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ایاالت متحده امریکا
یک منتقد به سالمت برگزاری انتخابات 2020 رهبری انتخابات در نوادا را بر عهده خواهد داشت

کاخ سفید نگرانی های امنیتی »جدی« در مورد فروش احتمالی ابزار هک NSO به شرکت آمریکایی دارد
کاندیداهایی که ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 را افزایش می دهند امروز در رای گیری برای مشاغل 

برتر انتخابات در نوادا هستند
یکی از مقامات سایبری دولت ترامپ در رای گیری در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه امشب 

حضور دارد
کمیته تخصیص مجلس نمایندگان 400 میلیون دالر کمک مالی برای امنیت انتخابات پیشنهاد می کند

دادگاه عالی نیومکزیکو به اوترو دستور داد تا نتایج انتخابات 2022 را تأیید کند

سایبر بین الملل
چین آمریکا را به سرقت اطالعات و ایجاد »محور سرقت سایبری« متهم کرد

تالش قانونگذاران برای جلوگیری از سرمایه گذاری ایاالت متحده در چین در حوزه فناوری 
بریتانیا دستور استرداد جولیان آسانژ به ایاالت متحده را صادر کرد

هکرها به حزب سبز آلمان نفوذ کردند

تهدیدات سایبری
هکتیویست های بالروس تماس ها از سفارت روسیه را منتشر کردند

L3Harris برنامه های خود را برای خرید NSO Group اعالم کرد

تکنولوژی های سایبری
هوش مصنوعی برای نخستین بار از خوک ها کلون ساخت

ضرب االجل دو ساله برای پایان استخراج بیت کوین با سوخت فسیلی
خودروی پرنده جدید رونمایی شد

جنگ روسیه و اوکراین
اوکراین پس از حمالت روسیه شروع به انتقال داده های حساس به خارج از مرزهای خود کرده است

هکر های بالروس می گویند مکالمات شنود شده سفارت روسیه را منتشر کرده اند
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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

طــی ماههــای گذشــته اخبــار فراوانــی در مــورد شــرکت نــرم افــزار ان اس او متعلــق بــه رژیــم صهیونیســتی تمــام 
نظرهــا را بــه خــود جلــب کــرده بــود و جنجــال هــای فراوانــی را در حــول موضــوع نقــض آزادی بیــان و تهدیــد 
ــوری در سراســر  ــان حکومــت هــای دیکتات ــگاران و مخالف ــاالن حقوق بشــری، روزنامه ن ــرای فع جــدی ســایبری ب
ــن  ــای ای ــوایی ه ــورد رس ــا در م ــن خبره ــت ای ــی از گذش ــدت کوتاه ــس از م ــون پ ــود. اکن ــه ب ــا برانگیخت دنی
شــرکت، اکنــون اخبــاری بــه گــوش میرســد مبنــی بــر احتمــال بــاالی خریــد ایــن شــرکت اســرائیلی توســط یکــی 
از شــرکت هــای دفاعــی واقــع در ایــاالت متحــده. چنیــن اخبــاری نگرانــی هــای جــدی را در واشــنگتن برانگیختــه 
اســت. کارشناســان امنیــت ســایبر در ایــن مــورد اذعــان دارنــد کــه در صــورت خریــداری ایــن شــرکت از اســرائیل 
و بــه کارگیــری ابــزار هــک آن توســت صنایــع دفاعــی در آمریــکا احتمــال مســائل امنیتــی جــدی وجــود دارد، لــذا 
ــه نظــر مــی رســد نگرانــی  ــد. ب ــه ای ندارن ــوان تمایــل انعقــاد چنیــن معامل افــرادی در کاخ ســفید بــه هیــچ عن
بیشــتر ایــن طیــف از منتقدیــن منــوط بــه ایــن مســئله اســت کــه ممکــن اســت در خــالل رقابــت هــای شــدید 
ســایبری بیــن طرف هــای مختلــف از جملــه چیــن، روســیه، ایاالت متحــده، کــره شــمالی و حتــی اســرائیل، فضــای 
امنیتــی بــه طــور جــدی از کنتــرل خــارج شــود و تهدیــدات ســایبری بــه فــاز جدیــدی از شــیوه حمــالت دولت هــا 
ــی  ــف در ســطح باالی ــان طرف هــای مختل ــش هــای ســایبری می ــه تن ــی ک ــد. در فضای ــدل گردن ــه یکــدی ب علی
بــه ســر می بــرد اضافــه کــردن یــک ابــزار فــوق پیشــرفته ســایبری بــه جعبــه ابــزار تجهیــزات فعالیــت ســایبری 
می توانــد ماننــد اضافــه کــردن بمــب اتــم بــه تســلیحات متعــارف نظامــی باشــد کــه رقابــت بــر ســر آن و ادامــه 
دادن ایــن رقابــت بــه زیــان همــه طرف هــا خواهــد بــود. از ایــن رو حتــی ایــاالت متحــده در مــورد خریــد ابــزار 

هــک ان اس او تردیدهــای فراوانــی بــه خــرج داده اســت.

