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ویکیلیکس پس از افشای رایانامههای حزب
دموکرات آمریکا گرفتار حمالت  DDoSشد

نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،خبری
ناخوشایند برای اپل و مایکروسافت

فقــط دو روز بــه انتخابــات ریاس ـتجمهوری آمریــکا باقــی مانــده اســت،
در ایــن اوضــاع ویکیلیکــس در ســاعات پایانــی یکشــنبه دســت بــه انتشــار
گنجینــهی تــازهای از رایانامههــا زده کــه ظاهــرا ً از کمیتــهی ملــی حــزب
دموک ـرات ( )DNCبــه دســت آورده اســت.
در تازهتریــن افشاســازی وبگاه افشــاگر ویکیلیکــس حــدود ۸۰۰۰
نســخهی رونوشــت از رایانامههــای متعلــق بــه  DNCدر دســرس کارب ـران
قـرار گرفتــه اســت؛ ویکیلیکــس در مجمــوع  ۵۰،۰۰۰رایانامـهی بــه رسقــت
رفتــه از چهــرهی کلیــدی حــزب دموک ـرات آمریــکا ،رئیــس ســتاد تبلیغاتــی
هیــاری کلینتــون ،جــان پودســتا را برمــا کــرده اســت.
بــا ایــن حــال ،ایــن بــار همهچیــز مطابــق برنامههــای ویکیلیکــس پیــش
نرفتــه اســت .ویکیلیکــس صبــح دوشــنبه در توییــر بیــان داشــت کــه
کمــی پــس از انتشــار رایانامههــای بــه دســت آمــده از  ،DNCمــورد آمــاج
حمــات انســداد رسویــس توزیعشــده گرفتــه اســت.
کمــی پــس از آنکــه ویکیلیکــس یــک حمل ـهی  DDoSعلیــه کارگزارهــای
انتشــار رایانام ـهاش را گ ـزارش کــرد ،تویی ـرِ ایــن وبگاه هــم از کار افتــاد و
ایــن قطعــی  ۳۰دقیقــه بــه طــول انجامیــد.
بــا توجــه بــه شــواهد ،ایــن قطعــی توییــر از ســاعت  ۶:۴۵قبــل از ظهــر
آغــاز و حــدود نیــم ســاعت ادامــه پیــدا کــرده اســت؛ گزارشهــا حاکــی از
آن هســتند کــه ایــن تأثیــر روی کارب ـران متغیــر بــوده اســت و بســیاری از
کاربـران در ژاپــن بــا وجــود گذشــت چنــد ســاعت بــاز هــم از تبعــات ایــن
رخــداد خــاص نشــده بودنــد.
ویکیلیکــس در صفحــهی فیسبــوک خــود نوشــت« :مــا هنــوز هــم در
حــال تجربــهی یــک حملــهی انســداد رسویــس در کارگزارهــای انتشــار
رایانامــهی خــود هســتیم ،و بــه نظــر میرســد کــه توییرتمــان هــم از کار
افتــاده باشــد ،امــا منیتوانیــم بــا قطعیــت نظــر بدهیــم کــه ایــن قطعــی
نشــانهی حملــه بــه حســاب توییــر مــا میباشــد».
ویکیلیکــس در دســرس نیســت ،توییــر در دســرس نیســت ،چــه ارتباطــی
میــان ایــن دو حادثــه اســت؟
در ایــن لحظــه هیــچ ارتباطــی میــان ایــن دو رخــداد وجــود نــدارد ،هرچنــد
برخــی از کاربــران توییــر بــه رسعــت ایــن دو واقعــه را بــه هــم ربــط
دادهانــد.

