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مبارزات دولت ترکیه با فعالیتهای تروریستی
برخط

قفل آیفون
درخواست روسیه از اپل :باز کردن ِ
قاتل سفیر روسیه

روز شــنبه وزارت کشــور ترکیــه خــر داد کــه در حــال بازجویــی از  10هـزار
نفــر مظنــون اســت .ایــن افــراد مرتبــط بــا فعالیتهــای تروریســی در
ســطح اینرتنــت هســتند و در شــبکههای اجتامعــی نظراتــی بــا محتــوای
توهینآمیــز بــه مقامــات ارســال میکننــد.
ایــن وزارتخانــه در بیانی ـهای گفــت« :ایــن فعالیتهــا بخشــی از برنام ـهی
مبــارزه بــا تروریســم اســت کــه بــا عــزم و اراده در همهجــا دنبــال میشــود
از جملــه در شــبکههای اجتامعــی»
پــس از کودتایــی کــه مــرداد مــاه در ترکیــه انجــام شــد ،ایــن دولــت در
وضعیــت اضط ـراری ق ـرار گرفــت و پاکســازی کشــور از مخالفــان را آغــاز
کــرد .در پــی ایــن عملیــات ،گروههــای حقــوق بــر از ایــن رسکوبهــا
توســط دولــت ترکیــه اظهــار نگرانــی کردنــد.
بــا توجــه بــه گزارشهــای وزارت دادگســری ترکیــه ،در شــش مــاه گذشــته
 1600نفــر بــه اتهــام رشکــت در فعالیتهــای تروریســتی یــا توهیــن بــه
مقامــات دولتــی دســتگیر شــدهاند.
مقامــات ترکیــه در پــی حــوادث جــدی کــه در ایــن کشــور رخ داد ،دسرتســی
بــه شــبکههای اجتامعــی را محــدود کردنــد تــا از گــردش اطالعــات جلوگیــری
کننــد .گــردش اطالعــات در شــبکههای اجتامعــی میتوانــد امنیــت ملــی
ترکیــه را تضعیــف کنــد .دسرتســی بــه شــبکههای اجتامعــی از روز دوشــنبه
هفتــه قبــل ،پــس از تــرور ســفیر روســیه در ترکیــه ،بــه شــدت مختــل شــده
اســت.
دسرتســی بــه شــبکههای توییــر و یوتیــوب نیــز از روز پنجشــنبه بســیار
کُنــد شــده اســت چ ـرا کــه در ایــن شــبکهها ویدئویــی منتــر شــده کــه
گروههــای داعشــی دو رسبــاز ت ُــرک را زندهزنــده میســوزانند.
نهــاد نظــارت بــر اینرتنــت ترکیــه گـزارش داده محدودیتهایــی در دسرتســی
بــه شــبکههای خصوصــی مجــازی ( )VPNنیــز ایجــاد شــده اســت .از ایــن
ِ
محدودیــت دسرتســی بــه شــبکههای
شــبکهها معمــوالً بــرای دور زدن
اجتامعــی و وبگاههــا اســتفاده میشــود.


