش
الیــه حفاظتــی اجــرا کننــد کــه رونــد اصلــی حفاظــت 
ــن  ــد. همچنی ــی ده ــکیل م ــایبری را تش ــت س از امنی
آنهــا بایــد جزئیــات اجــرای طــرح را بــه CSRS گــزارش 
دهنــد. اتخــاذ اقدامــات احتیاطــی قبــل از اجــرا، تغییــر 
یــا خامــوش کــردن سیســتم هــای اطالعاتــی مهــم نیــز 

ــون اســت. ــن قان بخشــی از ای
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امنیت سایبری

سیستم های مراقبت بهداشتی کاستاریکا 
پس از هک مختل شدند

هکر های چینی از یک آسیب پذیری جدید 
روز صفر استفاده می کنند

آلــوارو موریلــو از رویتــرز گــزارش مــی دهــد کــه 
صنــدوق تامیــن اجتماعــی کاســتاریکا )CCSS( مجبــور 
ــد و  ــل کن ــود را تعطی ــن خ ــت آنالی ــتم ثب ــد سیس ش
ــرار دهــد.  ــر ق ــش از 1000 بیمارســتان را تحــت تاثی بی
ــن  ــد ای ــه انتظــار دارن ــد ک ــی گوین ــی م ــات دولت مقام
سیســتم بــرای چنــد روز از کار بیفتــد. آلــوارو رامــوس، 
ــس  ــک کنفران ــی در ی ــن اجتماع ــدوق تامی ــس صن رئی
مطبوعاتــی گفــت: »ایــن یــک حملــه فوق العــاده 
خشــونت آمیز بــود، امــا مــا هیــچ مدرکــی مبنــی بــر بــه 
خطــر افتــادن پایــگاه داده یــا سیســتم مهــم نداریــم«. 
ــزارش مــی دهــد کــه  ــان کربــس گ ــگار برای روزنامــه ن
ــی دهــد  ــری نشــان م ــاج گی ــه ب ــی از اعالمی ــک کپ ی
کــه حملــه توســط گروهــی بــه نــام Hive انجــام شــده 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــه در حال ــن حمل ــت. ای اس
ــترده تر  ــایبری گس ــه س ــک حمل ــی ی ــتاریکا در پ کاس
ــاوز،  ــو چ ــت. رودریگ ــی اس ــازمان های دولت ــه س علی
رئیــس جمهــور کاســتاریکا بــه دلیــل هــک هــای گــروه 
ــالم  ــی اع ــراری مل ــت اضط ــزار Conti وضعی ــاج اف ب
ــی  ــا تحلیلگران ــه Conti ب ــی رســد ک ــه نظــر م ــرد. ب ک
کــه پیشــنهاد مــی کننــد هــک کاســتاریکا یــک انحــراف 
ــه بازســازی  ــروه در پشــت صحن ــه گ ــی ک ــود، در حال ب
ــس  ــرد. کرب ــل ک ــود را تعطی ــت خ ــد، فعالی ــی ش م
ــل  ــد دلی ــزار می گوین ــان باج اف ــد: »کارشناس می نویس
ــان  ــه مجرم ــود دارد ک ــاور وج ــن ب ــرای ای ــی ب خوب
ــتند، و  ــه هس ــر دو حمل ــت ه ــان پش ــایبری یکس س
ــاری  ــام تج ــا ن ــت ت ــرده اس ــک ک ــه Conti کم Hive ب
ــه  ــی ک خــود را تغییــر دهــد و از تحریم هــای بین الملل
هدفــش پرداخــت اخــاذی بــه مجرمــان ســایبری فعــال 