در ســوی دیگــر دنیــای امنیــت ســایبر در اروپــا اخبــاری مبنــی بــر نفــوذ هکرهــا بــه زیرســاخت هــای مرتبــط بــا 
حــزب ســبز آلمــان منتشــر شــد انتشــار ایــن خبــر بــه دنبــال تنــش هــای ســایبری جــدی میــان روســیه اوکرایــن 
ــه قلمــرو دیگــر حامیــان اروپایــی اوکرایــن  ــه جنــگ ســایبری ب ممکــن اســت نشــانه ای از کشــیده شــدن دنبال
باشــد. زمانــی کــه دولــت اوکرایــن در ابتــدای جنــگ بــا روســیه ایــده تشــکیل یــک ارتــش ســایبری از حامیــان 
مختلــف دولــت در سرتاســر جهــان را بیــان کــرد، اکنــون شــاید مــی بایســت شــاهد ایــن باشــیم کــه پاســخ ایــن 
ــه روســیه  ــه طــور مســتقیم ب ــر از طــرف هــای اوکراینــی کــه ب ــه غی ــز در راه باشــد و مهاجمانــی ب مهاجمــآن نی
حمــالت ســایبری انجــام دادنــد مــورد حملــه قــرار خواهــد گرفــت از جملــه آنچــه کــه در مــورد حــزب ســبز آلمــان 

اتفــاق افتــاده اســت.
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امنیت سایبری     

یک منتقد به سالمت برگزاری انتخابات 
2020 رهبری انتخابات در نوادا را بر عهده 

خواهد داشت

ــوادا،  ــت ن ــم مارچانــت، عضــو ســابق مجلــس ایال جی
شــب گذشــته در انتخابــات مقدماتــی حــزب جمهــوری 
خــواه ایــن ایالــت  پیــروز شــد. مارچانــت گفتــه اســت 
کــه پیــروزی بایــدن را تاییــد نمی کنــد و متعهــد شــده 
ــع  ــه نف ــوادا را ب ــری ن ــتگاه های رای گی ــه دس ــت ک اس
ــومین  ــًا س ــذارد. او عم ــار بگ ــتی کن ــمارش آرا دس ش
منکــر انتخابــات 2020 اســت کــه در انتخابــات مقدماتی 
ــک  ــات ی ــری انتخاب ــرای رهب ــواه ب ــزب جمهوری خ ح
ــد زنــگ  ــروز شــده اســت. ایــن رون ــون پی ــت تاکن ایال
خطــری را بــرای حامیــان امنیــت انتخابــات بــه صــدا 
در مــی آورد کــه مــی ترســند آن نامزدهــا عمــدًا امنیــت 
دســتگاه هــای انتخاباتــی را تضعیــف کننــد، حسابرســی 
هــای نامرغــوب و حزبــی را راه انــدازی کننــد و بــه طــور 
ــزد  ــات نام ــه انتخاب ــک ب ــرای کم ــتم را ب ــی سیس کل

مــورد نظرشــان تقلــب کننــد. 
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امنیت سایبری

کاخ سفید نگرانی های امنیتی »جدی« در 
مورد فروش احتمالی ابزار هک NSO به 

شرکت آمریکایی دارد

کاندیداهایی که ادعاهای تقلب در انتخابات 
2020 را افزایش می دهند امروز در رای گیری 

برای مشاغل برتر انتخابات در نوادا هستند

ــه  ــفید ک ــد کاخ س ــات ارش ــی از مقام ــه یک ــه گفت ب
خواســت نامــش فــاش نشــود، قــرارداد احتمالــی گــروه 
NSO بــرای فــروش کــد هــک خــود بــه شــرکت دفاعــی 
L3Harris، مســائل امنیتــی »جــدی« را ایجــاد می کنــد 
و کاخ ســفید »عمیقــا نگــران اســت«. الــن ناکاشــیما و 
کریــگ تیمبــرگ گــزارش مــی دهنــد کــه فــروش، کــه 
 NSO اعــام عمومــی نشــده اســت، شــامل کــد هــک
و دسترســی بــه توســعه دهنــدگان آن مــی شــود. بــه 
ــرای نجــات  ــش تاشــی ب ــن تراکن ــی رســد ای ــر م نظ
ــزاری  ــوس اف ــرکت جاس ــوی ش ــا از س ــی ابزاره برخ
 The ــط ــه توس ــی ک ــس از گزارش های ــت. NSO پ اس
ــر اینکــه  ــی ب Post و ســایر نشــریات منتشــر شــد مبن
ــای  ــول از ابزاره ــور معم ــه ط ــی آن ب ــتریان دولت مش
هــک آن بــرای هــدف قــرار دادن روزنامه نــگاران و 
مخالفــان اســتفاده می کننــد، مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 

اســت.

Politico گــزارش مــی دهــد کــه  از  زک مونتــارو 
ــواه در  ــوری خ ــزب جمه ــی ح ــای اصل ــی از نامزده یک
رقابــت بــرای تصــدی وزیــر امــور خارجــه نــوادا، جیــم 
ــا  ــت ت ــار آورده اس ــانت فش ــت. مارش ــت اس مارچان
دســتگاه هــای رای گیــری را بــه نفــع شــمارش دســتی 
March�  آراء کنــار بگــذارد. بــه گــزارش آسوشــیتدپرس،
ــات  ــت انتخاب ــز صداق ــای او نی ــت: رقب ــا نیس ant تنه
ــی از  ــد. یک ــی برن ــوال م ــر س ــده را زی ــاالت متح ای
ــاالت متحــده  ــات ای ــان، انتخاب نامزدهــا، ســوکورو کین
ــا  ــه »آن ه ــت ک ــرده اس ــه ک ــی مقایس ــا مکان های را ب
می داننــد چگونــه تقلــب کننــد« و نامــزد ریچــارد 
اســکاتی گفــت کــه فکــر می کنــد نبایــد از دســتگاه های 
ــزب  ــای ح ــی از نامزده ــرد. یک ــتفاده ک ــری اس رای گی
ــی را رد  ــکوک انتخابات ــای مش ــواه ادعاه ــوری خ جمه
ــهر  ــورای ش ــو ش ــر، عض ــتوفر داهی ــد. کریس ــی کن م
ــه و گفــت  ــف را در پیــش گرفت اســپارکس، روش مخال
ــل  ــه مای ــزدی اســت ک ــا نام ــد او “تنه ــر می کن ــه فک ک
بــه پذیــرش نتایــج اســت” و “بــه ســختی کار خواهــد 
کــرد تــا مطمئــن شــود کــه بــه عنــوان یــک نوادایــی 
ــوع  ــن موض ــورد ای ــوال در م ــتن س ــرای داش ــی ب دلیل