احتــاالً شــا نیــز ویدئــوی مربــوط بــه تــرور ســفیر روســیه در ترکیــه را
دیدهایــد کــه بــه رسعــت در اینرتنــت منتــر شــده اســت .ســفیر روســیه،
آنــدری کارلــو توســط یــک افــر پلیــس خــارج از وظیفـهی آنــکارا در  29آذر
مــاه مــورد شــلیک قـرار گرفــت و کشــته شــد .ســفیر روســیه در حالــی مــورد
اصابــت قـرار گرفــت کــه در یــک منایشــگاه هــری مشــغول ســخرنانی بــود.
ایــن فــرد موفــق شــد خــود را بهعنــوان محافــظ رســمی ســفیر جــا بزنــد و
در ادامــه بــه رضب گلولــه ،ســفیر روســیه را بکشــد.
پــس از ایــن حادثــهی تکانهنــده مقامــات روســیه از اپــل میخواهنــد
قفــل آیفــون  4Sایــن تیرانــداز را بــاز کنــد و بــه احتــال زیــاد بحثــی شــبیه
بــه بحــث اپــل و  FBIکــه اوایــل امســال وجــود داشــت ،مجــددا ً پیــش بیایــد.
مقامــات ترکیــه و روســیه از اپــل میخواهنــد در دور زدن پیــن کــد آیفــون
 4Sبــه آنهــا کمــک کنــد و معتقدنــد بــا ایــن کار اپــل میتوانــد بــه بررســی
روابــط ایــن قاتــل بــا گروههــای تروریســتی دیگــر کمــک کنــد .انتظــار
مــیرود اپــل ایــن درخواســت را رد کنــد ولــی بــه گــزارش MacReports
و رســانههای محلــی ،مقامــات روســی گروهــی از کارشناســان را بــه ترکیــه
اع ـزام کردهانــد تــا در بــاز کــردن قفــلِ آیفــون بــه مقامــات کمــک کننــد.
در بحــث بیــن اپــل و  ،FBIاپــل از کمــک بــه بــاز کــردن قفــل آیفــون تیرانداز
درب پشــتی کــه در داخــل دســتگاه
ســانبرنادیو رس بــاز زد و گفــت کــه هــر ِ
وجــود داشــته باشــد ،روزی ممکــن اســت بــه دســت افـزار نابــکار بیفتــد و
از آن سوءاســتفاده شــود.
زمانیکــه  FBIاز کمــک اپــل ناامیــد شــد ،بــا پرداخــت  1.3میلیــون دالر بــه
یــک گــروه نفــوذ توانســت قفــلِ آیفــون را بــاز کنــد امــا اطالعاتــی در ایــن
تلفــن هم ـراه پیــدا نکــرد کــه در بررس ـیها بتوانــد کمکــی بکنــد.
مــردی کــه ســفیر روســیه را بــه قتــل رســانده یــک جــوان  22ســاله بــه
نــام مولــوت مــرت آلتینتــاس ،یــک افــر پلیــس خــارج از وظیف ـهی آنــکارا
اســت کــه بــا اســتفاده از شناسـهی پلیــس خــود ،زمانــی کــه ســفیر در حــال
ســخرنانی بــوده ،توانســته بــه منایشــگاه هــری وارد شــود.
در طــول تــرور ،تیرانــداز فریــاد مـیزد« :حلــب را فرامــوش نکنیــد!» مقامــات
روســیه و ترکیــه معتقدنــد ایــن تــرور بـرای بیثبــات کــردن روابــط بیــن دو
کشــور طراحــی شــده اســت.


درب پشتی در رمزنگاریها در تضاد
قرار دادن
ِ
با منافع ملی است

مقامات تایلند منتقدان دولت در فضای مجازی
را دستگیر میکنند

کارگــروه رمزنــگاری در آمریــکا ،در جلس ـهی پایــان ســال خــود گزارشــی را
ارائــه کــرد کــه یــک پیــروزی بـرای فنــاوری و حریــم خصوصــی بــه حســاب
میآیــد .در ایــن گ ـزارش بــه  4نکت ـهی اصلــی اشــاره شــده کــه در ادامــه
مشــاهده میکنیــد .در ضمــن میتوانیــد مــن کامــل گــزارش را از اینجــا
مطالعــه کنیــد.
• هــر اقدامــی کــه رمزنــگاری را تضعیــف کنــد ،در تضــاد بــا منافــع ملــی
اســت.
• فنــاوری رمزنــگاری یــک فنــاوری جهانــی اســت کــه بهطــور گســرده در
رسارس دنیــا در دســرس همــگان ق ـرار گرفتــه اســت.
• ذینفعــان ،فناوریهــا و عوامــل مختلــف در حــوزهی رمزنــگاری،
چالشهــای مختلفــی را ایجــاد میکننــد؛ بنابرایــن راهحــل یــک شــکل و
یکســانی بــرای متامــی ایــن چالشهــا وجــود نــدارد.
• کنگــره آمریــکا بایــد همــکاری بیــن رشکتهــای فنــاوری و مراجــع اجـرای
قانــون را تقویــت کنــد.
نکت ـهی اول کــه در ایــن گ ـزارش بــه آن اشــاره شــده ،اســاس رمزنــگاری و
حریــم خصوصــی را مطــرح میکنــد کــه بـرای مدتهــای طوالنــی موضــوع
بحـ ِ
ـث رشکتهــای فنــاوری و دولتهــا و نهادهــای قانونــی بــوده اســت.
ایــن کمیتــه در بررســیهای خــود شــاهد بــوده بســیاری از نهادهــای
دولتــی ،رشکتهــای فنــاوری بخــش خصــوص را مجبــور میکننــد در
درب پشــتی اســتفاده کننــد .در گــزارش ایــن
رمزنگاریهــای خــود از ِ
کارگــروه آمــده اســت« :کنگــره نبایــد ایــن فنــاوری حیاتــی را تضعیــف کنــد
چــرا کــه بــا ایــن کار علیــه منافــع ملــی عمــل میکنــد .هرچنــد نبایــد
نگرانیهــای نهادهــای دولتــی و اجرایــی را نیــز کــه گاهـاً بجــا نیــز هســت،
نادیــده بگیریــم».
درب
گــروه سیاســت امنیــت ســایربی اتحادیــهی اروپــا گفــت قــرار دادن ِ
پســتی در رمزنگاریهــا بیــش از اینکــه مزیــت داشــته باشــد ،خطرســاز
اســت .ایــن کار باعــث میشــود تالشهــای انجامشــده بــرای حفــظ
درب پشــتی بــه
محرمانگــی و حریــم خصوصــی کاربـران بــه هــدر رفتــه و ِ
ســاحی بـرای مهاجــان تبدیــل شــود تــا بتواننــد عملیــات مخــرب خــود را
اجرایــی کننــد.
مشــابه همیــن گــزارش ،اوایــل امســال الیحــهای در مجلــس آمریــکا بــه
توصیــب رســید مبنــی بــر اینکــه دولتهــا بایــد درخواســت قــرار دادن
درب پشــتی در رمزنــگاری را متوقــف کننــد.
ِ