ــد. ــرار کن در روســیه اســت، ف

یــک بازیگــر تهدیــد مرتبــط بــا اطالعــات چیــن بــه نــام  
ــیب  ــک آس ــتفاده از ی ــا اس ــانس ، ب ــوش ش ــه خ گرب
پذیــری روز صفــر جدیــد بــرای هــدف قــرار دادن جامعه 
ــه  ــری ک ــت کشــف شــد. آســیب پذی ــی تب ــن الملل بی
ــل توجــه  ــه دلیــل مقیــاس آن قاب ــام دارد، ب Follina ن
Mi-  اســت، ایــن آســیب پذیــری در تمــام نســخه هــای
crosoft Office منتشــر شــده پــس از آن وجــود دارد. 
Lucky Cat .2003 از ایــن ســوء اســتفاده بــرای توزیــع 
بدافــزار ســرقت رمــز عبــور بــر روی رایانــه هــای هــدف 
اســتفاده کــرد. مایکروســافت بــه روزرســانی بــرای ایــن 
آســیب پذیری منتشــر نکــرده اســت، امــا راه حلــی 

ــدد. ــرداری را می بن ــه بهره ب ــت ک ــرده اس ــه ک ارائ





تهدیدات سایبری
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امنیت سایبری     

سایت بندر لندن هک شدوب سایت یک وزارتخانه در روسیه هک شد

وب ســایت وزارت ســاخت و ســاز، مســکن و خدمــات 
عمومــی روســیه هــک شــده اســت، بــه طوریکــه 
ــار  ــت »افتخ ــه عالم ــرای آن ب ــی ب ــتجوی اینترنت جس
بــرای اوکرایــن« منتهــی مــی شــود. بــه گــزارش رویتــرز، 
خبرگــزاری دولتــی ریانووســتی روز گذشــته بــه نقــل از 
ــاده  ــه نوشــت ســایت آن از کار افت ســخنگوی وزارتخان

ــا از داده هــای شــخصی محافظــت شــده اســت. ام

ــای  ــانه ه ــرد رس ــالم ک ــزاری اع ــن خبرگ ــن ای همچنی
دیگــر گــزارش داده انــد هکرها بــرای فاش نکــردن داده 
هــای کاربــران بــاج خواســته انــد. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــور جداگان ــه ط ــن ب ــزاری UNIAN اوکرای ــه خبرگ ک
اعــالم کــرد پخــش آنالیــن مســابقه فوتبــال اوکرایــن-
ــوده  ــده ب ــک ش ــت ه ــور موق ــه ط ــز در OLL.TV ب ول
ــازمان  ــی و س ــای روس ــرکت ه ــیاری از ش ــت. بس اس
ــن  ــای ای ــان ارســال نیروه ــری روســیه از زم هــای خب
کشــور بــه اوکرایــن در فوریــه ۲۰۲۲ میــالدی بــا حمــالت 
مکــرر هکــری روبــرو شــده انــد. تــالش هــای هکرهــا 
ــی  ــی ســبب شــد وب ســایت میزبان ــاه م ــل م در اوای
ویدئــو Ru Tube بــه مــدت ۳ روز آفالیــن شــود و 
هنگامیکــه روســیه هفتــاد و هفتمیــن ســالگرد پیــروزی 
ــازی را  ــان ن ــش آلم ــر ارت ــوروی ب ــاد ش ــای اتح نیروه
جشــن گرفــت، فهرســت تلویزیــون هــای ماهــواره ای 

ــد. ــز در مســکو تغییــر کردن نی

وب ســایت ویــژه بنــدر لنــدن از ســوی هکرهــا هــدف 
ــه گــزارش وب ســایت  ــرار گرفــت. ب ــه ســایبری ق حمل
ــته  ــب گذش ــدن ش ــدر لن ــایت بن ــگ، وب س کامیوتین
ــدن  ــدر لن ــت. اداره بن ــرار گرف ــا ق ــه هکره ــدف حمل ه
مســئولیت حفــظ و نظــارت بــر ناوبــری در طــول 
ــای شــمال  ــه دری ــن رود ب ــه ای ــی ک ــا جای ــز ت رود تیم
می رســد، را برعهــده دارد. همچنیــن وظیفــه حفاظــت 
از محیــط زیســت ایــن رود بــر عهــده ایــن نهــاد اســت.
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امنیت سایبری