ــدارد.”  ــود ن وج
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یکی از مقامات سایبری دولت ترامپ در 
رای گیری در انتخابات مقدماتی حزب 

جمهوری خواه امشب حضور دارد

روی  ترامــپ  دولــت  طــول  در  آرینگتــون  کیتــی 
تاش هــای امنیــت ســایبری پنتاگــون کار می کــرد. 
ــروز، رای  ــه ام ــد ک ــی ده ــزارش م ــوارتزمن گ ــل ش پ
دهنــدگان در کارولینــای جنوبــی تصمیــم خواهنــد 
گرفــت کــه آیــا آرینگتــون یــا نانســی میــس، رئیــس 
ــه اول  ــرای منطق ــان ب ــوری خواه ــزد جمه ــی، نام فعل
کنگــره کارولینــای جنوبــی شــوند یــا خیــر. همانطــور که 
پــل مــی نویســد، ترامــپ در ایــن رقابــت از آرینگتــون 
حمایــت کــرده اســت، کــه تــا حــد زیــادی بــه تســلط 
ترامــپ بــر حــزب جمهــوری خــواه اشــاره دارد و »معنای 

ــت. ــان« اس ــوری خواه ــت جمه ــت در سیاس صداق

ســواالت در مــورد از دســت دادن مجــوز امنیتــی 
آرینگتــون و خــروج از پنتاگــون بــه یــک موضــوع 
ــر،  ــره اخی ــک مناظ ــت. در ی ــده اس ــل ش ــن تبدی کمپی
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه گزارش های ــاره ب ــا اش ــس ب می
آرینگتــون طــی تحقیقاتــی مبنــی بــر افشــای اطاعــات 
ــرد،  ــو ک ــوز او را لغ ــو مج ــوز لغ ــده، مج طبقه بندی ش
گفــت: »او نبــود کــه مجــوز امنیتــی فوق محرمانــه مــن 
را تعلیــق کــرد«. همچنیــن آرینگتــون ایــن اتهــام را رد 

ــد. مــی کن
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کمیته تخصیص مجلس نمایندگان 400 
میلیون دالر کمک مالی برای امنیت 

انتخابات پیشنهاد می کند

دادگاه عالی نیومکزیکو به اوترو دستور داد 
تا نتایج انتخابات 2022 را تأیید کند

کمک هــای  بــرای  دالری  میلیــون   400 پیشــنهاد 
کمیســیون کمــک بــه انتخابــات بــرای تقویــت امنیــت 
ــه  ــی ک ــرای حوزه های ــی، ب ــی و ایالت ــات محل انتخاب
قدیمــی  رای گیــری  دســتگاه های  می کننــد  تــاش 
ــی  ــی را معرف ــات امنیت ــایر اقدام ــد و س ــا دهن را ارتق
 Politico ــر از ــی میل ــد. مگ ــد ش ــا خواه ــد، اعط کنن
گــزارش مــی دهــد کــه طــی ایــن الیحــه حــوزه هــای 
قضایــی کــه ماشــین هــای رای گیــری جدیــد خریــداری 
ــوابق  ــزات دارای س ــد تجهی ــه خری ــزم ب ــد مل ــی کنن م
ــت  ــان امنی ــوند. کارشناس ــی ش ــذی م ــری کاغ رای گی
انتخابــات بــه طــور کلــی موافــق هســتند کــه داشــتن 
ســوابق کاغــذی آرا بهتریــن دفــاع در برابــر هــک اســت، 
زیــرا آن ســوابق کاغــذی را مــی تــوان بــرای اطمینــان 
از دقیــق بــودن شــمارش آرا دیجیتــال حسابرســی کــرد.

قانونگــذاران از ســال 2018 880 میلیــون دالر کمــک 
هــای مالــی را بــرای امنیــت انتخابــات تصویــب کــرده 
ــن  ــال ای ــه دنب ــه طــور ســنتی ب ــرات هــا ب ــد. دموک ان
ــای  ــه ارتق ــروط ب ــا را مش ــک ه ــن کم ــه ای ــد ک بودن
ــان آن را  ــوری خواه ــا جمه ــد، ام ــاص کنن ــی خ امنیت
مســدود کردنــد. بــا ایــن حــال، در عمــل، بیشــتر پــول 
صــرف ارتقاهایــی شــده اســت کــه الزامــات پیشــنهادی 