یــک مقــام ارشــد نظامــی روز دوشــنبه اعــام کــرد مقامــات تایلنــدی دسـتکم
 9نفــر مظنــون بــه نفــوذ ســایربی را دســتگیر کردنــد .ایــن دســتگیریها پــس
از آن رخ داد کــه تعــدادی از نفوذگــران بــه وبگاه نهادهــای دولتــی ایــن
کشــور در اع ـراض بــه قانــون بحثبرانگیــز سانســور ،نفــوذ کردنــد.
در اوایــل مــاه جــاری مجلــس تایلنــد بــه اتفــاق آرا قانونــی را تصویــب کــرد.
براســاس ایــن قانــون متامــی مقامــات ارشــد نظامــی میتواننــد وبگاههایــی
کــه محتوایــی بــر ضــد آنهــا منتــر کــرده را دســتکاری کــرده و از کار
بیندازنــد.
در ایــن الیحــه کــه بهطــور گســرده عملیاتــی شــده اســت ،کاربــران از
بارگــذاری هرگونــه محتــوا کــه اخــاق خــوب را نقــض میکنــد ،منــع شــدهاند
و کمیتـهای نیــز تشــکیل شــده تــا وبگاههــای دارای چنیــن محتواهایــی را از
کار بینــدازد .بهدنبــال تصویــب ایــن الیحــه ،نفوذگ ـران وبگاههــای دولتــی
تایلنــد را هــدف ق ـرار دادنــد.
در حمــات علیــه وبگاههــای دولتــی تایلنــد ،برخــی از آنهــا در اثــر منــع
رسویــس بهطــور موقــت غیرفعــال شــدهاند .در برخــی مــوارد نیــز نفوذگـران
عنــوان کردنــد کــه توانســتند بــه پایــگاه دادهی وبگاههــا دســت یافتــه و
اطالعــات مهــم کارب ـران آن را بدســت آوردنــد.
شــایعاتی مبنــی بــر بازداشــت چندیــن نفــر توســط ارتــش ایــن کشــور در
چنــد روز گذشــته وجــود داشــت .امــا مقامــات ایــن موضــوع را روز دوشــنبه
بهطــور رســمی تأییــد کردنــد .معــاون نخســت وزیــر ایــن کشــور بــه
خربنــگاران گفــت« :مــا تعــدادی از نفوذگـران را دســتگیر کردیــم .تعــداد آنها
 9نفــر اســت و در چنــد روز آینــده تعــداد بیشــری از آنهــا را بازداشــت
خواهیــم کــرد».
روز دوشــنبه پلیــس بانکــوک اعــام کــرد یــک جــوان  19ســاله را بــه اتهــام
نفــوذ ســایربی دســتگیر کــرده و چنــد روز مــورد بازجویــی قـرار داده اســت.
مقامــات پلیــس اعــام کردنــد ایــن جــوان اع ـراف کــرده بــا جعــل هویــت
توانســته اســت بــه ســامانههای پلیــس دسرتســی پیــدا کنــد .گروههــای
حقوقــی و فعــاالن حــوزهی ســایربی در تــاش هســتند ایــن قانــون را در
دادگاه بــه چالــش بکشــانند.
در حــال حــارض در کشــور تایلنــد مجموعـهای از قوانیــن بــه تصویــب رســیده
کــه مخالفــان میگوینــد مناظــرات را محــدود میکنــد .در یکــی از ایــن
قوانیــن عنــوان شــده کــه انتقــاد از ســلطنت و نظــام حاکمیتــی یــک جــرم
محســوب میشــود.
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دو نفوذ جداگانه به وبگاه اتاق صنعت و
بازرگانی ترکیه