هشدار آلمان درباره افزایش حمالت سایبری

ــالت  ــش حم ــل افزای ــه دلی ــان ب ــی آلم ــور مال رگوالت
ــدار  ــن  هش ــگ در اوکرای ــاز جن ــس از آغ ــایبری پ س
ــزارش  ــه گ ــرد.  ب ــالم ک ــدی اع ــایبری جدی ــت س امنی
رویتــرز، ایــن رگوالتــور مرتبــًا دربــاره حمــالت ســایبری 
ــته  ــی روز گذش ــدار امنیت ــا هش ــد ام ــی ده ــدار م هش
ــت. در  ــای آن اس ــی ه ــش نگران ــده افزای ــان دهن نش
هشــدار BaFin آمــده اســت: در روزهــای اخیــر مکــررًا 
بــه زیرســاخت فنــاوری اطالعــات حملــه شــده اســت. 
رگوالتــور مالــی آلمــان اعــالم کــرد رویدادهــای اخیــر به 
خصــوص بــه شــکل حمــالت DDoS بــوده کــه طــی آن 
هکرهــا ســعی مــی کننــد حجــم باالیــی از ترافیــک داده 
ــد.  ــج کنن ــب آن را فل ــن ترتی ــه ای ــبکه و ب ــه ش را روان
ــن  ــرد و ای ــه ک ــن حمل ــه اوکرای ــه ب روســیه در ۲۴ فوری
امــر بــه فروپاشــی روابــط کشــور بــا غــرب متهــم شــد. 
ــت  ــات دول ــور اتهام ــن کش ــت ای ــر دول ــوی دیگ از س
هــای غربــی دربــاره دخالــت در حمــالت ســایبری را رد 

کــرده اســت.





تکنولوژی های سایبری
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امنیت سایبری     

اتحادیه اروپا درباره درگاه شارژ یکسان برای 
دستگاه ها توافق می کند

ــن  ــذاران ای ــا و قانونگ ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی
منطقــه تصمیــم دارنــد در ۷ ژوئــن ) ســه شــنبه هفتــه 
ــاره یــک پــورت  جــاری( گردهــم جمــع شــوند  تــا درب
ــا  ــون ه ــت و هدف ــل، تبل ــرای موبای ــان ب ــارژ یکس ش
توافــق کننــد. بــه گــزارش رویتــرز، ایــن درحالــی اســت 
کــه بــه گفتــه منابــع آگاه اپــل بــه شــدت بــا ایــن قانون 
مخالــف اســت. کمیســیون اتحادیــه اروپــا حــدود یــک 
دهــه قبــل پیشــنهاد کــرد پــورت شــارژ یکســانی بــرای 
موبایــل تعییــن شــود. ایــن پیشــنهاد پــس از آن مطرح 
شــد کــه کاربــران آیفــون و اندرویــد دربــاره اســتفاده از 
شــارژرهای مختلــف بــرای دســتگاه هایشــان شــکایت 
ــگ و دســتگاه  ــل الیتنین ــک کاب ــا ی ــون ب داشــتند. آیف
ــی  ــو اس ب ــاالت ی ــتفاده از اتص ــا اس ــد ب ــای اندروی ه

ســی شــارژ مــی شــوند.  