ــد. ــرآورده مــی کن ــرات هــا را ب دموک

عالــی  دادگاه  کــه  گــزارش می دهــد  گــوون  آنــی 
نیومکزیکــو بــه کمیســیون ها در شهرســتان اوتــرو 
ــود را دو  ــه خ ــات اولی ــج انتخاب ــا نتای ــتور داد ت دس
از امتنــاع مقامــات منطقــه، بــه دلیــل  روز پــس 
نگرانی هــای غیرقابــل اثبــات تقلــب، تأییــد کننــد. 
ــاس  ــی اس ــای ب ــیونرها ناشــی از ادعاه ــاع کمیس امتن
تقلــب در انتخابــات 2020 اســت. کــوی گریفیــن، 
کمیســر کانتــی اوتــرو قــرار اســت روز جمعــه بــه دلیــل 
تجــاوز بــه ســاختمان کنگــره در 6 ژانویــه محکوم شــود. 
او بــه دروغ ادعــا کــرد کــه “نــرم افــزار دســتگاه هــای 
ــک  ــت - ی ــده اس ــه روز نش ــال 2011 ب ــری از س رای گی
کمیســیون دو حزبــی همیــن ســال گذشــته ماشــین هــا 
را مجــددا تاییــد کــرد - و ایــن را تکــرار کــرد. آنــی مــی 
نویســد: ایــن شــایعه مبنــی بــر اینکــه ماشــین هایــی 
کــه بــه اینترنــت متصــل نیســتند، ممکــن اســت هــک 
شــوند رد شــده اســت. ایــن وقیحانــه تریــن بن بســت 
تاکنــون توســط مقامــات دولتــی اســت کــه ادعاهــای 
بــی اســاس مــورد حمایــت ترامــپ در مــورد صداقــت 
انتخابــات را پذیرفتــه انــد. الکــس کورتــاس، ســخنگوی 
وزیــر امــور خارجــه نیومکزیکــو، گفــت کــه دفتــر الیــور 
در حــال پیگیــری یــک ارجــاع جنایــی اســت کــه مــی 
ــم  ــن مته ــه توهی ــیونرها ب ــود کمیس ــث ش ــد باع توان
ــمت  ــا از س ــت آنه ــدم رعای ــورت ع ــا در ص ــوند ی ش
خــود برکنــار شــوند. آخریــن مهلــت تاییــد نتایــج روز 
جمعــه اســت. آنــی مــی نویســد: »بــر اســاس قوانیــن 
ــد  ــت کنن ــد ثاب ــتان ها بای ــای شهرس ــی، هیئت ه ایالت
ــج  ــی در نتای ــج، اختافات ــد نتای ــدم تأیی ــورت ع در ص
ــط  ــون، کمیســیونرها فق ــا کن ــات وجــود دارد. ت انتخاب
ــی و  ــه مقامــات دولت ــی ب ــه طــور کل ــه ب ــد ک ــه ان گفت
ــاد  ــی اعتم ــی ب ــری الکترونیک ــای رای گی ــتگاه ه دس

ــتند.«  هس





سایبر بین الملل



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 22

امنیت سایبری     

چین آمریکا را به سرقت اطالعات و ایجاد 
»محور سرقت سایبری« متهم کرد

ــن،  ــه چی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــن، س در 15 ژوئ
وانــگ ونبیــن، ایــاالت متحــده را بــه ایجــاد یــک “محور 
ســرقت ســایبری” متهــم کــرد و از ایــاالت متحــده 
ــرب  ــای مخ ــت ه ــتفاده از “فعالی ــورا اس ــت ف خواس
ســایبری” را متوقــف کنــد. اظهــارات وانــگ بــه گــزارش 
اخیــر پلتفــرم اطاعــات امنیــت ســایبری Anzer اشــاره 
داشــت کــه ادعــا می کــرد ارتــش و ســازمان های 
داده  قطعــه  میلیــارد   97 متحــده  ایــاالت  دولتــی 
اینترنتــی جهانــی و 124 میلیــارد رکــورد تلفــن را در 30 
ــد. ایــن گــزارش همچنیــن  روز گذشــته ســرقت کرده ان
 )NSA( اســتفاده آژانــس امنیــت ملــی ایــاالت متحــده
ــی  ــر ب ــام “مخب ــه ن ــد ب ــایبری جدی ــاح س ــک س از ی
مــرز” را بــرای جمــع آوری، مدیریــت و تجزیــه و 
تحلیــل داده هــای بــه دســت آمــده غیرقانونــی نشــان 
ــات  ــردن عملی ــوم ک ــا محک ــه ب ــور خارج داد. وزارت ام
ســایبری ادعایــی، نــه تنهــا بــه دولــت ایــاالت متحــده 
و متحدانــش، بلکــه همچنیــن شــرکت های نرم افــزاری 
و ســخت افزاری مســتقر در ایــاالت متحــده، کــه متهــم 
ــًا در هــر مرحلــه از جنــگ  بــه دســت داشــتن در تقریب

هســتند، مقصــر دانســت. 
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تالش قانونگذاران برای جلوگیری از 
سرمایه گذاری ایاالت متحده در چین 

در حوزه فناوری 

یــک گــروه دو حزبــی متشــکل از قانونگــذاران مجلــس 
نماینــدگان و ســنا در اوایــل ایــن هفتــه پیــش نویــس 
ــرای  ــی ب ــد دولت ــارات جدی ــاره ایجــاد اختی بحــث درب
ــن را  ــکا در چی ــای آمری ــذاری ه ــرمایه گ ــی س بررس
ــد. ایــن بحــث مصالحــه ای اســت بیــن  منتشــر کردن
ــاب  ــناتور ب ــط س ــده توس ــنهاد ش ــی پیش ــن قبل قوانی
کیســی  و جــان کورنیــن   و پیشــنهادی از طــرف وزارت 
ــر  ــد نظ ــنهاد تجدی ــده. پیش ــاالت متح ــه داری ای خزان
ــام  ــه ن ــی ب ــد دولت ــی جدی ــت نظارت ــک هیئ ــده ی ش
کمیتــه قابلیــت هــای حیاتــی ملــی ایجــاد خواهــد کرد. 
ــد  ــده می خواه ــاالت متح ــای ای ــه از نهاده ــن الیح ای
ــر  ــرمایه گذاری و ه ــل از س ــج روز قب ــل و پن ــه چه ک
ــرای زنجیره هــای  ــه فعالیــت در بخش هایــی کــه ب گون
فناوری هــای  یــا شــامل  تامیــن حیاتــی هســتند 
حیاتــی و نوظهــور هســتند، بــه دولــت فــدرال از 
در  برنامه ریزی شــده  خارجــی  ســرمایه گذاری های 
ــترده دو  ــت گس ــم حمای ــد. علیرغ ــاع دهن ــن اط چی
حزبــی، ایــن اقــدام مخالفــت گروه هــای تجــاری ماننــد 
شــورای بازرگانــی ایــاالت متحــده و چیــن را برانگیخــت 
کــه از ایــن موضــوع شــکایت کردنــد کــه ایــن قانــون 
می توانــد بــه »مقاومــت شــرکت های آمریکایــی« 