تلگرام ،اولین انتخاب داعش بهعنوان بستر
ارتباطی

وبگاه اتــاق صنعــت و بازرگانــی ترکیــه واقــع در انگلســتان در چنــد روز
گذشــته توســط دو گــروه نفــوذ جداگانــه مــورد حملــه قـرار گرفتــه اســت.
اولیــن و مهمتریــن ایــن نفوذهــا توســط یــک گــروه کــردی بــا نــام مزوپتامیــا
انجــام شــده اســت .در ایــن نفــوذ پیامــی در وبگاه بــه منایــش گذاشــته
شــده کــه نشــان میدهــد نفوذگـران در اعـراض بــه حملـهی هوایــی ترکیــه
کــه منجــر بــه کشــته شــدن  34کــرد روستانشــین شــد ،ایــن وبگاه را هــدف
قـرار دادهانــد.
باوجــود اینکــه انگیــزهی حمل ـهی ایــن گــروه کام ـاً روشــن اســت ،هنــوز
مشــخص نشــده آیــا ایــن نفوذگ ـران توانســتهاند اطالعاتــی را بــه رسقــت
بربنــد و یــا ســایر صفحــات وبگاه را نیــز آلــوده کننــد یــا خیــر.
در یــک نفــوذ جداگانــه ،کاپوسـتکی کــه روش نفــوذ بــه وبگاههــای اتــاق
صنعــت و بازرگانــی را یــاد گرفتــه ،تــاش کــرد تــا بــه ایــن وبگاه نیــز نفــوذ
کنــد .در ایــن حملــه کاپوسـتکی توانســته بــه اطالعــات کاربـران از جملــه
نــام ،آدرس رایانامــه ،شــاره تلفــن و آدرسهــای تعــدادی از اعضــای وبگاه
دســت یابد.
در منونــه دادههایــی کــه بدســت ســافتپدیا رســیده ،معلــوم شــده ایــن
پایــگاه داده حــاوی اطالعــات شــخصی اف ـراد از جملــه نــام ،شــاره تلفــن
و آدرس اســت .در ایــن پایــگاه داده یــک حســاب کاربــری مدیریتــی نیــز
بــه چشــم میخــورد کــه بــه نظــر منیرســد گــذرواژهی آن درهمســازی
شــده باشــد.
کاپوسـتکی اعــام کــرد بــا مدیـران ایــن وبگاه متــاس گرفتــه و ایــن مســئله
را اطــاع داده ولــی هنــوز پاســخی از طــرف آنهــا دریافــت نکــرده اســت.
بــه همیـن منظــور بخشــی از اطالعــات را افشــاء کــرده تــا نشــان دهــد کــه
واقعـاً بــه پایــگاه دادهی ایــن وبگاه دســت یافتــه اســت.
در زمــان نــگارش ایــن خــر ایــن وبگاه در حالــت نفوذشــده ق ـرار دارد و
پیغــام گــروه مزوپتامیــا در آن در حــال منایــش اســت .همچیــن ایــن احتــال
نیــز وجــود دارد کــه آســیبپذیری کشفشــده توســط کاپوس ـتکی هنــوز
وصلــه نشــده باشــد .بــه عبــارت دیگــر اطالعــات صدهــا نفــر در معــرض
خطــر قـرار دارد.