ــی  ــزار م ــاری برگ ــه ج ــنبه هفت ــه ش ــه س ــه ای ک جلس
شــود، در حقیقــت دومیــن و احتمــاال آخریــن اجــالس 
دربــاره ایــن موضــوع اســت بیــن کشــورهای اتحادیــه 
ــر  ــن ام ــود. همی ــی ش ــزار م ــذاران برگ ــا و قانونگ اروپ
ــدام  ــن اق ــرای انجــام ای ــاد ب ــده فشــار زی نشــان دهن
ــوزه  ــترش ح ــد گس ــی مانن ــای مهم ــش ه ــت. چال اس
پیشــنهادات بــرای لــپ تــاپ هــا یکــی از خواســته های 
ــا اســت کــه احتمــاال  ــه اروپ مهــم قانونگــذاران اتحادی
روی تولیــد کننــدگان دســتگاه هــای الکترونیکــی تاثیــر 
مــی گــذارد. قانونگــذاران اتحادیــه اروپــا تصمیــم دارنــد 
سیســتم هــای شــارژ بــی ســیم را نیــز تــا ۲۰۲۵ میــالدی 
عملیاتــی کننــد. از ســوی دیگــر دیگــر کشــورهای ایــن 
ــی  ــل فن ــه دالی ــا ب ــه اروپ ــه و کمیســیون اتحادی منطق
خواهــان بــازه ای طوالنــی تــر بــرای اجــرای اقدامــات 

هســتند.
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امنیت سایبری

تایوان صادرات تراشه به روسیه و بالروس 
را ممنوع کرد

رایانه کوانتومی جدید با سرعت خارق 
العاده ساخته شد

تایــوان بــه تازگــی ممنوعیتــی بر صــادرات  تمام تراشــه 
هــای مــدرن بــه روســیه و بــالروس وضــع کرده اســت. 
بــه گــزارش  گیزموچاینــا، دولــت این کشــور دلیــل اقدام 
خــود را تــداوم حملــه روســیه بــه اکرایــن عنــوان کــرده 
اســت. وزارت امــور اقتصــادی تایوان)MOEA(چنــد روز 
قبــل فهرســتی از تمــام کاالهایــی بــا فنــاوری پیشــرفته 
منتشــر کــرده کــه صــادرات آنهــا بــه روســیه و بــالروس 
ممنــوع شــده اســت. ایــن وزارتخانــه همچنیــن اعــالم 
ــالروس در دور زدن  ــت ب ــن اس ــه ممک ــا ک ــرد از آنج ک
ــن  ــادرات ای ــد، ص ــک کن ــیه کم ــه روس ــا ب ــم ه تحری
محصــوالت جدیــد فناورانــه بــه کشــور مذکــور ممنــوع 
ــن  ــه در ای ــی ک ــرکت های ــن ش ــت. بنابرای ــده اس ش
ــی  ــد برخ ــی توانن ــد، نم ــی کنن ــت م ــور فعالی دو کش
محصــوالت نیمــه رســاناها ماننــد میکروپردازشــگرها یــا 
حتــی مدارهــای میکــرو را بخرنــد. ایــن اقــدام شــامل 
ــا ۵  ــرعت آنه ــرد س ــه عملک ــود ک ــی ش ــی م محصوالت
گیگافــالپ یــا بیشــتر و یــا نــرخ فرکانــس آنهــا باالتــر 
ــالروس نمــی  ــن روســیه و ب از ۲۵MHz اســت. همچنی
تواننــد بــه فنــاوری نوینــی دســت یابنــد کــه در تایــوان 

ســاخته مــی شــود.

تایــوان عــالوه بر تراشــه هــای مــدرن، تجهیــزات مربوط 
ــه ایــن کشــورها نمــی فروشــد.  ــه تولیــد تراشــه را ب ب
بــه عبــارت دیگــر روســیه و بــالروس نمــی تواننــد بــه 
ــا تراشــه هــای مخصــوص  ــد ت تجهیزاتــی دســت یابن
ــرای  ــی ب ــد شــامل تجهیزات ــن رون خــود را بســازند. ای
تولیــد ویفــر، اســکنر و حتــی میکروســکوپ هــای 