اگرچــه عــدهی اندکــی از شــهروندان آمریکایــی انتظــار ایــن نتیجه را داشــتند،
امــا بــا امتــام انتخابــات بایــد دونالــد ترامــپ را بــه عنــوان رئيسجمهــور
جدیــد خــود بپذیرنــد؛ حــال جمعیــت کثیــر کارکنانــی کــه در حــوزهی
فـنآوری ایــن کشــور فعالیــت میکننــد میبایســت طــی چهــار ســال آینــده
شــاهد تغییــر ارتبــاط دولــت جدیــد بــا رشکتهــای عظیــم فنــی باشــند.
متأســفانه خــر انتخــاب ترامــپ بـرای ســیلیکون ولــی اصال خوشــایند نیســت،
بیشــر بــه ایــن خاطــر کــه ایــن جمهوریخــواه بارهــا و بارهــا رشکتهــای
عرصــهی فــنآوری ماننــد اپــل (بــه خاطــر آیفــون) را بــه جهــت ســاخت
محصــول در خــارج از مرزهــای ایــن کشــور مــورد انتقــاد ق ـرار داده اســت.
حامسهی سن برناردینو
عــاوه بــر ایــن ،ترامــپ اغلــب مــوارد مشــابه بــا اپــل و مایکروســافت را
بــه خاطــر اینکــه در فقرههــای بحثبرانگیــز ماننــد آیفــونِ حادثــهی
ســنبرناردینو تحــت قوانیــن آمریــکا فعالیــت منیکننــد ،محکــوم کــرده
اســت؛ هامنطــور کــه در خربهــا گفتیــم ،در ایــن حادثــه  FBIاز اپــل
خواســته بــود تــا بــه تلفــن یکــی از تیرانــدازان دســامرب  ۲۰۱۵پیــدا کنــد.
اگرچــه اپــل بــه شــدت بــا ایــن درخواســت مخالفــت کــرد و متعهــد شــد کــه
حریــم خصوصــی بیعیــب و نقصــی را بــه کاربـران خــود ارائــه کنــد ،و بــه
هویــت آنهــا کاری نداشــته باشــد ،امــا برخــی از مقامــات رســمی این رشکت
را مــورد مببــاران رسزنشهــای خــود ق ـرار دادنــد ،ایــن مقامــات میگوینــد
کــه اپــل امنیــت ملــی را زیــر ســؤال بــرده و از تروریســت حامیــت میکنــد.
بدیهــی اســت کــه ترامــپ یکــی از همیــن منتقــدان بــوده ،وی بــا کلــات
بســیار تنــد و تیــزی ادعــا میکــرد کــه اگــر در مقــام ریاس ـتجمهوری بــود
هرگــز اجــازه منـیداد اپــل دســت بــه چنیــن کاری بزنــد.
ترامــپ میگفــت« :فکــر میکنیــد آنهــا چــه کســی هســتند؟ شــا بایــد
قفــل ایــن گوشــی را بــاز کنیــد .مــن بهطــور کلــی بــه امنیــت فکــر میکنــم،
مــا بایــد ایــن قفــل را بــاز کنیــم ،مــا بایــد از مغزمــان اســتفاده کنیــم؛ مــا
بایــد عقــل ســلیمامن را بــه کار بیاندازیــم!»
بــا ایــن حــال کــه ترامــپ صاحــب ســهام چنــد میلیــون دالری اپــل اســت،
امــا ایــن موضــوع باعــث نشــده کــه وی از درخواســت تحریــم محصــوالت
تولیــدی توســط ایــن رشکــت مطــرح و محبــوب دســت بــردارد.

تروریستهای داعشی شما را میبینند

مقامات آمریکایی میگویند آماده مقابله با حمله
احتمالی روسیه به انتخابات ریاست جمهوری
هستند

یــک رشکــت امنیتــی آمریکایــی بــا نــام )BLACKOPS Cyber(BOC
میگویــد تهدیــدی جدیــد را در مــاه اکتــر کشــف کــرده اســت کــه
نشــان میدهــد تروریس ـتها اخی ـرا ً بــر روی توســعه منابــع فنــی مترکــز
داشــتهاند.
BOCطــی گزارشــی بــه مقامــات اعــام کــرده اســت موفــق شــده یــک
گروهــک معــروف داعشــی را شناســایی کنــد کــه آســیبپذیریهای
مختلــف ســامانههای نظارتــی را بــه همــراه نــوع دسرتســی بــه ایــن
ســامانهها بهصــورت عمومــی منتــر میکــرده اســت .در ایــن گــزارش
شــواهدی ارائــه شــده اســت مبنــی بــر اینکــه از اواخــر تابســتان و اوایــل
پاییــز دو گــروه داعشــی آدرس دوربینهــای امنیتــی را منتــر میکردهانــد.
ایــن دوربینهــا در مناطــق مختلفــی از آمریــکا و اروپــا گرفتــه تــا
آســیا و آمریــکای التیــن بودهانــد .در کنــار فهرســت ایــن دوربینهــا،
تروریســتهای داعشــی ویدئویــی نیــز منتــرکردهانــد کــه چگونگــی
دسرتســی بــه دوربینهــای مذکــور را نشــان مــیداده اســت .یکــی از
متخصصــان امنیتــی BOCکــه ویدئوهــای مربوطــه را بررســی کــرده اســت
میگویــد« :آســیبپذیری موجــود یــک آســیبپذیری روتکیــت بــوده کــه
بهرهبــرداری از آن نیــاز بــه دانــش فنــی زیــادی نــدارد».
 BOCمیگویــد الزم اســت رشکتهــای نظارتــی ویدئویــی
آســیبپذیریهای امنیتــی خــود را کشــف کــرده و آنهــا را هرچــه
رسیعتــر برطــرف ســازند .حمــات اخیــر علیــه ارائهدهنــده خدمــات DNS
بــا نــام  Dynکــه بــا بهرهگیــری از باتنتهــای  IoTانجــام شــد اهمیــت
تأمیــن امنیــت را در دســتگاههایی ماننــد  CCTVو  DVRهــای متصــل
بــه اینرتنــت نشــان میدهــد.
کارشناســان  B OCمیگوینــد نگرانــی اصلــی آنهــا ایــن اســت کــه
تروریســتهای داعشــی از کنــرل ایــن دوربینهــا بــرای مخفیکــردن
عملیاتهــای مختلــف خــود اســتفاده کننــد .البتــه نگرانــی دیگــر بــه
اســتفاده از ایــن دوربینهــای در حمــات مختلــف نظیــر آنچــه بـرای Dyn
اتفــاق افتــاد مربــوط میشــود« .میدانیــم کــه تروریســتهای داعشــی
پیــش از انجــام حملــه بهدقــت محــل موردنظــر خــود را بررســی میکننــد،
ایــن امــکان جدیــد میتوانــد در انجــام حمــات بهشــدت بــه آنهــا
کمــک کنــد ».در گ ـزارش  BOCآمــده اســت« :انجــام حمــات بــه شــکل
ســادهتر هــان هدفــی کــه بــه نظــر میرســد گروهــک تروریســتی داعــش
میخواهــد بــا اســتفاده از فنــاوری بــه آن دســت یابــد.