برنامـهی پیامرســان تلگـرام بــه اولیــن انتخــاب اعضــای داعــش تبدیــل شــده
و اســتفاده از آن بهطــور عجیبــی از ســایر رســانههای اجتامعــی همچــون
توییــر پیشــی گرفتــه اســت.
اگــر میخواهیــد از فعالیتهــای داعــش باخــر باشــید ،بایــد بدانیــد کــه
امــروزه تلگــرام کانــال ارتباطــی اصلــی داعــش بــرای تبلیغــات اســت .در
چنــد وقــت اخیــر اســتفاده از پیامرســانهای مبتنــی بــر رمزنــگاری در بیــن
گروههــای تروریســتی افزایــش یافتــه و اینــک داعــش نیــز بیــش از پیــش
از تلگــرام اســتفاده میکنــد .ایــن موضــوع اســتفاده از ســایر شــبکههای
اجتامعــی ماننــد توییــر را تحتالشــعاع قــرار داده اســت.
شــبکههای اجتامعــی تــاش میکننــد تــا محتــوای ارســال شــده توســط
گروههــای داعشــی را مســدود کننــد و میخواهنــد تبلیغــات برخــط ایــن
گــروه را متوقــف مناینــد.
توییــر بســن صدهــا ه ـزار حســاب کاربــری بــه دلیــل نقــض سیاس ـتهای
خشــونت افراطــی را ادامــه میدهــد .در شــهریور مــاه توییــر یــک پســت
وبالگــی را منتــر کــرد کــه نشــان مــیداد از ســال گذشــته ایــن رشکــت
نزدیــک بــه  360ه ـزار حســاب کاربــری بــا محتــوای تروریســتی را مســدود
کــرده اســت.
در هفتههــای قبــل از حادثــهی برلیــن ،تحلیلگــران اطالعاتــی مشــاهده
کردنــد در کانالهــای تلگــرام منتســب بــه گروههــای داعشــی ،پیامهایــی
بــرای جــذب داوطلبــان و دعــوت بــه قانونشــکنی و کشــتار بــه اشــراک
گذاشــته شــده اســت.
یکــی از دالیــل اســتفادهی گســردهی داعــش از تلگ ـرام ایــن اســت کــه ایــن
رشکــت اقدامــات رسکوبگرانـهی جــدی را علیــه فعالیتهــای داعــش انجــام
منیدهــد .گروههــای داعشــی و القاعــده در شــبه جزیــرهی عربســتان
چندیــن کانــال تلگرامــی را راهانــدازی کردنــد و اعضــای ایــن گروههــای
تروریســتی میتواننــد بهطــور امــن بــا هــم در ارتبــاط باشــند.
کانــال «نــارش» یکــی از کانالهــای مربــوط بــه داعــش اســت کــه بــه چنــد
زبــان خربهایــی را در تلگـرام منتــر میکنــد .بــه گـزارش محققــان برنامـهی
تلگ ـرام بــه عنــوان یــک بســر ارتباطــی ب ـرای گروههــای تروریســتی گــوی
ســبقت را از توییــر ربــوده اســت .اســتفاده از تلگ ـرام ب ـرای تروریس ـتهای
داعشــی آســان بــوده و ایــن برنامــه گزینههــای مختلفــی بــرای ارتباطــات
عــادی و رمزنگاریشــده را ارائــه میدهــد.
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نفوذ به توپخانههای اوکراین با استفاده از
بدافزار اندرویدی

لیتوانی دولت روسیه را به جاسوسی سایبری
متهم کرد

در تحقیقــی کــه توســط محققــان امنیتــی رشکــت  CrowdStrikeمنتــر
شــد ،نشــان داده شــده اســت کــه نفوذگـران گــروه  Fancy Bearبا اســتفاده
از برنامههــای اندرویــدی مخــرب ،بــه ســامانههای توپخانــهی اوکرایــن
نفــوذ کردهانــد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت از ایــن بدافــزار بــرای ردیابــی واحدهــای
مختلــف توپخانــه از جملــه بخــش خمپارهانــداز  D-30ساختهشــده توســط
اتحادی ـهی جامهیــر شــوروی در ســالهای  2014تــا  2016اســتفاده شــده
اســت .ایــن نفوذگ ـران کــه بــا دولــت روســیه مرتبــط هســتند ،حــدس زده
میشــود اطالعــات جمعآوریشــده را ب ـرای ارتــش نظامــی روســیه ارســال
کردهانــد.
محققــان امنیتــی ایــن رشکــت کشــف کردنــد کــه نفوذگــران از یــک
برنامــهی اندرویــدی آلــوده بــه ابــزار  X-Agentبــرای دســت یافــن بــه
دســتگاههای اندرویــدی اســتفاده کردهانــد .ایــن دســتگاههای اندرویــدی
در توپخانههــای اوکرایــن بــرای عملیــات خاصــی مــورد اســتفاده قــرار
میگرفــت .ایــن بدافــزار در انجمنهــای نظامــی اوکرایــن توزیــع شــده
اســت و تقریبـاً  9هـزار نفــر از افـراد توپخانــه ،بــا اســتفاده از برنامههــای
قانونــی بــه ایــن انجمــن دسرتســی داشــتهاند.
بدافزار  9هزار دستگاه را هدف قرار داده است
نفوذگـران گــروه  Fancy Bearایــن برنامــه را بــا یــک بســتهی آلــوده بــه نام
 Monp-M30.apkهــدف ق ـرار دادهانــد .ایــن بســتهی مخــرب اطالعــات
مکانــی و ارتباطــی را از دســتگاه آلــوده بازیابــی خواهــد کــرد.
ایــن اطالعــات بــه ارتــش روســیه کمــک میکنــد تــا مــکان جغرافیایــی
دقیــق توپخانههــای اوکرایــن را پیــدا کــرده و آن را نشــانه بــرود .در
گزارشهــا آمــده اســت کــه ارتــش اوکرایــن در طــول  2ســال درگیــری50 ،
درصــد از ســاحها و نزدیــک بــه  80درصــد از خمپارهاندازهــای  D-30را
از دســت داده اســت.
ایــن برنامــهی اندرویــدی مخــرب در بســیاری از انجمنهــای نظامــی
توزیــع شــده ولــی هنــوز شــواهدی مبنــی بــر ایــن وجــود نــدارد کــه در
بــازار گــوگل پلــی نیــز منتــر شــده باشــد .کارب ـران بایــد ایــن پرونــدهی
 APKرا بهطــور دســتی نصــب کننــد.
ایــن رشکــت امنیتــی اشــاره کــرده اســت« :اســتفاده از ابــزار X-Agent
نشــان میدهــد گــروه  Fancy Bearعــاوه بــر بســر  iOSبدافزارهایــی را
در حــوزهی اندرویــد نیــز توســعه داده و بــه یــک مولفـهی جدیــد در جنــگ
روســیه علیــه اوکرایــن تبدیــل شــده اســت.