ــی روبشــی اســت. الکترون

ــه  ــوژی« ب ــوم تکنول ــادو کوانت ــی »زان ــرکت کانادای ش
ــه و دســتگاهی  دســتاوردی خــارق العــاده دســت یافت
ــداع کــرده کــه عملکــرد آن در یــک مــورد خــاص از  اب
ــزارش   ــه گ ــت. ب ــر اس ــان برت ــه ای در جه ــر ابررایان ه
اینترســتینگ انجینرینــگ، زانــادو در حقیقت یــک رایانه 
کوانتومــی بــه نــام بورالیس)Borealis(مهندســی کــرده 
کــه بــه یــک مزیــت کوانتومــی دســت یافتــه و نتایــج 
ســریعی فراهــم مــی کنــد کــه فراتــر از توانایــی رایانــه 
هــای فعلــی اســت. ایــن ابــزار در حقیقــت یــک ســری 
ــا در ۳۶  ــال مشــخص را تنه ــا محــدوده احتم ــداد ب اع
میلیونــم ثانیــه ارائــه کــرد. بــرای مقایســه بایــد اشــاره 
کــرد ۹ هــزار ســال طــول مــی کشــد تــا قدرتمندتریــن 
ابررایانــه هــای فعلــی جهــان چنیــن فراینــدی را تکمیــل 
ــد  ــر ارش ــذار و مدی ــروک بنیانگ ــتین ویدب ــد. کریس کنن
اجرایــی زانــادو در ایــن بــاره مــی گویــد: بــه نظــر مــا 
ایــن دســتاورد اهمیــت زیــادی دارد. بــه دســتاوردهای 
مشــابه متعــددی نیــاز اســت تــا یــک رایانــه کوانتومــی 

کارآمــد بــرای مشــتریان ســاخته شــود.
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امنیت سایبری     

تاکسی کامال خودران در سن فرانسیسکو 
مجوز گرفت

قــرار اســت بــه زودی یــک ســرویس تاکســی رباتیــک 
ــده پشــتیبان در ســن فرانسیســکو  ــدون رانن تجــاری ب
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــروع کن ــود را ش ــت خ ــکا فعالی آمری
نیواطلــس، ایــن درحالــی اســت کــه کمیســیون خدمات 
عمومــی کالیفرنیــا )CPUC( نخســتین مجــوز اســتفاده 
ــرکت  ــرای ش ــده را ب ــدون رانن ــودران ب ــودروی خ از خ
ــرده  ــادر ک ــورز( ص ــرال موت ــه جن ــر مجموع ــروز )زی ک
ــه تاکســی  ــه ب ــاری اســت ک ــن نخســتین ب اســت. ای
ــور  ــدون حض ــود ب ــی ش ــازه داده م ــک اج ــای رباتی ه
یــک راننــده پشــتیبان پشــت فرمــان، مشــتریانی را بــا 
 CPUC پرداخــت هزینــه جابــه جــا کننــد. طبــق مجــوز
کــروز مــی توانــد بــا اســتفاده از نــاوگان خــود شــامل 
ــتیبانی  ــده پش ــور رانن ــدون حض ــی ب ــودروی برق ۳۰ خ
در ســن فرانسیســکو تــردد کنــد. حداکثــر ســرعت ایــن 
تاکســی هــا ۳۰ مایــل برســاعت اســت کــه مــی تواننــد 
ــان  ــط در زم ــح و فق ــا ۶ صب ــب ت ــاعات ۱۰ ش ــن س بی
هایــی ســرویس رســانی کننــد کــه بــارش ســنگین، مــه 
ــد.  ــته باش ــود نداش ــرف وج ــارش ب ــاد و ب ــا دود زی ی
ــفرها  ــن س ــرای ای ــی ب ــه های ــد کرای ــی توان ــروز م ک
ــی  ــرویس تاکس ــه س ــازه ارائ ــا اج ــد ام ــت کن دریاف
ــدارد.  ــان را ن ــور همزم ــه ط ــافران ب ــه مس ــتراکی ب اش
ــن طــرح  ــه منتخــب ســرویس رســانی ای ــه منطق البت
شــامل مرکــز شــهر نمــی شــود ســاعات اعــالم شــده نیز 
ــا خودروهــای زیــادی در  ــد ت طــوری انتخــاب شــده ان
جــاده نباشــند. کــروز بــه تدریــج ســرویس هــای خــود 
ــا گــذر  ــی مــی شــود ب ــد و پیــش بین ــه مــی کن را ارائ
ــاوگان خــود را گســترش دهــد و قابلیت هــای  زمــان ن