ــاند. ــیب برس آس
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امنیت سایبری     

بریتانیا دستور استرداد جولیان آسانژ به 
ایاالت متحده را صادر کرد

بنیانگــذار ویکــی لیکــس پــس از ورود بــه ایــاالت 
متحــده بــا اتهامــات جاسوســی و هــک مواجــه 
خواهــد شــد. ســالوادور ریــزو و ویلیــام بــوث گــزارش 
مــی دهنــد کــه او هنــوز 14 روز فرصــت دارد تــا حکــم 
اســترداد را بــه چالــش بکشــد. ایــن دســتور محصــول 
یــک رونــد طوالنی اســترداد اســت. آســانژ از ســال 2019 
پــس از اینکــه از ســفارت اکــوادور بیــرون آمــد و در آنجا 
درخواســت پناهندگــی سیاســی کــرد، در زنــدان لنــدن 
بــه ســر مــی بــرد. وکای آســانژ اســتدالل کــرده انــد که 
در صــورت محاکمــه آســانژ در ایــاالت متحــده در معرض 
ــا در  ــور بریتانی ــرار دارد. وزارت کش ــی ق ــر خودکش خط
ــد  ــا متقاع ــای بریتانی ــرد: دادگاه ه ــام ک ــه ای اع بیانی
ــا  ــه ی ــه، ناعادالن ــه اســترداد آســانژ ظالمان نشــده اند ک
ــا حقــوق  ســوء اســتفاده از رونــد اســت. اســترداد او ب
بشــر ، از جملــه حــق او بــرای محاکمــه عادالنــه و آزادی 
بیــان، ناســازگار اســت، در حالــی کــه در ایــاالت متحــده 
بــا او رفتــار مناســبی از جملــه در رابطــه بــا ســامتی او 

خواهــد شــد.
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امنیت سایبری

هکرها به حزب سبز آلمان نفوذ کردند

ــر  ــه دو رهب ــق ب ــل متعل ــه حســاب های ایمی هکرهــا ب
ــد و برخــی از ایمیل هــای  ــدا کردن حــزب دسترســی پی
ــد.  ــال کردن ــی ارس ــرور خارج ــه س ــده را ب ــده ش دزدی
گمــان مــی رود هکرهــا بعــدًا بــه شــبکه داخلــی حــزب، 
کــه اســناد حساســی در مــورد مواضــع سیاســی و 
ــت  ــخص نیس ــد. مش ــوذ کرده ان ــی آن دارد، نف سیاس
ــزب  ــت. ح ــوده اس ــا ب ــک ه ــئول ه ــی مس ــه کس چ
ــزب  ــتند. ح ــق هس ــال تحقی ــی در ح ــات آلمان و مقام
ســبزها دومیــن حــزب بــزرگ در دولــت ائتافــی حاکــم 
آلمــان اســت. مقامــات آلمانــی مــدت هاســت هــدف 
ــال  ــد. در س ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــای روس ــه هکره حمل
ــک  ــئول ه ــه مس ــیه را ب ــی روس ــات آلمان 2020، مقام
کــردن سیاســتگذاران از جملــه آنــگا مــرکل، صدراعظــم 
ــن  ــا همچنی ــد. آنه ــم کردن ــال 2015 مته ــت در س وق
ــه شــبکه هــای  ــه نفــوذ ب هکرهــای روســی را متهــم ب

ــد. ــی کنن ــال 2018 م ــان در س ــی آلم دولت





تهدیدات سایبری
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امنیت سایبری     

هکتیویست های بالروس تماس ها از 
سفارت روسیه را منتشر کردند

پارتیزان هــای ســایبری بــاروس، یــک گــروه هکریســت 
کــه بــه مبــارزه بــا رژیــم الکســاندر لوکاشــنکو در 
ــه ســال  ــوط ب ــاروس اختصــاص دارد، نوارهــای مرب ب
2021 را منتشــر کــرد کــه ظاهــرًا از یــک عملیــات شــنود 
ــه ســفارت روســیه  ــود ک ــه ب ــه ســرقت رفت ــاروس ب ب
ــروه  ــن گ ــود. ای ــرار داده ب ــدف ق ــور را ه ــن کش در ای
ــا  ــرد، ام ــر ک ــا را منتش ــی از نواره ــش کوچک ــا بخ تنه
گفــت کــه در صــورت درخواســت، نوارهــای کامــل را در 
اختیــار خبرنــگاران قــرار خواهــد داد. ایــن گــروه گفــت 
ــا 50000  ــت ی ــدود 1.5 ترابای ــا ح ــاس ه ــن تم ــه ای ک
ــی از  ــا بخش ــت. پارتیزان ه ــوده اس ــه ب ــاعت مکالم س
جنبــش رو بــه رشــد مقاومــت بــاروس علیــه لوکاشــنکو 
هســتند و ایــن گــروه قبــًا سیســتم راه آهــن بــاروس را 
هــدف قــرار داده و داده هــا را ســرقت کــرده و حرکــت 