روســیه مجــددا ً بخاطــر نفــوذ بــه رایانههــای دولتهــای خارجــی متهــم
شــده اســت .ایــن بــار نیــز لیتوانــی جاســوسافزاری را کشــف کــرده و ادعــا
میکنــد ایــن بدافــزار توســط کرملیــن بــر روی رایانههــای دولتــی ایــن
کشــور نصــب شــده اســت.
در بیانیــهی رویــرز ،رئیــس مرکــز امنیــت ســایربی لیتوانــی اعــام کــرده
نفوذگـران روســی اولیــن بــار در ســال  2015تــاش کردنــد تــا رایانههــای ایــن
کشــور را بــا جاســوسافزار آلــوده کننــد ولــی فقــط همیــن امســال  20تــاش
مجــدد دیگــر توســط ایــن نفوذگ ـران بــه ثبــت رســیده اســت.
قضیــه زمانــی بدتــر میشــود کــه ایــن جاســوسافزار  6مــاه پــس از نصــب
بــر روی رایانههــا کشــف شــده اســت و رئیــس ایــن مرکــز مدعــی اســت
کــه بدافــزار اســناد و گذرواژههــای دولــت لیتوانــی را بــرای آژانسهــای
جاسوســی روســیه ارســال کــرده اســت.
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا اســناد محرمانــه یــا دولتــی بــه رسقــت رفتــه
اســت یــا خیــر ولــی مقامــات لیتوانــی میگوینــد برخــی از ایــن رایانههــای
آلــوده توســط مقامــات دولتــی رده متوســط تــا رده پاییــن مــورد اســتفاده
قــرار میگرفــت و ایــن افــراد بــر روی پیشنویــس تصمیــات دولــت کار
میکردنــد.
ســخنگوی رئیــس جمهــور روســیه ایــن اتهامــات را رد کــرده و ایــن مســئله
را خنــدهدار توصیــف کــرده اســت .او در ادامــه گفــت« :آیــا درون ایــن
بدافزارهــا نوشــته کــه توســط روســیه نوشــته شــده اســت؟ مــا ایــن اتهامــات
بیپایــه و اســاس را رد میکنیــم ».او عنــوان کــرد کــه کشــور روســیه هــدف
حمــات و جاسوسـیهای ســایربی قـرار گرفتــه ولــی دولــت ایــن کشــور هیــچ
دولــت خارجــی را متهــم نکــرده اســت.
رئیــس مرکــز امنیــت ســایربی لیتوانــی اشــاره کــرد کــه روســیه در حــوزهی
امنیــت ســایربی بــه تهدیــدی بــزرگ تبدیــل شــده و هم ـهی دولتهــا ب ـرای
مقابلــه بــا نفوذهــای نفوذگ ـران وابســته بــه کرملیــن بایــد آمــاده شــوند.
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