ــرد. ــه کار گی بیشــتری را ب
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امنیت سایبری

کمپانی ByteDance بازگشت به هند را در 
بحبوحه بررسی دقیق فناوری های چینی 

دنبال می کند

ــک  ــادر تی ــرکت م ــز، ش ــک تایم ــزارش اکونومی ــه گ ب
ــه  ــدد ب ــال ورود مج ــه دنب ــی ByteDance ب ــاک یعن ت
ــالک و  ــرکت ام ــا ش ــارکت ب ــق مش ــد از طری ــازار هن ب
مســتغالت Hiranandani Group مســتقر در بمبئــی 
اســت. گمــان مــی رود کــه ایــن همــکاری شــامل 
 Hiranandani، گــروه  داده  ذخیره ســازی  کســب وکار 
ــا پلتفــرم خدمــات  Yotta Infrastructure Solutions ی
 Tez Platforms ــده آن ــدازی ش ــازه راه ان ــی ت دیجیتال
باشــد. دهلــی نــو ابتــدا TikTok و 58 اپلیکیشــن 
ــی  ــا نیروهــای چین ــری ب ــر را پــس از درگی ــی دیگ چین
ــه  ــورد مناقش ــرزی م ــایت م ــک س ــال 2020 در ی در س
هیمالیــا کــه منجــر بــه کشــته شــدن 20 ســرباز هنــدی 
شــد، ممنــوع کــرد. اخیــرًا مقامــات هنــدی مجــددًا بــه 
ــد  ــده ان ــکوک ش ــی مش ــاوری چین ــای فن ــرکت ه ش
و تحقیقاتــی را در مــورد ZTE و Vivo آغــاز کــرده و 
دارایــی هــای مالــی شــیائومی را بــه دلیــل ســوء رفتــار 

ــد. ــرده ان ــف ک ــکوک توقی ــی مش مال





جنگ روسیه و اوکراین
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امنیت سایبری     

ارتش سایبری غرب در اوکراین جهان را 
تهدید می کند

ــه  ــرد ک ــالم ک ــل اع ــازمان مل ــیه در س ــده روس نماین
ــن ایجــاد  ــی ارتــش ســایبری در اوکرای کشــورهای غرب
کــرده انــد کــه جهــان را تهدیــد مــی کنــد. بــه گــزارش 
ــیه در  ــم روس ــده دائ ــا«، نماین ــیلی نبنزی ــاس، »واس ت
ــرب  ــه غ ــت ک ــنبه گف ــد روز دوش ــل متح ــازمان مل س
ــی  ــز و ارتش ــایبری تجهی ــالح های س ــا س ــن را ب اوکرای
ــرای  ــدی ب ــدًا تهدی ــه بع ــرده ک ــاد ک ــا ایج از هکره
ــت  ــورای امنی ــت ش ــود. وی در نشس ــد ب ــرب خواه غ
ســازمان ملــل متحــد در مــورد صلــح و امنیــت گفــت: 
»همزمــان کــه اوکرایــن از ســالح های غربــی پــر و 
ســرریز می شــود، تســلیحات ســایبری و روش هــای 
ــی در  ــل کنترل ــورت غیرقاب ــه ص ــا ب ــتفاده از آن ه اس
اختیــار اوکرایــن قــرار می گیــرد.« ایــن دیپلمــات گفــت: 
ــو در  ــزار جنگج ــش از ۳۰۰ ه ــکی بی ــان زلنس ــه اذع »ب