ــد کــرده اســت. ــاروس را کن نیروهــای روســیه و ب
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امنیت سایبری

L3Harris برنامه های خود را برای خرید 
NSO Group اعالم کرد

ــوء  ــل س ــه دلی ــه ب ــرائیلی ک ــرکت اس NSO Group، ش
 Pegasus اســتفاده از بســته نــرم افزارهــای جاسوســی
مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت، ممکــن اســت خریــدار 
پیــدا کــرده باشــد. L3Harris، پیمانــکار دفاعــی ایــاالت 
ــت  ــد NSO اس ــرای خری ــره ب ــال مذاک ــده، در ح متح
و ایــن شــرکت جاســوس افزار مــورد حملــه را وارد 
ــن  ــد. ای ــده می کن ــاالت متح ــی ای ــای دفاع مجموعه ه
اعامیــه بــا مخالفــت بســیاری از محققیــن مواجــه شــد 
و هشــدار دادنــد کــه ســابقه NSO در تســهیل نظــارت 
ــی  ــرویس اطاعات ــا س ــک ب ــط نزدی ــی و رواب غیرقانون
ــکار  ــک پیمان ــام NSO در ی ــورت ادغ ــرائیل، در ص اس
دفاعــی بــزرگ ایــاالت متحــده، تهدیــدی بــرای امنیــت 
ملــی ایــاالت متحــده خواهــد بــود. ایــن قــرارداد بایــد 
ــرائیل و  ــت اس ــده، دول ــاالت متح ــت ای ــط دول توس
 L3Harris .تاییــد شــود L3Harris هیئــت مدیــره
گفــت کــه فــروش ابزارهــای خــود را بــه دولــت ایــاالت 
متحــده و برخــی از متحدانــش محــدود خواهــد کــرد. 
ــرای  ــی NSO را ب ــته توانای ــال گذش ــدن س ــت بای دول
دریافــت فناوری هــای ایــاالت متحــده محــدود کــرد و 
ــی  ــای خارج ــط دولت ه ــای آن توس ــه ابزاره ــت ک گف
ــی و  ــات دولت ــاالن، مقام ــرار دادن فع ــدف ق ــرای ه ب
روزنامه نــگاران اســتفاده می شــود. ایــن مقــام کاخ 
ــو نمــی  ــًا لغ ــت لزوم ــن محدودی ــه ای ســفید گفــت ک
شــود، زیــرا ابــزار NSO توســط یــک شــرکت آمریکایــی 
خریــداری شــده اســت. ایــن مقــام گفــت کــه دولــت 
همچنیــن “بازبینــی فشــرده” را در مــورد خطــرات ضــد 
جاسوســی و پیامدهــای حقــوق بشــر ایــن قــرارداد آغاز 
خواهــد کــرد. L3Harris از اظهــار نظــر در مــورد وجــود 
مذاکــرات بــا NSO خــودداری کــرد. یکــی از ســخنگویان 
L3Harris گفــت: »مــا دائمــًا در حــال ارزیابــی نیازهــای 
امنیــت ملــی مشــتریان خــود هســتیم. NSO از اظهــار 
ــط  ــدا توس ــرات ابت ــن مذاک ــرد. ای ــودداری ک ــر خ نظ
ــزارش شــد. ــال Intelligence Online گ نشــریه دیجیت





تکنولوژی های سایبری
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امنیت سایبری     

هوش مصنوعی برای نخستین بار از 
خوک ها کلون ساخت

گروهــی از محققــان دانشــگاه نانــکای چیــن یــک روش 
کامــا خــودکار بــا کمــک هــوش مصنوعــی بــرای شــبیه 
ــار  ــرای نخســتین ب ــد. ب ــداع کــرده ان ســازی خــوک اب
ــت انســانی، بچــه  ــه دخال ــچ گون ــدون هی ــان ب در جه
ــا کمــک یــک مــادر جایگزیــن  خــوک هــای ســالمی ب
ــر  ــال حاض ــن درح ــدند. چی ــد ش ــارس متول ــاه م در م
بزرگتریــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده گوشــت 
خــوک اســت. جمعیــت خــوک ایــن کشــور حــدود ۴۰۰ 
ــن ۳۰  ــت آن بی ــرانه گوش ــرف س ــون راس و مص میلی
تــا ۳۵ کیلوگــرم اســت. ســهم بزرگــی از گوشــتی کــه در 
ــر  ــا ذخای ــن مصــرف مــی شــود، خــوک اســت. ام چی
موجــود در ایــن کشــور هیچــگاه بــرای تامیــن تقاضــا 
ــد  ــن بای ــل چی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــی نب کاف
ــت  ــوک گرانقیم ــت خ ــن گوش ــا ت ــون ه ــاالنه میلی س
ــون  ــادی ۳.۳۱ میلی ــن کشــور در ۲۰۲۱ می ــد. ای وارد کن
متریــک تــن گوشــت خــوک خریــده اســت. لیــو یائوی 
یکــی از محققــان دانشــگاه نانــکای معتقــد اســت روش 
ــی  ــوک م ــی خ ــوش مصنوع ــودکار ه ــازی خ ــون س کل
ــش  ــور را افزای ــوان در کش ــن حی ــت ای ــد جمعی توان
دهــد و در نتیجــه چیــن در ایــن زمینــه خودکفــا 
خواهــد شــد. نکتــه مهــم آنجاســت کــه گوشــت خــوک 
مربــوط بــه حیــوان شــبیه ســازی شــده ماننــد گوشــت 