بـرای نخســتین بــار ،در تالفــی بــه پویشهــای نفــوذی کــه در طــی چنــد مــاه
اخیــر سیاســتمداران مختلــف آمریکایــی هــدف قــرار گرفتهانــد یکــی از
مقامــات دفــر ریاســت جمهــوری آمریــکا کشــور دیگــری را تهدیــد بــه حملــه
ســایربی کــرده اســت .دفــر ســازمان اطالعــات ملــی و ســازمان امنیــت داخلــی
بــه اتفــاق بیانی ـهای امنیتــی را منتــر کردنــد کــه طــی آن دولــت روســیه
متهــم شــده اســت .در ایــن بیانیــه دولــت روســیه مقــر اصلــی نفوذهــای
اخیــر بــه ســازمانهای ایالتــی آمریکایــی معرفــی شــده اســت کــه درگیــر
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور هســتند.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت USIC« :اطمینــان دارد کــه دولــت روســیه
سوءاســتفادههای اخیــر از رایانامههــای افــراد و ســازمانهای مختلــف
آمریکایــی از جملــه ســازمانهای سیاســی را مدیریــت میکــرده اســت.
بررســی رایانامههــای مــورد نفــوذ واقعشــده و منترششــده در وبگاههایــی
ماننــد  DCLeaks.comو ویکیلیکــس شــواهدی را مبنــی بــر شــباهت ایــن
حمــات بــا روشهایــی کــه روســیه اســتفاده میکنــد ،نشــان داده اســت.
ایــن رسقتهــا و نفوذهــا در نظــر دارنــد در رونــد انتخابــات آمریــکا تداخــل
ایجــاد کننــد ».دو هفتــه پیــش ،معــاون رئیسجمهــور آمریــکا ،جــو بایــدن
طــی یــک مصاحبــه بــا شــبکه خــری  NBCگفتــه بــود« :پیامــی دربــاره
حمــات مذکــور بــه والدمیــر پوتیــن داده خواهــد شــد».
بــه گــزارش  ،NBCســازمان CIAدر حــال آمادهســازی حملــهی ســایربی
تالفیجویانــه اســت تــا بــه مقابلــه بــا کرملیــن بپــردازد.
درحالیکــه متخصصــان امنیتــی ،سیاســتمداران و مقامــات ارتــش دربــاره
نحــوه پاســخ مناســب بــه مداخــات روســیه فکــر میکننــد ،افــر ارشــد
ســازمان اطالعــات ملــی بــا اســتناد بــه اســناد فــوق محرمانــه میگویــد ارتــش
ســایربی ایــاالت متحــده قبــاً بــه شــبکه توزیــع بــرق ،شــبکه ارتباطــی و
ســامانههای فرمــان روســی نفــوذ کــرده اســت.
روســیه ،چیــن ،آمریــکا ،آملــان و تقریبــاً متــام کشــورها در حــال تقویــت
تواناییهــای ســایربی خــود هســتند .ایــن رونــد تــا جایــی پیــش رفتــه اســت
کــه متخصصــان امنیتــی اصطــاح نظامــیکــردن فضــای ســایربی را ب ـرای آن
اســتفاده کردهانــد .ایــن اصطــاح بــه معنــای تــاش دولتهــا بهمنظــور
دســتیابی بهنوعــی ســلطه در اســتفاده از بدافزارهــا و ابزارهــای نفــوذ علیــه
زیرســاختهای حیاتــی و ســامانههای رایانــهای ســایر کشــورها اســت.
مثالهایــی همچــون اســتاکسنت می ـزان تأثیــر اســلحههای دیجیتــال را در
دنیــای امــروز نشــان دادهانــد.
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