ــود دارد.« ــن وج ــایبری اوکرای ــش س ارت

ــک  ــرب، ی ــات غ ــه اقدام ــه در نتیج ــت ک ــا گف نبنزی
ــود  ــاد می ش ــرل« ایج ــل کنت ــایبری غیرقاب ــش س »ارت
اوکرایــن،  در  خــود  مهارت هــای  داشــتن  بــا  کــه 
ــن  ــد و دام ــد ش ــف نخواه ــا متوق ــن ج ــه همی ــا ب ام
ــرب هشــدار  ــه غ ــت. او ب ــز خواهــد گرف ــران را نی دیگ

داد: »هکرهایــی کــه شــما بســیج کرده ایــد در سراســر 
جهــان پخــش می شــوند و تهدیــدی بــرای شــهروندان 
ــا  ــوند.« نبنزی ــوب می ش ــز محس ــی نی ــورهای غرب کش
ــای  ــرب در فض ــه غ ــت خصمان ــش فعالی ــت: »افزای گف
ــش  ــری نظامــی مســتقیم را افزای ســایبری خطــر درگی
می دهــد. نظامی ســازی فضــای دیجیتالــی کــه توســط 
انجــام می شــود، خطــر درگیــری مســتقیم  غــرب 
ــه  ــژه ک ــش می دهــد، به وی ــه شــدت افزای ــی را ب نظام
رژیــم کی یــف بــه طــور فعــال بــر تحریــکات در فضــای 
ــی  ــتورالعمل های آموزش ــتفاده از دس ــا اس ــی ب اطالعات
آنهــا می توانــد  امــا عواقــب  غربــی تســلط دارد، 
حتــی وحشــتناک تر باشــد. حمــالت رایانــه ای بــه 
ــات  ــه تلف ــر ب ــد منج ــی می توان ــاخت های حیات زیرس
انســانی واقعــی و در مقیــاس بــزرگ شــود.« ایــن 
ــه  ــد ب ــن می توان ــات اوکرای ــه اقدام دیپلمــات گفــت ک
ــار منجــر شــود کــه  یــک رویارویــی ســایبری تمــام عی
ســایر کشــورها را نیــز درگیــر خواهــد کــرد. نبنزیــا گفت: 
ــده  ــر عه ــاًل ب ــش کام ــدید تن ــن تش ــئولیت چنی »مس
کشــورهای غربــی خواهــد بــود کــه بــی پــروا رهبــری 
کــی یــف در ایــن نبــرد ســایبری را تشــویق می کننــد.«
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 تعقیب قضایی روسیه برای وابستگان
REvil متوقف شد

ــه  ــه هشــت شــرکت وابســته ب ــرد ک ــالم ک روســیه اع
بــاج افــزار بــاج افــزار REvil را کــه در اوایــل ســال جاری 
ــات  ــرد. مقام ــد ک ــری نخواه ــود، پیگی ــرده ب ــم ک مته
ــی  ــه م ــی خاتم ــرد قانون ــه پیگ ــه ب ــد ک ــی گفتن روس
دهنــد زیــرا مقامــات ایــاالت متحــده اطالعــات کافــی 
ــد.  ــی گذارن ــتراک نم ــه اش ــه را ب ــکان محاکم ــرای ام ب
REvil یکــی از برجســته ترین باج افزارهــا  بــود کــه 
یــک حملــه زنجیــره تامیــن را علیــه شــرکت آمریکایــی 
Kaseya انجــام داد و سیســتم های JBS، بزرگتریــن 
تامین کننــده گوشــت جهــان را بــرای چنــد هفتــه 
فلــج کــرد. همــکاری روســیه و آمریــکا در زمینــه جرایــم 
ســایبری طــی ســال ها کاهــش یافتــه و جریــان یافتــه 
ــیه  ــه روس ــه حمل ــد ک ــران گفته ان ــا تحلیلگ ــت، ام اس
بــه اوکرایــن بســیاری از خطــوط ارتباطــی ســنتی بیــن 
ســازمان های مجــری قانــون در هــر دو کشــور را بســته 

اســت.



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 38

امنیت سایبری     

Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

امنیت سایبــــری