آزمایشــگاهی نیســت. گوشــت آزمایشــگاهی از ســلول 
هــای کشــت شــده در شــرایط خــاص بــه وجــود آمــده 
ــده از  ــازی ش ــبیه س ــوان ش ــت حی ــا گوش ــت. ام اس
ســلول هــای اصلــی خــوک تهیــه شــده اســت کــه مــی 
تــوان در تولیــد گوشــت آزمایشــگاهی به کار بــرد. روش 
هایــی کــه در حــال حاضــر بــرای کلــون ســازی خــوک 
ــه کار مــی رود، نیازمنــد دخالــت انســانی در مراحــل  ب
مختلــف اســت. ایــن امــر ریســک اشــتباه را افزایــش 
مــی دهــد. پیــش از ایــن محققــان دانشــگاه نانــکای 
بــا اســتفاده از ربــات هــا در ســال ۲۰۱۷ میــادی از روی 
خــوک کلــون ســاختند محققــان دانشــگاه نانــکای ادعــا 
مــی کننــد روش کلون ســازی خــوک رباتیک در مقایســه 
ــا کمــک انســان نــرخ موفقیــت باالتــری دارد. ربــات  ب
هــا اشــتباه نمــی کننــد یــا طــی عملیــات بــه ســلول هــا 
آســیب نمــی رســانند. آنهــا بــرای پژوهــش جدیــد یــک 
ــد  ــًا اتوماتیــک ایجــاد کردن ــون ســازی کام ــد کل فراین
ــوی  ــد. یائ ــت نمــی کن ــچ انســانی در آن دخال کــه هی
ــی  ــوش مصنوع ــتم ه ــد: سیس ــی گوی ــاره م ــن ب در ای
آنهــا مــی توانــد ربــات را طــوری هدایــت کنــد کــه بــا 
کمتریــن نیــروی ممکــن فراینــد کلــون ســازی را انجــام 
دهــد و بــه ایــن ترتیــب خســارت بــه ســلول هــا بــه 

صفــر مــی رســد.
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ضرب االجل دو ساله برای پایان استخراج 
بیت کوین با سوخت فسیلی

خودروی پرنده جدید رونمایی شد

بــر اســاس مصوبــه مجلــس نماینــدگان و ســنای 
ایالــت نیویــورک اســتخراج کننــدگان ارزهــای دیجیتــال 
در ایــن ایالــت تنهــا تــا دو ســال دیگــر حــق اســتفاده از 
ســوخت های فســیلی را دارنــد. بــر اســاس ایــن مصوبه 
بــا هــدف کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت و جلوگیــری 
از تشــدید گرمایــش زمیــن اســتخراج ارزهــای دیجیتال 
ماننــد بیــت کویــن بــا اســتفاده از منابــع انــرژی حاصل 
ــت  ــر در ایال ــا دو ســال دیگ از ســوخت های فســیلی ت
نیویــورک متوقــف می شــود. در عیــن حــال دفتــر کتــی 
ــوز  ــرد هن ــام ک ــروز اع ــورک دی ــدار نیوی ــول فرمان هوک
مشــخص نیســت آیــا ایــن مصوبــه توســط وی امضــا 
ــا  ــال ب ــای دیجیت ــتخراج ارزه ــر. اس ــا خی ــود ی می ش
ــادی  ــدار زی ــه مصــرف مق ــاز ب ــا نی اســتفاده از رایانه ه
انــرژی بــرق دارد و ایــن امــر مشــکات قابــل توجهــی را 
ــال  ــد و انتق ــداری شــبکه های تولی ــه حفــظ پای در زمین
نیــرو در بســیاری از کشــورهای جهــان بــه وجــود آورده 

اســت.

مجلــس نماینــدگان ایالــت نیویــورک در آوریــل گذشــته 
ایــن مصوبــه را تأییــد کــرد و ســنای ایالتــی نیــز هفتــه 
قبــل آن را بــه تصویــب رســاند. در عیــن حــال فرمانــدار 
نیویــورک معتقــد اســت اگــر چــه حفاظــت از محیــط 
زیســت اهمیــت دارد، امــا بایــد بین ایــن کار و حفاظت 
ــه  ــه ب ــه دســت آمــده از عاق از فرصت هــای شــغلی ب
ــرار  ــادل برق ــوازن و تع ــال ت ــای دیجیت ــتخراج ارزه اس
ــای  ــی از تاش ه ــه بخش ــن مصوب ــب ای ــود. تصوی ش
ــار  ــدی انتش ــش ۸۵ درص ــرای کاه ــورک ب ــت نیوی ایال

گازهــای گلخانــه ای تــا ســال ۲۰۵۰ اســت.

یــک اســتارت آپ چینــی از نمونــه اولیــه یــک خــودروی 
پرنــده برقــی رونمایــی کــرده کــه در مقیــاس یــک دوم 
نمونــه واقعــی ســاخته شــده اســت. اســتارت آپ چینی  
پانتــو اویشــن  ســال گذشــته از خــودروی پرنــده برقــی 
ــیاری از  ــه بس ــرد ک ــی ک Plantuo Concept H رونمای
کارشناســان آن را بــا خــودروی پرنــده لیلیــوم مقایســه 
کردنــد. در آن زمــان مشــخصات خــودروی پرنــده 
ــود. در  ــود نب ــه ای موج ــه اولی ــچ نمون ــی و هی چین
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــی کارشناس ــه برخ نتیج
کــه شــرکت مذکــور فقــط یــک طــرح اولیــه را نمایــش 
ــاش  ــک ســال ت ــس از ی ــو پ ــون پانت داده اســت. اکن
ــرده  ــر ک ــی T۱ منتش ــده برق ــودروی پرن ــی از خ ویدئوی
ــر از  ــخه کوچک ت ــک نس ــه ی ــه اولی ــن نمون ــت. ای اس
Plantuo Concept Hاســت کــه می توانــد بــا حداکثــر 
ــار  ــد. یــک ب ــرواز کن ــر برســاعت پ ســرعت ۳۰۰ کیلومت
شــارژ ایــن خــودرو بــرای طــی مســافت ۲۵۰ کیلومتــر 
کافــی اســت. بــه گفتــه شــرکت در خــودروی پرنــده بــا 
ــی اســتفاده  ــوم یون ــی از باتری هــای لیتی ــاس اصل مقی
ــاز  می شــود و ۲۲ فــن برقــی بــه جــای پروانه هــای روب

ــود. ــب می ش نص

هــدف اصلــی شــرکت از نمــای T۱ تأیید قابلیــت اجرایی 
ــک  ــا ی ــن ب ــه ف ــز ب ــای مجه ــه و بال ه ــیله نقلی وس
سیســتم پیشــرانش توزیــع یافتــه اســت. پانتو اویشــن 
در ایــن بــاره می گویــد: بــا توســعه T۱ می توانیــم 
ــرح  ــاد و ط ــرفته ایج ــازی پیش ــبیه س ــای ش قابلیت ه
اولیــه آئرودینامیکــی، سیســتم انــرژی برقــی و طراحــی 
ــت نصــف  ــم. T۱ در حقیق ــرواز را تأییــد کردی ــرل پ کنت
ــده  ــاخته ش ــی Plantuo Concept H س ــاس واقع مقی

اســت.





جنگ روسیه و اوکراین
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اوکراین پس از حمالت روسیه شروع 
به انتقال داده های حساس به خارج از 

مرزهای خود کرده است

ــه  ــروع ب ــن ش ــیه، اوکرای ــا روس ــگ ب ــه جن در بحبوح
ــای  ــارج از مرزه ــه خ ــاس ب ــای حس ــال داده ه انتق
خــود بــه کشــورهای اروپایــی کــرده اســت. ایــن کشــور 
ــف را از  ــتری مختل ــتیبان 150 رجیس ــای پش ــخه ه نس
مراکــز داده در سراســر ادارات دولتــی منتقــل کــرده 
ــتان  ــه لهس ــا ب ــخه ه ــی از نس ــرد. برخ ــد ک ــا خواه ی
ــره  ــه مذاک ــان ب ــن همچن ــد و اوکرای ــده ان ــل ش منتق
دربــاره ترتیبــات مشــابه بــا فرانســه و اســتونی ادامــه 
مــی دهــد. از زمــان حملــه روســیه در 24 فوریــه، 
ــرای انتقــال داده هــای  کیــف در حــال آمــاده شــدن ب
مهــم دولــت بــه عنــوان اســتراتژی بــرای جلوگیــری از 
ــوده اســت. خطــرات  ــه دســت روســیه ب ــادن آن ب افت
ــتند.  ــوری هس ــی ف ــای اوکراین ــگاه داده ه ــرای پای ب
ــط  ــگ توس ــه جن ــای اولی ــی در روزه ــز داده دولت مراک
ــیه  ــایبری روس ــات س ــدند و حم ــود ش ــک ها ناب موش
ــزاری  ــا بداف ــی را ب ــبکه های دولت ــداوم ش ــور م ــه ط ب
ــی اســت،  ــای حیات ــردن داده ه ــاک ک ــه پ ــادر ب ــه ق ک

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ه
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هکرهای بالروس می گویند مکالمات شنود 
شده سفارت روسیه را منتشر کرده اند

ــه  ــد ک ــی ده ــزارش م AJ Vicens از CyberScoop گ
ــاروس شــنودهای ادعایــی  ــزان ســایبری ب ــروه پارتی گ
را بــه عنــوان مدرکــی مبنــی بــر جاسوســی بــاروس از 
ــه نظــر مــی  ــد. ب ــغ مــی کن متحــد خــود روســیه تبلی
رســد کــه ایــن تاشــی از ســوی هکتیویســت هــا بــرای 
ایجــاد اختــاف بیــن والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور 
روســیه و الکســاندر لوکاشــنکو، رئیــس جمهــور بــاروس 
ــوم شــد  باشــد. ایــن گــروه در یوتیــوب نوشــت: »معل
کــه دولــت »بــرادری« آنقدرهــا هــم برادرانــه نیســت.

پارتیــزان هــای ســایبری گروهــی از حامیان اپوزیســیون 
لوکاشــنکو  بــا  کــه  هســتند  دموکراســی  طرفــدار 
ــوابقی  ــا س ــا، آنه ــرای ماه ه ــد. ب ــی کنن ــت م مخالف
ــاس  ــناد حس ــده و اس ــنود ش ــای ش ــد تماس ه مانن
ــئولیت  ــن مس ــروه همچنی ــن گ ــد. ای ــر کرده ان منتش
نقــض سیســتم راه آهــن کشــور را بــرای ایجــاد اختــال 
در حرکــت نیروهــای روســی بــه خــط مقــدم جنــگ در 

ــت. ــده گرف ــر عه ــن ب اوکرای
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